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Musolini Soruyor : Harp Ne Vakit Başlıyabilir? 
Uzlaşma ve hakemlik işlerine devam Almanlara göre limon 

ederek lngiliz planına karşı Bir cenup kızı ve bir Laval Musoliniye telefon 
gelmemesini, harbin önüne geçmesini istedi şımarık mahlUktur ! 

Musolini de cevap verdi: Görüşmeler aylarca sürebilir. Harbin Al. d ı·· d ·· ) v b 1 d 
hangi tarihten evel başlamaması gerektir? Uluslar manya a ımon uşman ıgı aşa ı 

S 
• b b • • / Limon AJmanyaya yabancı memle- . OSgeteSl UnU fes l'f etszn • 4 ketlerden gönderilir. Onun için ıon 

--------------- aünlerde Almanyada limon aleyhinde 

Habeş işi uluslar ıtiddetli bir sava~ baıl~dı v~ limonun 
Alman kanını bozdugunu ısbat eden 

kurumunda 
makale yazıldı. 

İtalyan Habeş işinin Uluslar .Ku -
rumuna bir daha gelmemesi için çok 
uğraştı; fakat olmadı. Uluslar Kuru· 
mu bu işi yeniden eline alınca da mü· 
zakerede kendisi bulunmak istemedi; 
fakat lngiltere ,.e Fransanın ısrar • 
lan üzerine yine üyesini yolladı. 

Bununla beraber Uluslar Kurumu • 
nun muvaffak olabileceği belli de -
ğildir. 

Bir aralık Uluslar Kurumunda 
reylerin topluluğu ile bir karar alı • 
namıyacağı bahane tutularak iki ta · 
rafın hareketlerinde serbest llan o • 
lunmasr, böylelikle harbin kanunileş· 
tfrilmesi şekli düşünüldü. Su kadar 
yar Jd böyle bir kararda Uluslar Ku· 
rumunun eksinliğini ildndan başka bir 
py olamazdı. Ondan sonra baş1rca ö· 
clevi barışı muhafaza olan bu kurumu 
n.ptmak f!jin uğraşıp durmağa da 
lüzum kalmazdı· 

Bunun için şimdiki halde Uluslar 
Kurumunda bütün de\'letleri en çok 

uğraştıran şey her şeyden önce bir har
bin önüne geçebilmektir. İtalyanın (25) 
ağustosa kadar harbe başlamamak için 

söz verdiği anlaşılıyor. Fakat (25) a
iustosa kadar iki taraf hakemleri ye
nıat .. seçilecek beşinci üye ile beta • 
ber Yine Dıı ~~ınşma çaresi bulamaz· 
)arsa ne olacaktır"! 

Musolininin ondan sonra an.ı.,. va· 
kit kaybetmek istemediği anla~ılmak· 
tadır. Unutulmamak lazım gelen bir 
nokta vardır ki bu da harpsiz bile ol· 
sa her geçen günün ltalya için yarı 
harp demek olduğudur. Çünkü bugün 
İtalyanın silah altında tuttuğu as -
kerin sayısı hemen bir milyona yak· 
la§maktadır. Bu kadar büyük bir or· 
dunun ayak ü tünde tutunabilmesi 
İtalyan bUtçcsi için dayanılmaz bir 
yük olur. Onun için ita lya önümü7. -
de.ki eyhile kadar bir uzlaşma şekli 
bulunma1..S3 harbe başlryacakhr· 

ASIM US 

,, 
EJenin bıtlJuğu lorm'üle cetJap · CenevriJe en 'önemli rollerden bi· 

veren Muııolini 1 rini oynıyctn EJen 

Cenevrede kat'i bir uzlatma formülü bulduğuna dair henÜ'>; bir 
haber yoktur. Diplomatlar konuını alarma devam ediyorlar. Uzl?.tmn 
v..: hakemlik usullerine devam etme ii temin edecek bir formül, bu 
J.onutmaların mevzuudur. lngilizl er yapılacak görüfmeler sonsuz ka· 
hua meselenin gelecek Eylulde baıtanbata incelenmesini ileri sÜ· 
rüyor, harbe baş vurmamak tu.hh üdüne dair antlaşmayı İfaret edi
yorlar. Muasolini ise bu teklifi çok açık bulmıyor. 

Barışacaklar I 
Bükre§, 1 (A.A.) - Ozel ay· 

larımızdan: Bled'i ziyaret etmek · 

te olan Dük ve Düşes dö Kent'in 
Yugoslavya kıral aileıi ile görüt· 
tükten ~onra, akrabası olan Ro 
men kıral ailesini de ziyaret et • 
mek üzere Sinaia'ya geleceği bil
dirilmek~edir. 

Bu ziyaretin tekarrür ettiği 

takdirde bir müddettenberi ~"'zel 
sebeplerden ötürü İngiliz ve Yu -

nan kıral aileleri ile arası açık O· 

lan Romen kıral ailesinin akra
baları ile barışması için ilk a~ım• 
te§kil ettiği söylenmektedir. 

(Yazısı 7 inci sayıf ada) 

iki yankesici 
Çaldılar, dört saatte 

yakalandılar 

• 

Macar futbol şampiyonu şehrimizde 

TiudapC'ştc futbol şampiyonu Uyp cşt takımı l tanbul ve Ankarada maç· 
lar yapmak üzere chrirnize g-clrni:;tir. nu takım ilk rna~ını yann 17,4:> de 
Tak!';im stadında Bcşiktasla. ikind ma ~mı pazara Şeref sta<lında (;aıatasa • 
nı) la yapaca k. sonn:ı Anka ra)a gider<? h:tir· Yuhandab.i ıc-...ıimdc gelen takımı 
l~;ulıl~ynnlnr nrn:anda •örüyorsunuz. 

Evvelki aün Beyoğlunda tramvayda 
Bulaar tebeaıından mühendiı lstilofu:ı 
beı yüz lirası ile değerli gümüı sigara 
tabakası ve bir albümü yankeıiciler ta· 
rafından çalınmııtı. Şikayet üzerine j 

kinci ıube memurları takibata geçmit • 
ler ve dört ıaat içinde yankesicileri ya-
kalanuılardır. l 

Bunlar Piç Ağopla İzmirli Davittir.' 
Para ve tabakalar alınarak sahibine ve· 
rilmiıtir. Y ankeıicilerin reıimlerini 
yukarda görüyorsunuz. 

Ata türkün 
Heykeli 

1 ürk iyeye gelen l}aban
cılara neler söylüyor? 

(1 üncü ııayıfamı:da) 

Nazilerin re)mi gazetesi olan Fran· 
kiıe Tageızitung limon aleyhindeki bir 
yazııında diyor ki: 

"Milletimiz, tipini ve karakterini an
cak kanını korumakla, muhafaza edebi
lir. Kan ise toprağa bağlıdır. Ancak 
Alman toprağının meyveleri, Alman ka· 
nt yaratabi!i-. Anı:ak bu m'•.rırclcr, Al· 
man kanını b. • nnc. , c· 
da 1 Limon istemiyoruz. l.('ııubun bu 
kızını evlerimize sokmıyacağız. Şımarık 

mahliık ! Seni bir daha görmiyecegız. 

Çünkü Almanyada yalnız Alman top, 
rağının verimi istihlak edilir.,. 

Yunan Başhakan·ı bir 
otomobil kazası atlattı 
Venizelistler Kondilisin Başbakana 
vekalet etmesinden endişe ediyor 
Atina, 1 (A.A.) - BRıbakan Bay 

Çaldariain otomobili Yunaniıtan ban
kasr direktör muavini Bay Koriziıin o
tomobiliyle çarpıımıı ve Baıbakan ba· 
ıından hafif berelenmiıtir. Bunun üze
rıne Evan Celismos hastahanesine 
götürülmÜ§tÜr. 

Baıbakanm yaraıının hiçbir tehlike 
göstermediği anlaırlmış ve kendiıi evi· 
ne giderek bir komite toplantııına baı~ 
kanlık etmiştir. 

KARIŞIKLIK ÇIKMIY ACACINA 
DAiR TEMİNAT 

Atina, 1 (Kurun) - Baıbakan Bay 
Çaldariı otomobil kazasında batından 
hafifçe yaralanmaıına rağmen Alma·~ 

kaplıcalarına hareket hazırlıklanna c!:· 
vam ediyor. Kabine, dün toplanarak 

(Sonu: Sa. f Sü. 4) 

Fratellini 

kardeşlerin 
macerası 

(fratellini kardc§ler) Franıa cam • 
bazhanelerinde tuhaflıkları ile tanın 
mııtır. 

(Kurun) yarından itibaren §Cihretlc 
ri bütün dünyaya yayılmış olan bu üç 
kardeıin Avuıturalyaya giditlcrini 

Bay ÇalJari• 

Avustralya 

yo~unda 

göaterir bir reıim tefrikası neıretmeğ• 
baıhyacaktır. Bu tefrika yalnız reıim•i 
bir ıinema ıeklinde olduğu için okuyup 
yazmak bilmiyenlel'İ, haltit çocukları 

bile eğlendirecek bir sanat eseridir. 
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ltalyanın, karar projesine 
vereceği cevap 1 

Cenevre, t (A.A.) - Röyter 
aja:111 diplomatik aytarmın öiren· 
diğine göre, Franıız, İngiliz ka· 
rar proj•inde ıu noktalar var• 
dırı 

1 - Uluslar 10Syeteıi konseyi, 
uzl~ma komi•fonunun yetkiıini 
(aalibiyetiDi), bu lcomiıyonun ıı• 
nır !t1hdidi ile mükellef olmadığı• 
na dair olan ltalyan ıörilfibıe uy· 
gun bir tekilde tefıir etmelidir. 

2 - Bir betinci hakem atana• 
cak ve komi17on, 1 eylüle kadar 
bir uzlatma:ra varmadılı takdirde 
1928 ancll&flDUmdaki uıul Uze • 
rinde J(lrllnecektir. 

3 .__ 1908 andlqmumı imza e· 
den, lnc.iltere, Franaa ve İtalya 
hüktmetleri bir ç&-ae bulunma· 
ımı kola1lqtırmak için derhal 
".:irilfalelere airiıecelderdir. Ha • 
bet hllktmetiain ,ardımı ile bu 
çözge, İtfılya ile Habetiıtan ara· 
unda iyi ilgiler lmrulmumı ıajla· 
pcaktır. (Temin edecektir.) 

5 - Konıey arada çıkacak hi· ı avam kamaruı konupnalannda 
diaelere bakmaksızın 4 eylülde Bay Herber S1.111uel Nil nebriae 
toplanacak ve durumu olduğu gi· ait lnıillz menfaatlerini Franıa 
bi battan atağı görütecektir. ve İtalya tarafından ve ıenel ola• 

iT AL YANIN CEVABI rak tamamile m8fl'U mahiyette 
Roma, 1 (A.A.) - Reımi çe· tanınmıt oldıaiunu kaydettikten 

venler, buıün İtalya ve Habetiı· ıonra Sudan Ye lnfilia Somalili· 
tana Yerilen karar projesi hakkın· nin Habetiıtanla bir ıınırda bu· 
da fikir yürütmek istemektedir· lunduiunu, bu itibarla Afrikanın 
ler. bu kıımındaki barıtın bozulma· 

Sanıldığına göre, İtalya aıaiı ma11na ~ıpnanın tahil olduiu • 
yukarı fu tekilde cevap verecek· nu hatırlatmııtır. 
tir: Bugünkü aavq ıiyah aoylarla 

1 - Uzlaşma itinin devamı, ta· beyaz ıoylar araıında bir anlat· 
ıarlanan ıörüıme esaımın tama· maalık .. klbade ıa.terilel»lllr. 
men Habe§İıtan tarafından kabul Amerika kamOJU (ellr&n 1111111• 

veya reddine bailıdır. mlyeal) Kelloı ~ laı.a e· 
2 - ltalya, sömürgelerinin mil· den deYletlerden hltl ofu ltalp· 

daf aasile ilgili ve ıiiel bir mahi· nın hanbtlerini 7alcınclü takip 
yeti haiz kararları, uluılar aoıye· etmektedir. 
lesine tabi tutamaz. Ulutlar ... ,.tut ılmcll Hüe-

3 - ltalya, beıinci yaraıçı tlıtaaa kartı l»lr ~rid menet· 
(hakemi) kabul eder. m•I• ~lftflı ılhl Habetiataam 

4 - ltalya, 1906 andlatmaıı da ileride ltalyaya kartı Ntka 
esaıı üzerine ve diplomatik yol teca...U.cle bulunmamaıma mani 
ile gÖrü!melere devam etmeli ka· olmak için teAlrler alülllr. 
bul eder. 8q Herher Samuel, buauD he-

Finans bakanlığı, Ziraat bankası 
hakkında kanuni muamele yapıyor 

Ankara, 1 (Kurun) - 1934 yılına ait kuanç verıiai be1anna
meıinl tanılm edip maliyeye vemı edilindendolayı Finanı Bakanl'lt 
Ziraat Bankaıı hakkında kanuni m ı:amele yapılmasına baılamıf, Def· 
terdarlıklara birer tamim ıön:.lermi~tir. Bu tamimde banka ıube bina• 
larmın ıayriaafi laJınetleri, müıtah dem miktarı, ıubelerin bulundu .. 
nuntakadaki ntifua ıorulmuıtu!. 

Sivas - Erzurum hattı tahvilatı 
Ankara, 1 (Kurun) - Sivaı · Erzurum hatb için dört buçuk mil

yon liralık ikinci tertip ta.bYilltm baıım iti llerlemi9tir. Birineitet· 
rinde plyaıaya çıkanlacaktır. 

Bununla, çıkarılan tahvill.t 6, 5 milyona bulacaktır. la hat ı,ıa 
çıkarılması kararlaıtırılan 30 mH yon liralık tahvilat ıelecek bet yal 
içinde çıkarılmıt olacaktır. 

TORK AVUKATI.AR BIRt~CI 
KONGRESi 

Ankara, 1 (Kurun) - 28 A • 
lutoata Ankarada Tilrk Awkal· 
lar blrllii konıreıi toplanacaktır. 
Kon1rtcle ıarUtülecek eıulı ltler 
aruında meıleld koqrelere ıi • 
clecek murahhaılann HÇila,.,l, 
birlik lılmne 1arclım etmek Uaere 
tlfldl edilecek orıaniaaayonların 
tetkil ıuretleri bulunmaktadl1'. 

iNHiSARLAR BAKANI 
Ankara, t (Kurun) - lnh!aar

lar Bakanı Bay Rana lıtanbula 

sltti. 

BASIN GENEL DlREKTORU 
Ankara, 1 (Kurun) - Buın 

ıenel cllrektörii Bay Vedat Ttir 
Pariıte bulunmaktadır. Pariıten 
ıonra dll•r belli batlı Avt.ıpa 
merkezlerini dolatarak incele-me· 
lercle bulunaeak ve bir ay 10nra 
d6necektir. 
MÜFREDAT PROGRAMI.:ARI 

Ankara, 1 (Kurun) - M~rr .. 
dat proıramlarını tetkikle ui"• • 
ıan komiıyon buıün de toplan • 
dL f 

4 - Görüflllelere dnam ede
cek olan ilgili taraflar bu hu.us· 
ta 4 eylülde bir rapor tanzime· 
deceklerdir. 

A. V .A:M KAMARASINDA nU• slriltilllnemlf bir Wdlf ol· 

Sovyet dostlarımız bir 
Lon:lra, 1 (A.A.) _ Dünkü dulunu .a1lemlftlr. l=y=====B===b=k=== 

unan aş a anı 
Deniz silahları bir otomobil 

Komisyon yarın ıenel bir top•• 
lantr yapacak, umumi müfredat 
proıramlarının eıaılarını hazır • 
lıyacaktır. 

TORK - ISPANY A. TiCARET 
KONUŞMALARI 

acıya uğradılar 
Bir denizaltı gemisi battı, çoğu deniz 

talebesi 55 Genç boğuldu 
M-oeko•a, l (A.A.) - B - 3 i· 

taretli Snfet deniaaltı ıemiıi, 
Balbk clmisinde ;yapılan manev· 
ralar eaaumda bqka bir ıemi 
ile prpqarak, Si kltilik mUrette
t-tlle Wrlikte batmqbr. 

1-a etıld tipte bir ıemi idi 
1917 ele yapmmftL MUrettebab
nm çoluna clenb talebeıi tetkil 
ecli1ordu. 

Nevyork hadisesi 

Lozan gazetesi Alman· 
ları haklı göt igor 

Çenevre, t (A.A.) - Gazette 
'de Lauaanne, Nevyork komüniıt • 
leri tarafmdan yapılan ~ 
kartı, Alman kamoyunda, (ifil&• 
n umamiye) hu&ule gelen 
&m~Ueri §İddetle mevzuu w...t. 
melrtelllt. 

a. .. ..,. 

Geminin denizden çıkarılma .. 
Bu da iyi bir tekle IOkul • 

ıma hararetle çalııılıyor. 
içinde boiulanların ulusal 6lü 

t6reni, Kronttad'da yapılacak
tır. Sovyet hükUmeti, bunlaTdan 
her birinin ailesine on biner ruble 

1 

tazminat verecek ve ayrıca ay· 
Irk bailıyacaktrr. 

