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Türkün Hakiki Hayat Güneşinin Doğduğu Gün 
~ ..... - - - -
Zafer 
Bayramı 

•ınııu111ııııııııııııııın 11ııııınnıııııınıııllll' [ 

30 Afustos Z. rini 
Bugün bütün Türk uluıu için kut· 

lu bir bayram günüdür; on üç yıl ev
\'e) vatanımızı tehlikelerin en büyü
iünden kurtaran büyük zaferin yıldö. 
hÜmüdür. Türk uluıunun en büyük ıe- j 
"İnç tezahürleri göltermeğe yerden gö-

nasıl kazan ? 

le kadar hakin vardır. 

Denebilir ki insanlık tarihi hatladığı _ 
IÜndenberi hiç bir harbin hiç bir za • ~ 
feri TürkJer için (30) afuatoı zaferi § 
hdar kutlu neticeler vermemittir; hiç ~ 

"Güneı ma y 

kıyametin JYIJ!MllklV 
yordu. B' 
beki e Qııllılllll 

bir zafer yer yüzünde siyasal, ekono- ~ 
mile, aoyaal alanlarda bu kadar geniı § 
tfevrimlere yol açmanuıbr. Lozan sulh ~ 
&nıb bu zaferin temelleri üzerine ku· ~ 
t'ulmuıtur. Cumuriyet güneti vatan u- ~ s 
fuklanna bu zaferin kanatlan üstünde = 
dofmuıtur. Ekonomik, soysal, kültürel 
ne kadar devrimler yapılmıı iıe hepıi 
o zaferin en fÜpheli kalplere kadar v 
İliği inanç kuvvetile yoğurulmuıtur. 

Onun için bugün Türle uluıu, b
~erin biiyük kahramanı olan 
'tler Atatürk'e ve onun emri 
her vakit büyük zaferler 
rnaJr için hazır bulnan 
orduıu ile büyük küçü 

öylülerimizin a 
baysallığına önem 

1 

lcuınandanlara minnettarlı 
tebriklerini •unacakbr. 

Nihayet Türk uluıu, b 
baYl'Unmı kutlularken J 
içba ayn bir bahtiyarlık v 
._.,dır. Bu da büyük zaferi 
~danınm bugün Flory 
- y •qae -n ~m ""11f'Ullnnua 

'- olmasıdır. 

ASI 

Şirketi hayrigenin 
dolu tarifesi ucuzl 

Ankara, 29 (Kurun) - Ek 
~anbtı tarife bUresu, Şlrkeü 
~Ye tarifeleri etrafındaki incelem 
er1 hitirdL Söylendiğine göre, tari 

bUrosa, Anadolu ciheti tarifelerinin 
de ucuzlatılmasını kabul etti. 

•- 'l'arlf e, bakanın tasdikinden sonra 
~tblk edilecektir. 

(Kurun) - Tarım ba -
yapacağı seyahatte, Zi

el direktörü Bay Ke
Mitat, Orman 

••:t1ııttli111il...ı~•!Nııı. Zeotf kni fU • 

Belçika kraliçesı 
mobil kazasında o 

Otomobili idare eden bizzat 
Hafifçe yaralandı 

Belçika kraliçe 
•i Astrid lsvirredc 

Kraldı. 

b• ;ıı 
ır ka.,.~ t' . · · ı a.a ne ıcesı o 

lllliı:ıt•· 
~ ur. Kral Leo • 

l'old t.lt l(raliçe Lü-

~rn ~hrinde bu • 
Unuyorlardı. Kral 

bi 
t-0 l.ıat kullandığı o· 

"'0 hille ve yanın· 
da kr ı· 
L._ a ıçe olduğu 
41<llde 'd gı erken o • 
~ltlob·ı 1 bir ağaca 
'rPıtaı ş, kraliçe 
thaı .. , 

t'ataı 0 rnüş, kral 
anmıştır. 

babl\raı Leopold'un 

te ası Albert de 
Sen Yıl ı · 

Çık >ır dağa 
arken 

d(i .. kazaen 
~ırıu ve ··ı .. iti. n o rnuş • 

una d . 
beı·ı . aı r ha 
' erınıizi ·ı . 

efe buıa ı ·ınci • 
~ımı. 

.CcJı;ikn Kraliçesi Astridle koca!-lı Kral Leopold, 
Br~elde bir iezinti sırasm~ 

ka ·uvvet· 
lendirmek ve bunlan azami ve
rimli bir hale koymak için icap 
eden malzeme ve techizat yüklen. 
rnektedir. 

Mezun bulunan si.iel uçman
lardan Gosport ve Lconsoleııt i~ 
başına çağınlmış ve bütün me
zuniyetler umumiyetle geri alın· 
mıştır. 

(Muıolininin sözleri, ltalya . 
Habet itlerine dair haberler 8 
inci aayıfamızdadır.) 

Sömikok fabrikası 
Ankara, 29 (Kurun) - Zonguldak 

Sömikok fabrikası antra~itleri eylıil 
sonunda piyasaya çıkarılacaktır. Jo~ah· 
rlka yt1da 5:l bin ton antrasit, ;ı00 ton 
benzin, 350 ton mazot, 2:)()() ton yol 
katranı çıkaracaktır. 

Ekonomi bakanı lzmitte 
İzmit, 29 (A.A.) - Ekonomi 

Bakanı Celil Bayar dün tehrimi
ze gelerek ilbay'a birlıkte yapıl -
makta olan kağıt fabrikasını gez· 
mittir. 

Küçük andlaşma bugüo toplanıyor 

Çanakkaleyi tahkim 
edeceğimizi bildireceğiz 
. Rüştü Aras dün gitti; Bled' de küçük 
andlaşma mümessilleriyle konuşacak 

eçen yıl Sofya dm·ağında IJul
berabcr 

hıma iştirak etmek üzere 

lcri bakanımız Bay Tevfik 

bütün 
~tlı ! 
. 

iş başına çağrılıyor 

veriyor: Britanyanın 
dit . etmiyoruz !' 

Her gün bir ediple ..• 

Beğendikrerimi 
Sayıyorum 

Halit 
Onda 

Ziyayı hayranlıkla okudum. 
beşeri tip~er kuvvetle ~aşar 

Edebiyat hocalarından 1stiklfıl 
lisesi direktörü ve İstanbul ijalk
evi başkanı Bay Agah Sıni Ş\J 
cevaplan verdi: 

- En büyük şairimiz kimdir? 
- Edebiyat tarihi içinde yer 

almış veya yer almağa namzet 
bulunmu§ eski ve yeni ,airleri
mizden hiç biri yoktur ki, kendi
leri ve eıerleri hakkında dersle· . 
rimde hükmümü vermiş olın"ıy~· 
yım. Böyle olduğu halde, bu ıoru 
karıııında düıündüğümü itiraf 
ederim. Çünkü, büyük ıahıiyet· 

leri edebiyat tarihi içinde ince
lerken, bulunduktan devri, o dev 
rin genel seviyesini, muaıırlan 

üzerindeki teıirlerini, yaptıklau 
.(Sonu Sa. 9. Sü. 1.) . Bıq l\ıcila Sun 
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Rüttü Aru, beraheıindo özel ka- 1 !rl 
lem direktörü Bay Refik Amir . . o u.. e u·· n c e 1 e r ;= 

olduğu halde ıehrimizden hare- tJ ~ 
ket etmiftir. 

Bay Tevfik R~tü Aru, dün ~uhran var mı, yok mu? 
öğleden aonraya kadar Perap.a:· B 1 • k k ı • • b • t b • ı Buhrandan artık az konuşulu· 
laa otelinde metıul olmuı ve e ÇJ a ra }f'._ esJ Jr 0 omo ) yor. Altı yıl her derdin başı, her 
ekspreıin kalkmaamdan bir kaç 'W fenah~ kaynağı olarak buhran 

aaat önce Floryaya gitmiı, CU• kazasına ug"' rıyarak o·· ı~u·· gösterildi, ve bu fenalıkların g~ 
mur bMkanı Atatürk tarafından _ ~ GİCi olduklarına da buhrandan 
kabul edilıııittir. .... .... .. dotn1U§ olmalan delil getirildi. 

Bay Tevfik Rüttü Araı Ata- Luceme, 29 (A.A.) - Lucer• Kazanın 'YUku bulduiu J.er biç OLUM HABERi LONDRA YI '.Fakat son zamanlarda bu kıv 
türke veda etmiı ve Küçükçek- ne yakınında, Ku11ııcbt'da Belçi- tehlikeli obııadıiı içüı kazanm MQTE~SIR ETTi dar çok uzayıp giden bir buhra· 
mecelle trene binınittir. ka laaliç~inin ölümü ile !ODUÇ· ıebebi keıiıı olarak anlaıılmq de· Loııdra, 29 (A.A.) - Kraliçe na inanan az olduID!ndan, yav~ 

Dıt bakanımız, Sofyadan re· lanan bir otomobil kazasr olmuı· ğildir. Aıtridin ölüm haberi kenğiıinin yavaş bu söz de az kullanılmaya 
çerken Bulgar dıt bakam ile gö- tur. Bu f,cia aut ona ~oiru vuku pek sevildiği bütün İngiliz çeven başladı. Buhrandan şimdi pek 
riifecek ve oradan doğruca kü- Bu kaza vuku bulcfu~ sırada bulmuıtur. Otomobili kuJlanan !erinde derin bir teessür doğur- seyrek bahsediliyor amma, orta· 
çük andlaıma konferanımın top- kral bizzat otomobili kull~nmak- kralın kataf.!an az evvel göle gi· muıtur. da yaş~n dirsizliğe ve fena.lığa 
landığı Bled tehrine giderek bir ta ve krali~e yanında eturmakt" den dar döqem~t~n ş-eçJ1lek ia- Yaz tatillerini geçinnek üzere aa güç sebep bulunuyor:. 
gece orada kalacaktır. idi. Şoför arka tarafta bulunu· tediği samlmalaadır. timdi kızile beraber lskoçyada Eskiden her fenalığı buhrana 

Bay Tevfik Rüttü Arasın aile- yordu. Yolun bir dönemecinde Kral, yaralarının te~avisi için bulunm;ı.kta olcw Hollal}da krali- yükler ve işin iç~nden çıka bilir· 
ıi Bled'de bulunmaktadır. Bay kralın direksiyonu iyice kulla~· Lusern~ götqrülmüıtür. çesi, kraliçe Astrid'in acıklı a- dik. Şimdi dünya gidişinin no· 
Rüttü Araa Bled'de Yugoslav mamaamm kazaya sebebiyet ver- OTOMOftlL ~ObE kibetinden dolayı derin kederle- mal olmamasına bir sebep bul· 
bat ve dıthakıı.nı ile (Ör~tükten diği sanılmaktadır. DOŞMQŞ rini hildinnittir. ·makta güçlük çekiyoruz. 
sonra Cenevreye gidecektir. 1 . 1 KRALIN SlHHATI tyı Bı'.,. ~yı· 

18
• bat etmek kadar Kra içenin, batı a~ çarpa· L~c~rııe, ~ (A.A.) - P.o iıiq ? ~· :t~ 

"{OÇOK ANDLAŞMA BUGÜN rak ani bir şekilde ölmeıinden, . Reuter ajaıuına verdiği mal~m~· Luceme, 29 (A.A.) - Belçika inkar etmek te kolay değildir. 
TOPLANIYOR otomobilin de bu ğaca ~rparak ta iÖre, P,e\çika ~lının otp~ kral v~ kraliçesinin oturdu~ köı- Buhranın olduğµnu veya olmadı-

Sofya, 29 (Özel aytarımızdan, devrildiği tahmin edilmektedir. bili alaca ~rparak ~ö!e dütmüt- kün, ıekreteri, kralın ııhbi duru· ğmr kolayca insan iabat edemi· 
telefonla) - Küçük andlaıma Bu feci kazadan aonra kral ıon tür. K~~!\tn oldujıJ y,r~e· göl munun iyi olduiw.ıu söylemit· yor. Acaba dünya bir buhran ~-
daimi konseyi yann (bugµn) Yu- derece müheyyiç olduhqıdan, ka ıuyµııqn derinliii p..zdı. tir. çinde midir, yoksa buhran dedı• 
goılavyanm Bled ,ehrind~ top· za hakkında keıin olarak hiç bir ~a:f'-. tahit olan hiç kimH Kralm baımdan hafif Y{Lra· ğimiz şey, yeni bir takım şartlara 
'antılarma batlıyacaktır. malumat verememiıtir, yoktur. landığı teyit edilmektedir. doğru sosyetenin a1tışmdan doğ· 

Toplantılarda görütülecek ö- mqş denksizlikler midir? 
~li meseleler araımda küçük ~ l Harp gib~ ihtilal gibi buhran 
andllLfDla bumma (matbuatma) ' 1 r a ' y a da sosyetede bir muvazene bo-
Terilecek direktifler de vardır. zukluğunu gösterir. Her üçü de 

Romen gazeteleri, Türkiye dıt <Uıtua.rıı Birlnci ıaulada) f gözüyle deiil, uluıal duygumu ·f köy büroları açarak köylünün oozulmuş bir muvazenenin yeri· 
itleri bakam Bay Tevfik Riiftü nunda bulunmak üzere ıelecelç o- zun en parlak heyecaniyle acun - kalk.mmuma dikkat edeceğiz. ne getirilmesi hareketidir. An· 
'.Anım Sofya ve Belgrattan ge· Jan Genel kurmay Baıkanı Mare- da bir eti bulunmıyan yükıek tek- Her tarafta ağaçlama, koru ve cak bir ~ete bunlardan her 
çerek ulwlar kurumu toplantısı- tal Fevzi Çakmakla generalleri - nik ve bedialariyle içimizi• ve ormancıkl~r yetiıtirecejjz. Genç- hangi birini geçirdikten sonr8 
na giderken Blede uğrıyacağını mizi karıılamağa gitti. Dönütte gönlümüzde tutuıan bir ateıtir. liğin yükselmeıine, halkımızın ~ene dengini bulamaz, ve tek· 
Ye bu sırada Çanakkalenin tahki- asken ınahfelde Fevzi Çakmak Kutlu topraklarımız zengın ve çok netesine ve biraz da san'at baya- rar diğer bir harekete geçer ve 
miııe baılanacağmı küçük and- ıerefine verilen akıam ıöleninde verimlidir. Her t•Y yetittirebilir. tına birçok ıeyler katmaia çalı· yine muvazene kurulmazsa, 9 

Jaıma mümeaaillerine bildirece· bulundu. "' Bayındırlık, ekonomik, kültür ıacağız. zaman sosyetenin bünyesind 
lini yazıyorlar. JÇ.ıaa bir temasla halkta sevgi ve tarım ve sağlık bakımlarından Bazı tartlara 4üzen verere~ bir değişiklik ihtiyacı var oldu· 

Ayni gazeteler, Rome.nyanın uyandıran yeni genel iıpekterin gereli olan itler ııra ile ve düze· Edimemizi turizm için canlı ve ğu Ml~ılrr. . 
Çanalckalenin tahkimi üzerinde • verdiii diyevi olduğu gibi bildi - niyle yapılacaktır. Köylülerimi • önemli bir kaynak yapmaia çafı.. lştk f>u aevrelere "inkilap de\t" 
ki Tül'.k tezini müdafaa edecefi riyowum- zln kalkııımi; 1 ve bayaalhttfta p.caihz. · ~ . ""'°lr.::ilf .~ont~. !ntta~E, 'OPld •. •.:· 
'1İ de ilave ediyorlar. " - Trak1a umumi müfettiı - çole: önem veiileceldir. Çünkü yukardanheri ıöyledi- ~etenin ekonomi bağlannr, urun 

Bükref, 29 (A.A.) _ Yarın liiine atanmakla en önemli bir Göçmen kardeılerimizin itle - ğim gibi Edimemizin tarihsel l>ir mlliıasebetlerini, bilgi ve ahlak 
Yugoılavyada Bled' de tOP,lantı- böl,enin yükünü ahyonım. Bu it riyle hararetle çahfıyoruz. iki, üç durumu vardD".,, varlıklarım :ve hayatı gör.üş ve 
larına bathyacak olan küçük an<f· ıoravh olduiu bd~ da terefli- ay ıonra çıkaca)c a&tlf kooP.eratif- VEHBi DEMiREL EDiRNE - · telakki ediş tarzını değiştirme}) 
laıma daimi konıeyinin toplantı- dir. 10 yıl çahttığım lzmir bölge- leri kanunu Trakya bölgeıindeki DEN AYlULDJ . demektir. 

S'·nı·n heyecanını ve temiz duygu. bütün ürünleri bilha11a peynir Bu degış"' • ı'klik olunca.ya ve sos-11, siyasi çevenleri ilgilendirmek· 
tedir. Bu çevenler, görüımelerin larmı buraya getirdim. Battan~~- ciliği, ııı.rapçılıaı, balıkçıhiı amı- Trakya genel iıpekterliii ve .. yete yeni bir muvazeneye kavıt· 
bqhea mevzuunu, Trianon mua· şa bütün ar1'adaılarla, en küçij}c ukı tut.t.cJl~IT. Eskiden çok iyi kiletini yapan iç itleri Bakanlığı şuncaya kadar geçecek olan de\'• 
hedeıinin ıüel maddelerinin tek- köylüsiyle el ele verecejim. yeni denenmit olan P tates ürününün müıteıarı Bay Vehbi Demirel bu relerde jse, uzayıp giden bit' 
rar gözden geçirilmeıi, Ha'haburg bir ıevinç ve yeni bir heyecan dal- ve Y&f meyva s&tıtile çıkftlan· aktamki konvanıiyonelle Edirne- denksizlik mevcut olur ki, bunıı 
ların tahta dönm-ı· ve Sovyetler· gasiyle çalıacafnn. Atatür}c ela : nın geliımesi yollarını araıtıraca· den ayrılmıtlIT. klasik buhranlardan a~rmak 13' 

.... b k ·· · · ki · ~ Kııa bir zaman zarfında Trak-fe olan ilriler meseleıinin teıkil vaıını ve üyü reJımın ıste erı- 9,ız. zrmclır. 
?deceğini sanmaktadırlar. ni yavaı yavat ve fakat durmıya- Bütün Trakyada tohıımlarm yahlarda değerli hatıralar bll'&k· Bize kalırsa buhranı çoktaJl 
Ron:ıanyanın tezi, Avuıtury' a • rak yerine getirec~ğ\J!l. ııl••ı için bUyijk le4birler alaca- mıt olan Bay Vehbinin uğurlan - bitinniş, bir devrim devresne 

T .t-.. Ed" ıL· • ··ık" ~z. DataRlılkl•rla sıtma iiilicaae • ması töreni içli ye önemli bir gös- • . b 1 nm erkinliğini korumak için ya- r~,.a ve ımo ·uızım u u· ısa. H ... ~ış u unuyoruz. 
müzü dimdik hitan tarihıel anı(- lesi üzerinde önemle duracağız. teri halini al~ıf, k!lal>p.hk halk pılacak olan Tuna paktının bü- ı l 1 1 · k l'k 

. . , 
larla doludur. Oiiun H•ıiıi ıar- Yenidea birçok çiftlikleri satın kUt e eriye gene ıape ter 1 ve --------------

tün il~ili devletlere kuvvetli gü. ... . alaca~ı:r. KTWWtetH vakıflar. il.ze - ilbayhk erl$am parti ve uray bat· venlik inancalan vemıeıi gerek sılmaz bir a.tk halindedir. a ·J-· V 1 lşmet Inönü olduğu merkezindedir. Selimiye abidesi bir dindar rinde de ~1ıta:tafız. i ayetlerde kanları uiqrlaıııada pulP.n~uıtur. 