Habeşistanda lngiliz 
misyonerleri 

Londra, 1 ( A.A.) - Dıt baka· 
ru Sir Samuel Hoare, avam kama· 
raıındıı bir •lfevde bulunarak, 
Habeıiıta•••H 1 alqoner· 
lerile ailta.bala t ldtW• iba • 
ret bulundllfunta ........... 

Bunl&tm ti••nlltl (tmniyeti) 

meaeleelnl A•laabaW.ki lnıiliz 
elçlalle Frama h&ilstlaeti elbirliii· 
le lneele..aıtecHrlıt. 

,u•u. d...aa .... ı ülkeler 
llakanı ,ara., 1. harp 

U'lılları (•uataluı) ta· 
tıJa~ ipticlet .tlletla Ha-
... ,._ rapıl.-lt Mld,abba ....... .... ...... 

1 .......... , ..... .,... tlt. 

~ Am rlk'ada sıcaklardan ......... 
yüz kişi öldü 

... ........... vüzü Nevyork, 1 (A.A.) - Ameri· 
~ 

......... ...,lan· kanın orta doğu bölgesinde bir 
makta olan arsıulusal komün~t ucak clalıuı hüküm ıürmekte· 

of: 

...... ile cloinıdan doiruy~ dir. Sıcaktan ölenlerin aayıaı yü· 
tıfl'''I mnekle belki biraz~ ı zii ıçniftir. 

- etmelited~.. ==================== 
F•t A'merikada SoYJetlerden arumda hakıız bir karııtlık (te· 
~ı~ Perilerle Alman- at) oldujunu h&tırlabnak hu· 
jllııjllıiBllfı~lı edıifen teıtkMeı IUIUnda tamamen haklıdırlar.,. 

Amerika ln~ltere ile Ja
ponyadan ilham alacak 
Vat~ 1 --(A.11.") ~ Ba,. 

Svanaon, ıazetecilere diyevinde 
Vaıinaton andlqmumm müdd .. 
ti bittikten eonra : 

''Yeni zırhlı ve kruvazör yap .. 
makta, İngiltere ile Japonyanm 
icraatından mülhem olacağız,, 

Demiıtir. 

Bu dl1ev, Bay Ruzvek tarafm· 
dan teyit edilmittir. 

Cumur bqlcanı, lıükGmetin di· 
ğer devletlerin yapılanna ıöre 
yeni harp ıemlıl yapılmaıını ince
lemekte olduiunu aöyl-.ıit ve 
Vatinaton andlqmuı •ittikten 
sonra yapılacak tahkbett itlai de 
ıiSsden ıeçirmekte oldaianu bil· 
dirmiftlr. 

Bununla beraber Ba1. Runelt 
bu tahkim meaelnlnlll tamamen 
nuarl mahl,.ıte olchalunu il&Te 
ıtmittir. 

V .. inaton, t (A.A.) - Deniz 
babnlılı mW.tan lar SY&DIOD, 
Amerika tallktmetlala, ıhn•ı tah
lcbn e4ilm-lt Mr durumu Jnı. 
l11D&D bG:rUk denhldeld "-.ıkan 
adalarmcla t.Mıl11wtl:a Wan· 
mak •• atekl dnletln harp fi
lolannın artmasından &türü, yeni 
harp pmUerl yapmak niyetinde 
oldutunu blldirmittlr. 

Filipin adtlarile Woke, Mld· 
way, Guaın adındaki Alutien ada· 
lannda statükonun korunmumı 
emreden V atinıton andlaımuı· 
nm müdcfeti bitmeden 1•ni J&pı· 
lsra batlamnıyacaktır. 

Baırada büyük bir yang1n 
Baara, 1 (A..A.) - Bir yanıın 

Muhammara PmrQil ile Mezo. 
potamya, Perıiya korporeyıln IOI· 

yelesinin bürolarım tahrip et • 
mittir. 

lnıUI• komolothaneal almırln 
tehdidi altında bJauttır. 

Zarar, bir milyon lnıiliz liraıı 
kadar tahmin edilmektedir. 

kazası atlattı 
Ankara, l (Kurun) - lıpanya 

ile ticaret konu9malarına Madrtt· 
te baılanmııtır. 

ev .... """""'..,,,,,.., Konupnalar iyi bir hava fçln-
Bathakaıım pybuheti emaımda ~ka · de geçmektedir. Yakmda bir an· 

hiJ.cek meHleliii inceıemif Ve 1:idan ' lafm& yapılacağı tahmin ediliyor• 
lar, Bay Çalclariatm clinktifl• almat • -----------
tir. Afrika üzerinde uçmakda 

a., Çaldaria. hulunmadıiı ımula, tecrübesi olan tayyareci 
klndiaille vekilet edecek olan Ceneral 
Koacliliıin prenıip itihuiJI• kralcı ol· Londra, 1 (A.A.) - GUney Af· 
maımın Cumurluk Baıkaniyle çalııma· rikab uçman ve ıinema fotoıraf• 
11111 ltirleıtirmeaine mani olınadrtmı çı11 Roy Tukett, 11cak ülkeler üae
ıueteeileN llylemiftir. Atiap kolor • rinde uçarak edinmit olduiı' J~ 
duıu lnaman~le mnki kuman~• noçlerden (tecriibel .. '1.n) lıtifa • 
BatlMılamı ıonnk ord" kan• •• m • d d"lm ; i ·in, Habet impara
...- batb oldulmulan ~ • • e e 

1 
es ~ tur num• hiçbir kanflkbk çıkmıJac:ai• torıwa telırafla bqvunnut · 

haklan• inancala• (teminat) •ermiı 1929 yılmda Kroydond&D Kap 
terdir. tömUraeaine uçup, bir çok film· 

V!NIZELl!TLERtft ENDiŞESi ler almq olan Tukett, ıaaetecile-
A.tma, 1 (Kurun) - Venizellıt par· re: 

tisi lııafanı Bar Sofulla Bqbakam tö· "Hayatında bir delitiklik 18r· 
rerek, Cümhuriyetçi partilerin kanun mek iıtediiini,, sCSylemiıtir. 
" ınepuiyet yolandan aynlmamak 
prtirle kabineye 1ardmı etmei• hazır 
bulunchaldumı töylemiı. pyltubeti .. • iki IÜD enel büfiik bir teea-
numda General Koncliliıin kendltlne türle ölümünü haber verdiiimiı 
velrllet etmulnden chayduklan •tlite· npurculuk Şirketi idare mecliıi 
Itri bUclirmiıtir. reiıi 

KONDt~~:ıc~...'ii~.~iYHtNE Sadık Zade Bay 
Atiaa. ı <Kunm) - Harbiye Baka· R U Ş E N' in 

aı General Kondiliıin General Metale • 
• .. pMteli ...,.._ •fblı iftira " C.naz.,i cumarteıi IÜDÜ Mat 
zem •va11nın ıörülmeıine baılanmıı • 11 de Şitlide Büyiikdere cadde· 
br. ıinde doktor Şevket Bey eoka-

Sutl• lllllllarrlr, mldalu malc•~ imdaki evinden lraldmlarak Tet-
le AaaMI• hani ...... lıtanltala Tikiye camiinde namazı lalmdık• 
kacmıt olan IConcUUsin o ...... latan· 
IMalda pkan Paia ,...t .. de JCn1 Kol· tan aonra Maçbcla aile maar• 
tantin u. haaı•ıa aJeyhJM r••lı .... lıima ıatüriilecektir. 
kalelerl .......... 

MMLıwne, 1na da.a:rı ı.,_ll aall· 
hlJetl harioWe ılnnfittlr 

Atlaa. t (Kurun) - Elekteron Vbm 
pz.-1 BatMhnm pneloyu pyri · 
....,.,... Mr amuıa IMl'alanak filcrlne 
..,.ıetmlkte Wmulaian• 181117°' 

ÇALDARSPRENSPOLLA 
GOROŞECEK 

Atina, 1 (A.A.) - Yuıosla.,a •• 
Yunan hükumetleri ara11ncla ba11l olan 
bir aallıma üseriae Bay Çaldarü, pnna 
Pol '" Bay StoJ&diacmç ile ıöriipmk 
... Blecl'• ,w.c.ımr. \ 

Kbaul""'lar, iki ülke aıumda be • 
aüz kotanlmamıı &ulunan meselelerle 
AYnlPI durumu haklan• olacaktır 

KURUN okurlarına 
HiZMET ICUPONU 

Z·893& 

Ba kapandaki tarihten bqlı)'& • 
rak IS glln lflntU KURUN ldar.me 
aleterlllne - ..... ı meebarlyetle 
yahut tedmer 11fatUe yapılan illa· 
lardan başka - bir küçilk UÔIUll 1 
defalık 1 atın parU1 7erine alınır. 

UaUyelller, SUDODde idarede bulun • 
durulaoalr surette bu kuponlan po1taya 
vereceklerl mektuplann lelne de koya • 
b011"ler. 4 ketime bir 1&ln' aayılmahdJl'.1 
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i ş ar etler 1 
Türk çocuklarına 
vereceğimiz inan 

1'.irk çocuklarına nasıl bir inan 
Vereceğiz? 

Bunun iki yolu vardır: 
Mistik inan, 

Pozitif inan. 
Biz dev1'im çocuklarına miıtik 

bi:o i:-ctn veremeyiz. , 

Biz devrimin çocuklarına miı· 
tik bEr inan veremyi%. 

Mi:ıtik İnan verem12yiz. Çünkü 
"1İatik inan tabiati zorlamak. dar 
olan 6eyleri görmemek, olanın zıd
cltnd bir inan yaratmaktır. 

Mistik inan ancak realit..enin 
bir sosyete için çözülmeleri, par· 
çcılanmaları, dağılmaları mukad -
eler ettiği gün değer alır. 

O zaman realiteye liarıı haya· 
tın tek kalkanıdır. Dünyanın 
birçok ıemtlerimle mistik inana 
Yeniden yeniye değer verildiğini 

görüyoruz. Fakat bu inan parça • 
lanmafa btıflıyan bir varlığın tu
tulm.a.aı için a.ncak mistiklikten 
l'Üç cilanların harcıdır. 

Büyük Harp sonrası dünyasın· 
da )~r yer yıkıntdar göze baıtacak 
'bir hdl. almı§lır. Bu yıkıntlların 
dehşeti önünde gözlerin realite • 
Clen btıfka alemlere çevrilme•i ta· 
'biidir. 

Avrupanın bugünkü mistik 
gençliği bunun misalidir. 

Bu, bize misal 'olanut.z. Çünkü 
orada realite bir çöküntünün iıa
reti iken bizim için realite bir kur· 
frıluıcn, iyi günlerin, güzel günle· 
tin, yapıcılığın, kuruculuğunun 
rraüjt:lecisidir. Türk ulumnun tarih 
iı;ind e determinizm öniincl e bu· 
aünkü m:ınzarası, bugünkü J uru· 
~tt hudur· 

Doiı:ın bir cemiyet, kökünü ta
biatten alıyor. Rec:ilite bütün gü • 
ciiyle ona yardım ediyor. Mi.stilf. 
len l::uvvet almağa ihtiyacı yok. 

Destan yaratmağa muhtaç de
ğil, ideal adam aramak için hafa 
Jlo, '""-tya mahkum değil; realite 
destandan rfaha kuvvetli re.:ılite 
bir idealJen daha. "'•rkun, bir a _ 
~ınlc.: ha)1:ıtı katıyor. 

O halde vereceğimiz inan bu
iiinkü liayatımızı izah edecek ve 
idealimize yüzde yüz uyacak o· 
lan pozetil inandır. Hem bu 
tez Türk uluıunun tadhten gelen 
karakterine de uygundur. 

Sadri Ertem 

t,.amvay sosyetesi ikinci 
taksiti veriyor 

Traınvay soayeteıi, halka ait 
olarak birikmi§ bir. milyon kUsür 
liradan 300 bin lirayı bugünlo!de 
"erecektir. Evvelce bir taksit da· 
ha. ver~i;ti. Bu ikinci taksitin 
l'tıilddeti Ağustosun onuna ko.:lar· 
dır. 

••raş devrinde,. 
- Sana ne oldu? 
- Görüyorsun, Fi Fi bana bir aşk 

t.1ei, t·ı hu attı! 

Seyyah mevsimi 

üçüncü sınıf oteller 
doldu 

Ajustoı ayının girmesiyl~ be · 
raber, Beyoğ]u cihetinin daha zi-1 

yade üçüncil ıınıf otelleri s~y · ı 
yahla do)mağa ve buna karşdıı" 
birinci ve ikinci sınıf otellf:'t-de 
bir durgunluk sezilmeğe baş~3n · 

m19tır. 

Kalaysız kaptan yediler, 
zehirlenditer 

Bununda sebebi, bu mevaimdP. 
hali vakt• yerinde olan seyyahlar· 
dan ziyade orta halli seyyahl-um 1 
memur Vf} katiplerin tehrimize a 1 

kın etmesidir. l ı 
Bunlardan bir kısmı da o~d(e 

re çıkmadan vapurlarında kd.1 
maktadırlar. 

1 ürk - Yunan ticaret 
mukavelesi 

Yeni Türk - Yunan Tic.l.rel 
mukavelesi konu§malarına on gÜ· 

ne kadar başlanacaktır. P".riste 
yapılan Türkiye - Fransız tic~ret 
konuımaları bitince, Faik Kurt · 
oğlu tehrimize gelip Atinaye. si -
deeek ve orada Türk - Yunan ti· 
caret mukavelesini görüşecekt:r. 

Eski mukavele, on beş Tem· 
muzda bitmiıtir. c.ı bet Ağusto · 
sa kadar muvakkat bir anlaıma 
yapılmı~tır. On Ağustosta m:..iza -
kerelerin başlıyacağı umuluy">r. 

Ada vapurları ücreti 
indirilecek mi? 

Akay direktörü Bay Cemil, 
yönetgenin zararını mucip olma · 
mak taTtiyle Adalar tarife~h.de 

indirme yapmaya karar ve!mİş, 
bu hususta yaptığı incelemeler! 
bir rapor halinde Ekonomi fla -
kanlığına bildirmittir. 

Celal Bayar Sovyet Rusya.:ian 
döndükten sonra hu rapor im·ele
necek ve tarifeler indirilecek+ir. 

ilan resml beled•yeye 
geçti 

Anaeiolu ajansı ile uray arasın· 
daki ilin ve afi§ mukavelesinin 
bozulduığunu ve işin hakyerine 
geçtiğini yazmıştık. 

Uray tarafından dün §ubelere 
yeni bir yayım gönderilmif, ilan 
ve afi, resimlerinin bundan sonra 
uray teşkilatı tarafından toplan· 
masına karar verildiği bildirilmiş
tir. 

Bundan aonra ilan ve afiJ ta
hakkuk ·cetvelleri eski senelerde 
olduğu gibi doldurulaeak, buna 
göre toplanacaktır. 

Ajansın makbuzunu gösteren· 
lerden resim alınmıyacaktır. 

- Size her rnkit söylemi~~!:· nn ·yum 
şu geyiğin boynuzlarına eşya asma " 
iıi "dly_:e. 

Bayan Saime hastanede 
Cerrahpaşada Hobyar mahal • 

lesinde dün bir zehirlenme Yaka
sı olmuştur. 

Tulumba sokağında oturan Ba· 
yan Hatice ile oğlu Bay Hakkı, 
kızları Bayan Saime, Bayan Se· 
her, Bayan Nuriye ile teyzeleri 
bayan Dudu öğle yemeğini yedik· 
ten sonra sancılar içinde kıvran

mağa ba9lamı9lardır. 
Bunlar zehirlendiklerini anla • 

yınca, otomobile binip Haseki 
haatancıine gitmitler, kalay11z 
kaptan yedikleri yemekten zehir· 
lendikleri anlaşılmıştır. 

Hastanede mideleri yıkanmıı, 
hayatları kurtarılmıştır. 

Jstan bulda ne kadar 
esnaf ~ar? 

Eiuıafın. yaz.unı için verilen 
mühlet düıı aktam bitmiıtir. Yal· 
nız ıoayetelerinde henüz muame• 
leleri bitmiyen esnafın yazımı bir 
kaç gün daha sürecektir. 

Ş~mdiye kadar otuz bin esnaf 
yazılmıştır. 

Bunlardan 2087 lokantacı, 1115 
fırıncı, 4072 bakkal, 1473 şeker
ci, 191 kasap, 511 terzi, 449 müs
kirat amili, 808 garson, 1100 ek
mek yapıcııı, 1123 bahçivan, 1313 
berber, 5143 rnüıtahdeın ve kapı· 
cı, 1131 arabacıdır. Diğerleri de 
muhtelif esnaftJr. 

Likör ucuzladı 
Likör fiyatlarında dünden bat

lıyarak 1ap1lan tenzilattan son . 
ra, bütün dükkanlar yeni lik;;r . 
lerle doldurulınaktadır. 

l9e heniiz başlanmış olır~sı İ· 
tibariyle satış hakkında henüz bir 
fikir edinmek kabil olmama-:ına 
rağmen bir f:!:can likör bir bar
dak kahve parasına indiği için 
rağbetin pek çok olacağı sanı} • 
maktadır. 

- ~abl!k, çabul\ oı·ağı ver, saka. · 
hmı kurtarayım! 

tayyaresi 
Habeşistana değil 

Ankaraya gitti 
Habe§istana gittiği zanne.filen 

ve Romanya üzerinden geçe :1u~ıı 
indirilerek AJman elçisinin te -
~ebbüsil üzerine bırakılan A!rnaı 
tayyerisinin, hakikatte Ankarayu 
gitmekte olduğu anlaşılmıştlr . 

Dün sahah, Alman tayyareıi 
Y eşilköye gelerek oradan Ar.ka 
raya gitmiştir. 

lstanbul Jiman ücretleri 
değişecek mi? 

Liman inhisarı genel direktörü 
Bay Raufi Manyaı, dün Ankara· 
dan tehrimize gelmi9tir. 

Bay Raufi, Ankarada finanı 
bakanlığı ile tarifeler üzerinde 
görü9müttür. 

Genel direktörle birlikte finanı 
bakanlığı tarife uzmanı Rayter 
ve tarife tubeıinden Rauf ta gel· 
mişlerdir. 

Uzmanlar latanbul liman üc· 
retleri üzerinde incelemeler yapa· 
caklardır. 

Belediye - Evkaf 
anlaşmazlığı 

Uray ile evkaf arasındaki an· 
laımazlığı kotaracak heyet, hazır
lıklar bitirilemediği için dün top· 
}anamam ıştır. 

T OJ?lantının günü heyet tarafın· 
dan tesıbit edilecek, uraya bildiri· 
lecektir. 

Ticaret müzesi Ankaraya 
gidiyor 

Ietanoulda bulunan ticaret ve 
sanayi müzeainin Ankaraya ıötü
rülmeaine karar verilmiştir. Müze 
yakında Ankaraya tatınacaktır. 

Gümrükleri kontrol 
Gümrük müsteşarı Bay Adil, 

beraberinde gümrük genel direk· 
törü Bay Mahmut, ba§ direktör 
Bay Seyfi olduğu halde gümrük
leri gezerek bazı incelemeler yap· 
m19lardır. 

Otomobillerin muayenesi 
Otomobil ve otobüslerin yıllık 

muayeneleri bitmiştir. Muayene 
edilmiyen ta§ıma vasıtaları bun· 
dan sonra kontrol edilerek sahip· 
leri cezalandırılacaktır. 

1 Gelenler, gldenler 1 
T ARlFE KOMiSYONU BAŞ

KANI - Ekonomi bakanlığı tari· 
fe komiıyoı1u ba9kanı Bay Muh· 
sin Naim, dün lıtanbula ııelmiı · 
tir. Bay Muhsin Naim, burada ha 
zı etütler yapacaktır. 

- Aca) ip şey, ph1jlard:ı !:landa lya 
vermek işi kızlara geçelidenberi hep· 
si tutuluyor. 

İ Gezintiler 1 
Yılların 
Anlamı 

Geçenlerde "Erne•t Rönan,, 
ın 11ço~ukluk ve gençlik hatıt·da· 
rr,, adlı izerini okuyordum· Kitap, 
pek ünlüdür. Burada ondan söz 
açmak uygun düşmez. Yalnız baı· 
langıç bölümünde öyle düıüniif • 
ler ve hükümler var ki, yarım oıır 
içinde zaman anlamının ne k..,dar 
cleği§tiğini gö•terdiği için önemli 
sayılabilir. 

Rönan, bilginin hızını arılatır • 
ken: 

"Ar§İmet,, in uğrunda bütün 
Ömrünü tükettiği fiz.ik dür,Jan 
hakkında bugünkü mektep çocuk
larının daha geni§ bilgileri uar, 
"Dekart,, §İmdiki kozmoğrcılya 

kitaplarını gÖr•eydi, kimbilir ne 
kadar sevinirdi,, diyor ve sonra 
sözünü şöyle bitiriyor: 

"Hangimiz bundan yüz yıl son
raki bir mektep len kitabının 
yapraklarını okumağa can atma• 
yız !,, 

Ben bu hikmeti okuyunca gÜ • 

lümıedim ve kendi kendime: 
- Rönan, tüccarın çocuğuydu. 

Hız hakkıncl a en büyük örnf:.ğin 
tıkneıel bir lokomotif olduğu gün· 
lerde yaııyordu. 

Dedim. Büyük deği§meler, bar 
tarda ve ruhlarcla enğin devrimle
rin doğması için yüz yıllık bir ça
ğın geçmesini istemek o vakte gÖ· 
re pek uyğun düşerdi. 

"Rönan,, la çağdaıları duydu.~ 
lmı bilgi ıusayışı karıısında yüz· 
yıllık bir kurunun üstünden aş • 
mala imrenmekte haklı iJae.r. 
"Jül Vern,,, onlara göre "olmaz,, 
ın ardından koşan bir ruh hasta
ıından bQfka ne idi? Nasıl umet~İ· 
lirdi ki, adam oğlu, göz açıp ka • 
panıncayaclek Jağlaf ;-dhhz! ~. 
tl§tıcak. Suyun dibinde balıkları, 
bulutlar içinde kartalları ürküten 
bir hızla uçup gidecek? ... 

"Rönan,, ın yüzyılı, bugünki.! • 
terin takviminde on, belki de bir 
yıla indi. Ay geçmiyor ki, yepyeni 
bir kala ejderhası doğmasın. "Kır· 
(angıç,, a kaplumbağa gö.:iyle 
bakmıyor muyuz ? .. Tatar ve ker • 
van çağında ok ve sapan çaıuk • 
luğun, hızın ert ba.1ta gelen 
vatlığı iken bı;gün onlar, k?~an 
adamın ardında ıeyislik bile ede
miyor. 

Bugün saatte yediyüz kilomet· 
reyi aıanlar, bunu da azımsıya • 
rak hava katları üstünden u,ma
ğa çabalıyorlar. Yarının bilg:nle
ri ac.'lba, içlerindeki öğrenmz ate
şini gidermek için kaç yıl sonraki 
mektep çocuklarının kitaplm ına 
kavufmalı i•tİyecekler? 

Korkarım ki, bu gidişle dünün 
bilgini bugünün cahili olacak. Ne 
dersiniz, hızın bu korkunç art1$ın· 
Ja böyle acıklı bir son da mı sak• 
lıdır? S. Gezqin 

- Eyv th ! .. Treni k<'..rırcl::- . 
-Tabii değil mi ya?~ Bu kadar yük· 

ten korktut 



- KURUN ! ·AeUSTOS 1935 

Ata türkün Heykeli 
Türkiy~ye gelen yaban
cılara neler söylüyor? 

Edimeden başlıyarak sırasile 

lzltlir, Afyon, Konya, Adana, 
Kayseri, Sıvas, Samsun, Ankara
yı. gezen Marsel Lovaj adlı bir 
Fransız muharriri, yeni Türkiye
den aldığı duyuşları Entransijan 
gazetesinde yazıyor. Muharrir ilk 
yazısında diyor ki: 

'1ıtanbula, denizden ilk giren 
ıezainlere önce Ayuofyayı gös
terirlerdi. Şimdi ise uzaktan Sa· 
rayburnundaki bahçenin biraz a· 
taiısındaki Atatürkün heykeli 
ıöıteriliyor. 

Yalnız, yekpare, ihtiıamlı bir 
heykel. 

Yeni Türkiye bqtan bap o
muı eseridir. Asnmızın en büyük 
Clevlet adamlarından biri olan ve· 
Doğu Avrupaıında yükselen bu 
~ biz tamamile takdir edeme-

Uçurumun kenarında bulunan 
6lr ulusun - daha ilerisi, belki 
b1r kıtanın - talihi bu ıefin çeh
reaini aldı. Bu ülkede evvelce bü
tün insan çehrelerinin yapılması 

yuak idi. Şimdi ilk olarak Ana· 
dolunun her ıehrinde, bütün mey
danlarda ve her türlü ıekillerde 
onun heykeli görülüyor. 

Burada, sarayların, camilerin 
gölgeleri altında duran bu hey· 
kel, Türkiyeye yeni gelenlere, 
düımesi batı devletlerine büyük 
siyasal ittihalar veren bir impara· 
torluğa kartı yirmi yıllık bir a· 
yaklanmayı, büyük devletlerin 
'1arelretine karşı yirmi yıllık bir 

. : ı hatırl•tır H 

, ıUulynçlµ.ğumuz vapur, aeaaizlik 
!,çinde kayıp giderken, Atatürkün 
heykeli bize doğru geliyor, can· 
lanıyor yavaı yavq büyüyordu. 

Şimdi pek yakındık. Vapurun 
güvertesinden onu görmek için 
iğilenler, onun bir şey söylediğini 
ititiyorlar gibiydi. Ben bu sesin 
ıenitliğini Anadolunun içinde, 
bozkmn b.yb6?11111§ken bulunmut 
olan ka1binde, Anlcuada. Türki· 
yenin merkezinde ölçtüm. 

Ankarad' ~yeni bir cadde o· 
lan Bankala.: • ..,.~\nd'!" telsiz 
telefon aletleri satan Mı ~Ükka
wın 2nQnde idim. Yaya kaldırımı 
üzerinde, çölün dört bucağından 
ıelmit olan köylüler, bir oparlörü 
il inliyorlardı. 

Bilinmez bir dünyadan ıslık 

çalarak gelen bu madeni sesi din
liyenler, bir medeniyetin ıadasile 
uyanıyorlardı. 

işte o zaman lstanbulda, Sa
rayburnundaki heykeli dütündüm. 
Hülyalı bozkırın ortasında ve tel· 
ıiz telefonun sesleri arasından, 

bana, Atatürk bunları söylüyor 
gibi geldi: 
-" tstanbulun alımı (cazibe· 

si) bize kıyan adamla beraber 
bitti. Sen burada yeniden diril
miş bir ulus bulacaksın. Öyle bir 
ulus, ki on dokuzuncu asrr, buha
rı tanımadan geçirdi. Yirminci a
sırda ~lektriği bilmiyordu. Yurdu
nu adnn adnn zaptetmeğe mec
bur oldu. Şimdi o ulus bağlı a
yakkaplar, pantalon, ceket giyi -
yor, başına kenarlr yahut vitiyer
li başlık geçiriyor. 
Eğer operet memleketlerine a

diyö demiş.sen, hoş geldin, aksi 
halde .... ,, 

Çok defa söylendiği gibi Türk
lerin, yabancılardan nefret ettiği
ni tekrar etmek hatadır. Onlar 
hiç te yabancı dütmanı değildir· 
ler. Ve böyle olmaktan çok uzak· 
tırlar. 

lıtanbula yalnız göreyler (man
zaralar) için gelenleri sevmezler. 
Boğaziçi ve sular yaıayı§ı onların 
zararına oldu ve kendilerine pek 
acı hatıralar bıraktı. itte bunu 
istemiyc,rlar. Haklıdırlar da. 

Genç cumuriyet Halicin tatlı

lıklarını bırakarak Anadolu yay· 
luının içindeki topraklara yayıl
dı. Ankara y ... yııı Türkiyenin 

Sigorta 
KUltUr itleri 

ikmal sınaçJarı nasıl 

yapılacak? 
Kültür bakanlığı tarafından li

se ve orta okul yoklama talimat· 
namesinde yeni önemli değitme
ler yapılacağını yazmııtık. 

Yeni talimatname önümüzde • 
ki ders yılı baıına kadar tamam· 
lanmıt olacağına göre, den yılı 

batında yapılan ikmal amaçları
nın eıki veya yeni hazırlanacak 
talimatnameye göre mi yapılaca· 
ğı kültür bakanlığından ıorul
muıtur. 

T~caret okulunda ' 
Ekonomi bakanlığına bağlı bu· 

lunan yüksek ticaret okulu teıki· 
}atında bazı yenilikler yapılmak
tadır. 

Bunlar önümüzdeki den yılı 

batına kadar tamamlanmış ola· 
caktır. Bazı gazetelerin yazdığı 

devam mt:eburiyeti kaldırılmıı de
ğildir. Talebe eskisi gibi devam 
etmek zaruretindedir. 

Kültür kurultayı 
Ankarada toplanarak olan kül· 

tür kurultayına ittirak etmek üze· 
re ilk tedrisat ispekterlerinden 
Bay Şefik ve Bay Feyzi bugün An· 
karaya gideceklerdir. 

BAY MEHMET EMlN -
Külütr Bakanlığında toplanan 
kültür komisyonuna iıtirak etmek 
üzere giden İstanbul kültür direk
törü Bay Mehmet Emin bugün 
tehrimize selecekt.r .. 

çehresini ebediyyen değittirmi, • ı ... --... -•·----- - ...-
tir. lıtanbula çıkacağınız dakika· 1 Kısa Haberler 1 
da bir heykel bunları ıize anlatır. -
Artık Jstanbul olan eıki Koıtan· ALMAN SEYYAHLAR - Gene • 

ral Fon Ştoyben '\'apurile gelen 700 
tinopl geçmişe karıfmıştır. Alman seyyahı dün beş ayrı grup ha· 

Ankara istikbaldir. Türkler · ·nde otomobillerle şehrimizi dolaş • 
böyle diliyorlar ve bunun için ça- mışlardır. Bir kısmı akşam üzeri üs· 
1 1 küdara Frenk tepesine gitmiııtir. ıfıyor ar.,, 'Jl 

Doyçland vapuru Nev
yorktan kalkarken 

Nevyork, 1 (A.A.) - Döyç
land adındaki Alman vapurunun 
buradan ayrılmasına bir çok po· 

liı müfrezeleri gözcü olmuılar· 
dır. 

Bununla beraber, vapura Nazi 
bayrağı çekilmemiıtir. Vapurun 
yola çıkması, hadisesiz geçmiş
tir. 

ÇOCUK BAHÇELERt - Uray ta· 
rafından yeniden şehrin beş yerinde 
~ocuk bahçesi yapılacaktır. Bunlar 
Şehzadebaşında, Fındıklıda, Nişanta • 
şında ve Halicin henüz tesbit edilmi· 
yen bir yerinde olacaktır. 

lSVlÇRE ELÇlLlGlNDE - ls • 
yfçre birlik cümuriyetinin kuruluşu • 
nun yıl dönümü olması dolayısile dün 
İsviçre konsolosluğunda bir kabul tö· 
reni yapılmışbr. 

GENRAL SEYFl - Umum güm • 
rük kumandanı general Seyfi bir ka~ 
gün d:ıha şehrimizde kalarak incele
melerine devam edecekti.r 

1 Okuyucularımızın Şikagetleri 1 

• • 
parası ıçın 

Karı, kocanın hak 
yeri karşısında 

dedikleri: 

yangın! 
Polis ha~erleri : 

BlR KAZA - Ok meydanınd• 
eıki bir camiin duvarı d ibinde 
uyuyan 16 yaşında Mehmedin kar• 
nına demir pencere parmaklığı 

Yangını, evi soyan meç- düşmüş, bağırsaklarını zedele .. 

hul hırsızlar çıkarmış?! miştir. Ahmet Şişli çocuk hasta• 

Yaz dinlenişi devresinde İstanbul nesine kaldırılmıştır. 
ağır ceza hakyerine ,·ekalet eden i . KADINLAR ARASINDA -
kinci ceza hakyerinde, dün yeni bir Silivrikapıda oturan ismet, Behi· 
davaya ait duruşmaya başlanmıştır. ye, Lutfiye isminde üç kadın kav" 

Bu dava, kasten yangın çıkarmak ga etmiılerdir. Bunlardan İsmet 
davasıdır. Dava edilenlerden biri Ka· 
valalı Haydar, öteki de Haydarın ka· başından yaralanmı§, tedavi altı• 
rısı Asiyedir· Fenerde Abdisubaşı ma· na almmıttır. 
hallesinde kira ile oturdukları evde YARALADI - lstiklil cadde
yangın çıkarışlarına sebep olarak, eş- sinde ipek kırataneıinde garson 
yalarının üç bin liraya sigortalı ol · Muzafferi Mehmet iıminde birisi 
ması gösteriliyor. Bu eşya, önce iki 

ta bacağından yaralamııtır. Mehmet bin liraya sigorta ettirilmiş, sigor 
mikdarı sonradan üç bin liraya çıkar- yakalanmıştır. 
tılmış. Halbuki eşyanın hakiki kıyme· DÖVÜŞTÜLER - Divanyo • 
ti, bu mikdara nisbetle çok azmış. Ka· lunda terzi Kemalle atçı çırağı 
rı koca, sigorta parasına tamah ede- Ali arasında kavga çıkmıf, Ali bı• 
rek edn alt kısmını ateşe vermişler. 
Fakat, etraftan umanında yetişilmiş, çakla Kemali batından yaralamıt• 
yangın daha başlangıcında söndürül- tır. 
müş. Davanın açılış şekline göre, hak· KUDUZ MUYDU? - Mecidiye 
yerinde tetkik mevzuu teşkil eden va · köyünde Arap F atmanm batı bot 
ziyet, budur. gezen kurt köpeği tramvay bilet· 

Hakyeri başkanı Kemal, ance Hay· 
çilerinden Enveri ısırmıttır. En• 

darı sorguya çekti· Haydar, şöyle de-
di: ver Şitli haataneaine yatırılmıf, 

- Ne ben, ne de karım yangın çı • köpek yakalanarak daülkelp te
karmağa kalkıştık. Biz, bunu aklı - davihanesine gönderilmiştir. 
mızdan bile geçirmedik. Biz, böyle KUMARCILAR _ Fincancı • 

~e;'~;~i~nee;:~ıme:meyiz. lşte size bir )arda Rızapaıa arsasında Siirtli 

Vallahülazim, Billahülkerlm, bu Kemalle arkadaıı Saim zarla ku• 
işi biz yapmadık. Eğer ben bu suçtan mar oynarlarken yakalanmıtlar • 
mahkOm olacaksam, asılmaya razı - dır. l 
yım. Yapmadığım bu suçtan başka bir AŞK YÜZÜNDEN KAVGA-' 
ceza yemektense, idamı tercih ede -
rfm! l°epebqmda oturan D•vi\l•~mi. 