Avuaturyanın muhtemel ıilih· itleri bakanı Koaeivanof çok dik- nım.,, mi duygularımızın ve arzularımı- Başbakanımız mühim bif 
~aıı meaeleıi öteki ~vustur- kate değer bir diyevde (beyanat- Dıt itleri bakanı bundan baı- dz~n tıpkııı ve ıanıimi Pir mp.1'eai· diş ameliyatı geçirdi 
~a meselelerine aıkı ıurette bağlı ta) bulunmuftur. ka Bulgaristan Türklerin.i ifıa·tl ır. 1-. • d Sa "'l e dol<' 

1 (M d ) Herkeıuoe mahimclur ki, Cnmu- Berayerın e raçog u v <!# 'bulwunaktadır. Koıeivanof vermit olduğu di- etmeğe ça ıtan e enıyet ı· -y -:: ul B b k ı., 
Hababurglann tahta dönme • yevde ezcümle ıunlan ıöylemit- ıimli gazetenin kapatılacağını ve riyet hükUınetinin harici siyaaeti- tor t~ ~ d~an t {

7 
a ;n dij 

9İne mutlak ıurette k&r§ı olan tir: Müftü Ahmedofun da azledile • nin ana hatt! umumiyetle bütü~ met b~nu .utrnn .saa "h. e bit 
dünya ile iyi geçinmektir ve hu - mekte. ıne gı 1§ ve mu ım 

Romanya, bu fikrinin küçük and- - Türkiye ile Bulgariıtan a· ceğini ima etmitti-r. • huıiyle kQmtularımızla kartılıklı diş arpeliyatı geçirmiştir. • 
lqmaya dahil öteki devletler ta- raamda hakiki bir do.tluk havası RÜŞTÜ ARASIN ld""'' · ·· e }19 

itimat ve sevgi üzerine müstenit Buraya ge ıgını geren v rafından da kabul edil•ceg"ini um 1----1 · · ı· den gelenı· BEYANATI · k ta d 1 ı.. ... 4' 
.,.ktadır. .. aunı maıı ıçın e ım - ifi komıulu~ h!f!t! ~t\t~Jıbil . ger eJ.P.n b!!" ço va . n aş ar ~ 

~pa~ğmı. lıtanbul, 29 (A.A.) - ~"!lif· m@~tir. Y~ın ~mı~~IUR!!ıi!D Qf!kanm d_iş mektebıne gelnı. AMiRAL HORTININ 
SÖYLEVi ~1:1lıariı~nm dıt 'i:r~ı !~ ristan tfarjçiye na~!nnm ~~f!lı"ia- ol@.n J}yla!riıt,anıg ~l!im t!rıfı • ~e}lt}pini öğrenmişler- alaka 118 

Trakya hakkmda bir eser yazan tı münaıebetiyle nezdine 11ögder· mızdan bu temel ıiyaıamızın ha- neticeyi beklemişlerdir. 
Budapeıte, 29 (A.A.) - Kral hariciye nezareti memurlarından diğimiz bir muharririmize Hari - ricinde bulunmasına aıli arzu ve B~bakan geçirdiği müz'iç f' 

naibi amir,al Horty, Macar - Yu- doktor A11en Bojinof azledilmit· ciye Vekili Doktor Tevfik Rüttü temayj.ilümüz yoktu. Kutılılkh i- meliyeye r~en mektepten Jl~ 
ıoelav ıınırı yakınında Mohacz tir, '(Bu adam, Traky~nın Bul- At'aı fU bey@.n,tta bulunmuıtur: yi niyetlerle tahakkuk ettirebil .• şeli olarak çıkmış, halk ta.r9, 
mevkimde, belliıiz uker adma garlara verilmesi hezeJB:nmı yaz- "Bulgaristan Hariciye nazırı mekle müftehir oldu~nıuz doıt- fmdan selamlanmış ve uğurlall 
dikilmiı olan anrtm açdma töre.. mıftı.) Ayni ıuretle bu doıtluğa dostum M. Köse lvanofun mUna· luk halkaıı dahilinde Bulgariıta· mıştrr. 
nl ilıiıile yann bir .a1Iev vere- engel olmak istiyen her memur ıebahmız hakkında bu ıabah bi - nın bulunmasını ıönülden iıteriz. Ameliyat muvaffalqyetle JlB" 

\eldir. azledilecek, tahrikatta bulunan zim gazete~erimizde de inlİffr e- Akıi halde &ok mütee11ir ve muı- ticelenmiş anza zail olmu§tW°' 
Küçük andlatJD& devletleri a- tetkili.t ve gazeteler de cezalan • den beyanatını büyijk bir memnu- tarip oluruz. Biribirini iyi tanıyan Sıhhat :ve rahatı yerindedir. 

/ raımdaki konferanıın toplana.. dınlacaklardır. niyetle okudum. iki uluıun kartı· ve sayan mjlletlerimizin ıevgi i • KURUN ·- Değerli 8Qfba1' 
~ bir günde verilecek olan bu "Bulgariıtandan Türkiyeye hic lıklı itimat ve saygcy-a istinat e - çinde iyi geçinmelerine çal,ıtma1'- nımıza geÇmif olmn deri%. __/ 
.a,.JeT, büyük bir ilci ile beklen- ret itini de doetane bir ıekilde den dostluk ve ıevgi içerisinde ladır ki, ancak vazifeleriıJ?İ'Zi iyi . . yil ı 
melr:tedir. lialletmeie çahıacaiım. Yakında yaıamaıını temin etmek ve son yapmı.t oluruz. Ben de bu ka~aat- luk ve iyi komıuluk yolund~ . ,.., 

. ... .. k ti . ık• ,. TORK - BULGAR DOST- iki uluı arumda. bu itlerin kat't zamanlarda araya giren bazı yan- le çalıımaktayım. · rqme arzu ve gayre enne d' 
LUdU IUJ'ette düzeltilmesi için konut.. ht tef ehhümleri

1 dağıtmak i~in Yan hı tefehhümleri tenvir ve raf matbuatının büyük yardıJl'l , 
Sofyada çıkan Zora gazeteıi malar olacaktır. Ben iki ulusun bltün gayretiyle çahtacağı liak · izale ederek iki tarafın bu ka!fl- bulun~c~lcln~n• aiiv,.n"""'"t' 

Din bir muharririae Bulau q ~ kardeıçe J&Pmelanm iati70- kmdaki sarih ıözler bizim aami • lddı beyanatla izhar e~~!,_!,~~m.,, "" ~ 
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• 
•ıaretler 1 

konomik değişmelerin .. raJintiJeri 
• Medar kutlan iklim defiftir- B •• 

e tiiylmnin renlrlerini lıayl>e- u g un 
~. -
Sıcak iklimlerin /uquanları H· 

. Y~lere ıeçince yağlanır, tüy· 
r, .. cak, lnıNk ilJinJertle a -
lcır çalılCllJır, ayni nebaı 

mı 

yapılacak geçit resmi progra-' 
ile yapılacak eğlenceler 

1Qp'4rcla bodur bir yo..,nJan 
ita #tir fey değildir •• 
Bu tleiifme, bu tabiate uyma 
i fekilcle, ayni ltıamınJa polilİ· 

da, hele ekonomitle kendini Ja· 
.. İYi hi•aettiriyor. Giinlmmiz bir 

it için em•al•iz lırsatlar ha· 
• rlarnaktadır. 

Biraz dikkal el•eniz. bunu bir 
• etenin ftitunlan artUında, 7a • 

1 bir rnualaedenin melinlerinde, 
t gümrük •latİ•tİIJerinJe, ta-

• •enet/erinde bile olıurmnu3. 
Bir ıosyetenin iklim defiftir • 

'.Ve benziyen yeni nydeal ue ya. 

- f ekonomik §tıTtlara uymcuın• 
" •111, adım gö•teren mieallere 

,. riin gazete laaberlerintle rMf· 
ruz. 

Aleıela; bizim ıarp ilbaytılıla· 
"~er ıon yıllarda ballar ealaiplfl!· 

1 defiıtiriyor. Sebep: Oziim li · 
·lcrrının clÜfmen. 
Çünkü felairlilerin elinde bulu· 

l'I bo.ğlarcla ıelairliler lıenJilni 
lfrnıyorlar, rencber tutuyorlar, 
cır için maeralltıT eJiyorlar. 

30 ağustos Zafer bayramı bugün ' 
büytik törenle kutlulanacaktır. Şehiı 
dünden itibaren bayraklarla sUrlen · 
mitti. Resmi daireler bugün tatildir. 
Hazırlanan programa göre bugün sa· 
bahleyin Beyazıtta süel bir geçit res
mi yapılacaktır. 

Saat dokuzdan ona çeyrek kalaya 
kadar İstanbul komutanlığında teb · 
rilder kabul edilecektir· 

Diler tarafta kıt'alar, okullar sa· 
at dokuz buçukta Beyazıt meydanın· 
da toplanmıı olacaklardır. Saat on • 
da kıt'alar ve mektepler lstanbul kn· 
mutanı tarafından teftiş edildikten 
sonra bir zabit tarafından l.sttklil sa· 
Yaf1U ait bir söylev nrilecekti r. Bu· 
na komutan mukabelede bulunacak, 
Harbiye okulu bandosu tarafından 

lstiklll marşı çalınırken herkes se -
lim vaziyeti alacaktır. Bundan son • 
ra Beyazıt meydanında geçit resmi 
başhyacaktır. 

Evveli Harbiye bandosu ve Har • 
biyeden bu sene mezun olan zabitve· 
kfllni dahil olduğu halde Harbiye 
alayı geçecek, bunlan yedek subay 
okulu. Kuleli, Maltepe liseleri, deniz 
bandosu, Deniz lisesi, deniz hazırla • 
ma erbas mPktebi, fırka milzikası, 

kıt'alar, polis kıt'aları, itfaiye müf • 
rPzesi, tayyare timsali, şehir bando • 
.u. sivil okullar ve teşekküller takip 
edeeektir. Alay Çemberlitq, Cafal • 

""ıın için üzümlm pahalıya eat· 
it l&zım geliyor. Tabii •atıla · 

Yor. Satılamayınca Jo mal •a · 
1'1eri bağlarını ellerinden çılıa · -======-=============-
Yorlar. Kur bası ah derede tren 

/(öylüler bafları •ahn a/.ıyor · durağı isteniyor 
• · /(öylü bağı •atın alınca iten • Kurhaiahderede Kemikli ça 
'•i .ı,.a::..Ja cal·-vor.. A-,,.a r-· d b 0 

• d.f k" ·· ·· ·1 -a .... - ..... ~ -··"' vır a ır ıımen ı er oprusu ı e 
At l~trnaya lüzum görmüyor. bir durak yeri yapılmaaı demir 
• cdıYet fiyatı,, yülreelr olmaJıir yolları idaresinden iıtenmiıti. O 
" 11CUz üzüm •atabiliyor. Böyle- civarda oturan halk yeniden Ba 

e ,balt.Yprmnuz bir siyasa mae· yındırhk Bakanlıjına bat vur 
h. tcrrlalann, baflann tapularını 
trlilerclen alıp, lröyliilere ta • 
ediyor. 

• • • 
~Qh.~ genit bir mUal olalım: 

Ugt;nlrii Almanya il• yenitlen 
it ıy~ Balltan ulaJarr elıono • 
AJ.ltti.iraaeebetleri. 

muıtur. 

iç fındık satışı daha 
kirh 

Bu yıl çok fındık olduğu ve 
Almanyanın almağa hatladığı 

yazrlmıttr. Satılan fındıklardan iç 
fındıtın daha çok kir braktığı an· 
latılmıftır. Çünkü fındık kabuk 

oflu - Sirkesi - Köprü - Galata-ı 
Tepebaşı - istiklal ca~desi yolile Tak 
sime ,·aracak, burada abideye bir çe -
lenk konduktan sonra dağılacaktır. 

Gece de fener alayları yapılacak -
tır. 

EGLENCELER 
Bugiin ayni zamanda uçak hayra · 

mı ,.e uçak haftasının ilk gUnüdür· 
Bu münasebetle bütün uçak kollan 

Türkiye - Çin 
Tecim anlaşması konuş· 

malarına yakında 
başlanıyor 

Türkiye ile Çin arasında ya · 
pılacak tecim anlaıma11 konut 
malarına yakında batlenaeaktır. 
Heyetin Ankara elçiliğinde, yapı
lacak anlatma hakkında tetkikle· 
re giriıildiiini yazmıttık. Konut· 
malar, geçenlerde tehrimizden 
Avrupaya giden elçi general Ho
nun Ankaraya dönmesinde baılı
ya'eaktır. 

Çin elçisinin özel ıekreteri 
Bay Tan • Şen - Şi Türkiye - Çin 
ilitiklikleri hakkında demittir ki: 

kendi muhitinde uygun binalarda. ve 
bahçelerde eğlenceler tertip etmişler
dir. Beyoğlu kolu '!'aksim, Cumuri • 
yet, Panorama, .Marmara \'e Saray 
bahçelerinde türlü eğlenceler, Beşik· 
taş kolu saat 21 de Süreyya bahçe · 
sinde temsil, Beykoz kolu Çubuklu 
gazinosunda büyük bir sünnet düğü· 
nü tertip etmiştir. Bundan başka E
renköy, Suadiye korusunda bir kır eğ· 
Jencesi yapılacak, Eminönü, Samat)·a, 
Fatih, Sarıyer, Üsküdar kolları da 
türlü yerlerde eğlenceler verecekler· 
dir. Bundan başka Istanbul Beyoğ · 
lu, Üsküdar halke\"Jerinde de müsa • 
mere ve konserler verilecektir. 

TAKSll\I BAHÇESiNDE 
Yarın haYa kurumu menfaatine 

Taksim bahçesinde büyük eğlenceler 
tertip edilmiştir. Hem hava lmrumu • 
na yardım ve hem de halkımızm az bir 
para ile eğlenmesini temin edecek o
lan bu müsamerenin çok parlak ol • 
ması için çalışılmaktadır. Yapılan 
programa göre o: gece Rusyadan ge-

len ilk defa gösterilecek olan muaz • 
zam tiyatro filmi; Darülbedayi ar • 
tistlerinin güzel bir temsili, san'atkh' 
matmazel Libovitci tarafından kon • 
ser, amatör T ... tarafından opera par-

çaları, bayan Safiye ve Eftalya Sadi 
tarafından müntehip yeni şarkılar 
söylenecektir· Eğlence sabaha kadar 
devam edecektir. 

" - T ürkiyeye geldiğimiz gün· 
denberi, burada görJüklerimi:z, 
bide Türklere kartı derin bir •eo
gi ve •ayğı cluyğum ayanclırmlf • ====================== 
hr. Bu aebeple Türlıleri memleke· Çıkarılan mozaikleri 
timiz halkına tanıtmak için eli • korumak için tedbirler 
mizden geleni yapıyoruz. Doıtla- Sultanahmette Arasta sokağında 

pmazu kuvvetlendirmeie çall§t· bulunan eski Bizans deYrinc ait mo • 
yoraz. Bunan ~in 'la.,. iki ula• zayıklann muııataza edUmeal. için 
lıalılnntla yanlıf fikirler verecelı diln müzeler dlrekörlilğflnde bir top· 
iter türlü hareketten kaçınmak İ•· Jantı yapılmıştır· Bu toplantıda mü • 
tiyoruz. zeler idaresi ~elediye mühendisleri 

Türk hükumeti, geçenlerde ve araştırmayı yapan profesör Baks· 
"Şanghay cehennemi,, adlı bir terle profesör Hassal bulunmuşlar • 
lilmin Türkiyeye gönderilmesini dır. Toplant1 neticesinde mozayıkla • 
yaeak etmİ§tir. B. hareket, Tür • rrn muhafazası için bir plan yapıla -
iriye Cümuriyetinin ele bizim gi • rak tatbik edilmesine kara/ ''erilmiş· 

el x.:; k J tir. bi clüıün ü5 :nü gösterme re ir. 
Mozayıklarrn bulunduğu yerin et-

Çin hakkında hakaretli sahneleri rafına bir duvar çekilecek, üstii bir 
bulunan bu filmin ya•ak edilmen 

çatı ile kapanacaktır. Ayni zamanda 
bütün Cinlileri •evindircli.,, kışın yağan yağmurların mozayıkla· ·) lhanya e•kitlen genif Jünyo 

İi ~ariyle a/.lf verif ederdi. 
Wilt Olt)'Qnomn etralıntl11111 

• 1 rtaGdcleler getirir, ona mulra • 
af,.:L_ a/ .. _,ı , 4• 

ları ayrıca aatılmaktadır. U d 
Gelecek yıllar, fmdık ayıklama y urma diploma 

bitti 

ra ziyan ,·ermemesi için de etrafa 
yağmtır için oluklar, \'e yollar yapı • 
lacaktır. 

AJ. "ILl'CCI m ı gonaerır ı. 
makineleridin çoialtılarak daha davası 
çok iç fındık satılması düıünül Profesör Bakster 15 eylUlde in • 

giltereye gidecektir. mektedir. 
ortil ~anyanın lıolonil•ri ue lıo 
"~ ~ tabit ettilıten eonra bü 

il devletler linan• mekanizma Bay Vedat Nedim Tör 
1.... -e el ele veren Almanya yinct 
-:;;- 'hadde ilati~lannı uzalı Avrupada bir tetkik geziıin~ 

::den getirebiliyordu. çıldnıt olan Basın genel direktö 
ı-rcrlbq ril hy Vedat Nedim Tör dün sa· 1"° AJ. lft, yeni elronomilr fart· hah Sofyadan ıehrimize gelmit 

~rtlcınyayı Jaluı 7olnn; llllıal ti 
.,"1İltfl ~rtl.arla elllant maJtle O• . ..1:... ............................................... .. 
"İ>o,. iti rnübaJ aine MUh rle tadece AlmanyaJalıi büyük .;. 
8~4 ~ ve ekonomi ikliminin t/efrş. ')Q .°"""' bir •eıt• uar lıi, Al· mq olmaıtlır. 

~. ri Ue. 6a ciıut .. bir mln-. • lıuan Jilılrat elee gü,,lerimizin 
~ af'rrtit 6alana70r ••• mimi. miitematli bir tlefifmenin, bir u . 
ti&ı 41\l crlitan uluları i~tt oltlafa l••n rolantilerle Jolu olJufrınu 
'-tii11 ~)'a İçin 4• Atl.ıa bir wörmelrt• ~Ü çelrme:z. 

•. • 6a laGJiNnaıi ıe6ebr Sadri Ertem 

Duruşması yapılan gence 
ceza verildi Dairelere ve hastahane-

Sen Benuva okulu direktürü- le re ahracak yiyecekler 
nün imzasını taklit ederek uydur· . .. 

d. 1 rt k d w "dd" Daırelerle mueaaeselere ve has· 
ma ıp oma o aya oy ugu ı ı· h l 1 A 1 · k 

d·1 1 ·1 H kk · . d b" ta ane ere azım o an yıyece ve a e ı en smaı a ı ısmın e ır 

gencin duruıması, yaz tatili dola· 
yııiyle ağır cezaya vekalet eden 
ikin:i ceza hakyerinde bitmittir. 
Hakyeri, lımail Hakkıya bir sene 
hapis ceza11 vermit, ancak bu iti 
mektebe girerek tahsil etmek 
maksadile yapmıt olmaaına cezayı 
azaltıcı sebep olarak gözetmit ve 
ceza müddetini altı ay, yirmi gü
ne indirmittir. 

içecekler için müteahhitle yapı 
lan mukaveleler bittikten sonra 
ikinci bir ihale yapılıncaya kadar 

geçen zaman zarfında bazı uray 
şubelerince pazarlıkla öte beri a· 
lrndığı görülmüştür. Bu tekilde 

alıt veriş yapmak kanuna uyma· 
dığrndan şubelere uray tarafın -

dan dün yeni bir yayım gönderil· 
miştir. 1 

Trakyada yaptığı
mız manevralar 

Bir Yunan gazetesin~ 

göre nümayiş sayılmış! 
Dünkü gazetelerde Bulgar ajan • 

sının bir bildiriği çıkmıştı. Trakya • 
da Bulgar hududunda Türk kıtaatı • 
nın tahşit edildiği ve /Julgaristan ta• 
rafından da mukabil tedbirler alındı
ğı hakkında Yunan matbuatında gö • 
rülen yazılar işaret edilerek Bulgar 
ajansının, hudut bölgesinde, hiç bir 
Bulgar kıt'ası tahşit edilmediğini, bu 
haberlerin B11lgaristana ait kısmının 
tamamen ve tahrik edici surette ny • 
durulmuı olduğunu bildirmeye me • 
zun olduğu yazılıyordu. 

Dünkü posta ile Atinadan gelen 
Akropolis gazetesinde SeUinik muha • 
birinden aldığı kaydile bir telgraf 
gördük. Bulgar ajansının tekzibile a
lakadar olmasını tahmin ettiğimiz bu 
telgraf şudur: 

"Bugün Dimetokadan gelen ha • 
berlere göre, Türk kuvvetıerinin,Tilrk 
- Bulgar hududu boyunca manevra
ları devam ediyor. Manevralar, Türk 
ordusunun Bulgar hududuna kar§! 
bir nümayişi sayılmıştır.,, 

Bu arada telgraf Bulgarların bun
dan iki ay evvel tahşidat yaptıkla • 
rından, Türk ordusunun harekatının 
bir mukabele sayıldığından balısede • 
rek ıöyle devanı ediyor: 

-o tarihlerde Bulgar, Türk ve Yu-
nan Trakyaları hudutları buyunµ tah 

tidat yapmışlardı. O zamandanberl 
Türk - Bulgar münasebatı gergin • 
lepıi§tir·,, 

"Akropolia,, muhabiri. Türk - Bul 
gar münasebatının gerginliğine, bir. 
yıldanberi Bulgarların Türk Pomak • 
larını yerlerinden kovmalannın, hat
ta hududu gizlice tahkime teşebbüs 
ettikleri bahanesile bunlardan bir 
kısmını öldürmelerinin sebebiyet ı·cr
diğini yazıyor ve yazısına şu yolda 
devam ediyor: 

" Türkler, Pomakların bu tarzda ta.• 
kip edilmesini bir çok defalar şiddet
Jc protesto etmişlerdir..FalıAt BuJgA~ 
lar. rCba PomaJdanq .,BuJ&l:\r,\nrnt 
servetlerini de beraberlerinde götüre
rek gittikleri cevabını vermişlerdir. 

Bundan başka Bulgarlar son zaman· 
larda Tiirk 1'rakyasını elde etmek i· 
çin Trakya Bulgar komitesinin faa -
liyetini şiddetlendirmişlerdir. Bu iki 
mesele, Türk - Bulgar hududunda 
sık sık hi\diselere sebebiyet Yermiş • 
tir.,, 

Garsonlar okulu nizam
namesi tamamlandı 
Garsonlar cemiyetinin bir okul 

açacağı yazılmıttı. llıililer okul 
nizamnamesini tamamlamıılar, 
bir müddet incelenmek üzere es" 
naf kurumları bürosunda Bay Ga
lip Bahtiyara vermitlerdir. 