_ Peki, yangını kim, ne maksatla bir kız yüzünden kavga etn;ıiıler• ! 
çıkarmış oluyor sizce? dir. Davit Samiyi bıçakla batm •

1 

- Biz, o gün Süleymaniyede bir dan yaraladığından yakalanmıt • 
yere ziyarete gitmiştik. Akşam dönüş- tır. ' 
te kapıyı aralık bulduk· içeriye gir • 
dik, bir de baktık, ki zemin katın dö. 
şeme ciheti harıl harıl yanıyor. Kan lran hasmı 
koca bir olup hemencecik söndürdük! Tahran, (Kurun} _ lran kül• 
İtfaiye, yangına biz söndürdükten tür bakanlığı lran kültür Jırek• 
sonra yetişti. Hiç yakmak isteseydik 
kendi elimizle yakıp sonradan gen; törlüklerine bir bilcltrığ ~öndere• 
kendi elimizle söndürür müydük? rek lranıl4 çıkan eski yeni, gün• 

Haydarın karısı Asiye de şunlan d clfk, haftalık, aylık ve saire 
söyledi: ;:. ···gazete ve mecmualar hakkında 

- Sigorta edilen malımızın üç.. bin • malumat toplanmasını istemit • 
lira deferi elbette vardı. E~yamız a 
rasında halılar. elmaslar falan da bu· tir. 1 

Junuyor<Iu. Benim küpelerim, gerdan- Bu malumata istinat edilerek ' 
ltğım, yUzüklerim, bileğizim ve kol - Iran baıın tarihi yazılacaktır. 
yemle boroşum falan! 

- Bunlar ne oldu sonra? 

1 
1 

- İşte o akşam hırsızlaı: çalıp git.:. Nöbetçi eczanele~ 
mişler. Gitmeden de eve hızmz gird .. ______________ _._, 
ği belli olmasın diye, etrafı ateşle • Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 
mişler. Bu iş, hep 0 meçhul hırsızların Z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şeh • 
işi ı remininde: Nazım, Fenerde: Emilya • 

lSTATISTlK GENEL DIREKTO· 
RU - Nüfus yazımı i~in şehrimize 
gelen istatistik genel direktör vekili 
bay Celal dün akşam Ankaraye git • 

Fındıklı fabrikasında çahşanların _mi_tşir_. _ __ _ 

Genel savamanyar Ahmet Muhlis, di, Şehzade başında: lsmail Hakkı, E· 
bazı noktaları sordurdu· Sonra şa. • minönünde: Agop l\finasyan, Divan • 
hitler, bu arada tahkikatı yapanlar . yolunda: Esat, Beşik taşta: Süleyman 
dan komiser Feyzi dinlenildi. Duruş· Recep, Kumkapıda: Belkis. Zeyrekte: 
manın devamı başka bir güne bırakıl· Hasan Hususi, Galat.ada Mahmudiye 

hakları korunmah 
imzası bizde saklı olan bir o"uyucu·} 

mmdaa Fmdıklıdaki k.ımaf dokuma 
l.lmkası hakkında bir mektup aldık. 
~cumuzun ileri sürdüğüne &'Öre 
ltmada İ!Çİ saat 6,30 dan gecenin yirmi 
\tçüne kadar aralıksız çalıttmlmakta · 
ela. Faltrika Cuma ıünleri aktum 17,30 
ela kapanmakta, Pazartesi &'Ünü 6,30 da 
açılmakta ve bu yüzden iıçiler haftada 
iki günlük gündeliklerini kaybetmekte 
dirler. 

Okuyucumuzun ıene ileri sürdüğü

ne göre fabrikada birçok aletler nok • 
sandır. lıçinin, itine ait noksan malzc· 
me ile kendisini günlerce oyalamak su
retiyle de gündeliği doğrultulmamakta· 

dır. Hakkını anyan, ,ikayet edenlere 
de derhal yol verilmektedir. 

Alikadarlann bu fabrikanın itlerini 
kontrol etmesini ve ileri sürüJenler eğer 
doğru ise iıçi haklannın korunmasını 

diliyoruz. 

Üsküdar tramvaylarındaki kalabalık 
Suadiyede otura~ bir okuyucumuı 

yazıyor: 

Kadıköyden Suadiyeye birinci mevki 

1U ......... ikİıleİ 10 kuruıhlr. O. IMı 
daldlndrk bir yol için bu paranm çok 
fazla olduluna zannediyorum. 

t Hiç olmaz .. aylık ve yıllık tenzilitlı 

kame ve yahut pasolar verilmek sure· 
tiyle daimi yolcuların himayeleri lazım· 
dır. Daha sonra, tramvayların kalabalı· 

iı tasavvur edilemiyecek bir 9ekild~ 
ziyadele1mi9tir. Eeldclm otoltisl.... lııir 
tek fazla yolcu bindirmiyen belediye 
Suadiye tramvaylannın bu izdihamına 
bilmeme nasıl müsaade ediyor!,, 

Matbaamıza gelen izerler: 

Dinler tarihi 
Üniversite Dinler tarihi doçenti bay 

A. Hilmi Ömer Budda'nın tetkik eseri 
çıktı. Dün ve Y ann tercüme külliyatının 
otuz altıncı kitabını tetkil t.den bu ese!' 
400 sayıfadan mürekkeptir. 125 kuruı• 

d caddesinde: l\fişel Sofronyadis. Tak • 
ı. 

simde: Nizamettin, Kalyoncukullu • 
Buğday fiyatları 

Dün J>oraaya 145 ton buğday 
gelmiştir. Yumuıak buğday 5,35 

ğunda: Zafiropulos, Şişlide Hamam • 
da: Halk, Kasımpaşada: Yeni Turan, 
Halıcı oğlunda : Yeni Türkiye· 

ile 6,75 arasında, sert buğday 4,5 K 
arasında satılmıttır. - Geçmiş ur unlar: -

satılıyor. T k ff l 2 Ağustos 1920 
Demokrit op apı- orya yo u Maber aldıiımı:za göre Heybeli 

Topkapıdan Floryaya giden as· d h 1. · b. · ı·d t t' d k B~y Haydar Rifatm dilimize kıt· a a a a ısı ır ıs ı a er ıp e ere 
zandırdığı yeni bir eser daha. Dün falt yolun yeni battan tamirine bu istidayı Sıhhat müdürlüğüne 

ba•lanmı•tır. Bu yaz bitecektir. takdime karar vermişlerdir. İstida· ve Y ann tercüme külliyatının otuz .,. .,. 
betinci kitabı. Elli sayıfaya yakın ============================ da, Heybelide işleyen yedi otomo· 
bu güzel eser de 25 kuruta sablmakta Kaplıcalar hakkında bilin umumi sıhhate karşı bir teh-

like teşkil ettiğinden bahsedilmek· 
dır. genel bilgiler te ve işlemelerinin yasak edilmesi 
Müderris Ahmet Naim Vakit kütüphanesinde basılan bu rica olunmaktadır. Adanın yollan 

Son yıllarda kaybettiğimiz değerli ı..i•çük değerli eserin muhftrriri Doktor tamamile toprak olduğu için, 88n&• 

müderris Ahmet Naimin hayatı, eser· Mustafa Hakkıdır. Kitaba Armut· toryom gibi müessesattan mahrum 
leri hakkında Wlgiler veren bir eser lu kaplıcalannda ilmi tetkilds de olan İstanbul hMtalannm yeglne 
M. Cevdet lunç Alp tarafından yuahp Mibcbr. On nn.,. •blu ._ -8t kurtuluş yeri olan Heybelfnla et. 
toplanmıt, Ülkü matbaasınca basılmış,l itte bir kaç bahsi: Radyo aktivite ne mnMl tehlft~fndf'n lnn'ftlnbftaın 
ikbal kütüphaneainde 25 kuruıa Hblı· dir, insana faydaları, daha çok yaıamak f:....1A_z_1m_ d,_rr_. ______ ____ .. 
70I'• nasıl mümkündür? 



KQAl., KOSTANTIN \N 
SEVGİLİSİ . PRENSES PAOLA 
D'OSTEHElM'l N HATllıAlAQ.\ 
Bölem; 15 Dilimize Çeviren: ıt • 

Kral Kostantin yazıyor: 

Takvim 
Güa doğuşu 
Gllo batısı 
Sabıh Hmaıı 

Ofle nım1ı1 
ikindi namazı 
Akşam ııımuı 

Yatsı o<ımuı 

imsak 
Yılın grçea gbltrl 

Yıha kılın 2ünlerl 

CU~IA 

il Alutot 
i C. Evvel 

"-57 
19.25 
3.49 
ıuo 
16. 16 
19,!5 
21.14 

t.56 
211 
1~5 

Cumartesi 
3 A•ustos 
3 C. Evnl 

UB 
1!>_24 
:ı.49 

lt.Y.0 
t6.J~ 

19,'l4 
~ 1. 1 3 

i.57 
213 
lıl4 

ÜLKEMİZDE 
Eğridirde 

Işık karşısında 
sevinç töreni 

Karaağaçta 

Yeni ilçebay 
başladı 

• 
ışe 

Senin için ölüqoruml 80K8H: 1-1-1!~~ ~ 
Bayındırlık ve neşe 
Eğridir, (Kurun) - Eıridir 

kentinin önemli ihtiyaçlarını kar
tılıyan elektrik ve un fabr;kası 
kuruldu. Dört yıl önce özel bir 
fabrika kentin aydınlatma itini Ü· 

zerine almıt ise de duraksız bi~ 
ılüzenle çalııamadığından batara.· 
mamıttır. 

Tarım durumu iyi 
Kırkağaç, (Kurun) - Kır1'a • 

iaç llçebaylıiına Atanan Bay Ali 
Fuat geldi, yeni 'ödevine baıladı. 

Bu mektup ıudur: 
fatoi, 24 ~1913, pazar. 
Sevgilim; 
Tahmin ediyorum ki, benim bu 

mektubumu (Patras) da alacak. 
ıın. Selinikte bana veaa ederken 
benim yü;:ümde hiçbir keder ese
ri olmadığını söylemiıtin. Bilmi • 
yorum, bu sözü ciddi olarak mı 
söyledin? Yoksa benim ile litife 
mi etmek istedin? O vakit senin 
bu sözüne kartı iyi bir cevap ve • 
remedim. Onun için bu mektu • 
bumda bu nokta üzerine durmak, 
aana biraz izahat vermek istiyo
nım. 

Evet, biliyorum ki, o anda be
nim çehreme bakan bir kimse 
IH:lki bir mana bulamazdı. Belki 
yüzümde renksiz bir ifade vardı. 
Fakat emin olunuz ki, kalbimin 
içi yanıyordu. Sen pek iyi bilirsin 
iri, ben hi11iyabmdan bahseder· 

ken maksadımı iyi anlatamadım; 
tatlız tuzsuz Jeyler söyledim. 
Bundan bqka o dakikada yanı
mızda (L'evidis) vardı. Tabii ola
rak ondan da ııkılıyordum. 

O anda ben hiçbir ıey dütüne
cek halde deiildim. Tamamen 
varbiım altüıt olmuıtu. Sen ne • 
zaketinle, lutufkirhğınla beni te
ıelli ettin. Bununla beraber gene 
faydaıızdı. Bugün ıon bir defa 
daha seni görmek için bindiğin 

vapura gelmek iıtedim. Bunun İ· 
~n içimde büyük bir iıtiyak va 
dı. Fakat bilirsin ki, baldızım ile 
aramız pek iyi delildir. Benim İ· 

çin batka bir mazeret t~ bul· 
mak mümkün değildi. 

Ümit ederim ki, vapurda ken
din için iyi bir kabine bulmuı o
lacaksın. Şayet bulamamıt isen 
elbette orada bulunan erkek yol
culardan biri yerini sana bırak 
mıt olacaktır. 

Aziz sevgilim, benim senden 
bekleditim ıey ıudur: Benim ıe • 
ni bütün kalbimle, bütün varlı • 
ğımla sevmekte olduğuma kani 
olduğunu bana söyle. Bunu iki de· 
fa senden sordum. Fakat hana 
cevap vermek istemedin. Fakat 
bu cevabını bana bir mektupla 
yazabilirsin, değil mi? 

ki, insan hayatında bu türlü bir ILf 
kı ancak bir defa hi11edebilir. Bü· 

Wzalarmda yddm tpreW olanlar, Qze • 

rl.nde muamele rörenlerdlr· .BakamJar ... 
ıs kapanıı •ut fiyatlarıdır· 

tün kalbi, bütün dimağı, bütün var m----- nukut 
lığı ile yalnız bir defa sevebilir. • Londrı 6211, - * Vtyaa• 2s, -

• f'\nyork 125. 50 * Maıirld !6 -
Öyle sanıyorum ki, benim batmıa • Parls 169. •• * Berlto 40, -

gelf'n itle butürlü bir atkbr. Hat· • Mllino 198, - • Vırşovı !4. so 1 

ta .. buna eminim ki, bu böyledir. i * Brilbe 83' - • Badıpeşt' ~5' -

1 
• Atlnı 24, - • 86treş 15, -

Böyle bir aık batka kimsenin ha- • Cenevrr 8!0 · - • Belgrad !14, -

1 • • • So'-a 24, _ * Yotohımıı 3!\, -
şına ge memıttır. ., • Amıterdı •ı 81, - • Altın 93 Z. -

Sözüme inanınız, benim üze · • Prıı 98. - * Mecidiye 33. - ı 
rimde hiçbir kadının en küçük bir • Stokbolm 32, -· * Banknot t33 -

cazibesi yoktur. Bunda mübalağa Çekler -----, 
• T.oodrı 6:tJ 75 * Stothlm :ı. 112; 

ediyorum, sanmayınız. Eğer beni • l\evyork 0•7970 • vıyar. 
kendilerine cezbettiklerini zan • • Parls 12.ı.3.! • Madrld 
neden bazı kadınlar varsa bunlar 1 • MIUno 9.7019 • Berlln 

• Brülcse 4.70:H + Vırşon 
ya reklam fikri ile böyle göster · • Atin~ E3.397:ı • Badapeştt 

4. t80 
5.807~ 

1,9713 
4,203~ 

·4.41-
69,ll!36 mek isterler, yahut k11kançlık ıa- j • Cenevre 7.4l'42 • Bütreş 

* Sofya 63,35- • Oelgrıd :ı4.8825 
ikasiyle. Şimdi bende yalnız seni • Amsterdam t.mo • Yotohama 'l.7:t~ 
bir daha görmek dii.fünceainden • Pr1g 19,1:>7 • l\lostovı 1090.~o 

batka bir ıey yok. Sadece bunu en E S H A M ---
iyi nasıl bir tertibine koyabilirinı iş e:atu• 9.!'•>- Tramvay ı9,- 1 

uo Onyoa De~. -,-· 
diye dütünüyorum. 