Galip Bahtiyar, nizamname • 
nin çok önemli olduğunu, üzerin
de henüz bir inceleme yapmadı • 
ğını, bu işi bir kaç güne kadar bi
tireceğini söylemittir. 

Nizamneme incelenmesi bit• 
tikten sonra okul açılacaktır. 

Yüz liralık borufarla 
kaybolan kayıkçı 

Kadıköyde İskele civa:ında 
uraya ait bahçe için bir yerden 
100 liralık boru alınmıf. bir ka • 
yıkçıya teılim edilmit tir. 

Kayıkçı üç gündenberi ortad• 
yoktur. Aranıyor. 

li'...._ Pratelllnl kardeşler Avustralya yolunda: No. 28, 30 Ağustos 1935 
' bQ eae&ll..hazııanelerinde pbpD (Fratelllai liılrde,ler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara rından çağırılmrştır· Uç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün • 

1 • 

11~ ••~ur komildttlnln •1• batini takip tdteebtnlz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri kese:-ek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır • 
.. hl( . 
""'C. c.,N 

~ Vo'<. tJitt ,:-iriLı..i '"oA.S.ı\N SİLAı.H he. 'f!WNUNDA NASıL 
BA Av T /J IJL. O CJM / DOl.l>Utl.UL AC.AGI 

1 I .4Lt.AH ~iıiR. . 
fi:-E NA odıil--~----"'~--,.,f 

K.UŞ J.. A.R 
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Kızılayın satacağı ilaçlar KUltUr işleri 

Parasız yatdı 
olmak içil 

l _::us h it erleri: \Ermeni kilisesin 
Mütevelli heyeti üyelJ 

arasında kavgalar 

Ankara, 29 (Kurun) - Kız ılayın inhisarına geçen ilaçların 
cemiyetçe satışına 1 Eylwde !laşla nacaktır. Satı~lar lstanbulda Zap
tiye kapısında açılacak umumi depodan yapılacaktır. Şimdilik başda 
yerlerde §ube açılmıyacaktır. Kültür Bakanlığı tarafından 

açılan lise, orta ve sanat okulları
na parasız yatılı talebe nlma ama
cı yirmi üç ve yirmi dört EylGlde 
yapılacaktır. Şehrimizden lise ve 
orta okullara parasız yatılı olarak 
140, san'at okullarına da 40 tale
be alınacaktır. 

llaçların satı§ fiyatlarını tes bit etmek üzere Sağlık Bakanlığı 
ve Kızılay mümessillerinden müteşekkil komisyonca hazırlanan fi -
yat listeleri Sağlık Bakam Bay Re fik Saydamın tetkikinden sonra 
kalile§ecektir. Ecza depolarındaki stokların miktarı da inceleniyor. 

Satın alınacak golcu 
taggarele1 i 

Ankara, 29 (Kurun) - Baym
dırhk bakanlığına yolcu tayyare· 
lerini satmak için gelen Alman 
:Yugoslav ve Fransız fabrikaları 

mümeuillerile bakanlık mümes
silleri e.raamdaki görüşmeler bit
mek üzeredir. 

Fabrikaların teklifleri elve-
ri§li görüldüğünden satın alma i
şinin yakında biteceği umulu
yor. 

Mersin iskelesi 
Ankara, 29 (Kurun) - Mer -

sin iskelesi yıkılarak yeniden 
yaptırılacaktır. Genİ§lİği 6, uzun
luğu 100 metre olacaktır. 

Moradaki hadise 
Komünistlerın tahriki ne

ticesinde mi çıktı? · 
· Atina1 29 (Kurun) - Mora -

nin üzüm yetiştiren bölgelerinde 
çıkan kargaşaliklar bastırılmış 
Mesinia ilinde sükun iade edil • 
miştir. 

Yalnız Kiparisia kasabasının 
chı:u;da il Ahlı beş yüz köylü, ie -

teklerinin kabulünde ısrar ediyor~ 
hr. Dün, hükumet, bu kargaşalık
larda ön ayak olnn birçok eleba
şıları tevkif etmiştir. 

Mesinia ilb yı, köylülerin a -
y:aklanması, komünistlerin tahri -
ki neticesi olduğunu bildiriyor. 
:Yatın bu bölgelerden örfi idare 
~aldırılc.caktır. 

Ba kesir -Fener
bahçe maçı 

Balıkesir, 29 (A.A.) --: Balıkesir 
grup bjrincilikl<'rinini final ma~ı bu
gün saat 16 da Fencrbahçe - Dalı 

kesir idman yurdu arasında yapıldı· 
l\Inçın hakemi federasyon mümessili 
Bay Nüzhctti. 

Fenerliler htıkim bir oyunla ilk 
4ievrcyi 2 - O lehlerine bitirdiler. 1-
kinci devrede de üç gol yaptılar. Bu· 
na mukabil Balıkesir takımı da bir 
gol yaptı. 0:3 un 5 - 1 1-'enerbahçenin 
galibiyctile bitti· 

Fener1iler hu akşam Bursa yolu 
ile lstanbula hareket etmişlerdir. 

Karadeniz şampiyonluk 
maçı 

T:rabzon, 29 (A.A.) - Kara -
Öeniz ıampiyonluk maçı Samsun, 
Zonguldak takımları arasında ha
kem Zonguldak idman ocağından 
i\.li Haydarm idaresinde saat 9 
'da ba§ladı. 

tiozuıan imtiquz 
Ankara, 29 (Kurun) - işletil

mesi imtiyazı, Bulgardağı simli 
kurşun madeni Türk Anonim §ir
keti elinde bulunan Niğde vilaye·ı 
ti içinde Bulgar ve Boğadağı mev 
kiindeki simli kurşım madeni İm· 
tiyazı bakanlarca feshedildi. 

Ankara otobüslerinde 
Ankara, 29 (Kurun) - 29 bi

rinci teşrinde işlemeğe başlıyacak 
olan belediye otobüsler~nde şo -
för ve biletçi olarak çalışmak is -
tiyenlerin sayısı ihtiyaçtan çok 
fazla olduğu için aralarında mü
sabaka açılması düşünülüyor. 

Uray, ıoförlere ayda 751 bilet
çilere 50 lira ücret verecektir. 

Fransa ~ ltalya 
Fransız Cumur Başkanı 
dostluktan bahsediyor 
Pariı, 29 (A.A.) - Yeni ltal

ya büyük elçisi Bay Vittoria Cer
ruti, cumur başkanı Bay Lebru
na itimatnamesini vermi~tir. 

Bu münasebetle Bay Lebrun 
Framrz - İtalyan dostluğundan 
b:a.haederek demi tir ki: 

"Stresada teyit olunan bu dost
luk genel barıta yarayacaktlt' 
Fransa bütün emeklerini bu yol
da sarfcdecektir.,. 

Rusya - Amerika 
Notanın reddi ortaya 

neler çıkarac.ık? 
Vaşington, 29 (A.A.) - Bay Ruz

velt, Bay Hull ve danışman mum-ini 
Bay l\foore, komitern'in faaliyetini 
portesto eden Amerikan nota~mm 
l\loskova tarafından reddi üzedne 
hnsıl olan durum hakkında görüş -
müşlerdir. 

Bay Moore, demiştir ki: 

Fakat lise, orta okullarla san
at okullarının parasız yatılı smaç
larının ayni zamanda olması 

lise ve orta okulların smacıncla 
kazanamıyanların san' at okulları 

sınacına girmelerine imk.an bırak
mamaldadır. 

Bu durum Kültür Bakanlığın
dan sorulmuştur. Kültür Bakan -

lığından gelecek cevaba göre ha
reket edilecektir. 

Yatılı parasız smaçlarında 
muvaffak olamıyan talebenin 
gündüz okullarına yerleştirilme.si 
için tedbirler alınmasına karar 
verilmittir. 

L;selere yazılanları sayısı 
dört bini geçiyor 

Bütün lise ve orta okularda yen: 
talebe yazma itine yarm saat 13 
te son verilecektir. 

Bütün lise ve orta okullarda yeni 
dar alman sonuçlara göre 4000 
den fazla talebe yazılmıf olduğu 
anlaşılmı§hr. Kültür Bakanlığın
da talebenin yerleştirilmesi için 
okulJarın bina ve dershane du -
rumları incelenmektedir. 

Bakanlıktan elen bir yazıma 

göre her okulda onar yen\ ıınıt 
açılacaktır. Bu sınıfların alacağı 
talebe miktarı elliyi gcçmiyecek
tir. 

ÜSKÜDAR ORTA OKULU 
YENi BİNAYA 
TAŞINIYOR 

Üsküdar orta okulu önümüz -
deki ders yılı başındarı itibaren 
civardaki Köprülü konağına ta • 
şınacaktır. Bundan başka okulun 
teşkilatında yeniden rleğişmeler 

yapılacaktır. 

Üsküdarda bulunan Üski.idar 
Kız San'at o!rnlu da bu ol:ulln 
birleştirilerek muhtelit. orta okul 
haline getirilecektir. 

"Acelemiz yoktur. Bugtin bir ka· 
rar \'ermiyeceğiz ... 

Orman yangını 

Üsküdar kız san'at olful binası 
' da yalnız kız talebe için yatıiı bir 

san'at okulu haline koracaktır. 

Bolu, 29 (A.A.) - Gönlük il
çesinde üç gündür tahribat ya -
pan orman yangını bu gece de 
söndürülememİ§tir. Yangın Göy
nüğün batı ve kuzey ormanların
dan ilerliyerek kuzeye doğru 

yönelmiştir. 

Gittikçe dallanıp büyüyor. Yan 
gın çok zarar yapmış ve yap
maktadır. 

Göynüğün bütün köy ve kasa -
ba halkı ynngına çağmlmı§, Göy 
nüğe yakın Mudurnu ve il muha· 
fız korucularından yardımcılar 
gönderilmiıtir. 

Mudurnu il~eainde söndürülen 
orman yangını da tekrar başla -
mı§tır. Her iki ilçedeki orman 
yangınlarının söndürülmesi için 
devamlı ve müessir tedbirler a· 
lınmı§hr. 

ö(;RETMENLER VE NÜFUS 
SAYIMI - Kültür Bakanlığı ta
rafından bütün lise VP. orta oku] 
direktörlüklerine yollanan bir ya· 
yımda bütiin öğretmenlerin 20 
T e§rinievelde yapılacak genel nü
fus sayımında çalışmaları bildi -
rilmiştir. 

BÜTÜNLEME SINAÇLARI -
Kültür Bakanlığı tarafından Üni
ver~iteye gönderilen bir yayımdn 
Üniversite profesörlerinin iki Ey
lulden itibaren liselerde yapılma
ğa başlanacak olan büti.inleme sı-

. naçlnrında bulunmaları bil diril 
miştir. 

iLK OKULLAR - Bu yıl şeh· 
rimizde yeniden ilk okul bina~ı 
yapılmıyacaktır. Yalnız ihtiyacı 

karşılamak üzere ıehrin türlü o -
kullarında on beşten fazla yeni 
tube açılacaktır. 

l İlk devre her iki takımın müte
vali akınlariyle devam ederek 
beraberlikle bitti. lkinc-; devrede 
Samsun takımı güneş altına düş
J:nÜ§tü. Buna rağmen devamlı a
kınlariyle Zonguldak takrmm1 
müdafaa oyunu oynamağa mec -
bur etti. Ve arka arkaya üç go! 
atarak aıfıra karşı üç sayı ile ga
lip geldi. 41UrtUIU""tonılllft•tliWWWliiilMWWW-"""'IUlllUll1DftlU"IDB1"""11lllUUJllflU• tftn~IM!W!ttttltttlUtllPUtftUtt!IHIUIUtullltllff ........ lllllHllt'lınmmtltlttltı 

Bugünkü deniz yarışları 
İstanbul, 29 (A.A.) - lstan -

bul mmtakası denizcilik heyeti 
batkanlıimdan: 

lıtanbul mmtakası kürek şam· başlanacaktır. iştirak edecek ku· 
piyonası 30 ağustos 935 cuma lüplerin muayyen saatten evv~l 

günü Yenikapı - Kumkapı ara· behemehal yarı§ mahallinde bu
ımdaki sahada yapılacaktır. lunmaları ehelJ\Dliyetle tebliğ o--

MüaabakaJ'& tam aut onda lunur. 

iki kaz"' 
Trenden düştü, ayakları 

kesildi, öldü 
l - En·clki akşam Edirneye gi • 

den konvansiyonelden Neuat ismin • 
de birisi düşmüş, ayakları kesilmiş -
tir. Yarah biraz sonra ölmüştür. Ka· 
za hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

2 - Dün gece saat 14 de Dahc;eka -
pıda Anadolu hanı önünde bir tram· 
vay kazası olmuştur. 1041 numaralı 
vatmanın idaresindeki Fatih - He -
şikta~ hattına işliyen 57 numaralı 
h'1.vmay arabasına bağlı römork yol· 
dan çıkmış, ,yirmi dakika sonra hal -
kın yardımilc yoluna konmuştur. 
3 - Usküdarda Selamsızda oturan 25 
yaşında amele Nuri Taş mektepte ta· 
mirat yaparken elektrik cereyanı çarp 
mış, Nuri bunun tesfrile dört metre 
yüksekliğinden düşerek ağır suret -
te yaralanmıştır· Nuri Zeynep Ka -
mil hastanesine kaldırılmıştır. 

ALACAK YOZONDEN - Kasım· 
paşada seyyar börekçi Haydarln sey-
yar simitçi Sami alacak yüzünden 
kavga etmişlerdir. Sami bıçakla Hay. 
darı rakasından yaralamış, kaçarken 
yalmlanrnıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmıştır. 

SARHOŞLUK VE BIÇAK - Şi • 
mendifer gnrdöfrenlerinden Cemal -
le Hüseyin ve sandalcı Zeki Yeniknpı 
sahilinde sandal içinde ellerinde bi -
rer bıçak olduğu halde ka,·ga eder· 
lerken yakalanmışlardır. Üçünün de 
sarhoş olduldnrı anlaşılmış, ellerin · 
deki bıçaklar alınmıştır. 

KADIN l\:A YGASI - Haydar da 
5S numaralı cYde oturan Şaziye ile 
Ychihc ka,·ga etmişlerdir· Yehibe Şa· 
ziycyi fasla haşrndan yaralamıştır. 
Y Anı.la U elıi hn::ıt.ınc.,lnC' !ıa.ldr ... 1 

m1ştır. 

DUYARDAN DCŞI\IE - Taksim· 
ele Ahmet Bey sokağında oturan do· 
kuz ya~rnda ngiliki dtr ardan düş -
müş. l·a~ından ) aralanmıştır. 

l\:OLTUI<Çl'LAR ARASINDA -
Beyazıtta Çadırcılnrda koltultçu Ce -

Beyoğlundaki Ermeni kili 
mütevelli heyeti üyeleri arası 
bazı kavgaiar ve gürültülü ba6 
seler olmu§tur. 

Veznedar aleyhine üyele.J 
biri tahkir davası açmııtır. 

Diğer taraftan mütevellilerA 
bir kısmı, Eseyan mektebi di~1 
törünü değiştirmek istedi~ 

halde semt de buna karııt ol~ 
ğundan heyet üyeleri ikiye a~ 
mı§, hiçbir iı göremez hale ge 
miştir. 

Öğrendiğimize göre dünkü 
diselerden sonra heyet başk 

batkanhktan çekileceğini biICi' 
bittir. 

Almanyaya yumurta 
Son ay içinde Almanyays 

murta çıkatı çoğalmıftır. Türk 
fis lstanbul merke~i gönderilrıı 
te olan yumurtaların beyanna 
lerini tanzim etmektedir. 

Is arta demiryolu yapıl 
ilerliyor 

Isparta, 29 (A.A.) - Afyo 
Antalya hattının §Ube kolu ol 
Isparta Bözönü demiryolunun 
pı işi günden güne ilerlemeltt 
dir. 

Gerek Isparta ve gerekse 
zünündeki istasyon binaları y• 
larının bitirilmesine çahtılm 

tadır. 

Bu kısım hattın 29 Birinci 
rınde tamamlanacağı ve Cun> 
yet bayramında büyük tören ile 
çılacağı ve işlemeye batlıya 

umulmaktadır. Uray tarafın 
yeni istimlak edilen sahaaa i• 
yon caddesi açılmıf ve düzel · 
mesi işine başlanmııtır. 

malle koltukçu Süleyman alacak yü - =============~ 
zünden kınga etmişlerdir. SülcJmnn ÇAGRILAR 
kardec:i Mu"'tafa ile beraber olarak ..;... ___________ _ 

Cemali tlCh•müş 'e sandnlya ile ba -
şından )aralnr.ıışlardır. Cemal has · 
tane~·c ~ .. 1 lırıJMı 1ır. 

İstanbul müddciumumiliğindcn: 

İstanbulda olduğu anlaıılan Riı' 
müddeiumumisi İsmail Nacinin h 
memuriyetimize müracaatı. 

Evkaf - E e' edi ye ar asın-
daki anlaşmazlıklar ~betçi eczaneler 
Evkafla ura'y arasındaki an 

h~madlğı kotaracak olan saylav 

lardan mürekhep hakem komite 
si bu hc-.fta cene toplanacaktır 
iki tnrnf avukatları knrşılıklı la 
yihalar vermel·tedirler. Bu i~ bit 
tikten sonra ilbnylıkta hazırlann!I 
bir salonda komite topllınnrak iki 
tarnfın avukatlarını dinliyecek 
tir. 

Tecim od asır.da r ekaüt 
sandığı işi 

Tecim odası tekaüt sandığ1 ni
zamnamesi, bazı meınurlarm i -
tirazlarma uğramıştır. Nizamna 
mede ikramiye alncak memurla 
rm fena halleri göriilmemiş ol 
ması ~artını koymakta, kıdem 

zammını dn tnmmamnktadıt. 

Memurlar, bu iki maddenin ni -
zamnameden kaldırılmasını iste
mektedirler. 

Yeni lzmit val;si bugün 
1. 

ge·ıyor 

Samatyada: Teofilo:;, Akıara1 

S. Nuri., Karagümrükte: Arif, şebt' 
mininde: A. Hamdi, Fenerde: E 
di, Şehzadebaıında: İbrahim Halilı 
minönünde: Agop Minaayan, ~ 
ta; Nail Halit, Kumkapıda: Belki•ı 
rekte: Hasan Hulusi, Divanyol 

~ Esat, Gruatada Mahmudiye cadde' 
de: Mi~el Sofronyadis, Taksimde: 
zamettin, Kalyoncu Kulluğunda:ı 
Polos, Şiılide Hamamda: Halk, 
pnıada: Yeni Turan, Halıcıoğl 
Yeni Türkiye. 

,_Geçmiş Kurun/ar: 
SO Ağustos ı 920 

Küremizin daha ne kadar )J 
yacağı ilim adamlarını asırlardl' 
beri meşgul ediyor. Mösyö Ver~ 
göre güneşin bugünkü harııt:tf 
+ 6000 dcı·eccdir, bu hesaba J"' . 

Hattıüstü,·aya düşen vasati ~:ı;, 
ret + 34 oluyor. Halbuki dil I 
~üneşc Merih kadar uzak oı~f 
bu hararet nakıs 20 derece ol~: 
tı. Maamafih mesafede bir dd' ~ 
lik olmaksızın hir gün gelece" ı' 
hal yine vaki olacaktır. Diln)11~ 
sıfır altı 20 dereceye inmesi ~-
~Uneş hararetinin de onda bi ,.f 
yani zait 600 deceye innıesi lA 
dır. 

İzmit valiiiğine aianan beiedi 
ye reia muavinlerinden Bay Ha · 
mit bugün yeni vazifesine başla· 
mak üzere lzmite gidecektir. ____________ ,,,_. 



ızı: ----

Yap•••ll Bardeııer 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL j 

811em: 18 -- Yazan: Rudolf Van • 
Kral, Eğleniyor I 

iyam Kralı Hz. k~ndişini eğleqdiren 
ikizlerin canlarını bağışladı! 

Ba9tarafın tizU: 
1829 senesinde. kaptan Kof· 

fin ve dostu tacir Hanter, Si· 
gamda bir saray menaubunu 
ziyaret etmişler. GördüklerJ 
11apı1ık vilcutlil kardeılere dair 
malDmat ütemifler· Saray men 
JUbu, Siyamda kıuurlu doian 
çocukların öldlirllldlilder.ini, 
11ap1Jık Fdeflerln de öldürül· 
ınelelr ~n irade p.lctığım_, ıa -
ray mulıalızı kumandanla bir 
k°' C18kfrin ikizler.i buldukla -
ruu aö11leml1. Sonrp ne olmuş? 
Bundan ıonraaı da aıağıda ya· 
mıdır. 