1 

RAen
1
a
1 
dolu 2!1.70 * Çimento ıs 10.3~ 

Öyle sanıyorum ki, sen Pariı· sır. Hayriye ıs.- ~ırk De!!. -.-
ten bana hiç mektup yazmasan MertezBantası 57.73 Balya -.-

u. Slgomı -,oo ~art m. ecza -.-
daha iyi olacak. Eğer bana doğ - Romontl 7,!I~ Telefon -.-
rudan doğruya mektup yazacak -latlkrazlar - tahvlller-
oluraanız hemıireniz vasıtasiyle •t933Türk Bor.t ~ s.os Elettrııı -.-

1 
ve ltalyan postaıiyle gönderiniz. * . : 1~ 2;:.;0 ~~:~:n ~'.~ 
Eier bana Triyesteden mektup lıtlkrlııDahlll I 94, - • Aaadola ı 45,50 

gönderecek oluraanız bunda öte • lr111ı ıstlkrııı 95.- • Anadolu ıı 4:1,50 
k. k h h t9t8 A 1.\1 ıo, - Anadolu ili 1,40 

ı me tuptan İç ha ıetmeyiniz. Sıvaı-Erzuram 96 ~o •'ıunımll /\ 46 20 

olmaz mı? Bana ayni zaman-!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~·~~~~~~~~ 
da (L"evidis) v-,~tasiyle her 1 R A D Y O 
türlü sam.imi hiılerinizi yaz:nız. -·~------------
Fakat bilmiyorum ki, bana Dura· BugUn 
ya mektup yazmak zahmetine de- 1STANBUL - 18.30: Dans musikisi (P 

'fe't mır J&k) .. ..JUk~ muue&; 18.'6: -· caz. 
TUrk,çe 8Öa!U uerler. 20,15: Konferana. 20, 

Ben buradan pazartesi aünü 80: St.&dyo orke•tr&BI. 21: Radyo caz ve tan 
hareket etmek istiyorum. Posta İ· go orkeatraıan. 21,aıs: Sonhaberler boralar. 

21,40: Bayan Alekundr Jlay!er. Kacar Jıalk 
se tam ogün buraya gelir. Bunur.· havalan orkestra ile beraber .. 22.10: Pllk 

la beraber ben her halde o p:>sta ne§liyatI. 
ile gelecek mektubu elde etmek İ· BüKREŞ - 13 - 15 Pıtk ve duyumlar. 

18: Orkestra tlebatl! mUZlk. 19: Duyumlar. 
çin bir çare bulabilirim sanıyo • 19,15: Koıuıerln .uretı. 20: Sözler. 20,20 : 

rum. Bilmezsin, ne gibi karma1ca- Pllk. 21: Sözler. 21,15: Keman - earıu. 
(çek müziği). 22,05: Radyo aalon orkeatn.ı. 

rıtrk hi11iyat içinde bulunuyorum. 22,so: Duyumlar. 22,GO: Kon.serin süreğl.23, 
Ben seni istiyorum, seninle ko· 15: Ecnebi dlllerile duY\llJllar. 23,25: Konae 

rin süreği. 24: Hatl! mllzlk (2 aya kadar). 
nutmak is.tiyonım, ıenin sesını BUDAPJ!l}TE - 20,15: Piyano blrllğile 
duymak istiyonım, senin yanında p.rlular. 20.~: Duyumlar. 21,15: Kan§lk ya 
bulunmak iıtiyonım, ıenin için ö- yım. 22,10: çingene mllzlgt, 22,45: Duyum 

ıar. 23,015: Oda mUzl.ğl, 24,10: "Macar - Mı 
lüyorum. BU'., kon!eraııl· 24,40: Caz mUzl.ğl. 1,015: Du 

Bana kartı öyle mütevazi dur· yumlar. • 
K d• • k'' "k S b VARŞOVA - 19,45: Pllk, aözler, 20.30: 

ma. en ını uçu tutma. en e- Keman konJerf. 20,GO: Sözler. 21: Konfe 
nim gerçekten metreıimain. Fran· rana. 21,10: Haftf mUzl.k. 21,45: Duyumlar. 

sızça (Matfre) kelimesinin müen. 21,515: Konfer&IUI· 22
= Sentontk kouer. 23: 

d 
Duyumlar. 23,015: ~zler. 28.10: Dana pllk 

net tekli ne demek ol ufunu dü- lan. 

tün. Sen benim bütün manaıiyle BELGRAT - 21: Zağrepten röle. 23: Du 

bütün varlığıma hakimsin. Sen yumlar. 23·20
= !'ilk. 

iyice bilmelisin ki, ıenin haya
tına ait olan her tey beni alaka· 
dar eder. Onun için, sakın, her 
lıanıi bir hususta olursa olsun 
bundan sana ne, deme. Anlıyor 
mu•un: Seninle alakadar olan 
hel' teY beni de alakadar eder. 
Seninle münasebeti olan her teyin 
benimle de münaaebeti var, de

PRAG - 20,25: Radyo orkeatraaı. 21.20: 
benim kraliçemsin. Benim Alla oKnferana. 21,315: Şarkılı kuartet mUzttı. 
hımsın. Bana emret. Beni istedi • 22,115: 86zler. 22,515: çlııgene havalan. 23,15: 

~n gibi rek, çevir. O vakit "eni Duyumlar, 23,SO: PlAk, duyumtar (Ruaça 
D" 3 plA.k). 
daha çok sevecefim. Ben bu söz- MOSKOVA - 18,30: Şarkılı aollat kon 
leri yalnız sana kartı afkrmdan :sert.' 20,30: Konser. 22= çekçe yayım. 22,515: 

Report&J, 23,015 1ngillzce yayım, 24,05: Al 
söylemiyorum. manca yayım. 

<Arkası var) 

mektir. Her ıey, hiç bir istisnası-ı ------- -------

LlCtPZtG - 20: uıuaaı mllzlk . 21: Du 
yumlar. 21,ııs : Skeç. 22 : Orkeatra konseri. 
(Piyano - sollat) . 23 : Duyuınıar. 

Kentin genel hayatını ilgilen -
diren elektrik ve değirmen itinin 
önce yapılması 1934 uray ıeçimin
den önce partice kararlatlırılmıt 
ve- seçimden sonra ıar kurulu ye • 
rinde kararlar alarak bu ite önem. 
it- giritmittir; bir yıldan beri sü -
rekli çalıtmalarla yükselen fabri
ka kenti çevreliyen Egridir gölü · 
nün kıyısını süılemitlir. 

Fabrikanın açılma ti>reni ya -
pıldı. Tören günü kent ve göl üze· 
rindeki kayıtlar ve sandallar bat
tanbata al bayraklar ve yeıil dal
larla süslenmif, güzel taklar ku -
rulmuttu. 

Halk bayram yaııyordu, tören· 
le ilbay, saylav, il parti batkanı, 

il ıarbayı, halkevi ve tecim odası 
batkanları, direktörler, genel ku
rul üyeleri, Yalvaçtan, Sütçüler -
den ve Barladan gelen delegeler 
bulunuyorlardı. 

Konuklara Egridirin Kemerli
minare, Dündarbey medresesi, ka
le öreni, cami, Kirbamaray gibi 
Selçuk ve Hamidoğullarına ait 
tarihi değeri bulunan eserleri 
gösterilmiı, göle baıka bir güzel
lik katan adalara sandal gezisi 
yapılmıttır. 

Tören fabrika yanında JConuk
lar ve bütün halkın topluluiu ö • 
nünde Parti llçeyön kurul batka
m Yatar Çeliğin öz Türkçe söyle-

Bay Ali Fuat dairesinde ıar 
kurulunu, parti binasında da 

memleket gençliiini topbyarak 
ıörüttü; bu ıörüımelerden tar 
kurulu ve ıençlik çok hoınut kal· 
mıtlır. 

Kırkağaç ovasına l;u yıl hiç 
yağmur olmadığı halde halkın ça· 

lıtkanlığı tarım durumunu '(zira• 
at vaziyetini) düzeltmittir. Ku • 

raklığa rafnıen pamuk, üzünl, 

zeytin ürünleri çok iyidir. Tütün· 
ler ilk ellerde hafif bir haıtalili 
geçirmit ise de timdi o da kal • 
mamıtlır. 

Kırkağaç urayı memle1'etin 
bqhca i.Jıtiyacı olan su ve eleJr • 
trik it ini hiç durmadan kovala • 
maktadır. 

Su projesi oakanhklardan o i 
naylanmıt (tasdik edilmit) ıel • 

mittir. Elektrik projesinin de ha 
günlerde gelmesi beklenilmekte • 
d. 1 
ır. t 

Kent kenarına kadar yapıla • 
cak elektrik koyacını '(tesiaatını) 

Soma maden ocakları sahibi Bay 
Yunus Nadiye devretmek içi'l ıö· 

rütmelerde J;ulunulmuttur. 
Şar kurulu toplanarak önerıe

nen (teklif olunan) mukavele 
taslağım inceleyerek iti bir kara
ra bağlıyacaktır. 

Kırkajaçta b'iıl~n~H Mülkiye 
müfettiti Bay Hikmet, daireleri 
teftite baılamıttır. 

Zühtü Elren 

viyl~ b~!ladı. Şar~ay Feyzi Çelik Akcehirde elektrik 
de bır soylev verdı. Y 

ilbay Feyzi dal dal kurdeleyi 
keserken Parti llçeyön kurul bat· 
kanını ve tarbayr bu önemli bata· 
rıktan kıvanç duyduğunu ıöyli • 
yerek kutluladı ve diğer ilçelerde 
de bu hayat 191ğının yapılm:uım 
diledi, alkıtland. Fabrikaya giri-

lirken bütün bir kenti çınlatan fab
rika düdüğünün gür sesi tören se
barttı, gölün öte yanındaki ilçeler
vincini cotkun heyecanlarla ka • 
barttı, gölün öte yanındaki ilçele
re de batarık ve çalıtma zevkinin 
tadını iletiyordu. Fabrika gezildi. 
ilk çalıtma görüldü; değirmen 
döndü. Elektrik ıtığı yandı, beğe
nildi. 

Oradan süel mahf elde verilen 
uray tölenine gidildi. Ortalık ka
rarınca birdenbire yanan yüzler· 
ce elektrik ampullerinden akan 1-

tık aeli içinde sevinç gösterileri 
ve süel mahfeli saran kayık ve 

ve su 
Aktehirde Urayla (Belediyey. 

le) Aktehir bankası arasında •• 
ve elektrik itleri için 934 yılında 

bir mukavele imzalanmııtı. Bu 
anlatmanın genel hükümler için
de görülmemesi iki yönü de teli-

rar konuıma ve sözletmeye ıö • 
türmüttür. Şehrin ve halkın ıe • 
ne) asığlarını önemle güden Şar • 
baylık yeni temaıtan iyi ıonuçla 
bir anlqma almıt ve mukavele 
Şarbaylık kurulunda allnılarla 
ve müttefikan kabul edilmittir. 

Mukavelenin esaslarına ıöre, 
l;anka, 31 senelik bir imtiyaz ıek· 
1i ile su elektrik it ve çevirimini 
yükenmektedir. Mukavele buıün 
imzalanmııtır. 

Bu mukavele ile Alqehirde, en 
yüksek yerlerde bile bulunmıyaa 

her teY· Irakta medeni 
Üterim ki, sen her gün biraz kanun yapılıyor 

daha fazla bana kartı itimat gös-
tere.in. Senin kalbini sıkan, ya -
hut ~eni kızdıran teyler ne ise on
ları ~na söy!iyesin. Arzu ettik • 
lerin ne ise onları da benden giz
lemiyeıin. Aksi takdirde ben me

Bağdat, (Kurun) - Irak ad· 
liyesi, bütün Irak kanunlannı ye
nilemek için çalı.tıyor. 

' 

ÇA(;RfLAR ,. ıandalJarda söylenilen onuncu 
-..-:~-.--~~~:--~---..!. Cümhuriyet yılı martı göklere 

Kumkapı idman yurdundan: çıktı. Karanlığı boğan bu mede • 
10-8-935 cumartesi akşamı pazar niyet ıtıiı ve bu yönden parti ve 

gecesi saat 21 buçukta f evkalide kon- urayın dölenli çah,malan kutlu • 
gre yapılacağından bütün azanın gel-

otuz metre gibi yüksekliie f ııkı • 
ran ıağlısal (ııhhi) su ve enaıa • 

iı ründe 5000 kilovat elektrik Çf• 

karacak bir muharrik kuvvet ka .. 

yuı olurum. 
E7'in ol ki, bütün bu söyledik

lerim büğrümün derinliklerinden 
reliyor. Bunlar benim en aamimi 
hiılerimdir. Buna inan. 

Ben eeni çıldırasıya bir atk ile 
teYlyonım. Öyle bir a,k ki, benim 
için ltayatımd!\ ,im-:liyc kadar ilk 
defa vaki olu!ror. Sen bana dedin 

Adliye bakanhiı bütün kom· 
tu memleketlerde yapılan ıslah
ları tetkik etmekte bilbaua ter'i 
itlere ve evkaf meselelerine Ö· 

nem vermektedir. 
Irak adliye.i, medeni hallere 

ait kanun taslaimı tamamlamıt 
bulunuyor. Kanun kabul olunduk
tan sonra, bütün Irak halkına tat· 
bik olunacak, din, mezhep, ırk ay
nlii'ı ~ kanuııUn .-t&tfık\ıe mü9İiir 

melerini dileriz. landı. 

olmıyacaktır. 

Diğer taraftan medeni kanun da 
hazırlanmaktadır, 

Milli bir banka ile bir ziraal 
bankası, emniyet aandığı, ta· 
aarruf sandığı tesisi için hazırla· 
nan projeler de tamamlanmıttır. 
Devlet memurluğu için de 1tvrı· 
ca bir kanun hazırlanıyor. 1 

Egridir yerinde sevinçler ya -
ratan bir tören günü, bir tören 
gecesi yatadı. 

. 
15,000 lira açık var 
Finans iıpekterince Karaman 

malmüdüriyle ıandık emini ve 
tahsildarqıa itten elçektirilmittir. 

Açığın on bet bin lira olduiu 
söylenmektedir. 

zanılmıt oluyor. 

Kadının alzını burnunıı 
ke$miı 

l:mıir, (Kurun) - lzmirde Al· 

man kulesinde oturan Hu11it na• 
mmda biri, dokuz ıenedenberi 
beraber Yatadıiı Anenin lbroz 

namında biri ile münuebete bat
ladığını görmü9, bıçakla, kadının 
aizmı, l:nırnumı keımittir, 
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Kıskançlık 
(Baş taralı 26, 27, 28 29, 30, 31 

temnwz ve 1 ağustos tarihli sa· 
yılarımıtdadır.) 

Yazan: Kadircan Kallı Bölem~ 26 

Arılan efendimizin hayatları • 
na suikast için tertibat yapan bir 
adamın bu cinayetini kendi ağzı 
ile itiraf etmesi mümkün olabilir 
mi? Bereket versin ki senin kötü 
niyetin gizli kalmadı. Artık mey
dana çıktı. Allah senin şerrinden 
efendi·mizi takladı. Fezahatin ve 
cinayetin dünyaya yayıldı. Artık 

saklanacak, gizlenecek bir tarafı 
kalmadı. Onun için burada ağzını 
'çıp söz söyliyemiyoraun.,, 

huzurunda benim aleyhimde ıöy· 
lediiin ıeyleri isbat etmelisin. Beı> 
sana arslan aleyhinde suikast ter
tip etmekten bahıetmitim öyltt 
mi? Öyle ise bu bahsolurken iki· 
miz yalnız mı idik? Bu takdirde 
sen isnatlarını isbat edemezıin 

Çünkü şahit gösteremezsin. Fakat 
ben bu isnatların iftira· olduğuna 
yemin ederim. Yok eğer o sözler 
aramızda olurken başka birisi ya
nımızda var idiyse onu getiı·, e· 
fendimizin huzurunda şahadet et· 
sin. Bildiklerini söylesin. Evet, 
seninle aramızda hu türlü sözler 
oldu. Fakat suikasttan bahseden 
ben değil, sen kendin idin. Sonra 
bu sözleri bir daha tekrar etme· 
mek için bana yemin ettirdin. 
Ben senin söylediklerini burada 
ıöyliyebilirim. O vakit cinayetin 
neı·eden geldiği anlaşılır.,, 

Yanındaki zabite mırıldandı: "-Birisi tutuldu, 
diğeri de vurularak denize düştü .. ,, 

Arslanın deve hakkında tevec
cühü vardı. Bunu bilen devenin 
kendine kartı her hangi bir kötü
lüğe meyledebileceğine inanamaz· 
dı. Fakat öbür taraftan ayı da bu 
ıözleri büyük bir cesaretle söyle
Jnİ§tİ. Ayının bu tarzda söz söy· 
leyişi arslanrn teveccühünün s~r
ıılmaması mümkün değildi. O
nun için ayının sözlerini dinledik· 
ten sonra arslanm kalbinde de 
bir ıüphe uyandı. Kendi kendine: 

- Ayı haksız olsa bu kadar ce· 
aaretle aöz ıöyliyemez.,, 

Demekten kendini alamadı. 
Deveye ıelince, ayının çok al

çakça iftiraları önünde adeta ken 
dini kaybeder gibi oldu. Bu ka· 
dar küstahça bir iftira hücumu· 
na uğradıktan ıonra o da artık 
dilini biraz değiştirmek lüzumunu 
anladı. Ayıya kar§ı dönerek dedi 
ki: 

- B•.)hey inaaf sız, behey irfan· 
sız ... Bugüne kadar seni kardeş 
diye telakki etmittim. Senin kal· 
binde bu kadar alçaklık 'buluna· 
bileceğine asla ihtimal verme· 
miştim. Meğer pek çok hata et· 
miş~ır.. Bunu şimdi anlıyorum. Ben 
ııenin küstahlıklarına, iftiralarına 
cevap vermekten aciz değilim. 
Ben bu dakikaya kadar arslan 
efendimizin hu%urunda hep aenin 
ayıplarını örtmek, fesatlarını sön· 
dürmek gayreti ile uğraşıp dur· 
dum. Sen ise benim ıayretlerime 
ve iyi telakkilerime karşı hatır ve 
hayalimden bile geçmiyecek şey· 
leri bana isnat etmekten çekin
medin. Benim gibi bir masuma 
karç..ı iftira etmek kolaydır. f~, 

kat iftiraların isbati zordur. Sen 
eğer muktedir isen efendimizin 

Ayının deve aleyhindeki isnat
ları, devenin ise o isnatlara kartı 
gösterdiği mukabele işi bütün 
bütün karıştırdı. Haklı ile haksı· 
zı ayırmak imkansız hale gelmİi 
oldu. 