.\akerlere kumanda eden bin
~ınıq kanııındaJ ıhadi t~rtemiz 
Jli~~ bir çift minimini yanya· 
d~rmuı, ona hayran hayran 

Ll- .... ,..orclu. ikizler, biran böyle 
llruttan aonra, hiç ürkmekaizin, 
İnh9.1ıya dojru yürüdüler •• kı· 
icın11a ıtımii!le mücevher btr &

'Y• getirilerek yapıllDlf tokaımı . 
rı) parıl Arkan püıkülüııU, bu 

İtili bicili aüıleri ellediler. Bu 
1 dokundurdukJan 9eyler, o ka 
lr h(,}flarma aitti ki ilmi birden 
iilqı•I• baıladılar. Amıeleai, m· 
dunneJan içiıı '"leııince, min\ 

·ıai J&ramular, yere eiilcliler, 
't P&• ot alıp, fırlattılar. Bin
yı, dayanamadı, gilldU. Bmıun 

tine ~klar bir kaf ~ 
~ fır!abrk~ biri d111tü. :Y~-

1tık kardeıini beraber aiirUkledı. 
~1-t- aib\ ~111varlalda1ıp 
.ıcı .. atb)ar. Ailayacak yerde t· 
i ~e aiUilrorlar, ,Uljiyorlar, bo
ıı. aUIUyorlardı. Binbaıı, ıül

I ekten katılıyordu. Kablaııya gü. 
~tkeıı, kocaman kamını ellerile 

llı1orclu. Derme çatma kulübeyi 
--~ dereude tiddetli kah
'llt hatar l Derken, binbaıdarma 
\\t kıp, askerler de btıklannı tu · 
l luta kahkahalar atmaia bat 
'hnca, aanki kulübe yerinden 
~lldı. Binbaıı, birdenbire şöyle 
~•di: 

,1; liayır, liayır t Ben, t:;u.:darı 
'*t•11aem. Bu, elimdea ıelmez ! 

t'1 l(lllQandan, gülerek atıanı üı 
~ rte ~ıçradı ve dört nala Bangko 
\tı~6ndü. Oraya ıeldiği zanaan 

' tillüyordu 1 
Ilı ~uhafn askerlerin kumanda
~ •ara1a döner dönmez Kralın 
~ ~Uıııııa çıktı ve dolambaçlı bir 
)ot eyitle, ikizlerin öldürülmesi 
)er~lld1.IQ hükümdar iradesinin 
tirı •rıe ~etirilmeıini bir ~üddet i
te Reçıktirdiğini arzettı. Buna 
''" t ~ .e etıneıine ıebep <>larak, bu 

~-)ip Çocuklan hükümdarın bir 
~.-e ıı ' 

)~) lul'lftıine imkan hazırlamak 
be ~lld•lt; dütüncesini gösterdi. 
~i~~ hürbıetle bunları ıöyliyen 
tt~ ı, iradeyi derhal yerine ge· 
~ırı eYitinden dolayı Haşmetmea-

llffin .. ı · aı, ltt, e ••iındıiını da IO). erı· 
~il\· ttı. Sonra çocuklann hiç te 
ele krı 01ııaadıklarını daha ziya 
"" • 

0
11lik old ki ' ·· ·· ·· le " 11\ırı h u arını, eorunut · 

"'elet~ -1.•e ta•ırlarının tikıindir 
lltt1, rı 111•de eğlendirdiğini an· 

)(rllt 
t\t. l•tt; ;:hatsrzdı. Acı duyuyor 
~"1erı : 111 teıiriyle, _çehresine 
ttrdi. ~ına kederin ~ölgesi dö· 
clilltedi. 1\. nlatılanla.,., t-iikuı1t.tle 

"~andan ıö .. lerini bi · 

tirince, Kralın kederle rölı~li yü
zü biran için obua aydınlandı. 

lıtira_p çeken hüküwdar. ıülüm -
ıemeji denedi. Dudaklprının u -
c~nda gülümaeyiı belirdi. Hafif 
bir gülümıeyiıia ıürelui% izi ... Ve 
böyle gülümserken, yeu~ iradesi -
ni bildirdi. Yapışık çocukların 
huzuruna getirilmesine müsaade 
ediyordu. 

Çocuklann hayatını ~rtar · 
mak için bu müıaadeden der
hal iıtifade etnaeii ıöaeten ku • 
man·dan, fıraab kaçırmadı. Vekit 
ıeçirmeden, ~mri altındaki bir 
zabitle aıkerlerden bir kaçını 
Meklonıa ıönderip, ik~zleri ıe • 
tirtti. Enıle Çang, Siyam Kralıma 
ıarayına, oradan ıönderilen biı. 
tahtırevanla ıetirilerelı, hU1'üm· 
de.rm huzuruna çıkarılclılar. An 
neleri, debdebeli ıaraym avluıun· 
da bir duvara dayanınıf, titriye • 
rek neticeyi bekliyordu. 

Yapııık kardeıler, kullltieCle ol· 
duiu gibi sarayda da hop. ıidici 
hareketler yaptılar. Kumandanm 
hakla vardı. Bu bir ~ift lDİnimini, 
komiktiler. Kendileriqi te:rreden· 
leri ejleııcliriyorlardı. Onlar~ ç~r· 
kin denilemezdi. B•k~Qları takım .. 
dirmiyorlardı. Billkiı ! Hasta 
Kral, bir hayli eğlendi. Rahataız· 
lıiım unulbı. İcinde. baalr• cncnk. 
lardan bamb&fka olan, dalia se • 
ki, daha cazip olan yapı•ılf ikiz · 
feri ölünceye kadar •ara~nda ah· 
~oymak arzusu uyandı. Enıle 
Çanı, sarayda kaldılar. 

Kral, onlan her gün öileden 
enel ve ıonra birer nöbet kartı 
sına getirtip, eileniyordu. Likin, 
bu eilenceden ancak dört güq 
zevkaldı. Beıiııci ıün, yeni o)"1n· 
cak, artık canım sıktı. Albncı, ye· 
dinci ve sekizinci ıün, qlDIDl ıı · 
kan bu ç~uklan tamamiJle unut 
muı ıöründü. Dokuwnc:u ıün, 
onlardan babıetti. Gene gnlan 
hatırlamııtı. Fakat, kartısında 
görmek iıteğiyle değil! .• Muhafı7. 
askerlerin kumandanı olan tlin -
baııya, yapııık çocuklar! getirdi • 
ii yere ı§türmeği irade etmesi Ü· 

~erine, ikizler, tekrar annelerine 
teslim edildiler. Annenin artık ço· 
cuklşrım herkesten saklamasına, 
öldürülmeleri ihtipıalini ~ü,üne · 
rek korku içinde kıvr.&nmasına 

ltacet yoktu. Çünkü, Kral Hz., 
kendisini dört gün olsun eilendi
ren yapııık kardetlerin canlarını 
ımneleripe bağışlaınıt, çocukl&rl 
öldürmek töyle dursun, hatta in • 
citmek yolunda her hanri bir ha
,.ekette bulunulmamasını temin 
etmiıti. Bu husustaki hükümdar i
radesi, Meklongda ah-.ıliye reı · 
men tebliğ olunmuıtu 1 

( A rkaıı 11ar) 

ÔJüm 
Eki Şurayi Devlet azasından, 

dahiliye heyeti teftifİye kal~i 
müdürlüiünden mütekait Bay A
dil ölmüttür. Cenazesi bugün ta -
at 11 de Beylerbeyind., itkele ci
varındaki hanesinden kaldırılarak 
Beylerbeyi camiinde cenaze na • 
mazı kdındıktaa sonra Nakkat~ 
aile kabristanına göıııülecektir. 

Allah rahmet e leıin. 
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Beş gün için beş yaz~ : 4 

Beş yıllık köycülük kalkınma 
programının videttikleri 

örnek köy yapan lzmir vilayeti, başka Altmışsekiz 
vilayetler için 

Jzmirden dönerkm seneral Ki.zua 
Dirik n üniveraite talebeainden bir 
sruP vçurda bulunuıorda. 

Jzmirde OD 711 iO.ılık ettikten aoa. 
ra Trakya senet iapekterliiine at.anut 
aeneralin aynldıiı viliyette batardıit 
v• bırakbir iyi itler aıumda bir köy. 
cülük meseleıi vardır. lzmir sazetele. 
ri, kaç 71ldır uzun uzadıya bu köycü
lük aanpnm türlü söriinütlerini aa .. 
1IP dökerler; •apurda bulunan Gııiver
ıiteliler de ıeııeralin piırması üzeri • 
ne l.ıanbuldan lzmire sitmif, köyleri 
dolapnıt. oralarda yatımı ~t, in .. 
c~er Y8PIDlft okullarma dönüyor- · 
)ardı. Jmıir kö,.cülük .. ~ lideri· 
Di ve bu AYaft ,.erinde söriip dine.-· 
Jeri bir arada bulmak huim için sahi
den talibin müsteaaa bir IGtfu saya. 
br. 

General Kbım Dirik o. köyctmı." 
•• Jzmir köıı.i balısi berinde uzun 
boylu konaıtuk. Beyaz aaçh • .....ı, 
IÖS ımmleket itlerine dolaaclılı sa • 
ma11 bir inl.eraiteli senç IMyec:am ile ' 
koautayo.r. Oz türkçe lr;e~ faz • ı' 
ı., fMat ~elen kolu pq.,, kola,. 
89y~il~ diizgüu cümle1- ~apı:ror.I 
1'arfıtııulaki bir kiti de olea hlyik bir 
kalabalıir heyecanlandırma yerinde i-, 
llÜf ıibi kuyyetJi bir hitabeti• ken
disini alamıyor • İlk balatta dikkati 61 
zerine çqen, enerjik, orijinal bir •· 
dam. 

Oıünnitelilerin çn:resinde pelJ ... 

Timli " ··~ .,İr ıı.n baıc1umı DZİl>f 
sörd~eri nrleı- ve •~1,4ilderi lro • 
ntflF hQ)pnda qplarla :rapblınnz eoh· 
bettp ald~ ft.yd~ a)'ft bir cl!Jer· 
dedir. 

Münevverlerin daha meklep ıırala • 
mıda memlelr•t i~o d.f.Jl-1an, tra~. 
~41 tf .. !"!P'I •e ~ ötanmele
d bizim içip ft :r,nn içip en yükMk 
delerde ideal 1.ir ittir. Gençler, sezi • 
terinden memnundaları 

- GörUlmeden inanılamaz; dediler, 
ceneral, tetkik seyahatimizin bapnda 
bize bunlan anlattı]ı zaman, itiraf e
delim Jd, ıazterlnin milballfatr olaca • 
ğıru zannetmittik~ halbuki köyleri do· 
latıp gördükten sonra inandık ki hep· 

si doğrudur. 
General Kiznn Dirikle üniversite 

talebeıinin köy konuıu üzerindeki ko
nutmalamu dinlemek ve Hyretmekte 
de özel bir tat vardı. iki tarafın .... 
zua ve birbirlerine baihhklan birbir • 
!erinden üıtiin, samimiyet n heyecan· 
lan birbiri~- artrlsb. 

lzmir viliyetinde alt1 yüzden fazla 
köy var. K.öyüa vasıtalamu medenilet· 
tirmek •e köylünün J• .. J•fllU kolay· 
laıtmnak içiıa bet yılbk bir köyc~ü~ \ 
kalkın ~,...mı bazırlaıuıuı. Bar •· 
ki ld";: bu prosram tatbik ediliyor. 
Alt:ı sekiz taıae öm~ . kCi~ yapıl~ı· 
Git • d bir yandan valılik omek koy

ıı e cland .. ki 
1 . o&altıyor, bir yan a ote 
en ç 't • .. •• lar L-

k" l"I örnek köylen soruyor , _.. 
oy u er • • .J_ b bal 

feaiyorlar, kendi köyleruu - u • 
.. :_.. yolmıu tutuyorlar. 

aeua- b" ._.. •--
1 · vilayeti köy urosµ, •OY ... • 
zmır d. Bö nunu tatbikatına ne~t e ıypr. Y· 

lece bet yıllık köycüluk ~lkınpna pro
ıramı bir elden idare edilly~r. erileal 

Bet yıllık preeramda sost er 
• ...u--2• Kaza kaymalcamlan ana çız ... cruır. .. .. 

b 1 izeriade iılemekt.. her köY11D 
unarm """de 

para •e Upeıc:e dunumuau ıronun 

tutarak ~ .ııa.dan bu yolda il"°· 
lemektecUr. Verimi, varhJI az ye_ cılız 
k.. 1 de azdan ba!lanmaktadır. Koylü-

oy er . ~· 
.. k l kazma araba ve saıre guıı n· nup o, ' • 
talarile yapılabilecek her ııte par&• 

il d 00 •• lerin nm en sonra kablmaıı uıunee 

temelidir. 
1 tlerin p.ilam "e vaktinde ffPdabil· 

mui de If.öylünün nrlık denıc:etiıı• 
ballı oldufu için herkes~ ~~' 
pıf•refı hakkında aynCJ koy ıstaüı • 
tikleri hazırlanmaktadır. 

Senelere bölünerek yapılmakta Olan 

de örnek vilay~t sayılmalıdır ! 

lemlft• Birgi nahly_eıln'cle Göle ük kötBrHle Vniver~tı ttıle~ai. 

BerganfÖJa ·zeytlriJrif nahiyesi· 
nin Y eniköyüncle Vniver•ite tale

bui ~'5 h'!fJtıda dinleniyor. 

• 

harçlı d~ıeme ile çevirmek. Küçük b&• 
takfıklan kurutıtlaf, lj:öyde ceza dola• 
bı bulundurmak, asri mezarlık yap • 
ınak. Sa~lık ve eoy•al ytrdım cemiyet• 
Jeri kurmak, genel ayaJ.cyolları, hamam 
ve duı yerleri yapmak, çöp arabası, 

çöp aandıfr, çöp kutusµ, sulama ara .. 
ba~ pulundurmak. 

Genel ıüP,rüntUlilk YC gübrelik yap· 
tırmak. Buğu 1&ndrir V&: eıüv ına!fjneaJ 

almak. 
BAYINDIRLIK İŞLERİ - Köy 

yoll,n, kö? fOnağı, konuk yeri, ,ocuk 
spor alanı, gençler için ıpor alanı, cıa
muriyet meydşnı, köy parkı, AtatUrk 
bUıtU, heykeli, köy gaıinosu, köyilıı 

baymdırlanma plin ve haritası, itfaiye 
ye ytnp hilCUZU, telefon, köy potta• 
ı,n ye poıta kutulan Y4P~J· 

Bu u..vdı~l!nm 1934, 1935, 1936 
yıll~ proJ'"&mlannda ıö,terilcn itler
dir. 

1937, 1938 yıllan için bunlardan 
bttk• şu itler de yapılacaktır: 

Köy topluluğu için yağ, peynir, ma• 
kincleri, kalbur ve benzerleri .rlraat 
makineleri ve bunlan karuyacak han • 
garlar yaptırmak. Cinı tohumlan •e 
köy ortamalı mahsulleri saklamak içbı 
anbadar yapmak. Köy çar11 yerleri 
yapmak. 

Köy fabrika ve tezglhlan Yfpmalr, 
fenni nalbant ve baytar bulundurmall, 
Seyyar kütüphane !e köy etnofrafya 
mUzeıi, revir ve diıpanıcr açmak. MM 
baha yaptırmak, ıinema, rac!yo, k8y .. 
lektrik santralı, han n otel, 1'on.ferant 
ntonu, kanalizasyon yapmak. Sıhhat 

memuru, diplomalı e}M, ıe.ıci ~ 
bulundu-- "' k. Köy mahfuffld ~ 
pazarlar.a taııyaca1t bmJOll ~· 

Eıki lzmir iU.rı ..,..ı ~ pi· 
rik •• öraek ~ Wr a,. ~o1ftaa 
"mba1ir-.. ~ pqM ba 
proınmm ybde eWıinin ...... ol • 
dulunu ISyl~. 

Bu, 1 mdwwwua için önemli bir b
zap. Qt9I yfkile elliyi de 1..U İs· 
mir il&a71 MYimli ft debrli Fazh 
G...,._ ~ tbtliden i· 
mmank lııekliıoruz. 

R.mi ~lunet S.u•ngil 

Cana ,...,, 1Nr .......,, 1'4711 1 Kı~~ Haber/er r 
IMJın ve ~ocafa· 1..1-------~~~~.-. 

plan cetirtmek, Bmek ahırlar ,_~ 

mak, köy fidanlıktan ve çayırlıklar, 
orman yetiıtirmek, yabani ·~ qt· 
Iamak, kay bnklrlr1an kurmak. kay 
tartalan a~, hal yapbrmak. 

KULTOR İŞLERİ - Xö7lerde o
kul açmak, muallim eri, okuma odala· 
n ve ldltilpbane yapmak, ttayler ara • 
unda yatıh okul kurmak. 

SAGLIK VE SOYSALLIK İŞLE
Rİ - Kay çocuk yurtlan açmak, Jra. 

KOR1CE KARŞI TiFTiK - D-. 
..,__ •ile, Ruııada çık!D ~ 
metli N:raJa lriirlderdta T iirkiy_eyc •e
~ ....... ~ide ta Rusyaya ~u
tlı .111muı ~hibntktedir. 

TRABZOND~ BALIK YACl -
Jir ~ ~ Trab~on.t. balık 
,alı ~dır. Bunan çok ka • 
ançlı Wr it oldafa ıörülmüt• Bu i
mallthanel.ia çofalbhna11 daıinül . .. .•. 

itler ıunlar: 
KKONOMt VE EKİM tŞLBRt -

,. demir borala .. Hnkltl içme .. 
yu getirmek, su depolan, köy çe§tllele
ri ve yalakları yapmak. Kuyulara bile-

KIZIUY KIZT~I KOLUNUN 
GEZISt - 1Cm1q ~ kunmu ta
nfmdan on bet erl9 ...- iW Ya
lonya bir deıaiz ıednthl ' 

Gezintinin ıW ... ·:!!-• 
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20 bin yaşında 
.Yazan: H. H. Ewer• 

( Ba, taralı 27, 28, 29 ağıutoa 
tarihli sayılanmızdadır.) 

Bu hidiseden sonra, Sibiryalı ka
dının yanına hiç bir ziyaretçi gire -
mez oldu. Yalnız bir tek kişi devama 
~şladı ki, onun ziyareti de her ikisi 
için meşum bir şekilde netice]enmek 
mukaddermiş! 

Buzlu Prensesin gelişinde hazır 

bulunanlar arasında Ressam Hamil
tonu da saydığımı hatırlarsın, O 
zaman birkaç resim çekilmişti· Fakat 
klişelerin hepsi bozuk çıktı, !ışığın 

büz kütlesi üzerindeki pırıltıları fo -
toğraf camı üzerinde öyle şekilsizlik
Jer yapıyordu ki, kadının resmi adeta 
çukur bir ayna içinden çekilmişe ben
ziyordu. 

Bu netice karşısında, müze idare
si, kadının, ta.biatten kopya ediJmiş 

bir portresini yapmasını Hamilton -
dan rica etti. Bu iş, Hamiltonu da 
şiddetle alakadar etmişti. Yanında 
müze gardiyanlarından biri olduğu 
halde birkaç gün buzlu dairede çalış
tı. Bir lld resim yaptı. Kadının en pü
rüzsüz şekilde göril.:tüşünü seçmek ,.e 
zaıttedebilmek için ne gibi bir usule 
müracaat ettiğini anhyamadım. Re -,,,. 
simler harikulade temiz ve parlak ya-., 
'Pilmış! 

Bu resimleri yaptığı sırnda Ha -
mlltonda bir fevkaladelik cer~yan 

etmiş olduğu anlaşılıyor. Tahkikat 
esnasında, gardiyanlar ver.Jileler! i · 
fadede önceleri dikhate rleğer bir şey 
görmediklerini fakat son günlerde 
ressamın, tele ~izgi bi'.e c:izır.ed'-'n , göz
lerini kadına dikip d'lkikalar.:a dal ~ 
gın dalgın baktığını söyHiyo!"br. Hat
U. bir gün, soğuktan parmakhrı, ka • 
lemi tutamıyacak bir hale gelmiş ol
masına rağmen, resmin başından ay
rılmamış, büyük bir gayret ve ateşi~ 
işine devam etmiş. 

Son seanslarifa, gardiyanlardan, 
yaniraki bekleme odasına geçmelerini 
rica etmiş hatta işi, zorlamağa kadar 
götürmü~. Gardiyanlar bunu, ressa · 
mm kendi haklarındaki teveccühüne 
harnlctmişler, bu buz gibi dairede ü· 
şümemeleri için kendilerini sıcak o · 
daya giindcriyor zannederek memnun 
bile olmuşlar. 

Sonra sonra, kP.ndisini bmlu da . 
irede yalnız bırakmaları için fazla 
bahşışlar vermesi dikkatlerini cel 
betmiş. lki defa da buzlu dairede ses 
işitmi~ter, dinledikleri zaman Hamil 
tonun sesi olduğunu tanımışlar. 

lşt•.? bu sıralarda bir gün Hamil 
ton müze direktörünü ziyaret ederek 
buzlu dairenin anahtarlarını istedi 
Gen~ kadının daha büylik bir tablo -
aunu Japmak istediği için arzu etti 

Türkçeye çeviren: H. Varoğlu 

ği zamanlarda oraya serbestçe ar;ire • 
bilmesi lizımdı. 

işin iç yüzüne vakd olduğundan 
bu teklifinin kabul edilmemesine hiç 
bir sebep yoktu. Fakat ressamın bu 
ziyaret esnasındaki tavrı, arzusu se · 
vişindeki tarz ve ifade o kadar gayri 
tabii idi ki müze direktörü ~üpheye 
düştü ve ressamın arzusunu nazik, 
fakat kat'i bir şekilde reddetti. 

Bu ce,·:ıp karşısında Hamilton şa· 
şırdr, şidd~tli titremeğe başladı. Ma· 
nasız bir kaç söz mırıldandıktan son 
ra evda etmeden kapıdan fırladı. 

Ressamın bu hareketi direktörün 
şüphelefrıi büsbütün arttlrdığr için, 
derhal hiitün gardiyanlara şiddetli 

emirler vt?rerek, bundan sonra, ken · 
di imzasile yazrlmış bir izin kağıdr ol· 
madıkça hiç kimsenin yeraltı daire · 
ferine girme.sine müsaade olunmama· 
smı bildirtli. 

Ilir müdrlet sonra, bir şahsın buz -
lu daireye ~irmek istediği ve gardi -
yanlara para teklif ettiği müzede 
şayi oldu· Bu şayia direk · 
törün kulağına gidince, kıymet · 
tar haznenin muhafazasından mes'ul 
olan adamcağız hemen ciddi bir tah· 
kikat yapılmasını emretti. Tahkikat 
neticesinde, ri.işvet teklif eden ada · 
mm bizim ressam Con Hamilton ol · 
duğu anlaşılmıştL 

Direktör, toplanma salonunda du · 
\'arların tezyinatım yapmakla meşgul 
olan Hamiltonun yanına gittiği za · 
man onu, bir iskemleye oturmuş, el
lerile yüzünü kapamış bir vaziyette 
buldum· Ressam, şayia hakkına iza · 
hat etsin direktöre, derhal dışarı çık· 
masını nezaketle ihtar etti. Direktör, 
artistin söz anlamıyacak bir halde 
bulunduğunu görerek omuzlarını silk 
ti ve çıktr, derhal buzlu dairenin bek 
leme odast kapısına üç tane emniyet 
kilidi taktırarak anahtarlarını ken -
di hususi masasının göziine sakladL 

B11 vak'adan sonra, üç ay, her şey 
yolunda gitmişti. Direktör haftada i
ki defa buz makinelerinin muhafaza
sına memur gardiyanlarla birlikte 
güzel kadının dairesini dolaşıyordu. 

Artık buzlu odaya ondan başka gi· 
ren yoktu. 

Hamilton ise her gün müzeye ge -
liyor, toplanma salonuna giriyor, fa
kat çalrşmıyordu. Boyalar paletinin 
üstünde kuruyor, fşrçalar kir için
de ma"!amn . üstünde sürünüyordu. 
Ressam ba-ıan iskemlesinin üstünde 
saatıerce hareketc:ıiz oturuyor, hazan 
geniş adımJarla durmadan dolaşıyor
du. 

(Arkası rar) 

.\-lACl YASAQ AG~ · 
HASTANESl .-== 

tSURUft'un Romanı 81 Yazan. A. ismet Ulukut ... _ 
BiziDl-radiyasyonlarımız başka vücut

takileri uyandırır, şiddetlendirir .. 
- Ben size temin ederim, bu f 
~m görecek ve kar§Jtmda hfr· 
.met ve hayretten başka bir şey 
;.pamıyacaksınız. Şimdiden di, 
yebilir,im ki kendisine ait en kü· 
~ bir mes'uliyet varsa ben iize' 
~e alıyorum. Çünkü bu 7.ıtt, 
liakkında.n mahrum edilen, sefa ... 
letler içinde ölüme atılan bir suç 
aiızu kurtarmak, polise hak ve a· 
dalet yolunu göstermek için çaJı. 
ıan bir faziletin ruhu yahut tim
salidir. 

Yemekten sonra ıalonda top 
lamldr. Doktor ciddi J;ir dururo 
aJ~ıftı. Polis müdürüne kartı de
dikit 

- Binnaza ait olan itlerimb 

bittikten sonra hastanenin biitüP 
sırlarını açacağıma söz vermiş, 

tim. Artık bu sözümü yerine ge 
tirmek zamanı gelmiştir. Bu ge
ceki toplantıdan istifade edE'rek 
bunu yapmağa çalışacağım. 

Polis müdürü ile memur yal
nız Hacı Yaşar ağayı görec~kle 
rini sanıyorlardı. Bütün sır~arm 
açılacağını işitince gözlerini dört 
açtılar. Hele Hüsnü nefes almaJ. 
bile istemiyordu. Nezir küçük bi'l" 
ara verdikten sonra devam e~ti: 

- Önce kendimden başlıyaca· 
ğım. Sivil memurun benim hak 
kımda yaptığı araştırmalar doğru 

fakat eksikti. Şimdi ben tamam 
lıyacağım. 

Yazan: Kadircan Kaf lı 

Akıncı gemilerinin leventleri birdenbire coştular, ya 
bir alkış ve: .. Yaşaaaa ... Sesleri gök kubbeye yükse 

Gedik Ahmet Paşa, Kapıan Baş • 
tardasrnm köşkünde ayakta duruyor, 
donanmanın manevrasına ve dos doğ
ru kendi üzerine gelen Venedik ge • 
misine bakıyordu. Karakartal, Kap -
lanın arkasından meydana çıkınca 

birdenbire gözlerini açıp kapadı: 
- Ne oluyor? Bu Karatartal değil 

mi? Fakat.·. O Venedik gemisinin ya
nında ne arıyor? Kedi ile köpek gibi 
beraber mi dolaşıyorlar? ... 

Gedik Ahmet Paşa ve yanındaki -
Jer Karatartahn adını ve büyük işler 
yaptrğım çoktan duymuşlardı. Fakat 
Korfuda yılanlar vasıtasiyle gemi 
avlaması gibi sık sık olan şeylerden 
haberleri yoktu. 

Karakartal provasındaki topJar • 
dan iiçünü de biribirinin ardından a
teşliyerek Türk donanmasınr karşı • 
ladr. 

Fakat onun gözleri ltalya kıyıla • 
rmda idi· Hala, ogün Lokat adasının 
batrsmda iken gördükleri Brigantinl 
düşünüyordu. Onun içinde, babasının 
ölümünü hazırhyan alçaklar vardı 

ve bir an önce onlara binerek cezala
rınr vermek isti}:ordu. 

Karakartal dosdoğru Paşa Baş • 
tardasına gitti. . 

Venediklilerin Galeres Batardes de-
dikleri büyük gemilerin . karşılık ya
prlan bu gemi iki yüz on ayak uzun
luğun da idi. Sağll sollu otuz altışar 
küreği vardı. Her kürek yedi kişi ta
rafından çekiliyordu. Baş tarafına 

üç top konulmuştu. Yanlarındaki ~ık
malar üzerinde de dörder beşer ha • 

Hasan Reisi görmeyi önceden tasar - { 
lamıştı. Şimdi onları böyle karşıla · ı 

rında bulmak onu sevindirmişti. 
- Mustafa Reis! •. 
Baştardanın kaptanhğmı yapan 

Mustafa Reis, Gedik Ahmet Paşanın 
biraz ilerisinde idi ve manevra için 
lazım olan emrileri veriyordu. 

Paşanın kendisini çağırdığını du -
yunca hemen geriye döndü: 

- Buyur paşam!.· 
, - Bu yiğitlerle hemen konuşmak 

isterim. lkisi de llirer tarafıma Yanaş-
sınlar !.. · 

Mustafa Reis kumandayı verdi: 
- Yelkenler mayna .• mayna! .. 
Makaralar işledi, ipler .ı,revşedi. 

Yelkenler indi. 

- Kürekler, hissat .. Vardiyan, tok
mağı brrak-. Dikkat .• Küreliler bir an· 
da durdu. Havaya kaltıkı. Geminin tek 
nesi boyunca yaklaştı ve çıkmaların 
kenarlarma yatırıldı. 
Baştardanrn provasından bir de • 

likanh gür sesile ileriye, Kara Kar · 
tala bağırıyordu: 

- İskelemize .. heeeeyy!-. iskelemize, 
aborda! .. 

Onun arkasından gelen Kaplana 
da ayni emri verdi 

lki Türk gemisi güzel bir manev · 
ra ile paşa baştardasının iki tarafın
da, kendi sancak ve iskele tarafların3 
doğru açı1dılar. 

Kara Kartal dümeni safa, Kap , 
lan da sola kırmıştı· 

Böylelikle 1'ürk amiral gemisin • 
den birdenbire uzaklaşmışlardı. 

fif top bulunuyordu· l?a.şa gemi&i ol- r;PiUk Ahmet Pıısa. nnfarm hu ma: 
duğunu göstermek için kıç kasaralan nevrasma bakıyor, niçin dosdoğru o • 
üzerine üç fener konulmuştu. içinde nun üstüne gelmediklerini ve yanaş , 
beş yüz kürekçiden başka iki yüzden madıklarını birdenbire anlamıyor • 
çok savaşçı ve elli kadar topçu ve ge- du. Fakat iki levent gemisi, amiral 
miciden ibaret olmak Ü7:ere sekiz yüz gemisinin biraz gerilerine doğru kay
kişi vardı. drktan sonra birdenbire, birer fırıl • 

Gedik Ahmet Paşanın kuruntuları dak gibi gcrire dönmüşler, provaları· 
çok sürmedi. Çünkü. Kaplanın güver- m, yanaşacakları geminin provası ta· 
tesindeki külahh, şalvarlı Türk le - rafına çevirerek bir anda iki tartaftan 
ventJerini görebilecek kadar yaklaş - yanaşmışlardr. 

mışlardı. Işte o zaman Gedik Ahmedin yü · 
O da emir verdi: zünde geniş bir güliimseyiş ,.e beğe · 

- Selam toplarını ateşleyin? ... Ka- niş görülmüştü. 

rakartal kendisine bir eş bulmuş·.. Bir elini kalçasına dayamrş, diğer 
var olsunlar!... elile sakalını avuçlamıştr· 

Gedik Ahmet Paşa, yıllarca deniz· - GemiciJik bunlara oyuncak gibi 
de kalmış, denizin cih-clerini tanryan geliyor .. Var olsunlar? .. 
yoldaşlara pek muhtaçtı. Hele bu kı- Böyle adamlara onun ne kadar ih• 
yıları çok iyi bilen Burak ve Kara - tiyacı vardı? 

Doktor, bildiğimiz mazisini an 
lattı. Herkes hürmet ve takdir ile 
dinliyordu. Sonra gizli tababete 
geçti: 

- Hindistandaki ustamdan 
öğrendiğim ıeylerden biri ve ö 
nemlisi manyatize etmek kabili 1 
yetidir. Manyatize ettiğim ıahsm 
bütün uzviyetini kendi emrimde 
bulundururum. Bu benim elimde 
büyük bir kuvvettir. 

Hü&nü polis müdürüne fısıl. 

dadı: 
- Nasıl, ben demedim mi? 
Doktor sözü kesmedi: 

- Vücudumuzda bir çok kuv 
vetler vardır; bunlar henüz keş 
fedilmemiş olmakla beraber et. 
kilerini (tesirlerini) görüyoruz. 
Bu kuvvetler vücudun eksiklikle
rini tamamlamağa yarıyor. Bi~ 

onları ziyadeleştirebiliriz. Ker.di 
1 

kuvvetimiz onları harekete geti- 1 
rir. isterseniz ıöyle diyebiliriz: I 
Bizim radiyasyonlarımız ba~ka ı 

vücutlardakileri uyandırır, şiddet-,: 
lendirir, uzviyet üzerinde ~im· 
dilik bilmediğimiz bri yolda 
etkiler yapar, eksikleri tamam· , 
lar. Böylece denemeler yapan 

doktorlar az değildir. Manyaııze 
etmek bu hali yapmak demektir. 
Yalnız bu kadar değil, tamire 
yarayacak maddeler vermek la. 
zım geliyor. Ben bunu yemeltler 
de ve içilecek ıeylerde kullanıyo
rum. Bunu biliniz ki bir hastayı 

kurtaran en büyük amil onun ma· 
nevi kuvvetidir. inancın sinirler 
üzerinde çok büyük bir etkiıj var 
dır. Ben hastaya meydanda hiç 
bir ilaç vermiyerek hasta olm~dı· 
ğına inandırıyorum. 

Hüsnü gene fısıldadı: 
- Ben, bunları da söylemedim 

mi? 
Polis müdürü sordu: 

- Beni ne zaman manyatİzC' 

ettiniz? Hiç de hatırlamıyorum. 
Binnaz söze karıştı: 

Ben de hatırlamıyorum 

Doktor bize hatırlamamayı en.t
retmiş. 

Doktor gülümsiyerek de\"am 
etti: 

- Mikrobi hastalıklar için de 
böyle yapıyorum. Vücudda mik
roplara karşı gelecek unıur1arm 

kuvvetini ziyadeleştiriycrum. Gü
neıin renklerinden de istifadem 

Eğer kumanda ettiği şu f 
bütün askerleri ve kaptanları 
gibi olsaydı, neler yapmıyacak 

Kancalar atıldı. 
Palamarlar babalara sarıl 
[kisi de önceden anlamış ol 

lardı ki Burak Reisle Kara 
Reis ayni zamanda kendi gem 
deki vardiyanlara şu 

vermişlerdi: 

- Vardiyan .. yalnız iskele 
çileri çalışacak·. dikkat.. Karta 
nadı ••. 

- Vardiyan. Yalnız sancak 
çileri çalışacak .. dikkat ... Kar 
nadı .. 

Kürekler ağır ağır ve Karta 
ııadı gibi denize girip çıkıyord 

Uç gemi bir tek gemi gibi 
doğru ilerlemeğe başlamıştı. 

Son kunıandaları verdikten 
Burak ve Kara Hasan nemen 
baştardasına fırlamışlardı· 

İplerin, yelken döküntülerin' 
rinden atlryarak kıç kasara.ya 
lar. Orada Gedik Ahmet Paşa il 
şdaştılar. 

lk.isi de ellerini göğüslerine 
rak baş eğdiler ve: 

- Merhaba I .. 
Dediler ... 
Paşa gülümseyerek onlara 

yürüdü· lki elini de onların bir 
muzlarına koyarak candan bir 

- Sağ olun! .. Kara Velinin 
bol bol doldurmuş, artmışsınız 
SavaşJarınızr duyar, öviinUrdük 
ten sizi arayacaktım·. Bundan 
Jc t J.;' :>.Ul llUJ h,; hıt:U<U '1ii, ~ Ub 

bırakmıyacak, elini uzatacaktır. 
mıştır bile ... 

lkisini de kucakladı ve ahnl 
dan öptü. 

Türk akıncı gemilerinin le 
lcri birdenbire coştular. Yama 
alkrş ve: 

- Yaşaaaal·. 

Sesleri gök kubbeye yükseldi. 
Denizin enginlerine, karşıda, 

diden korku ile titriyen Kefal 
Zanta ve diğer düşman sahili 
yayıldı. 

Gedik Ahmet ikl Türk akıncısı 
tarafına aldı. 

'(Arkaaı v 

oluyor. Bir defa mikropları 
makıllı yendikten sonra Y8 

ları bozuklukları da onartıY0 

Binnazı veremden bu yolda 
tara bildim. 

Binnaz haykırdı: 
- Vallahi yalan! Bende 

rem yoktu; biraz ehham, 
da müzmin bir bronıit ! Ah • 

Doktor gülerek söylüyor~ 
- Telepatileri yani fikir 

)eri anlamağı söylemek Iaz~ 
Bu kuvvetli bir irade ile keJ'l 
kanızı başkasının zeki.sına b' 
maktır. Bu belki de radyo 0' 
ları gibi bir kuvvetin dal'" 
nın işidir; henüz belli değil· 
diğimiz bir şeyi fikirden e ·ı,I 
rek yaptırmak da bunun ''ıe 
Bunları biliyorsunuz; örıı~1' 0 
gör .iünüz. Yalnız bunu bır ııı 
sağlamak isterim, ki doktor 
bir lüzum görmeden bunla.t;. 
vurmağı bir alçaklık ıayatı f~ 

Bundan sonra piyano ~~~ 
sini anlatarak sözünü keJt1• ~ 
şireler aldıkları emir üze~İ~Jf' 
kese şerbet getirmişlerdı. 
bunu görünce dedi ki: ,;I 

(Arkası 



30 Ağ,ustos Zaferi 
1 ürkün /ıakiki /ıayat qününün 

doğdufu gün .. 
, •.. Ateşli, kanlı ve ölümlü bir kıyametin kopmak 

üzere olduğu .bütün ruhlarda hissediliyordu.,, 
26 temmuzda bafıhyan büyük ta. 

arruzumuzla düpaan şimale atılmıt 
ve otuz ağustosa kadar süren takip 
harpl,rile dört taraı ı:" çevrilmişti. 
30 ağustos günü bizzat başkuman • 
danın (Ulu Önderimiz} idare ettiği 
katı meydan muharebesile "Aslıhan· 
lar" da ihata edilen Yunan ordusu • 
nun kısmı küllisi katı olarak imha 
edilmiş, Anadoludaki düşman ordusu, 
Başkumandan meydan muharebesin • 
de zafer kartalının pençeleri arasın • 
da son nefesini vermişti· 

Bu büyük zaferden sonra iki ey 
hllde düşman başkumandanı da esir 
•dilmiş, 9 eylülde lzmir gen •V••~ 
18 eyhllde prbl Anadoluda bir tek 
diitman askeri kalmamıştı. 

Ra"tan sona kadar en ince tefer • 
tiiata varıncaya kadar düftintilerek 
hazırlanmış ve harikullde bir maha -
retıe idare edilerek parlak ve kat'f 
bir zaferle neticelenmiş olan bu ha 
rekat tarihte bir eşi bu~unmıyan mr 
•zzam bireserdir. Türk milleti bu kat1 
zafer sayesinde üç asırdır kaybettitf 
siy~r. iktısadl istiklllinf geri allllJ§ı 
Baflam esaslar üzerine kurduğu yeni 
devleti bütün dünyaya tanıtmıştır. 

Au büyük, sevint1i gii.ı ı n , 

iustos mf'ydan muharebesinin nasıl 
başlayıp bittiğini Ula önderimiz Ka· 
lllll Atatürk'ten, büyük Başkuman • 
danın harpten sonra verdiği hitabe • 
den dinlevelim: 

Efendiler; 

' 1 

lll1t111llllllt111111tllll1t1111fllftllttıı!llllll1111111IHlll1f11lllftlll11t1"""lltı111tlllllll1111lllllltı111uıllllltı111flllllltı11lllllllltufllllUllf,--.. 

Hava Kurumu için 
Ba.Tlf en 6iiyüJr üllrii, NOGftGn •8'er yolu, 
Savtlf yola pıprtlfl]ı, dilıenli, apınımlu; 
Sen ba ~ J01ıın en sorlıuanu aıtın, 
DiJreni, U~ftllfiU rilJin, •el ,.ibi laf tın i 
J\glıfa göfü gerdin, ölüme göfü werciin, 
Btmf en biiyiik illlrii •ert ona gönül oerJin; 
Bal:a, oful bu yolda ölümden ölüm •eçtİ, 
Sınıra yük taııyan ana, lra canJan seçti; 
Onlann özoerüi ppüfü •CIVUftartlu, 
O can oerenler Nni iillriine lraorqturJu; 
Sen o...,.,°"'"' Ja Mn, ne ayn ne •ayn var, 
Dün .avaıtan "kanlar lnıpn barııı •aflar. 
On ilıi ydJankri iillteiwle eworaemin, 
Yıllarca --'lfm banfa eren MJUin; 
Artılt yartlrıntla yoktur ne Jiifman, ne yabancı, 
Türlıün .Zinde fimJi Türlrün kentli lıazcancı. 
Göfaünii lıabartıyor """""'a •en yakan 
Gölılere 6wıı ltal.Jıran labrika bacaları. 
Senin laalılrun NIHlen almıya gallfanlar, 
Paranı lıontrola, yafnnya allfCIJllar 
Bupn Jiyorlar, "Tiirlıiin ,_Ju barlf yeriJir, 
Türlriin parmı saflam, Tlrlı aöziiniin erilir.,, 
J\lnın Cipi, yibiin alı hcdn,.,Wn yabana, 
Seuiner.Jı Jiyo,_,., "Tiirlrim, ne nnıtla banal,, 
BGJ"lfc pniil oermelt lıatla 6ir N06İ ama 
Sava,a ltaırlan Ja ö,le hantı Mila; 
Bqiin -..n var Jiye ayafına oaranlar 
Yarın .ar.az balana Hnİn •isiinü oyar; 
O 6'in •ert• lrofarnn •en anırJan anıra, 
Düıman 1ianat agarhn gölJenle ara nra; 
Banca 71Dılı iillriinii, giltini, çubcılunu, 
Camnda soi aeoJifin golufansı, socufuna. 
Koramolı ~ artır JifinJen, hmafutJan, 
Can oenlifin iillıline camnJan et armafan; 
Y oha lıül etler yann la"""'1alıi canaoar, 
Haoa telalilıesi oar, laaoa telaliltai oar. 

nureddln Sevin 
Bellek Kayalar, 29 aiustos 1935 

eden ölüler, sürü sürii karargih-, 
J lamnıza sevkedilen esir kafileleri 

Üniversite rasathanesi 
ve Süleyman iye camii ile hakikaten bir mahşeri andı

nyordu. Bu dar ateş ve savlet 
çenberinden kurtulabilenler bir 
bo bin Jdlidea i8·at idi-Fi.kat 
onlar da daha b6JUk Türk çen

Tıpkı bugiin gibi ge~en 38 se
nesi ağustosunon 30 uncu günü 
saat Ihıdt! -:1····-- ... c:k" h .. rabe · ı,ı. 
l?nduğumuz bu noktaya geimıg
tım. Bu üzerinde bu1unduğumuı 
sırtlarda kahraman 11 inci fır. 
kamız şu karsıld tepelerde muha· 
rebeye mecbur edilen diişman 
kuvayi askeriyesine taarruz için 
Yayılarak ilerleır.ckte bulunuyor 
larch. 

t beri içinden çıkmaia muvaffak 
olamıyarak, baş kumandanlan 
içlerinde bulunduğu halde beyaz 

1 bayrc&k çekmeğe mecbur olmuş . 