Çünkü birinin söyledi~i tama· 
men öbürünün zıttı idi. Hiç biri
nin elinde de kendi sözünün hak
lı olduğuu isbata yarar bir delil 
yoktu. Bunun için arslan hakika
ten müşkül bir vaziyete düşmüş· 

tü. 

Uzun zaman ne yapmak }azını 

geleceğini düşündü. Nihayet hem 
ayıyı, hem de deveyi hapsetmeğe 
kuar verdi. Adamlarına döne· 
rek: 

- Bunların ikisini de alınız 
Bir zindana koyunuz .• , 

Dedi. 

Zindanın muhafızı arslanın 
adamlarından bir tilki idi. Ayı i· 
le deve zindana atıldığı gün bu 
tilkinin yanına bir fare geldi: 

- Bu ayı ile devenin ne gibi 
suçları vardır ki böyle ikisi bir· 
den zindana atıldılar?,. 

Diye sordu. Bu suali ıoran ev· 
velce ayı ile deve aralarında ko· 
nuşurlarken sözlerini delikten din 
lem iş olan fare idi. Zindancı ona 
olanı, biteni ha~ından sonuna ka· 
dar anlattı. Her ikisi de !İmdi 
Arslanın emri ile mahpustur, bun· 
lardan hangisinin sözü doğru ol
duğu anla~ılıncaya kadar her iki .. 

Yanındaki zabit mmldandı: 
- Birisi tutuldu, diğeri de vurula.· 

rak denize düştU. 
Amiral, kalçasındaki kolunu kal• 

dırdı. Parmaklarını büzdii·. Sağ ve 
l!!ol u~uzu ile alnına ve göbeğine gö • 
tüterek haç çıkardı. 

Başını eğdi. 
Onun arkasında olanlar da, böyle 

yaptılar. 

Bir dakika için hiç bir ses '-!kmadı. 
Amiral Arrnenyo: 

- Onlar e~iz iki yiğittiler. AllAh, 
tutulana kurtulu~. tilene de rahmet 
versin!· .. Hepinizin onlar gibl olma • 
tarını dilerim .. 1 

Dedi. 
Sonra geriye dön dil. ~ · 
Gemiye dönınek için yoku~u inmeğe 

başladı. 

Mekani8i körfezine ıirdiği zaman, 
oradan giderken de cenuptaki boğaz· 
dan geçmeyi tasarlamıştı· O boğaz ta. 
rafından yolunun kesilmesi için de 
gemilerden ikisini boğazın dışmda 
bırakmıştı. Ne de olsa, tecrübeU, us
ta bir amire.idi. Hele TUrklerln tu • 
za~ına düşmek korkusu ona en kUçük 
tedbirleri bile unutturmuyordu. 

Mekanisinin şimal tarafındaki bo • 
fazında hiç bir karakol yoktu. 

Buna 1Uzuın görmemişti. Çünkü o• 
rası uzaktı· Alabildiğine g6rUnUyor • 
du. Eğer Kara Kartal basklndan kur· 
tulur ve oradan körfeze girmek Is • 
terse hiç olmazsa bir saat önce göze 
çarpardı. O zamana kadar da amiral 

Arnıenyo, gemilerine saf yaptırır, 

TUrk gemisini dört ateş ortamnda bı· 
rakacak şekilde manevra yapardı. 

Efer Kara Kartal bu şekilde onun 
karşısına çıkmak isteseydi, ne mutlu 
idi. Armenyo onu kocaman kadırga 
larile her halde haklıyacaktı. 

Şimaldeki boğazdan çıkarak açıl • 
mayı tinceden hiç tasarlamamıştı. Fa
kat şimdi hemen bunu aklına. getfr -
mi§ti. Çünkil Korfu ye V cnediğe biran 
önce varmak istiyordu. Halbuki ce -
nuptaki bojazdan çıkarak dolaşmak 
ona en az altı saat kapbettirecekti. 
üstelik rUzdr da yoktu. Bir iki saat 
sonra Keşişlemeden esecetl nnlaşı • 
hyordu. 

Amiral Armenyo boğazın dışında· 
ki tkl ıemiye, koya ıirmeleri için ha
ber gönderdi. O zamana kadar orta
lık da epeyce aydınlanacaktı. 

Bofizın biraz ilerisindeki Preve -
ze kaJesinf n önünden, filosile birlikte, 
sUzille sUzüle ve pervasızca, meydan 
okuyarak geçmek de onun için ne 
büyük bahtiyarlık olacaktı! .. 

-17-
SAVAŞ VAR!.. 

Mekanisi koyunun cenup tarafında 
boğazın dışında gezinen iki kadırga 
umulduğundan daha geç gelmişlerdi· 
ÇilnkU güneş doğduktan biraz sonra, 
Keşişlemeden esen rüzıft.r birdenbire 
doğudan esmefe başlamış, hızını da 
arttırmıştı. 

O kadar ki, buna aşağı yukarı, kil· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
si de bu zindanda kalacaklardır. ( diyorum. Galiba aen deve ile ayı 
dedi. arasında gelip geçen mac~fayi 

Bunun üzerine fare tilkiye: 
- Ben bu ayı ile devenin ıer

güzettlerine çok merak ettiın. Ne
ticede hangisi haklıdır diye bıra
kılır, hangisi de burada kalır iıe 
bana bildirmeni rica ederim,, de· 
eli. 

Bu ıöz tilkinin zihninde bir JÜp 

he uyandırdı. Farenin böyle ae · 
lip te ayı ve deve iti hakkında 
kendisinden izahat iıtemeıi, son· 
ra da akibetlerini öğrenmek me
rakına dütmeai ıebepaiz olamaz· 
dı. Kurnaz tilki işin bu inceliğini 
anlayınca ıüpheıini söyledi: 

Tilki - Azizim fare, senin i· 
çinde bir ur bulunduğunu hi11e· 

biliyorsun. Bunlardan hangisinin 
haklı, hangisinin haksız olduğuna 
kani bulunuyorsun. Onun için han· 
gisi zindandan serbest bırakılıraa 
hu neticenin muslihane muvaf a· 

kati derecesini kendince ölçmek 
İıtiyorıun. Eğer hakikaten bu İ§ • 

le ıenin bir bildiğin vana bunu 
aaklamamalııın. Bildiğini olduğu 
~ 

ıihi gidip arslana söylemelisin. 
Zalimi mazlumdan. suçsuzu suçlu. 

dan ayırmağa yardım etmelisin. 
Bu ya.lnız adalet icabı ve bir 

vicdan borcu da değildir. Arslana 
kar§ı sadakatin icabı da budur.,, 

< Arkast var) 

Badılllyl'ain ııiooı 
lük duyuyor. Doğrudur elbet. -

1111~ Bir zaman gururlanır gibi oldu. 
Fakat çok sürmedi ve anladı ki ken-

1 
disini kadınlardan ayıran §ey çek • 
mekte olduğu korkunç ıztıraptır. Iztı-

ve beylik bir felsefe. Bununla. bera • 
her Necdete yeni be heybetli görünU
yordu, çünkü o, bunları kendi yaşamış 
kendi bulmuştu. Kısa bir formül yap· 
h ve dedi ki: =======~:::::.::::ıım::::::::::::::~llll~llll B o • a D 1 • rap, onun ömrünü Seddl Çin gibi bir 

çembere almış, tabit yaşayışlardan a
yırmıştı· Kadınlar fıtri hassasiyetleri 
ile bu ayrılığı duyuyorlardı. Toprak· 
tan uzaklaştıkça besleyici havanın a • 

EUlem: 73 

Bu hanım diğerlerine nlsbetle 
Necdette hayli tesir yaptı. Çok ~arif 
çok müstesna bir kadındı. Tatlı bir 
süktıtiliği vardı· Daha ziyade bakışla· 
rUe, jestlerile kendini anlatıyordu. 

Bu kadın, diğerleri gibi Necdete so· 
kuhnadr, ağır durdu. Fakat Necdet, 
bir küçük sondajla hakikatı meyda
na çıkardı: Mehlika da onu seviyor
du. Del'in ve vakur bir aşkla. Bu şim· 
diye kadar N ecdetin karşısına çıkan 
tiplerin kat kat fevkinde bir şeydi. 

Necd.et Mehlikayı çok beğendi, fakat 
sevmedi. Ruhu, sanki yaş odunla ya. 
nar gföi sürekli bir ateşe tutulmuş o
lan genç adam anlıyordu ki dünyada 
hiç bir kadın ona o hızı o hamleyi, 
o kanadlanma.yı iade edemlyecektir, 
hiç bir zaman.·. Faztk, ebediyen kay. 
'>olan gençlik. 
· Mehlika. ile bir bahar günü Bebeğe 

rfttiler. Necdet, gen~ kadını tenha 
Mr koruda kucaklamak i!tedi ve ka· 
qmdan -hayret!- Böyle bir Jc~ıiın· 

"un-da a1-fti sözleri duydu: 

Yazan: Safiye Erol 

- Ben sana layık değilim. zalması ve soğuğun artması rlbi; ıs· 
Necdet durakladı. Çektiği büyük tırabın beşerden uzaklaştırarak mu • 

ıstırap O!lU çok değiştirmiş olmahy- ayyen bir kemal mertebesine Çlkardı -
dr. Biltiln kadınlar, onun süzgün ve gı insanların muhitinde inziva artı • 
kapalı tavrı karşısında büzülüyor, e- yor, sevgi ve alakanın sıcak nurları 
riyorlardı. Halbuki Bedriye onu dai- azalıyordu. O halde olgunluh ermek 
ma toy bir çocuk gibi tutmuştu· Onu hiç de arzu edilecek bir pye değil • 
ciddiye almamıştı. Bugün işte, en gu- di. Çünkü kemal mertebesini almak 
rurlu ha~lar onun omuzuna düşüyor, için insanlardan utaklaşmak, inziva. 
nice güzel gözler hasretle, mahviyet- ya katlanmak, sevgiden vaz geçmek 
le kapanarak, ~içek gibi t~ze dudak- lazımdı. Fakat bir insan bu gibi şey
lardan muhabbetin en son kapitüIAs- lere kumanda edemez. Diyemez ki: 
yonu dökülüyordu: - Neme lazım? Ben kdmtl adam 

- Ben sana layık değilim. olmak istemem. Razıyım, kıyıda bu • 
İstanbul kadınları sanki bu itirafı cakta kalmış yare akıUı yarı aptal 

kullanmak içifı sözbirliği etmiştiler· bir herif olayım· KAh güleyim, kah 
Necdet, ilk zamanları, bu kadar teva· ağlayım. Bana tabii yapyışın acılı 
zua mana veremiyor, kadınlan şaş - tatlıh lezzeti li.zım. 
kın şaşkın kollarında tutarak düşünü- Evet, bir insan bu meselede irade
yordu. Sonraları şüphelendi ve dedi sini kullanamaz. Her kişi için, diinya· 
ki: Mademki bu hanım bana 1Ayık ol- ya getirdifi kuvvetlerle mütenasip bir 
madrğını hissediyor, o halde bana JA • kemal mertebesi mukadderdJr.Yanl,ze· 
yık değildir. Sebep sormağa ne ha • kll!lr, istidadı, ruhunun temayüllerl ve 
cet? Kendisi, nefsi hesabına bir kü • kuvvetleri nfsbetinde olgunlaımaia 

"üklük. benim hesabıma bir büyük .. mahkumdur. Cok basit, adeta yabancı 

- Herkes kendi büyüklüğüne u -
Ja~mağa mahlUtmdur. 

Kader ve kısmet denllen işte buydu. 
Gizli ve sinsi bir kuvvet değil, aşikar 
bir şey. Benim kaderim ve kısmetim 
iste ben kendimim, ben Necdet! Şöy • 
le bir bünye, şöyle bir dimağ, şöyle 

bir ruh ve bunların kah müsbet kah 
menfi faaliyeti yekunu olan öm • 
rüm = Kaderim ve kısmetim. 

Bunları düşünürken Necdet oda -
sında yalnızdı. Bir cuma günü ikindi 
kahvaltısı ediyordu. Mevsim 32 se • 
nesi kış başlangıcı idi. Necdet, pence· 
re kenarına bir küçük masa çekmiş, 
çay tepsisini üzerine yerleştirmişti. 

lki tane havyarlı sandoviç yedi· üçün· 
cüsünü de bol tereyağr, kalın bir hav
yar tabakasile sıvarken felsefesini 
nihayete erdirmiş son hükümlerini 
vermişti: 

- Saadetin bir fena tarafı varsa 
geçici olmasıdır. Felaketin de bir iyi 
tarafı varsa geçici olmasıdır. Hi hi hi 
hi oğlum Necdet, bu yumurtladığın 
cevherleri duymasınlar, seni Sfrkect· 
den trene bindirirler. Fakat ne çare ki 
şu anda keşfettiğim bu yeni \'e mu -
aızam hakikati avaz avaz bağırmak 
arzusile kuduruyorum. Ey insanlar 1 

çük çapta bir fırtına denitebiUrdf. İ· 
ki Venedik gemisi bu fırtına yüzün • 
den, daracık boğazdan geçmek ve ö
teye beriye serpilmiş olan küçük ve 
uçları suyun altında olan kayalara 
çarpmamak için güçlük çekmişlerdi. 

üstelik amiral gemisi de bir türlü 
demirini alamıyordu. 

Çapa, denizin dibine sanki on yer· 
den ta.kılnuş, gömllmüştü. 

Küreklerin ileri geri çalıştırılması, 
dümen kırmalar, yelken kullanmalar 
fayda vermiyordu. 

Amiral Armenyo zinciri kırarak 
demiı-i denizde bırakmayı da istemi • 
yordu. Zaten artık hiç bir korku yok· 
tu ki.. Artık bütlJn bu boğazlarda, 
körfezlerde ve açıklarda, kollarını sal· 
laya sallaya, istediii gibi dolaşabi • 
lirdi. 

Bu hal hemen hemen kuşluk vakti
ne kadar sürdü. 

Demir bir türJü kurtarılamıyor, f .. 
leri gitmek için hazır olan diğer üç 
gemi, kendilerini rüzgara kaptırarak 
ke.yayıklara düşmemeş için durma • 
dan kürek ve yelken kullanıyorlar • 
dı. 

Rüzgar da gittikçe sertleşiyordu. 
Amiral Armenyo daha çok inat et. 

medi. 
Filosunun üç gemisine de: . 

- Bofazdan çıkınız ... Kefalonyaya.. 
Emrini verdi. 
üç gemi ikişer üçer yilz kulaç ara· 

tıkla yoJa koyuldu. 
Amiral Armenyo da demirin bir 

türlü ·kurtulamıyacağını iyice anla • 
mıştı: 

- Zinciri kes t .. Bırak demiri!·. 
Diye haykırdı. 
Demir, denize bırakıldı. . ... _"1 

Amiral gemisi, filosunun son ka • 
dırgasından beş yUz kulılç kadar ara
lıkla ileriye atıldı· Boğazdan çrktık • 
tan sonra yelkenleri şişirecek, kürek· 
çileri çalıştıracak ve kolaylıkla en ö· 
ne geçecekti. 