Universite idaresinin Unhersite 
meydanında yaptırmakta olduğu u--: 
niveni&e rua&haDMi yapwnın en bU • 
7lk amtlannuzdan biri olan Süley
manlye camiini kapamakta olduğu ya 
zılmıştır· 

Dün üniversite idaresile konut • 
tuk. Bu binanın Süleymaniye camii 

ni kapathamaktaolduğunu yeni yapılan 
lardı. Btlf hmatilttn Gazi Mu•ttİla KeniSI nı.ilan Mı1iarelietlnln ~l 

' ..... gun""" ~aı ı<Oyü alev- ma laaı-ekdini Feuzi ve ismet Paıalara Uale ediyor. 
ler "e dumanlar içinde yanıyor- (Ankarada hamJanu zafer tabloJa nndan) 

Ağustosun 31 inci günü gene 
bu Çal köyünde yıkık bir evin 
avlusu iÇinde Ismet ve Fevzi Pa· 
şalarla buluştuk .• Knık kağni a
rabalarının dö~me oklarına ili· 
terek bmıdan sonraki vaziyeti 
mütalea ettik. Kazandığımız mey 
dan muharebesinin bütün seferi 

bina ile Stile1111&nl1e camiinin ara • 
sın da yüzlerce metre mesafe ol duta 
ve belediye mühendisleri tarafındaa 

~~· Beni buraya kadar getiren sai 
ın ne olduğunu izah edeyim: 

29 - 30 ağustos gecesi sabaha 
k_arşı garp cephesi harekat şube 
81 müdürü bermutat o saate ka · 
~ar muhtelif karargahlardan ve 
ıı:r.taraftan gelen raporlara göro 

~ta üzerinde tesbit ve işaret 
~ttıgi vaziyeti umumiyc)ıi cephe 
~mandam ismet paşaya göster· 
:~ ve o da derhal "Paşaya gö& 

,, emrile yanıma göndermişti 
.. Beni uyandıran Tevfik Bevin 

~sterdiği haritaya baktım. H~ -

1 en Yataktan fırladım. Arkadaş
d~r, haritada gördüğüm şey şu i 
~ı, ~ ordulanmrz düşman kuv
ıı aYi tnühim sini şimalden, re
~tan, garptan ihataya müsait 
Su \'aziyet almış bulunuyorlardı. 

halde tasavvur ettiğimiz a
~~tayiç temin etmesi ümit 
di ız vaziyetler tahakkuk e
~ Yordu. "Derhal Fevzi ve İsmet 
bı~ıı Çağınnız,, dedim. Uçü . 
1ra ~plandık. Vaziyeti bir da
~talea ettik ve g-ördiik ki 
~ hakiki halas güneşi otuz ' 
lası il sabahı ufuktan Wtün şa ... 

8 . e tulu edecektir. 
l'a,;h llrilddet birinci ordu ka 
bıanttaında kaldım. Ordu ku
~ nın~. şifahen vaziyeti izah 
tekııııı ve dordüncü kolordunun 
deu; 1~~rkalarile ve sürat ve şid 
ntbı) -tr.e bu köyün (Çal köyü-
~l'l>indeki düşman kımm 

ihat.a edecek surette mu· 

harebeye mecbur etmesini emre~ı 
tim ve ilave ettim, ki düşman or
dusu behemehal imha olunacak
tır. 

Mütemadiyen gelen muhtelif 
rütbedeki esir zabitanla gö
rüştüm. Bunlardan biri erkim 
harp zabiti idi zavallı verdiği ma 
lfımat meyanında istemiyerek baş 
kumandan vazifesini alan gene
ral (Trikopis) ve ikinci kolordu 
kumandanı general (Diyenis) in 
bizim çevinnek istediğimiz çen
berin için?e bulunduğunu ifade 
etmiş oldu. 

Derhal yanımda bulunan ordu 
kumandanına "Kemalettin P~ 
yı bulunuz. Bizzat (Trikopis) ile 
beraber bütün düı::1J1an generalle
rini behemehal esir etmesini söy· 
leyiniz,, dedim. Esir zabit bu em
rimi işitir işitmez ikram ettiğim 
çayı içemiyerek büyük bir bay- l 
gmlık geçrdi. Arkadaşlar saatler 
ilerledikçe gözlerimin önünde in
kişaf eden manzara şu idi: ~ 
man başkumandanının şu karşı
ki tepede son gayreti ile çırpm
dığmı göriiyor gibi idim. 

Bütün düşman mevzilerinde 
büyük bir heyecan ve helecan 
vardı. Artık toplannm, tüfekle • 
rinin, mitralyözlerinin, ateşlerin
de sanki öldürücü hassa kalma
mıştı. 

Bu ovadan, şimalden ve ce
nuptan birbirini vely ed~ avcı 

hatıarmuzm guruba yak1aşan gü
neşin son şuaı ile parlıyan süngü· 
leri her an daha ilerde görülüyor
du. 
Bataryalanmızm fasılasız ve 

amansız ateşleri düşman mevzü 
ni içinde barınılmaz bir cehen
nem haline getiriyordu. 

Guııeş mağriba yaklaştıkça, a. 
teşli, kanlı ve ölümlü bir kıyame
tin kopmak üzere olduğu bütün 
ruhlarda hissol}llluyordu. Bir an 
sonra cihanda büyüle bir inhidanı 
olacaktı ve beklediğimiz halas gü 
neşinin tulu edebilmesi için bu 
inhidam liznndı. Hakikaten se
manın karardığı bir dakikada 
Türk süngüleri düşmana doğru 
o sırtlara hücum ettiler. 

Artık karşımda bir ordu. bir 
kuvvet kalmamıştı. Bakiyyetüs • 
süyuf bir kütle kendilerinin de· 
diği gibi, pürhavf ve lerzan fi. 
rar için fürce anyordu. Artık ge
cenin koyulaşan zulmeti bitince 
gözle gönnek için güneşin tek
rar şarktan tuluuna intizan za. 
ruri kılıyordu. 

Ertesi günü, tekrar bu muha . 
rebe meydanını dolaştığun za. 
nıan gördüğüm manzara beni çok 
mütehassis etti. O karşiki sırtlar· 
la gerilerindeki bütün vadiler, 
bütün dereler, bütiin mahfuz ve 

hitama erdirebilecek bir zahmet 
ve ehemmiyette olduğunda itti. 

ketff yapıldıktan sonra lnpata 
landıfl ıMiylenlldi. 

Şimdi Bursa istikametinde çe· 
kilen düşman kuvvetlerini mah
vetmekle beraber bütün orduyu 
asli ile, biliaram lzmire yürüye. 
cektik. Bugünden sonra lzmirde. 
Akdenizi, Mudanyada Mar • ~~--=-------
marayi görmek için sekiz dokuz kaışıya gelen iki ordunun çarplf-. 
günlük bir zaman kafi gelmiş· ması değildir. Harp, milletlerin:' 
tir; fakat hatırlatmalıyım ki bu çarpışmasıdır. Meydan muhare • 
yanık Çal köyüne gelebilmek i- besi milletlerin bütün mevcudi
çin yalnız Sakaryadan itibaren yetlerile, ilim, fen sahasındaki se
sarfettiğimiz zaman bir senedir. viyeleri ile, ahlikları ile ve hant
Tes'it ettiğimiz zaferi ihzar ede- larile, hülisa bütün manevi ve 
bilmek için bir seneyi çok bul- maddt kudret ve fazile~ri ile ve 
mu.sınız zannederim; çünkü, e. türlü vasıtalarile ~$11 bir 
fendiler; muharebe yalnız karşı imtihan sabadır.,, 

20 ilkteşrin - Pazar 
genel nüfus sayımı 
Cumuriyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yaptığı tesiri 

ve vardığı en müsbet neticeleri göstereceği için, yalmz bizle 
ri deiil bütün düny&Jı da iJ&ilendirecektir. 

mestur yerler bırakılmış toplarlas BapeUlet 
otomobillerle ve bütün bu metni· istatistik Umum Midir1ötü kitin aralarmda yrplar teoldl ... _______________ _. 
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Musolinilngiltereye M.a:fı~faıar Markonı yeni bir 
teminat veriyor Bir::r:;;:~:~:!nin ölüm yolu ·bulmuş! 

• U /uslar sosgete&inde ltalya gibi bir millete zecri 
tedbirler alınmasına muhalefet edecek şuurlu 

bir grup, b~lunacağına kaniiz,. 

"Faşist hükumeti herşeyi düşünmüş 
tedbir ve kararlarını evelce almıştır,, 

Bolzano, 29 (A.A.) - Stefani \ 
ajanaı bildiriyor: 

Bakanlar kurulu, Duçenin baıkanlı
it albnda toplanmııtır. Bu toplanb hü
kumet konağında yapdmııtır. 

Duçe, anıulusal durum hakkında 
izahat vermiıtir. B. Mu11olini, ltalya• 
nın 4 eyluldeki uluslar sosyetesi kon
seyinin toplanbsmda buluna~iuµ ve 
bu toplantıda Habeıistan metelesini, 
bütün dünyanın bu o:ıeseleyi adam akıl
lı kavrayabilmesi için etrafile izah Te 

teırih edeceğini bildirmiıtir. ltalya -Ha
beıistan meseleai kartısmdaki durumu 
izah için bir bildirii çlbfaçaktır. 

Bu bildiriği, daha tümüll~ bir me
morandum takip edece~tir. Bu ~mo
randomda, İtalya ile HabeJidan arasn)• 
da elli aenedenberi mevcut olan mmı.· 
sebetler ve ayni zamanda İtalya ile 
Habeıistanm hem hudut olduğu diğer 

devletlerin münasebetleri mevzuu ba
his edilecektir. 

Bu memorandomda" açık bir suret· 
te anlatılacağına göre üccialli ~dlH· 
maamdan beri ltalyanm sömürge bakı
mından Habeıistan üzerinde bir faiki
J'eti olduiu kabul ye te•lim edilmiıtir. 
Bu mtmorandom ile birlikte bir ele ufak 
n fakat çok yeni ve aeçgin Alman 
Fransız ve İngiliz m1ıharrirl~~ Ha· 
l>eıistanm durumunu oldub sı"bi gös
teren eserlerinin de bir buliaaaı ver'ile· 
çektir. Bu eferlerde Ha~istan ıöyle 
aösteriliyor: 

Tamamen geri kalnut n e~te 
mahkum kabilelerden mürekkep bir yı· 
itn, merkezi kuvveti olrmyan hir yığın. 

İtalya, kendi ihtiyaçlan, kendi JÜ· 
veni ve hayati menfaatleri ile ilgili olan 
davasını son noktaya kadar müdafaa 
edecektir. Çünkü bükUmet ileri gelen· 
lerinin hepıi yannm ihtimalabna kartı 
soravlarını (meıuliyetlerini) kavramıı 

bulunmaktadır. 

Duçe, bazı lnriliz çevenlerinin ta
kmdıklan tavır ve hareketten ıonra de
rnittir ki: 
1NG1LTEREN1N MENFAATlNt 

TEHDiT ETMiYORUZ ! 
lnpilterelfln, ltalga t<ıeoluıtl<ın Her 

beşistana doğru taklp edilen .slyaaa -
dan korkmasına mahal yoktur· 

Jtalyamn slyaıaıı ne doğrudan 
doğraya ne de dolagıalle biJgük '" • 
tanyanın menfaatini tehdit etme -
rMktedir. 1Jinnetlce bazı ç~venlerln 
çıkarmakta olduklan ö~~l ergelerf: 
dayanan telO, eserleri tam~ ve 
mutlak surette yerıl.z ve ı~madır. 
ltalyanın Habe,Utan Ue kotaracağı 
bir tek meselesi vardır. ltalya Ue Bil· 

cck mes'ul ve ıuurlu bir takım inıarı
lardan milrfk~p ' bir grupun buluna
cağına ve bu grupun soılİetenin buna 
benzer daha iiahlm ahvalde zecri ted· 
birleri tatbik etmek 1ö11le dursun bu 
tedbirleri derplf bile etmemiş old~ • 
iunu hatırlayacaklanna kani bulun -
maktadır. 

Bttr hali karda faıi8t hükfımetl, 
ltalyan ulusuna tıfağıdakl noktalan 
f)ildirmcyi ödevi icabı saymaktadır. 

Zecri tedbirler meselesi, faşist rr, 
ilminin en yüklek erkô.nı askeriycşl 

taral.ından her. bakımdan incelenmiş· 
Ur. Barpçugw.ıf ın9lıl[!fHe olan mılıı 
te~l zecri tedbirler. hakkında çok • 
tan~ri ccıjp eden karar!aı: alınmııtı~. 

Ayni zamanqa ltalyanın ekono~k 
mukave"Wtini zaman altı!'a almak i· 
çin ulıual hayatın bütün ihtiyaç ve 
zaruretleri meselesi de uzun zaman • 
danberL derpiı edilmiıtir. 

lt«lganın lPl/jÇek il(tiyaçlan bu 
ıc~enin buJ.dJlY R! pirin~ bakımındall 
gayet ııerlmli of dan rflf!{_ltesi ile sağ
lannuştır. Endüstri maddelerine ge • 
lince; bakanlar kurulu endüstriy,l 
mahiyetindeki yoğaltıTTUm (iatihld -
katın) bugün1-ü ve yannkl ıüel ~c • 
burlyetlerdcn sonra nazar.a alınmaıı • 
nı blldirmiıtir· 

Bu icaplara utlnaden bak®lfff ~u
rulu aıağıdaki (far arlan alrnııtır: 

ı - Yabancı memleketler üzerine 
yapılmış krediler mecburi olarak IW
kiimete devredUtte1tffr. Y.a6ancı ea • 

ham ı·e yabancı memleketlerde çıka • 
nlmıı olan tlalvan eahwtU "ll!Jzsk beı 
f aiıll yeni hazine bonolanna mecbu • 
ri aurette tahvU edilecektir. 

2 - U ~ JP.l içinde bir tfmettü, ya • 
tırılmff aermayesinin yüzde altısını 
geçmlyecektir. 

3 - Gerek hükumet gerek özel ku • 
rumlar tarQf ından f~anl~ olon na· 
ma ~arrer galıut ffwn#ine ait her 
nevi akfiyonların teme.ttü .ve faizleri 
üzerine 11üzde on bir reaim konula • 
caktır. 

4 - Kollektil nakliyatta kullan& .. 
lan bütün nakli vaııtalan aaı9geme 

m0.törleri ile i1ü11acek veyahut mad • 
tki kaünf W, ttHırik ef«lectk karbü • 
ranlan hamil bulun~cıktır.,, 

Celse bitmeden önce gönüllü ola • 
rak ~oğu Afrikfsına gitmi~ olan ba -
kan Cianoya bir selim telgrafı yol -
lanmıştır. 

Saat 20 de celseye nihayet verihpiş· 
ür. 

Ba~nlar k~r~lq 14 eylQl~e tekr,_r 
toplanacaktır· 

yük Britan11a araıında hl' blr mese· -•.---"!"r ___ """'!"-.~--.~~--

le yoktur_. ltal11a Büuük Bntcm11a Ue Çiftehandaki yengın 
genel savaşta ve ,onra Lo~arnoda ve 
daha ıonra Strpte'da Avrupa barııı- Adana, (Gzc;l) - BuJ!~al! on 
nın durluğu (iatikran) bahsinde f ev- üç gün önc:e Çifteban kaph~la· 
kalôde öneml haiz bir ~alııma bera • rında çok Mef e deier bir kaza 
berliğintle bulu111nllıtur. olmuı ve bir "°dırda ~dct.n yan-

Ftıfiff hükUmeti, kendlaine aU bir ım aonundp. yükte)J dolap ura• 
sömür~e mae~afnjn Avru~ bir mında Ol\tra,.n Ali oğlu bakkal 
takım akisler doğuracağına karıl de- h 1 f 
ğUdlr. Meğer ki Jtaıya gibi büyük blr H~MD '4nıt yüzünün mu te i 
devletin en vahşiyane bir eaareUn ve yerlerinden, iki elinden Vfi .._ğ 
en iptj9al hagat ıarUarımn ~ ayaiı üz~rind~n, lıa. oğlu. Jbrt· 
sürmekte olduğu ge11ı, bir ülkede him yüzün4e~ ve s,.i elinden; 
gÜL'enllği sajlamtık ulemuine engel Haıa~ Ça'Y'i!U'l dört )'~larındt
olmak De 11enlden genel bir harp çı • ki oilu Ferit te yüzünden, vüc11-
kanlmaaı arzu edilsin. 4mıun arkasından ve göğsündeQ 
ZECRt 'fED.,JJlRLERE vELlNCE ğır Sffrette ~laDJPtf, zavallı 
uı~ıar •P.f11ct"l 19faluulaıı al111 • ld b 1 • ·ı 

maıı taıarlanan zecri tedbirler me • yavnı a ıiı u yara '!111 tesırı f 
sel(slne flelirı,ce; Bakanlar ~rulu, öl~rek f~hrimi~e geti!ilmit v 
ltal11a uluau ile diğer ulualarp bildi- bağda bir y~re gömülmüıtü. 
rlr 1.i, Myle tedbirlerden ~etln('k, Bu acıklı ve riirek sızlatıcı h~
vahlm sonuçlara gidecek bir uçurum diseye Ulukıt1a tüze dairesi ve 
başımı gelmek demektir· zabıtası el koyup meseleyi incele-

Bruımtla &erd&er faşist hükümeti, 
Vlualar negeteıl 1conıeyi1Uk ltalya meğe baılamııtr. 
gibi bir ulllfp ~ ~rr ~rJ.i ıcçri Qğrülen lü~ üıeri!l_e ğ~ 
ledblrwe lllııamalıncz ınuhalefet etla- &ün bajda ıömülü bulunan ço-

Bolzano, 29 (A.A.) - Manev- R h b k b.. .. · / L l [ " 
ralar bitmiıtir. Yerlerini bınkmıt apa arpten aş a utu~ ça_r~ ~r ~ an ~şmaz ıgı 
olan kıtal•r öbürıün Bay Mu110· kıırtar.ılmasını dıledjğını ~{J.yledı 
lininin kendilerine bir ge;çit yaP.- •• • 
tıracaiı Ronzoneda !oplanacak - Romadan gelen habere gore f ngılter 
lardır. • 1 J ) b• 1 kJ 

Düçe bütün ıün türlü bötıele- l e ta ya 11 an aşma yapaca ar 
ri dolaımııtır. 

V abancı heyetlerin aüJltrları 
Krf;la takdim edilmiılerdir. 

Saat 17 do General Aıo, BJ.Y 
Mu11oliniye Taporunu yermit 11e 
manevraların hareket harbi usu
liyle cereyap ettijini ve malZineli 
araçların teıirini ıösterdijini i -
zah etmittir. 
MANEVRALAR HAKKINDA 

Y,AZILANLAR 
Aiqıtef'" nrmi b~inc:i ıünü 

,qhcılaı bClflıyan ltalyan ~eur~ 
lanncn b~lcın''f' hakk.r.qdrı bir 
Franıız ıaetai f&Jnlan anlatı • 
~r.: 

Dab~ ıece yarııında ltalya ya
rım .,daıının ~uzeyi hi?!ali) bir 
hırp •lanı haline girmlıti. Bütün 
ıehirlerde vr: köylerdeki ıpıklar. o
lakil~· ji kadar azaltdmııtı. Bir • 
ttkım yollar da, otomobillere ya
sak ,dilmiıti. Kral bir ,ün önce -
den manevra alan1pda (ıabaıın -
da) bulunur.ordu. 

Sr:\g~n kadar yabe.ncı ıubay 
haZJf~J· Bunfar, Ro~• el~ilikleri 
atafcnıiliterl,ri ile Franıanın, ln
gilt~renin, ..\lmapyının, Rµşya -
nın, Macariıtapın, B~~i~anın, ls
viçn:nin ıönderdikl~ri Özf:l ~e -
yellerin ··yeleti ~azalap) idi. 

l114nlar4~P baıka bijlAn l~lıa 
politika adamlan, iki ~z meba•, 
kırk atat~ µyesi, on beıtep (e.zle. 
bakan yahut danııman (müft~ -
tar) bulumııordu. Statü üy,~lerin
den çojµ ı~ner!l derecesinde idi. 

Büyük manevralarda yirmi fn
ka vardı. Dijerleri ken~i mmta • 
kalarında manevra yapıyorlardı. 
Böyle bütün ltalya ordusu hare -
ket halinde bulunuyor demekti. 
Bir kıs~ı Afrikada, bir kıamı da 
Yarımada içerisinde. 

Mo.vi ve kırmızıya ayrılanlar
dan batka, manevra kuman"'dan' • 
hirna bailı "Emanüele Filiberto 
Testa c:İi F erro,, hafif fırkası, mo
törlü Tranto fırkası, beraagliyari 
yedinci al yı, Üniversite talebe 
sübay tabu~ da vardı. Bunlar, 
gerek olunca, hareketlere karııa· . . 
caklardı. 

Kendi garnizonları çevrseinde 
J:nıl~nan diier fırkalar da hemen 
çafr;labilecektf. Mavi ordu, kıT -
mızılara ~ar,ı iki fazla idi. 

Adanadan geçen bir 
Romen t~yyar~si 

Adana, 29 (A.A.) - Dün sa • 
hah lstanbuldan kalkan dokuz ıi
lindirdi ve tek kanatlı Graiar 
m~rkalı ve Kapiten Popisteanın 
idaresinde bir Romen uçağı aaat 
13,20 de ıehrimiz uçak alan;na 
inerek ben~in almıf ve ıaat İ4,30 
~' Filistine do~ru uçmuıtur. 

Uçak yarın ıaıt:t 7 - 8 de ıeh
rimizden geçerek İstanbul yotu İ· 
le Romanyaya dönecektir. B~ u -
çuıtan amaç bir rekor ıınacıdır. 

cuk Feridin cesedi üzerinde hü· 
kAmet doktoru Hamit tarafından 
bir otopsi yapılmıı ye rapor ba
zırlanmııtır. 

Diler taraftan tedavi albnda 
bulunan bakkal Hasan ile ibra· 
hinı de ayrı~ muayene edilmiı
lerdir. 

ltaly~ - Ha bet it ine ait ıelen 
haberlerin ve ıörüı!erin hülasası 
ıunlardır: 

Bu hükU.metlerin dıt bakanla 
n barıtın korunması ve ıosyet 
tar.af ından temsil edilen adale 

• Muuolini bir diyevinde as - P.rensiplerinin baıartılması içiıı 
kerlere kartı "Mağlup olmıyaca - yapılacak bütün çalıımalara itti 
ğınıza emin olarak ıidiniz. Bü- rak edeceklerini bildirmiılerdir. 
tün Habet ilini zaptedeceğiz. 1 - · • Atinadan gelen bir haber 
cap ~derse bütün Habeıistam a - göre İtalyan Arnavutluğun Av 
tet ve deJqir içinde bırakacajız. lunya limanı kar91sında buluna 
Elimizde dünyada hiçbir kimse _ Sason adacığım üasülhareke yap 

nin tüp1'e etmediii mülhit ıili.h - maktadırlar. 
lar yar. Bütün dünya fatist ltal - • Habeı Kızılhaç kurumu 
yanın kuyveti w.e Markoninin de- ıilih götürmekte olan vapur git 

ba!ı önünde titriyecek~r,, demiı- miıt~ANSIZ GAZETELERi 
tir. 

Fnnsız gazeteleri Muaaolini 
t,farJconinin müthjf ıua veya 

silah keıfettiii Eyhilde doğu Af- nin bak~nlar kurulundaki diye 
vinin öneminden halhsediyorlar 

rika~una ıidece~ durmadan ha • Maten ıaıetesine göre Franaı 
ber vpriJiyor. kabinesi zecri tedbirlere yanal ol 

• iY'enid~J1: birkaç ltalyan va· mamakta müttefiktir. 
puru aak~r, keıif Ye bombardı • Jurnale göre Fransa mutavat 
man tayyar~lerj doldqrarak Ahi- art rolü oyniyacağından batka bi 
kay~ Jİtmit~ir. teY Yi'pamaz. Müthit sonuçlar v 

Buplar için gönüllü Ye 13 ya - recek olan ıhtıl,,.tlara kartı eng 
tında ikiı iki kard~t de vardn. obnak için bütün gayretini sar 

• ltaly,. C~n~vrpde Haboıia • fetmek ödevidir. 
tanın ulutlar oıy~t~şjncfpn ~ıka • Eko dö Pariye göre Fransa ço 
rdmaıını teklif ederse lnıiltere • nazik durumdadır. Sarih talima 
nin bunu keıin oh~rak reddedece- için karar almmamııtır. Bu ka 
ii ıöylenjyor. lan Laval Cenevrede verecektir 

• PaRa 27 uluıun 2 bin hasta- Llval ne ltalyaya kartı gelmey 
bakıcı kadım ıkawl ~~' ita~ D• e lnıiltereyi teyit etmef 
ııın jap~aii1ıarl>in haklı oldu .. meeb\ir delildir. 
ilJnu, çijnkü bunun ıeniılemeai Övr gaztesine göre İngiliz p 
ihtiyacından doğduğunu ıöyledi • jesi zecri tedbirlerin tatbiki içi 
ğini iıaret ederek "Genitlemek 42 ülkenin topluluğunu kolisler 
ihtiyacı ne kadar güzetilecek bir de sağlamak fakat ağır ıonuçl 
vakıa ise 'ınırların müdaf aaıınm doğuracak bir ıiddetle Düçef 
da güçlii olmamak için gözetile • . sert yüz göstermemektedir. lngil 
cek olan bir ıey olduğunu, harp __ tere bu kadar genit mikyasta. m• 
ten batka bütün çarelerle bu an _ nevi ve belki de maddi bu boyk 
laımt.zlığın kotarılmasını diledi - kartıaında ltalyanın dayanaca 
ili,ni,, söy)emiıtir. ğını sanmamaktadn. 
':I' ı ..... • Deyli Telgrafa göre talyan --0

•
1111111

'-• .. • .. _ 

sömürgesindeki yerli kıtalar ara- Büyük bir orman yangını 
ıında birçok kaçma vakaları var- Bolu, 29 (A.A.) - Göynük il 
dır. iki bin Eritreli ile 6 bin So - çesinde büyük bir orman yangı 
malili HabFtliler tarafına geç - dündenberi devam etmektedir. 
mitlerdir. 2500 Somalili itÇi de Yangın üç saatlik büyük bit 
gündelik azlığından kaçmıtlar - orman alanını yakmıf, Göynü~ 
d1T. kasabasına yaklaımıtlır. Yangı • 

• Ancak ıon uzlaıtırma teteb- nın külleri kasabaya gelmeğe bar 
büslerinin akametinden sonra ve- lamııtır. Boludan arazozlarla ot' 

yahut harbin baılamaaından ıon- man muhafızları gönderilmittir. 
ra uluslar soıyeteıi paktın tiddet- Bolu, 29 (A.A.) - Göynük il' 
li veya mülayim bir tekilde tatbi- çesinde 27 - 8 - 935 de saat 1~ 
ki kararlaıtırılacaktır. de batlıyan ve 3 saatlik bir al~ 

4 Uzlaıtırma komisyonunun yaktıktan ıonra qugün saat 1 
dört delegesi aralarında UYQfa • de GöY!lük kasabasına yaklat•ıt 
madıklarından Bay · Polislen ve IFüller atarak kasabayı tehdit 
kendileriyle beraber çalıımaaıpı ve halkı korkutan yangın rüzşi' 
istemiılerdir. rın yolunu değittirmesi ve kaaab' , 

"' ltalyan ordusu için 100 bin ve köy balkının candan çalıım• 
çift kundur!l siparit edilmitlir. lariyle kasabanın tamamen ceııd' 
Yakında yeni ıjpariıler beklep - buna g~miı ve kasabadan uz-1'" 
ıpektedir. laımıt ise de orman içinde ve do' 

• t\ Muaaolininin lngilterenin en- kuz kilometre alanında y~nııı' 
dite etmemesi yolun~aki diyevi tiddetle ilerlemektedir. 
hakkında lnıiliz hükumetinin u • Yanım 34 saat devam etııı'~ 
lualar sosyete,i konaeyinin top - tedir. Gö~ük ilçebayı yanı:, 
lanmaamdan evvel yeni durumun yerine y~titmiı orman müh~~ 
icap ettirdiği ve Tsana gölü ile il- muavini ile birlikte söndu ıı' 
gili olan yeni bir •ndlatma yapa- tedbirleri almaktadır. YanııP, 
cak1arı sanıldığını Royter Ajansı bu gece ıöndürüleceği uınut • 
Romadan ha~r ılmııtır. dilmektedir. ·ıtf 

• İskandinavya hükumetleri Mudurnu ilçesinin Sepetçı , 
konferansta an1aşın•zhkta ulus - köyü çevretinde ıekiz saattir 0~ 
lar soıtey:eai paktına tevfikan ha· ınan yanmaktadır. 200 aıo 
reket edileceği umulmuıtur. ıönderilmiıtir,. 



Her gün bir ediple .•• inşclat 
\ 

Tarzım12~ ne 
' 

o - KURU)J 30 ACUSTOS 1~;;5 ~ 

]p.r --Beğendiklerimi 
sayıyorum 

olmalıdır? 
' 1 h ı Türkiye Mühendisler Birliği -;:b:~ia.i?:1irkb:;y~.~:?:aç~-~~~:"ü.IBalkan oyun arı _azır ~g_ı 

alit Ziyayı hayranlıkla okudum. Onda 
beşeri tipler kuvvetle yaşar 

hendis Bay Mehmet \Gahbın bu Bu güreşlerın dört yıla aıt mu• 
başlıkla bir yazıaı var. \ sabakaların en önemlisi olacağı 

Yazı mukavemet iti~arile du· 
varları tat ve tuğla olarak yapı· 
lan inıaata, umumiyetle cerre ~a 

1 
yanır malzemeden yapıl ~n ve ıs 1 
kelet denilen inşaatı üstiln gör· ı 
melde ve bu iskelet inşa~ 1çin_de 

1 de beton armeyi ahşap ve demire 
tercih etmektedir. 

(UtJtyanı lJirinci sayfada) 

eniliklcri gözönünde bulundur· 
ak ve objektif olmak gerektir. 
Una göre, belli batlı devirlere 
e neaillere menıup bir çok tai
e, edebiyat tarihi içinde değer 
crınekte ve yer ayırmakta te· 
e.ddüt etmeyiz. Halbuki dersleri· 
• 1zde adeta hayranlığa yakın bir 
ıa}e okuduiumuz bir çok eıer· 

er, bugünkü zevkimizle, hatta 
azan gülünç olmaktan öteye ge
'tnez. 

. Şiındi "en büyük tairimiz kim 
ır,, sorusu karıııında, bütün bu 
Ydrğım kayıtları ve tartları bir 

. rafa bırakıp da, en büyük tai· 
1 araınağa kalkınca, artık derı· 
e.~iınizde kolayca. verdiğimiz hü
Utnleri burada tckrarlamala 

!tıkan var mı? Bundan ötürü en 
Urk u ta.iri aramaktan vazıeçe· 
ek, etnpresiyoniıt bir münekkit 
~Fati}e size her devirde ıevdi· 
1llı veya beğendiğim bir kaç 
a· 
ır adı sayayım. Eskilerden: 
uzuli ve Nedim. Bakınız; meı· 

ek icabı eski edebiyatla çok uğ· 
~!tığım halde, hatırıma bu iki 
• 
1tnden baıkası gelmiyor. Tan-
1~atçılar içinde Hamid. Servt ti 
Ununcular içinde Tevfik Fikret 
~ha sonra Ahmet Hatim ve 
.ahya Kemal. Nihayet Faruk Na 
~z, Elif Seyfi, Yuıuf Ziya, Ne
ıp F azıt ve daha bir iki genç .. 

.ı. - En büyük romancımız kim· 
'lir? 

hemen ayrılmağa çalıııyor. Bu
gün, Franıı::ı: edebiyatında on bet 
yirmi yıl içinde görülen kübizm. 
fütürizm, dadaizm, ıürrealizm, 

natürizm gibi aayılmıyacak ka
dar çok olan cereyanların hiç 
biri, büyük şahAiyetleri içinde ha· 
rındıracak derecede kuvvetli bir 
ekol halini alamamış ve yerini . 
kendiıinden ıonra gelen başka 

cereyanlara bırakmıttır. Her aı
nıf İfÇinin, kuvveti ve muvaffak 

olmayı toplulukla aradığı bir de
virde, ıanatkarlardaki bu dağı
nıklığın piıikolojik ıebeplerini a

rattırmak, hayli enteresan olur. 
Fakat ben, burada buna girişe· 
cek değilim. 

- Tiyatro edebiyatımızın in
kitaf ı için ne lazımdır? 

- Tiyatro edebiyatıuıızm İl'\• 
kitafı için, ıahnenin gelitkin bir 
hale gelmesi gerektir. Bu da para 
ile olur. Şehir tiyatroıu, gelirini 
çoğaltmak için "Deli Dolu,, yu 
yüzüncü defa oynamağa mecbu" 
olursa, tiyatro yazanlar da, beş 
on defa oynandıktan ıonra bir 
tarafa atılacak eıer yazacakla
rına, çok para getirecek hafif ıey 
ler yazmağı daha kolay ve daha 
uygun buJurlnr. 

- Kaç yaşındaımız? Kaç eser 
yazdınız? Bir eıerinizi ne kadar 
zamanda yazarsınız? Eserleriniz
den en çok hangiıini beğenini· 

niz? 
42 yaıındayım. Gazete ve 

tt\ - Burada da, en büyük ro· mecmua ıahif eler inde kalan u
'e a.rır..1YI değil, romancılar içinde fak tefek yazılarımdan başka, ki· 
\d\'diğiın ve beğendiğim bir kaç tap halinde baaılmı§ (Acılar) 
l'l 

1

1 
&ayacağım. Halid Ziyayı hay adlı bir romanım, eski edebiyatla 

ti~ •kla okudum. Onda ht!teri tanzimat edebiyatına ait iki cilt· 
l'i.p er kuvvetle yaıar. Ond .. ki ı;. lik eserim vardır. Bu eserin Ser· 

Ztni ae . H'" . R h . 
)e ı· verım. uıeyın a mı, veti Fünun edebiyatına ait olan 
t• r 

1 ve kuvvetli tipler yaratmak· 
... ll üçüncü cildi hazır. Bugünkü ede· 
l'l •tadır. Halide Edib'in kah· biyatımıza ait olan dördüncü cil· 
ı "' ttıllnlarının heyecan ve ihtiraı· ..... di iıe tamamlanmak üzere. Bun· 
~ ırı, •everim. Yakup Kadri ile 
eıat N . k I f lardan baıka tamamlanmıı ,·eva 

r,k ik• urı uvvet i ve nıuva tamamlanmamıı bazı yazıbrım 
to~ 1 romam:ımızdır. Daha genç 

.. ,a.rı 1 da var. Fakat bastırmak ıçın pa· 
1'U cı arımızı da unutmuyo· 

in M ra ve daha uygun bir zaman 
~e · esela Mahmut Y eıari, 

hm· s laztm. 
tt\ı~ .. 1 af a. Diğer romancıları-
~} ıçınde de güzel tipler yara- Yazılarımı kucaklayıp "basar 
liJı a.~ var. Mevzularında ve tab· mıtınız,, diye kütüphane kütüp
eacerlıl'lde de biraz derinlik olsa, hane dolatmak bana tuhaf geli, 

r erin· ff k b yor. Nitekim çıkan eserlerimi hep 
''Yltı 1 muva a irer roman 
l\u .. akta hiç bir engel kalmaz kendim bastırmışımdır. Yazıları 

Bay mühendis diyor ki: 
"Mukavemet itibarile kAgir inşaata üs· 

' tün gelen iskelet inşaat içinde bct~arme. 
nln memleketimiz için en iyi bir lnş~t tar· 
zı olduğu nccitcslne varırız. Bunu daha el. 
verişli bir hale sokmak için: \ 

ı - Çimentonun A vrupada görmen fi
yatlarla l<arııılo.ı,ıablle~k derecede ucuza. mal 
edilmesi. 
ll - Yeni çimentoların vaax!larma göre 

n1zamnamelerdekl beton çalı§ına mlkdarla • 
rmm yük.sek tutulmam, Wkcmlze göre nl • 
zamnameler yapılması ve betonu güzel yapa 

bilmek lçln ihtizaz usulleri Ue beton yapıl· 
maaına chemmJyct \'erllmuı. 

m - !mal tarzı dolayıstle demir malze
mesinde emniyet çok olduğundan dentlrln 
Avrupada olduğu gtbl değil daha çok ça • 
Jıştırılmasma. mesclfL mlllmetrc murabbaı 
Uzerlne 15-18 kilogram aımma.ımıa. 

IV - Kereste fnbrlkalan kalıp tahtası Is. 
mı altında dlğer tahta l§lerlnden artan ke· 
reste ne ucuz mo.ı temin etmesi ile bu tar. 
zm memleketımlzde umum[IC§meslne çalış· 

malıyız. 

Gerek projelerde gerek projelerin tatbl. 
katta yeni ve cesur fikirler görmel{ için mü· 
hlm lglerde müsabakalar açmak, battA bazı 
mll.sabakalan projelere inhisar ettirmeyip 
taahhüt l§lerlne de teşmil etmek ln.,cıaat tar· 
unda yenilikler çıkarmaya Yesllc olacağını 
sllylcmek isteriz . ., 

1STANBUL - 18,30 dans musikisi 

19,10 hatlt musiki. 19,40 lge caz. 20,10 !s • 
tanbul Halkevıert namına. §chrlmJz !!yön • 
kurul üyelerinden .All Rıza Erem tarafm -
dan konferans. 20,30 11tudyo orkestrası. 21, 
radyo caz ve tango orkestrası. 21,30 son 
haberler, borsalar 21,45 :Macar halk hava • 
lan, Alek.sandr Mayler. 22 pldk neırlyatı, 

VİYANA - 17,l~ gramofon. 18,05 ko -
nuşm'a. 18,35 konser. Şubctrln eserleri. 19,05 
konuşmalar, haberler, hava raporu ve u -
lll5&1 yayın. 20,35 ltonser. 21,35 senfonik 
konser. 23,05 haberler. 23,15 cazband takı • 
mı. 24,50 ~n orkestra kon.sert. 

BERLİN - 17,35 kadmlarm zamanı. 
18,05 Hamburgtan. 19,35 kitaplara dair. 20 
05 Hamburgtan. 20,35 12 ncl Alman radyo 
sergisi. 20,45 gilnUn akisleri, 21,05 haber
ler 21 20 Bresllvdan, 22,05 karışık prog • 
ra~ 2~,0j haberler. 23,35 konuşma. 24,05 
bok! maçı. 24,20 Ştutgarttan. 

BUDAPEŞTE - 17,15 gençlerin zamanı 
18,05 konferans. 18,35 piyano konseri. 19,115 
spor. 19,30 konferans, 20 şan konseri. 21,05 
dı§ siyasası. 21,20 gramofon. 22,25 haber • 
ler. 22,45 konser. 24,05 cazbant takımı. 1,10 
son haberler. 

BÜKREŞ - lS,05 radyo orkestrası. 19, 
05 haoorler. 19,20 radyo orkestro.smın de • 
vamı 20,05 konferans. 20,25 gramofon. 20, 
55 konferans. 21,20 viyolonsel konseri.. 21, 
50 kilçUk radyo orkestrası. 22,05 haber -
!er. 22,25 orkestranın devamı. 23,20 haber· 
ler. 23,30 orkestranın devamı. 21,0S gra • 
moton. 

VARŞOVA - 18,05 Lembergden: ke • 
man konseri. 18,35 piyano ile valslar. 19,05 
konlerans. 19,20 koro. 10,50 gramofon. 20, 
lO haberler, rekJAmlar. 20,35 konser. 20,50 , 
konuşmalar. 21.15 hafif piyano mus ikisi. 21, 
40 gramofon. 21,50 haberler. 

tt\~~~ hikayecilerimiz içinde o. mın çoğunu katibime yazdırırım 
tanlrd eyfettinle Refik Halid çok Notlarımı önüme yığarım. B·~n 
tt~ll)i 1~·-Memduh Şevketle Sadri ıa;ylerim, o yazar. Bu, bana daha 
\ıl\U't ılave etmek iıterim. Daha kolay geliyor. Tabii roman ve hi-

uklarım var mı bilmem? kaye tarzırlda olanları kendim ya =-=====---~=-=-=~ 
Halide Nusret. 

l'j.,,':, lürk edebiyatının müteba· zarım. Yazılarımın hiç birine de 
~ .. f - Edebiyatla meıgul olmak-

lla ı nedir? ier vermem. Bir çoklarını bastır- tan zarar gördünüz mü? 
diı: ~.er devir edebiyatının ken- mayıp kütüphanemin bir köıesi· - Edebiyatla uğraşmağı sev-
J:l,,ı.;:rık«>r .. e ayrı vaııfları vardır. ne abnaklıiım da bundandır. d' ~. . . d .. "•.. ıgım ıçın, zarar a gorsem 
ı.ı1 .... 

1 
u edebiyatmıızın vasfı. Kendi yazılarımın en amansız k 1 ~ .. _ ve seve at anacagımı sanıyo-
«>lınağa l d münekkidiJim. Meıela benim vak ......._ 

8 
ça ıımaaı ır. rum. 

k;)ı lit Ugünkü edebiyatımızda e- tile tiir yazdığımı kimse bilmez. Edebiyat, 
'lln\lı;rer teıekkülü görüyor mu· Onları en yakın arkadatlarıma geçindirebilir bir 

müntesiplerini 
meslek sayılır 

bile okumamıtımdır. mı? Olabilir mi? 

hir';, Ben edebiyatımızda böyle - Edebiyatımızda kuvvetli - Bizim edebiyatımızda yal-

Hazırlanan afişlerden biri 

Şehrimizde yapılacak ikinci 
Balkan oyunları hazırlıkları çok 
ilerlemiştir. 

Atletlerimiz bir eylülden iti
baren kampa gideceklerdir. 936 
Berlin olimpiyadını tertip eden • 
lerden Alman spor mütehaaaısı 
Her Kari Dim altıncı Balkan o
yunlarını görmek üzere lstanbu· 
la çağırılmıştır. 