Boğazdan çıkarken en geride bu • 
Iunmayı da ayrıca :faydalı bulmuştu, 

Kara Kartal bu sırada boğazın dı
şmda ve kUçük bir koyda, kürek Us • 
tünde duruyordu. Direk ve yelken • 
!erini indirmiş, güvertenin üstüne gü
zelce yaymıştı. Oyle ki bir tek ku • 
manda ile ve bir hamlede tekrar di • 
rekler dimdik olacak, yelkenler geri· 
lecekti· 

(Arkası var) 

He.· .. y heyi Saadet muvakkattir, hey• 
hat! Felaket de muvakkattlr, Elham· 
dülillahI 

Dışarıda şiddetli bir yıldız poyrazı 
sokaklarda gürül gürül yuvarlanı • 
yordu. Gökte karmakarışık duran ve 
istikamet bulmakta mütereddit görü· 
nen alacalı karalı bulutlann kıyı bu
cağından hazan güneş, dilini çıkarır 
gibi, sırıtıyor, Necdetin çay takımına, 
tirşe badanalı duvarlara iğreti bir 
yaldız döküyor, sonra gizleniyor, tek
rar parlıyor, türlü maskaralıklar ya. 
pıyordu. Havada ciddiyet, vekar yok. 
Bir bakışa göre hayatta da yok· Za
man, sayısız kahkaha dalgalarından 
mürekkep bir umman gibi en kanlı 
facialar üzerinden köpürerek çağlar 
geçer. Oyle olmasa ben bu iştahayı 
nereden buluyordum?. Havyar da ne
fis doğrusu I Şu al renkli çay keza: 
efsanevi memleketler baharı gibi içi· 
me damlıyor. Her şeye rağmen ölme
dim. Gençlik, sıhhat galebe ediyor· 
Külahımı havaya fırlatmak, çıngı • 
raklı sevinç naraları savurarak dö • 
ne döne hora tepmek istiyordum. -
Iztırap bir müddet içinbeni koyverdi 
galiba. Varlığımda kemirecek bir mad 
de bırakmadı. Şimdi bir mola veriyor 
ki kendime geleyfm, biraz tavlana .. 
yım, biraz yilzüm gülsün, gönlüm a· 
çılsın. O zaman yeni bir hamle ile ba· 
na saldıracak ve bu böyledir, ta me· 
zara kadar. "(Arkası var). · 
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ltalya - Habeş işleri 

Cenevrede gizli toplan
tıdan sonra olanlar 

Alman gazeteleri akacak kanın uluslar 
sosyetesini lekeleyeceğini yazıyorlar 

Cenevre, 1 (A.A.) - Ulu,lat LAVAL MUSSOLINI iLE TE· 
Kurumu konseyi bugün ıaat 17 LEFONLA KONUŞTU 
de gene toplanacaktır. Bu toplan· Cenevre, 1 (A.A.) - Bay Ll • 
tı açık olacaktır. Dün akşa.nk: val telefonla Musaolini ile görilte· 
gizli toplantı biter bitmez, Ray rek, artık İngiliz planına karşı 
litvinof, Laval, Eden ve Avenol gelmemesini ve bir harbin ön•ine 
lam bir saat aralarında görüf • geçmesini kendisinden iıtemi~tir. 
tnüşlerdir. Reuter Ajansı aylarının söyle-

UZLAŞMA VE HAKEM diğine göre, Bay Mussolini, şu ce-

USULLERINE DEVAM vahı vermiştir: 
Pariı, t (A.A.) _ Matin ga _ "Bu teklif bi%e çok müphem 

zeteıinin özel ayları, Laval ile E görünmektedir. Görii§meler altr 
denin karar projeıi üzerindeki aydan fazla devam edebilir. Han· 
anlaıma ıafhalarını ve bu an~aş· gi tarihten evvel harbin b(Jflama· 
rnanm muhteviyatını bildirmek _ ması gerektiğini ulu•lar •osyefeır 
tedir. tHbit et•in.,, 

Bay Eden, Li.val ve Aloisi ara
U zlaıma ve hakemlik usu!lerİ· sındaki görüşmeler devam etmek-

ne devam etmeği temin edecek 
h 

tedir. Başlıca delegeler saat 17 
İr formül mevzuu bahistir Bu 1 k 

f 
de yapılmalI kararlattırı an on· 

ormülün lngiltrenin dileği üzeri aeyin genel toplant111nda bir çöz. 
ne bazı deği~ihliklere uğr~dığı d ge göstermedikleri takdir e, bu 
aöylenmekt.edir. toplantının sonraya bırakılması 

lngiltueJ ltalyanın kuvvete gerekecektir. 
rnüracaat etmiyeceği hakkındaki DIGER H ABERLERIN 
Yükenini (teahhüdünü) bir kere HOL.A.SASI 
daha kuvvetle teyit etmesini iıte· "' Alman gazeteleri uludat 
ınektedir. Bu yüken altına girme- konseyinde kartılatılan mütlıül ~ 
ği kabul eden Baron Aloisi, yü - leri anlatıyor, kartıı'\şan me~fa -
kenin ancak bu ayın 25 ine kadar atlerin çokluğundan ötürü en kuv
tnuteber olabileceği kaydını ileıi vetaiz tarafın, yani Habeş~erin 
ıürmüıtür. boyun eğmek zorunda kalacalda· 

İngiltere, Habe~ - İtalyan ant· rını tahmin ediyorlar. Bun-anla 
laımasının he§İnci maddesi mu ~ beraber diplomatların muvaffah 
cibince, İtalyanın zaman ke,tiril· olamamaı:, Habe,lilere zorla ka

meksizin bir yüken altına gir1iğ \ bul ettirilfek istenirse kan akaca
cevabını vermiştir. ğınt ve bu kanın uluslar sosye • 

Matin gazetesi, gös.terile~ek tesini Iekeliyeceğini Heri aüri.iyor-
h'e§ind hakemin lıveçli Hammar- lar. Gene ayni gazetelere göre 
•iold olmasını muhtemel görınelc- Franıa Avrupe.da Almanyaya 
tedir. Bu arada Politis ile U!ru- kar§t güttüğü siyasaya ltalvayı 
tia'mn adlarından da bahsedil - da çekm\':!k istemektedir. 
rniştir. 11- Edenin tekliflerine uy'gmı O· 

ING!LIZ TEKLIFLERIZ larak ileri sürülen kararın iptidai 

Cenevre, ı (A.A.) _ Bu sa _ projesi üzerine Laval ile Edenin 

hah burada dolaşan yayın~clarn uyu§muş oldukları temin edifüıor 
göre, lngiliz önergeleri, 1906 ant· 24 saat içinde uzlaşmaya varıla -
laşma:.n esasına göre yapıhcak cağı umuluyor. 
görü,üler sonuçsuz kalırsa., m~se- "' Manda teklifi yalanlanıyor 
lenin gelecek Eylulde uluslar l!on ve Habeş Dıı itleri Bakanı da 
seyinc~ bütün ceph9 Jerinden jn • Habeti&tanın manda altına girme· 
celenmesi lazım geleceği hakkın- yi kabul edemiyeceğini söylivor. 
da bir maddeyi ihtiva ctmekte,lir. 'l< Belçikada arsıulusal so~ya! 

Bu önergelerde harbe baş vur· demokrat partisi merkezi ltalya • 
ına.mak yükenine dair olan 1928 yı mütecaviz görüyor ve sosyete
tarihli ltalya _ Habe,istan and~aş- yi müeyyedeleri kullanmağa ça -

rnasına da tahsiGe:ı e.tf ve i.;~re~ ğırıyor. 
~ Kahirede Kıpb Ortodokr. 

edildiği bildiriliycr. 
iT Al y ADAIJ CEVAP YOK patriği işin barışsal .surette neti· 

celenmesini sosyeteden diliyor. 
Cenene, 1 (A. A.) - "D. M. 

A 
Üsküdar icra memurluğundan: 

jansı a) tarı bildiriyor: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· 
Uluslar sosyet~:; i sekrete1 ~iği, raya çevrilmesi mukarrer bir adet 

bug:in saat 12 de, İng!liz - F ran · pırlanta yüzük bir altrn kordon bit· 
sız teklifleri hakkında İtaly ı.dan likör takımı ipekli yatak örtU takı -
cevap almı~ d~ğildi. İtalyanın a . mı singer dikiş makinesi Kayseri ha· 
lacağı durum hakkında ~iındilik Jısı gümüş tepsi kırmızı halı n sa · 
"h irenin 6 - 8 - 935 tarihine müsadif 
ı timaller yürütmekten başka bir- d K sah günü saat 9 dan 10 na ka ar uz-
şey yapılamamaktadır. guncukta Ic~diye caddes~~~~ simitçi 

Uluslar sosyetesinin Hab~ş - sokağında 1 No. Ju hane onunde açık 
İtalyan ilgilerine dair olan bütün arttırma suretiyle satılacağından nıa

' 1 lıa]Jlnde hazır bulundurulacak memu· 
meselelerle meşgul olmasına ta - ra müracaat eylemeleri ilan olunur· 
Yanın muhakkak surette itiraz c <V. No. 8462) 
deceği samlmalttachr. Bundan ---------=-----
._ k l ZAYi oa~ ll, talyanın hangi tarihe ka- k b' d d Dumlupınar şehiryatr me te ın en 
ar kuvvet istimalinc!e::1 l:aç1ı1a · aldıtım şehadetnamemi zayi ettim. Ye 

cağı meselesinde de büy~ik müş - nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
küllerle karşılaşması kuvvetfo yoktur. (V· No. 8466) 
tnuhtemeldir. 380 Burhan Ali 

1(. ~ ~ 

Dün, bilhassa Fransız çev~nle · 928 - 929 ders senesi Çubuklu ilk 
rinde, bugün öğleden sonr:ı y~pı- mektebinden aldığım şehadetnamemi 
lacak ger.el toph-.ntn:m bu içtima kaybettim. Yenisini alacağımdan es • 
devresini lmpatacağı umulınaktaj kisinin hükmü yoktur. (V. No. 8464) 
idi. Cubuklu iskele caddesi No 5 lbralıim 

- __ .._. - .... 'V• & •ıri• I ~ 

1 Kitaplar ara•ında l lstanbul av vergileri müdüriyetinden; 
130 çeki odun 500 kilo manga! ve bir ton yerli k:o?; kömürü satm 

alınacaktır. Tahm~:ı edilen bedeli 360 lira 75 kuruştur. Anadolu 
Selçukileri Açık ekailtme 13/Ağuıtos/935 Salı günü saat 14 c!e av vergileri 

müdüriyetinde yapılacaktır. 

Bay Hasan Fehmi Tur
gal'ın değerli bir eseri 

Muvakat teminat 27 lira 2 kuru& tur. 
isteklilerin tartnıuneyi görme\~ ve fazla bilgi toplemak üzere her 

gün müdüriyete ge•meleri. ( 4378) 

Ktiltlir Bakanlığı Kitap sarayla· -------'---------- -------------
rı direktörü Bay Hasan Fehnti Tur· 
gal, "Anadolu Selçukileri,, adlı bir . 
kitabı bastırmağa başlamıştır. Ya
krnda satı§& çıkarılacak olan bu ki· 
tap, SelAnikli Miineccintbaşınm Ca
mitiddüvel adlı Arapça kitabının Sel
çukiler kısmıdır. 

Bay Hasan Fehmi 'l'urgal, bu kita
bı bir çok emek yererek, çok özenerek 
öz Türkçeye çe\•irmiştir. 

Onemll bulduğumuz "Ön Söt,, UnU 
Qkurlarımıza sunuyoruz: 

ON SOZ 
Bu taslağı niçin bastırıyorum 1 
lstediğini yazmakla istenileni yaz· 

mak arasında epeyce ayırt vardır. 
Birkaç yıldır öz Türkçe diye birçok 
yazılar yazdık. Attcak bunların hep
sinde de kalemlerin yazıcilara yan-
daşlık ettiğini gördük. . 

Dilinte, kalemime buyuran b~r di
lek ve ödev önünde kendimi sınamak 
istedim· Bundan kendimce çok şeyler 
umutlanıyorum. Biliyoruz; ·dilimizin 
uzun yıllar başlıbaşına yazı işleri~
cle çalıştırılmaması onun birçok .. bag
Jarmı gevşetmiştir. Yabancı sozler, 
bağlar yasak olmadığından ağıza, ka· 
leme hangisi kolay geldiyse onu kul
Jıınıp geçmişizdir. Yazıcı genişçe bir 
yünete açılıp yürürken kalemin nere· 
Jerde irkildiğini görür. Artık bu du· 
raklamalarda kalemlerintlze kuvvet 
verecek araçlara bugün sahip bulu
nuyoruz. Işte bu araçlara güvenerek 
kendimi yazılı bit' sınaca çekiyorum. 

Bunu yaparken gençlerimize ken
di yazı1ariyle, kendi dilleriyle bir 
başurak da vermiş olacağım. Bun~n 
için son tarihçilerimiz arasında ~ıl.e 
az tanınan çok önemli bir tarihçıntı
zi tanıtmak istedim. Otedenberi kav· 
rayışı, görilşü, tükenmez duruşuşu i
le gözlerimi alan Selanikli Müneccim 
başmın "Camiüddüvel,, adındaki A· 
t~pça. tarihinden Anadolu Selçukla· 
rı' lusmmı seçtim. Dunun gibi daha 
yüzden artık devletin tarihlerini top
lamış olan bu kitap orta çağ doğu 
tarihi için eski ve genel bir kaynak 
sayılabilir· Bu yüzlerce devletin ta -
rihçilikleri arasında görillen tutarlık 
Müneccimbaşı Ahmedin kafasındaki 
hızı değerlemeğe yetişir. Şunu da göz 
önünde tutntalıkim bu adamın asıl at 
oynattığı alan tarih değil gök yüzü· 
dür. Tarih için bu kadar vakit ayıra
bilmesi şaşılacak bir iştir. Sanıyorum 
Türkçe kitap okumayı küçüklük sa -
yan 0 zamanm Nlgeleri de okusun di
ye Arapça yazılan bu koca. tarih Dör
düncü Muhamınede sunulmuştur. La
le devrinde ve sonralan bastınlan ve 
Türkçeye çevrilmeğe başlanan ana 
kitaplar a:rasında ~u izerde başlangı
cındaki anlatışa gore o zamanın oku
muşlarından şair Nedimin kalemiyle 
Türkçeye çevrildi. Nedim ağdalı kı -
sımlarından birazını çıkardım dedi· 
ğine göre eplce kısaltımlar yapmış 
demektir. Bizint aldığımız parça Kay
seri yazmasında ell~ iki büyük sayfa 
kaplamışken Nedimin çevirmesinde 
(Sahaifülahbar) da ancak on yedi 
orta sayfa kadar olmuştur. Demek 
epice bir kırpılma görmüş oluyor. 

Istanbul MiJli Em!ak Müdürlü2-ünden: 
Muhammen 

Değeri 

.1 Lira 
-.; 

Feriköy: Meşrutiyet mahallesi Bey Gğlu caddesi eski 3 
sayılı ve 112,639 mel re ve 94 santimetre 
murabbaı tarlanın 1, 2 payı. 8448 

Hududu: iki tarafı Emlaki Mi!liye den Balmumcu çift. 
liği ve bir taraf: Ka ğıthaneye giden ta-
rik ve tarafı rabii Karaağaç caddesi. 

Yukarda yazılı mal 13-8 - 935 sayılı günü saat 14 de petin 
para ve kapalı zarf usulü ile ve artt.p·ma suretiyle satılacaktır. istek
lilerin yüzde yedi buçuk pey akçele rini vakti muayyeninden evvel ya
tırarak hazırhyacakları mühürlü ı e.rfları arttırmanın açılmasından 
bir saat evveline kadar idarede m litetekkil satıf komisyonu başkan
lığına vermeleri. (F) (4349) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
idaremiz ihtiyacı için nümu ne ve şartnamesi mucibince 

(35.000) kilo çelik çember (Siklop için) pazarlıkla satın alınacağın
dan vermek istiyenlerin şartname ve nümuneyi gördi.•kten sonra pa-
7&rbğa ittirak etmek üzere 8 - 8 - 935 tarihine raatlıyan Perşembe 
günü aaat 14 de % 7,5 muvakkat güvenıne paralariyle birlikte Ka
bata§ta Levazım ve Mübayaa~ Şu besindeki Alım Komisyonuna mü· · 
raca.atları. ( 4284) 

Devlet Demir~oııarı ue limanıar1 isletme Umum i~ar~si nın,nrt 
Muhammen bedeli 18700 lirn olan 425 ton ham döküm piki 2 • 

Eylul - 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare binasın· 
da kapalı zarf usuliyle satın alına <'aktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1402,50 liralık mı•vakkat teminaı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibin
ce i9e girmeğe kanuni manileri bu lunmadığma dair beyanname ve 

tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme•·..ı 
leri lazımdır. 

Bu İfe ait ıartnameler para sız olarak Ankarada malzeme dai· 
resinden, Haydarpa,ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtıl· 
maktadır. (4454) 

lstanbul Betedlye81 ııan:arı 

Senelik muhammen kirası 2 40 lira olan yeni halde 45 No.lı ar· 
ıiiyeıiz yazıhane iki sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttır
maya konulmuştur. Şeraiti anlam:ı k üzere Levazım Müdürlüğüne mü· 
racaat etmelidir. Arttırmaya girme k için de 36 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubu ile bera ber 16 - 8 . 935 Cuma günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır . (B.) (4468) 

Çocuk piyesleri için 
açılan müsabaka 

l stanbul Ş elıtr tiyatrosundan: 

İstanbul Şehir Tiyatrosu bu yıl 

çocuklara oynanacak eserler için bir 
müsabaka açmıştır. Bu müsabaka So· 
nunda birinciliği kazanan eserin ya
zıcısına 150, ikinciliği kazanana 100, 
üçüncülilğü kazanana da 50 lira \•eri
lerek eserin temsil hakkı ı:ıatm alına· 
cal\111·. 

15 Eylül 193:> pazar giinüne kadar 
gönderilecek eserlerde şu noktaların 

Üsküdar hukuk IL{tJ..·inıliğinden: 

Kadıköyünde Pazar yolunda 74 No. 
lu dükl\Unda Karakin Hallaçyan ta• 
rafından karısı Araksi aleyhine açı • 
lan boşanma. davasının gıyaben cere
yan eden muhakemesinde müddeiye • 
nin şahitleri lstima ve müddealeyh 
Araksinin e~yalarını satarak kaçtığı -
na ve Avrupaya gittiğine ve yabancı 
erkeklerle görli~tüğline şahadet et • 
miş Ye işbu ~alıadetteıı bahisle müd • 

Arapça yazmasının sayfasını ra -
kamlarken elleri yoran bu kocaman 
kitabın Türkçeye çevrilmesinde bir - ~özönünde bulundurulması lazımdır: 
takım özetmeler olmuşsa bile yıllar 1 - Piyes kendi hayatımızdan a

daaleyhc muameleH gıyap kararı teb
liğine ve işbu tetkikata karşı bir ay 
zarf ındn itiraz etmediği takdirde "·a
kıaları kabul etnıi'.Ş addile bir daha 
mahkemeye kahul edilmiycceğine ,.e 
milddaleyhin ikametgithı meçhul ol -
doğundan ilanen tehliğat icrasına l•a

rar ,·erilerek tahkiliat 14--10-9:l;j pa
zartesi saat 14 de talik kılınmtş ve bu 

baptaki muameleli gıyap kararı da 
mahkeme divanhane~ine asılmış oldu· 
ğundan müddeti mezkure zarfında bir 
itirazı varsa müddaleyh pıahkemeye 

beyan etmek üzeı·e keyfiyet ilan olu • 
nur. ( V. No. 8460) 

yıpratacak bir çalışmanın verimi, Ü· lınmış ulusal bir eser olmalı. 
rünü olduğunda şüphe ~ırakmaz. Biz 2 - Bir ders ve hitabe şeklinde 
aldığımız sayfaları çevirirken öz iye
sinin sözlerini olduğu gibi Türkçe- olmamakla beraber, biitün eserden se-
lestirmeğe çalıştık. Hem salt Türkçe zilen mana az çok terbiyevi mahiyet
y;zmak, hem de tek söz kaçırmama- te olmah· 
ğa çalışmak gibi iki çetin amacın kıs· 3 - Çocuk ruhuna göre yazılmış 
kacı arasında sıkışan kalemimin yan- olmalı, çocukları katiyen sıkmamalı, 
Jısları da olabilir. Onları görenler e- eğlendirmeli, güldUı-melidir. 
re~g~lmizin kutluluğuna bağışlarlar u· 
mudundayım. Tarihcinin bu kısım· 
da (1) kullandığı göçüm yıl tarihle -
rinin yanlarına doğum yıl tarihleri -
ni ben koydum. Birtakım sayfaların 
aşağılarında yıldızlarla gösterilen 
satırlar benimdir. Kalanları olduğu 
gibi (Camiüddll\·el) in Selçuklar kıs· 
mrnın «;evirmesidir.,, 

(1) Tnrihcimiz Bizans kısmında 
her iki tariht fde kullanmakta.dır. 

4 - Bu günkü tiyatro ve sinema 
tekniğine uygun, hakiki bir san'at e
seri olmalı. 

.) - Piyeste mmıiki hakim bir un· 
sur olmalı ve dans bulunn1altdrr. 

6 - Eserde peri, melek, şeytan gi
bi unsurlar bulunmasa daha iyi o-
ıur. 

7 - Çocuk piyesleri büyük n ta
nınmış san'atkarlarımız tarafından 

oynanacaktır, içinde bir veya iki ço· 
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cuk rolü ele bulunabilir. 
8 - Şehir tiyatrosu; yepyeni bir 

seyirci kümesi yetiştirmek ülküsü iJe 
çocuk piyeslerinin temsiline son de· 
rece titiz daYranacak ve bu uğurda 
bütün dekor ve Mhne yenilikleı-ini 
yapa('aktır. Yazıcılarımızın da. eserle
rini yazarken hiç t2kn:k mU~küllerf 

düşünmemeleri ve serbe.st ~alı§malan 
rica olunur. 



'ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 8 aylık a aylık Ayttk 

~eWdlr;de 760 420 23:S 110 
Yabancı yerlere 1360 72:S 400 ıso 

Poata birllğtne \ 
gtrmJyen yerlere} 1800 9:SO :500 180 

Ttlrklyenln her posta merkezinde KURtTNa abone yazılır: 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbul, Ankara caddeal, ( VAK11 yurdu) 

(idare: 4!4370 
Ieletoa j Yazı lflcrt: 24379 

Telgraf adresi: KURUN Istaobul 

Poata kutuau No. t6 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmey..: konulan i9 Mı:ı latya vilayetinde Malatya-Elaziz 

votunda betonarme Memikan köprüsü İn§aatıdır. 
lntaatın ketif bedeli (24,000) liradır. 
2 - Bu ite ait ,artnameler ve evrak fUntardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa itieri ıeraiti umumi yesi· 
D - T esviyei türabiye, ıose ve ki.gir intaata daır fenni fart name. 
E - Betonarm4' büyük köprii ler hakkında fenni şartname. 

F - Ketif hüiuası cetveli. 

G - Proje. 
lıteyenler bu p.r1nameleri ve evrakı 120 kurut bedel mukabilinde 

Nafıa Vekaleti Şose ve köprüler Reisliğinden alabil;; ler. 

3 - Ekıiltme 13/ 8/ 935 tarihiu de Salı günü saat 16 da Ankarac?a 
~afıa Vekaleti binasında Şoseler Reisliği dairesinde ~apılacaktır. 

1
4 - Ekailtme bpalı zarf uıuli ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içiu isteklinin (1800) l'ra muvakkat 

teminat vermesi, bundan baıka a §ağıdaki vesi kalan haiz olup gös · 
termeıi lazımdır. ·· 

1 - Ticaret OdDsına kayıtlı bulunduğuna dair veJlka. 
2 - lıtekliler yapmıt oldukları itlere ait vesikalar: göstererek ek

ıiltmeye girmek içiTI Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar· 
dır. 

6 -Teklifmekiı;pları yukarıda üçüncü maddede y.-zılı saatten bi,. 
ıaat evveline kada& Şoseler Reiıli ği Dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonı.ı Rei'sliğine mr.kbuz mu kabilinde verilecektir. Poata ile 
ıönderilecek mekhıpların nihayet üçüncü maddede ya~ılı aaate kada':" 
gelmit olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kar,atılmıı olmas1 
lazımdır. Postada dacak gecikmeler kabul edilmez. {1918) (4371) 

l lat. Levazım Amlrllil Satın 
Alma Komlayonu llAnlar1 

idareleri lıtanbul levazım a· 
mirliğine bağlı kıtaat için 32 bin 
kilo domates, 90 bin kilo bamya, 
3000 kilo ince büber, 8000 kilo 
dolmalık büber, 10 bin demet 
maydanoz, 9 Ağuıtos 935 cuma 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 10160 
liradır. !arlnamesi parasız komiı· 
yondan alınır. lıteklilerin 762 li· 
ralık ilk teminat makbuzlarile 
teklif mektuplarım belli ıaatten 
bir saat evvel Tophanede ıatınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(77) (4261) 

Kadıköy ikinci sulh B. hakimliğin
den: 

GedikpaMda Kara baba tekke so -
kak ı:; sayılı eYde sakin ölü Misak 
Panosyanın oğlu Antranike ayni ha -
nede oturan karedşi Anahidin 11 -6 
-94:> tarihinde vasi tayin edilmiş ol
duğu ilan olunur. (V· No. 8386) 

ZA YI - Haydarpaşa gümrüğünün 
40186 No· ::ll-10-.14 tarihli 40600 No. 
31-12-14 tarihli makbuzları kayıp -
tır. Yenilerini alacağız, hükmü yok · 
tur. 

Antalya nakliyatı umumiye şirketi 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat En ıtitüıünün Ziraat, Baytar f akü ite
sine kız ve erkek ve Orman fakül tesine yalnız erkek parasız leyli 
paralı leyli ve nehari talebe alına caktır. Enstitüye yazılabilmek için 
a§ağıdaki tartlara uymak gereklid ir. 

1 - Liıe mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıı veya 
liıe olgunluk diplomaıını almıt olmak (Bakaloryaıını yapmamıı ve• 
ya olgunluk diplomasını almamıt olanlar enstitüye alınamaz). ve 
Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

2 - latanbul Oniveniteıinin fen fakültesinden naklen gelecek o
lanlar orada okudukları ıömeıtrele rden, muvaffak olmuılar iıe, ikiıi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve O rman fakültelerinin üçüncü ıömeı· 
trelerine alınırlar. Ancak Be.ytar f akültesine girenlerin bu fakülte • 
nin birinci ve ikinci ıömeıtrelerin de okunan Anatomi deraine de ay• 

rıca devam etmeleri ve Ziraat fa külteıine girenlerin Ziraat ıtajını 
yapmaları gereklidir. 

3 - Enıtitüye girecek talebenin y&§ı 17 den &fağı ve 25 ten yu· 
karı olamaz. Nehari talebe yükıek yaf kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız leyli talebeden mes !eklerinin lüzum gösterdiği beden 
kabiliyeti ve ıağlamlıkları hakkın da tam teıekküllü bir haata evi ku· 
rulunun raporu lazımdır. 

5 - Enıtitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve ıai
lam lık muayeneıinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği ~e
den kabiliyetini ıöıteremeyenlerin enstitüden ilitiği kesilir. 

6 - Ziraat f akülteıine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğin· 
de 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız ıağlanır. (Stajyer 
talebenin yemeıi ve içmeıi de ens titüce ıağlandığı takdirde kendile
rine bu 30 lira verilmez.) 

1 b ı A V ·ı • •• d •• } ••..., •• d Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı Stan Ü V ergı erJ mu 01 UgUfl en: 1 Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade 

;•-- Han telefon: 22740 --.. 1 - Küçükçekmece gölünün balık vergisiyle balık avlamai< 

7 - Paraaız yatı talebeıinden ı taj veya okuma devreıi içinde, ıon 
radan meydana gelen mucbir hali er dıtında olmak üzere, kendiliğin· 
den ıtajmı veya okuma11nı bıraka nlardan veya cezel olarak çıkarı • 
(anlardan hükumetçe yapılan maır afları ödeyecekleri hakkında veri· 
lecek nümuneye göre noterlikten t aıdikli bir kefaletna alınır. 

8 - Enıtitüye girmek iıteyenle r yukarıda yazılı rapordan baıka 
nüfuı kağıdını, atı kiiıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz· 
aidim lcaiıdmi, ort• mekte_p ve liı elerde aörmüı oldukları ıüel derı· 
ler hakkındaki ehliyetnameleri m, tirerek el yazıları ile yazacakları 

hakkının 1/ Eylül/935 tarihinden tubat 1938 nihayetine kadar 2 ıen~ Ayvalık Yolu 
altı aylıi,ı~ık arttırmaya çıkarılmıtlır. M2RSlN vapuru 3 a~e>ı 

2 - Sabık bedeli bet bin liradır. CUMARTESi günü saat 17 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Anka • 

3 - Arttırma 12/ Ağuıtoı/935 Pazartesi günü saat 14 de latan de Dikiliye kadar. ( 4459) ;ada Yükıek Ziraat enıtitüıü rektörlüğüne batvururlar. ' 
l,ulda av vergileri müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 375 liradır. 
5 - lateklilerin tartnameyi görmek ve fazla bilgı toplamak üzere 

her gün müdüriyde gelmeleri. ( 4278) 

Afyon Vili yetinden: 
Afyon-lıparta yolunun 6705 lira ketif bedelli 16+538--

23+900 kilometreleri araıı eıaılı onuılma iti 9/ 8/ 935 Cuma 
günü ıaat 16 da Daimi Encümende ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye konuldu. 

Bu ite ait tarln•meler ve evrak tunlardır: 
Ekıiltme tarlnameıi, mukavelename projesi, Nafıa itleri te

raiti umumiyeai, teaviyei türabiye, toıe ve kagir inşaata dair 
fenni ıartname, huıuıi §artname, keıif cetveli, ıilsilei fiyat cet
Yeli, grafik; iıteyenler bu kağıtları Afyon Nafıa Jdareainde gö
rebilirler. Ekıiltmeye ıirebilmek için iıteklinin (503) liralık 
muvakkat teminat vermeıi ve bu itleri yapmakta iktidarı olan 
biriıini kullanacağını teahhütedinmeai veya k~ndiıinin fenni 
ehliyeti bulunması tarttır. (4329) 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

Büyük 

19. ca tertip 4. cü keşide 71 Ağustostadır 
"""" Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
~xrica: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye-
!\ .. 

)erle (20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 

l'tlersin Yolu 
KONYA vapuru 4 ağustoı 

PAZAR günü ıaat 10 da Mer· 
ıine kadar. (4460) 

Küçük ilanlar 

9 - Pulıuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kağıtların ilitik olmadı· 
ğı dilekçeler gelmemit aayılır. 

10 -Vaktinde tam kağıtlarile b atvuranlar arasında kabul edilecek 
talebe diploma dereceıine ve baıvu rma tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevap iıteyenler ayrıca pu 1 göndermelidirler. 
12 - Batvurma zamanı temmuzun on betinci gününden eylulün 

30 uncu günü akıamına kadardır. Bundan sonraki baıvurmalar ka • 
bul edilmez. ( 1757) ( 4080) 

İŞ ARIYORUM· 

On altı yaşındayım. tık tahsili --·Üsküdar Amerikan kız lisesi--·· 
gördüm. Herhangi bir müessesede ça· Mektep EylQlün 23 Uncti Pazartesi günü saat 13,30 da açılır. Ka· 
Jışmak istiyorum. yıt günleri Ağustostan itibaren Salı ve Cumartesi günleridir. Fazla 

Şehremini Fırıncı Bay Ahmed Rı- malumat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. İstiyenlere 
zanın ct'inde l11mail (H· K.) mektebin tarif namesi göderi1ir. Tele fon: 60474 

HUSUSi RlY AZlYE DERSLERİ 
Yüksek mühendis mektebi talebe· 

siyim lise ve orta mektep talebesine 
husu.ı;ıi riyaziye dersleri veriyorum. 
lstiyenler gazetede R. T. remzine yaz
sınlar· (H.K.) 

MÜTERCİM 

Türkçeden fransızcaya n f ransız
cadan türkçeye her nevi evrak ter· 
cüme ederim Ye fransızca dilinin ders
leri , ·eriyorum. lı;tiyenler gazetede N. 
M. rumuzuna yazsınlar. {H. K.) 

ZAYi 
Membaulirfan idadisinden aldığım 

şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

338 - 339 ders yılı mezunlarından 
Abdullah Atıf oğlu Hikmet 

<V. No. 8461) 

Istanbul sıhhi müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Cinai Azı Çoiu Tahmin Fi. muvakat teminab 
Taze Bakla 5000 6500 7 
Çalı faıulye 1500 1950 11 
Aytekadın 4500 5850 12,5 
Barbunya 4500 5850 1 O 
lıpanak 6000 7800 7,5 
Semizotu 1250 1727 5 
Sakızkabağı 4000 5200 5 406,96 lira 
Bamya 1000 1300 30 
Patlıcan 6000 7800 10 
Yer domatea 5000 6500 5 
Sırık ,, 2000 2600 7 
Lahana 4000 5200 4 

Enginar 3000 3900 6 
Pırasa 6000 7800 5 

iLAN 1 - Tıp talebe yurdunun yukardaki yazılı ya9 ıe"t;zelerine lCapalı 
Aktehir kaaabaıı elektrik tebe· ekıiltmede verilen fiyatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf 

Ankara J d G 1 keıi için alt üst kuturları 20. 22 ile ekıiltmeye komılmuttur. Ekailtme 9/ 8/ 935 Cuma günü ıaat 15 d• 
an arma ene aantim ve uzunluğu 9 metrelik Cağaloğlunda Sağl.k Direktörlüğü binaaındaki komiıyonda yapıla~ . 

K 1 "" d müdevver 150 adet kuru katranlı caktır. 
Om Utan ıgın an: çam direğe ihtiyaç görüldüğünden 2 - Tahmini fiyat, muvakkat garanti ve miktarları hizalarında 1 

Çanak.kalede dokuz ıayılı J. mektebinin ayda yüz lira ücreth taliplerin Alqehirde Akıehir ban• göıterilmittir. 
ve Maltepede J. Gd. Mektebinin ayda dokaan lira ücretli hekimlik· kaıına müracaatları ve tekliflerini 3 - Şartnameler yurtta paraıızgörülebilir. 
l~~nde it görmek ü:ıere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekait, müstaf: göndermeleri ilin olunur. 4 - Ekıiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesiliaıiyle 
ve aerbest hekimlerden buralard:ı it göremeğe istekli olanların bu 2490 sayı!ı kanunda yazılı belıeleriyle birlikte teklif mektuplarını 
lundukları yerin Jandarma komu tanbjına dilekçe ile müracaath =============== ekıiltme ıaatinden bir saat evveline kadar komiıyona vermeleri. 
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