Merkezi A vrupada bulunan 
mühim dünya şampiyonlarından 

birinin de lstanbul Balkan oyun· 
larında hareket amiri olarak ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır . 

umuluyor. 
Milli güreş takımımız bu mü· 

sabakalardan evvel Avrupada A· 
\'usturyalılardan da üstün olan 
Çek güreş tak1mile karşılaşacak-
tır. 

AL TiNCi BALKAN OYUN
LARI PROGRAMI ") 

21, 22, 29 eylül 935 tarihlerin• 
de lstanbulda yapılacak Balkan 
oyunlarının programı sırasile aşa· 

ğıdadır: 

BiRiNCİ GÜN: 

14.30 - Açılma merasimi, 
1 

15.30 - 100 metre (seçme) Yu· 
nan diski, yüksek atlama, 15.45 
- 800 m., 16.00 - 10000 met· 
re koşu, 16.45 - Cirit atma. 
16.50 - 100 metre (final) 17.20 
- 4x400 bayrak. 

iKiNCi GON: 

15.00 - 200 m. (seçme)', 15.20 
- 400 manialı (seçme), 15.30 -
Uzun atlama, 15.50 - 5000 met· 
re, 16 - Serbest disk atma, 16.30 
- 200 m. (final), 17 - 400 ma
nia (final), 17,20 - Balkan baY. 
rak yarııı. 

UÇONCO GÜN: 

Balkan oyunları hatırası ola- 15 - 110 mania (seçme) gül· 
rak dört renkli kartpostal ve tek le atma, üç adım atlama, 15.20 
renkli pullar hazırlanmıştır. - 400 (seçme), 15.50 - 1500 

BALKAN GÜREŞLERl metre, 16 - Sırıkla atlama, 16.10 
Eylülün 14, 15, 16 smda da - Çekiç atma, 16.25~ IH} ma

dördüncü Balkan güre§lerine Tak nia (final), 17 - ıfOO"Wfetre (fl• 
sim stadında ba§lanacaktır. . nal), 17.30 - 4 x 100 bayrak. 

Bugünkü müsabakalar 
Hava kurumu için hazırlanan futbol müsabakalarile 

atletizm birinciliklerine bugün başlanıyor 

Bugün Taksim ıtadmda 

latı Türk hava kurumuna 

mek üzere tertip edilen 

turnuvasına başlanacaktır. 

hası· 

veril

futbol 

Bugün 1stanbulsporla Pera, 

Vefa ile Beykoz karşıla§acaklar· 

dır. Bu iki müsabakanın ikifi de 
çok önemlidir. Fenerbahçe klübii 
Türkiye birincilikleri dolayısile 

bu müsabakalarda bulunamadığı 
için Arnavutköylülere karşı ikin· 

ci küme muhteliiinin çıkarılması 
kararlaştırılmı§hr. 

Bugün ayni zamanda Türkiye 
atletizm birincilikleri müı;abnka· 
larma da baılanacaktır. 
Yarın bitirilecek olan bu mü· 

sabakalara türlü mmtakalardan 
gelen 70 kadar atlet iştirak ede
cektir. Balkan oyunlarından ev· 
vel yapılan bu müsabakaJ~rın 
neticesi büyük bir dikkatle bek· 
lenmcktedir. 

Zonguldakta bir tören 

!lir :ayij} gönniyonım. Her kadm muharrir yetitmediği iddi· mz kalemile geçinenler çok az-

t~~lldi :lYea . romancı, tahıiyetini a11 vardır. Ne derıiniz? Böyle dır. Fakat kendisini halka sevdi- 26 agustos hem iş Bankasının kurulu şunun, 
1 .._ ını d • • 'n? hem de At.atürk'ün Zonguldaı:rı seref lendirdiği 
ili It ..... d. n e arıyor ve kudr~ ıae nıçı · ren ve okutmasını bilen bir mu- • 

"ı "'•• ı h 1 günün yıldöniimüdür. Onun i~in Zon guldakta 
d 'ie ~l en iğinin ailarile ör- - Ben bu fikirde değilim. harrir, kalemile geçinebilir sanı- 26 ağustos giinii Tiirkiş şirketinin tertibiyle 
' \ayl •tıyor. Batı edebiyatında Kendi aahaıında erkek arkadat· rım. Şu tartlr.-. ki, kendini bu mes- güzel bir tören yapılmıştır. Bolu say lavı Cevat Abbas, ilbay Halit, Parti 
S,11-~. larile pek i.la boy ölçüıecek ka· leğe vemıit bulunmalı. Yoksa haşkanı doktor Mitat Altıok, ve başka davetliler bu törende bulunmuşlar-

.._en,\lp 0~r, tahıiyetini bulunca, dm muharrirlerimiz var. itte Ha. edebiyatı yalnız bir yol uğrağı dır· Bay CcH:t Abbas, güzel bir söy lcv vererek 26 ağustosu kutlulanuştır. 
----~ dQju edebi zümredeııJLUli~d~eJE~d~'!J!,__~i~te!J~ü~kU~fe~~N~ib~a~l~v~e:.!._~•a~y~m~am~~alı~d~u~.~~~~~~--j_l~·u~ka~rı~d~a~~·2r~cs~im~le!r~b~uJw~"r~e!n~de~f~o~to2.J:iİii111.JliW11lııl.JllıillılıUIYll .. ~IMliı&lıi ...... 
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Kız, Erkek Nı~antaşında Geceli, gündüzlü 

ŞIK ''Feyziye,, LiSEEi 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir· 'f alebe yazılması için her gün mek
tebe müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep taı·ifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 

~29-8-935 
d.l.ı.ala.rında yıldız ~retli olanlar, Uze • 

rlııde muamele rörenlerdlr. Rakamlar u. 
12 kapanı~ •tıt nyatlandu. 

rtukut 

1 

* Londra li2~. -· • Vlyauı 

ıııııııııııı 111
1
1 ıııır 

Sel inik Bankas1 
Tesis tarihi: t88R 

ı i==~ldare merkezi: JS1 ANBUL (Galata) 
ı--'> Türklyedeki Şubeleri: 

Denizcilere ve gemicilere ilan. : ~:~;ork ::·~o ; ~;:d 
• MtlAno 196, - • Varşon 24, ~o E3 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: : !:~:;e :!: : : ~~~:~şcst~ ~;: ~ ;: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yuoaoistandakl Şubeleri : 

Y eııı.ilköy sis düdüğünde yapıl ması zaruri görülen bazı tamirat . • C'cncm 820 · - • Belgrad ~44' _- ~@ 
~ ,. So"'a ~4. - * Yolıohama " = 

ic;in, adı geçen düdük 1 - Eylul - 935 tarihinden itibaren çalışmı- • A~:rerdı ı ııı . - • Atun • ı .:= 

SelAoik . A tlna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

ya..cak ve düdük ötmiyecektir. ı' • l'rar: 98 - * Mecidiye 

9

;~ · =-- 1 W! 
T h

. d d'"d'' w.. f 1. I • 5tokhotm 31, -· • Banknot 23~ - ~.ııl=-ill'[ll1l1j!I amiratm ıtamm a u ugu n aa ıyete geçeceği gün tekrar ilan Çekler 1 

edilecektir. (5169) 1 • Londra 621.- * Stot.hlrıı 
J • l\CV)Or• o.797 • Viyar. 

3. !068 

4.19P 
5.80H 
1,98 )7 Haydarpaşa lisesi direktörlüğünden: : ~~·,~5no '~:~:~o : ~::~:d 

ı • P.rü'&se 4.7.16'• • Varşon 4,21~ 
Lisemiz birinci ve ikinci devrelerine leyli talebe kaydına devam • AtJnı. ~3. ~994 .. AuJııpeşt~ 4,20~5 

olunmaktadır. (5145) 1 • Ctnevrr 1.4:l9 • Rilk're~ 101,0a' 
,. Sofya 63,'2!<40 • Uelgrad :l4 l'MO 1 

_______ ı_s_ta_n __ b_u_ı __ E_v_k_a_t __ N._u_·d __ u_rı_u_§_u ___ ;_ıa_n_ı_a_r_•----~' 
Değeri 
233 34 

1144 00 

Pey parası 
17 50 B·ü,ük çarşıda Alaçeşme sokağında 22 nu-

maralı dük j: anın 6 - 2 payı. 1 

85 70 Tophanede ~·ihangirde 143 metre murabbam
daki Topçu l:aşı Aliağa Camii arsa.aınm bütünii 

• Amstudım 1.1767 * Yokohl'lıı "l.71 
• f'ru l'l,19~ • l\loskova I09ı.2f> 1 

---ESHAM---
, iş Hıotas· 9.~ · ı - Tramvay 9 -
Anadol u 2:;.~~ *Çimento ti 10.25 

He)I ~ 4•1 ('oyon Del. -.-· 
Şlr. Haynv~ 15. - 'art Oe?. -.-

•\1crkeı Rantası 5".I~ Ralyı - -
l ' . Slgona -,00 · ırk m. ecz• -, -
Homontı 7,5!'> l'elefon -.-

-istlkraz!ar - tahviller-
Yukarda yazılı özelgeler 15 gün ara ile satılığa çıkarılmışhr •ıg3JTürk Bor.l , ·ı.4l" ~:ıeır.trl\ 

Ustermesi 16 - 9 - 935 Pazarte ~; günü saat 15 de komisyonca ya- • . ıı 2!i,SO rramvıı~ 

pılacaktır. istekliler yüzde yedi bu ~uk pey akçeleriyle mahlulat ka · ·l~tfülttD;bı\~\ 2:~~2 • ~~:~~o 
Jcmine gelmeleri. (5176) ' ı• Er~aııı ıstıkruı 9~.- ,. Aaadolu ı ı 

aı.10 

O
t; IO 
45, TO 

1928 A :-.ı ıo. Anadolu ııı 

Yeni kitaplar J•-- Birinci sınıf fenni --•lll SıvtF-frzurum 96.~ • \1linıessl1 A 

1,40 

45 7' 

''E,·H.ra ~'eJl!bi seyahatnamesi., ni.rı 
dokuzuncu cildi gayet nefis bir şekil· 
de Devlet matbaı:ısınca basılmış \'e sa· 
hşa çıkarılmıştır. Bu cildin değeri 

"5QO,, kuruştur. 
Satış yeri - V AKIT kütüphanesi 

- Anxara caddesi - VAKIT'ın Tür
kiyenin her tarafında bulunan sahcı· 1 
larmclan da tedarik edilebilir. 

1ıuıııııuııuım1111ıııu11tnHııntt"'"'""'ın1111ıınmıı1111 ıııııııııınıııuı 

"" 
Dı·. Mehmet Ali 

Sünnetçi 

Emin Fidan 
Evlerde. hususi hastanelerde acısız 
sünnet yapar. Tedavi çabuktur. 
Büyüklerin işlerine devamına mani 
olmaz. Beşiktaş Erip apartımanr 

Telefon: Kabine 44395 ev 40621 1 

Yeni kitaplar 

KIRIK KAVALDAN 

SESLER 
Hüseyin Rifat Topuzun "Kırık Ka-

cmıA Cumartesi 

Takvim 30 A~ustos 3( Ağustos 
.~o C. Evvel 1 C. Ahir 

Güa doğuşıı 5.l!.5 5.'.i!6 
Güa batısı 18.44 18,4~ 

Sabah nanın. 4.43 4.43 
Oğlc namarı 12.1."i l't.14 
ikindi namazı 15.~7 l!'i,!iti 

Ak~am namazı 11'!.44 18.45 
Yatsı nımıız.ı ~0.H 20.'1~ 

imsak ıı .. 'l8 :l,39 
Yılın geçeıı gDıılerı t40 r4ı 

Yılın kalan !!Ünleri 126 1 2 ~ 

Dr. Hafız Cemal Bevlil}e mütehassısı 
ald 1 dl .. k' b k Dahiliye mütehassUJı Köprübaşı: Eminönü han telefon 2191:i v an ıes er., a ı ııır ıta ı çı b. 

nıııı111111ıııııııııııı1mırıııııııııttıııııııııııııınııııııııııııınıııı1ııııııııııııı Şairin en güzel parçalan bu kitapta Pazardan batka günlerde· sa· 

Kı\YIP ARANIYOR 
Harbi uml!minP,:ı 334 nihayetinde Ml: 

sul menzil müfetti~liğine merbut he· 
şinci ağır enak kolunda San'ah Ah-
met Hulusi oğlu Mehmet Atanın ha· 
yat '\'e memah hnkkında malıimııtı o
lanların adresime iş'annı cmerjm. 

Balıkesir Paşaköy Abdüllatif 

' 

toplanmııtır. at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbu) 

Satı, merkezi ''V AKIT kiltüphaneai Divanyolundaki ( 118) numaralı 

- Ankara caddesi - Her kitapçıd:ı hususi kabinesinde hastalarını 

bulunur. kabul eder. 
VAICIT'ın Türkiyenin her tarafın • 

da bulunan aatıcılarından da 

edilebilir. Değeri elli kuruştur. 

tedarik 
Muayenehane ve ev telefonu 

22396, yazlık telefonu Kandilli 

381 Beylerbeyi 48. 

Z "" ' , ______ ıra.ot D ,.,,...ı ... ,,, 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünde 
30 ton Bor yağı 
20 ton yirmi numaralı yağ 
1 O ,, yirmi bet raum'l rab yağ 
20 ,, otuz beş numn ralı yağ 
6 ., yirmi altı num1:1 ralı yağ 
10 ,, Kırk altı numaralı yağ 

Tahmin ediJen bedeli "45840., lira olan yukarıda miktarı ve eİ 
yazdı malzeme askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satınalma 
misyonunca 16/ Eylül/935 tarihin de Pazartesi günü saat 15 de k 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "2,, lirıı "30,, ~Uru§ mukabil 
de komisyondan verilir. Talip!erm muvakkat teminat olan "3 
lirayı havi teklif mektuplarını mcz kur günde saat 14 e kadar ko 
yona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 num.ırah kanunun 2. 'f 

maddelerh~deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mfü'• 
ati arı. ( 4972) 

lstanbul Posta T. T. 

Muvakkat 
Teminat 

Muhammen 
Bedeli 

Basmüdürlüğiinden! 

Miktarı Cinsi 

Lira K. 
56 55 
41 40 

Lira K. 
753 90 
552 00 

Kilo 
776 

5162 
Muhtelif eb'a'dda ı<orom nikelçe 
Muhtelif eşkal ve eb'adda 1 
demir, saç. 

33 45 446 00 
2500 

25 
35 

Pik 
Alaminyum 
Pota 

idare ihtiyacı için müfredatı yu karda yazılı olan levazım açıl< 
siltme ile satın alınacaktır. Bu mad deler için ayrı ayrı teklifler k• 
olunur. 

isteklilerin şartnameleri göımek ve izahat almak :çin her gün; 
siltmeye iştirak için de 6-9-935 Cuma günü saat 10 da Gala 
rayında Posla Telgraf Ba~müdüı· lük lrnmiıyonuna müracaşt 

(4990) 

d- Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı: No. 36 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

t"iyatı 125 kuru:ı - Tevzi mahalli "VA KIT,, kütüphanesi İstanbul 

f ıstanbul Beledlyesı ilanları 

İstanbul Belediyesi hududu .~ahilinde afi~aj hakkı 22 Ağıl' 
,,.- 926 tarihli heyeti vekile karariylP. Be,ediyeye verilmiş; Beledife, 

bu hakkı bi!müzayede Anadolu A fannna ihale suretiyle devretıt'1 

Bu bRptaki mukavele feshedilmiş oJdnğundan' bu mukavelenin nJ~ 
nclk: müddeti olan 23 Mart 937 ta dhine kadar zaman için afit'' 
;.nü2ayedeye çıkarılmıştu Şartna mene yazdı tesisatı yapmak qe 
.ıcde asgari 6000 lira ha!I!at tediye etnıek me~ut olduğuna göre 
t. nna kapalı zarf suretiyle 16 - E y\Ul - 935 tarihinde icra edil 
lir. Taliplerin itibarı maiilerinin tic&ret odasından tasdi~.11 olıJ' 
iinrudır. Teminat akçes: miktarı 'r'85 liradır. isteklilerin Le"' 
Müdürlüğüne müracaatla mufassa: şartnameyi !İmdiden almalat'1) 

zumu ilan olunur. (B.) (519" 

inhisarlar U. Müdürlüğünder1~ 
--------------------------------------~-------_,/-1 - lki adet üzüm kesme makinesi kapalı zarfla Eksiltdl 

konmuştur. 

2 ·- Tahmin edilen bedel 8690 liradır. 
3 - ihalesi 25 - 9 - 935 Ç<'rşamba günü saat 14 tedit· 
4 - Eksiltmeye girecekler fenni şartnamenin 4 üncü 111•~ 

mucibince fenni teklifoamelerini rJ.Ünakasanın yapılacağı gii" 
h ehemehal 10 gün evvel müskirat r,, brikalar şubesi tesisat kıtıt' 
:mza mukabilinde verıneJidirler. 

5 - Şartnamesini görmek ve almak i~tiyenlerin her gün ·f 
mesine gireceklerin 2490 numara): kanunda yazılı şartlar d•h

11
; 

\'e muayyen gün ve saatinden bir Jaat evvel 651,70 liralrk test' 
_....._....._,...._.;'"""""'""'"""""""'--"_..,,_ .. ..ı ve teklif mektuplarını Kabataşta l evazım ve mübayaat şube5i~J 

----------------------------------------------- 4.lım Knmis:vnnıına vArmPlf'rL ( 461 
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üksek Ziraat Enstitüsü-Istanbulun~ı 
f-• B i r i c i k S a y f i y e s i 

ekto .. rıu·· g-u·· nden .· Şüphesiz (Çamlıca) dır. Çünkü 
burada hava, sular, manzaralar em 

j salsizdir· Vapur ve tramvaylar da 
. Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Banar fakülte- ucuzlamıştır.Şu halde Kısıklı tram-
Ule kız ve erkek ve Orman fakül lesine yalnız erkek ~aaız leyli 1 vay istasyonuna çok yakın ve en şe· 
a.ra.Jı leyli ve nehari talebe alınacaktır. Enstitüye J.azılabilmek için refll bir mevkide ve eski nahin 

111erkezi yanında kain ve birer ikt-a.ğıdaki tartl~ra uymak gereklid ir. şer dönUmlilk parçalara ayrdmtş 
1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapnıış veya olan Alemdağı caddesindeki arsa· 

•e olgunluk diplomaı nı alD:\ıf ol mak (Bakaloryasını yapmamıt ve· !ardan birer tane acele alınız. lf'· 
.. olgunluk diplomasını al~ıı olanlar enstitüye alınamaz). ve raz haritası ve taf'silatt Kısrklıdak 
\1 k kahveci Hilseyindedir. Toprak, te-r tabiyetinde bulunmak lizım dır. 

r-:-:· .. ı miz ve çok münbit ,.e ucuzdur. 
2 - latan bul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek O · (H.K·) 

ttla.r orada okudukları ıömeıtrele rdeo, muvaffak olmuşlar ise, ikisı i':.•••!111"!111111•• .. •1111!!!111·~"' 
abu} edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü sömea- Beşinci lcra memurluğundan: 
. elerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fakülte • Hacizden dolayı açık arttmna ile 
tn birinci ve ikinci ıömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay- paraya çevrilmesine karar verilen ve 
~ta devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat stajmJ tamamına üç ehli vukuf tarafından 
'aPoıaları gereklldir. (1910) bin dokuz yüz on lira kıymet 

3 d 25 t takdir edilen Yüksekkaldınmda Nuri ka, - Enstitüye girecek talebenin yaıı ı7 en a~ağı v~. . en yu- Dede mahaUesinde Topkapı caddesin-
tt olanıaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bagh degıldır. de eıki 

176 
yeni 4-

2
84-282 No. lu 

~ 4 
- P.arasız leyli talebeden mesleklerinin lüzum sösterdiği beden ev açık uttırmaya çıkarılım§ olup p.rt 

ahiliyeti ve sağlamlıkları hakkrn da tam teşekküllü bir hasta evi ku- name•i 16--9-35 tarihinden itibaren 
lunun raporu lazımdır. berkesin görebilmeai için daire divan
S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ- hanesine talik edilerek ve ~10-35 
lık muayenesinden geçirilerek erti1Herinin lüzum gösterdiği b~· tarihine müsadif pmembe aünü ıaat 

en kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden ilİJİği kesilir. on dörtten on altıya kadar İstanbul 
6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çifµiğin- be§inci icra dairesinden satılacaktır. 

t lO ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye Arttı~aya iıtirak i~ yüzde yedi 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer buçuk teminat akçasr ahnrr. Arttırma 

) b bedeli muhammen kıymetin yüzde yet 
. e enin yemesi ve içmesi de enı titüce sağlandığı takdirde kendile· mit t>eıini bulduğu takdir~e şatılacak· 
ne hu 30 lira verilmez.) tır. Aksi halde on bet gün daha tem
i - Parasız yalı talebesinden ı taj veya okuma devresi içinde, son elit edilerek 18-10-935 tarihine mü-
dan ıneydana gelen mucbir haller dııında olmak üzere, kendiliğin· ıadif cuma ııünü ayni aaatte en çok 

en stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkan • arttırana nblacaktn-. 
ardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında veri 

tek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletna alınır. 
.. 8 - Enstitüye girmek isteyenle r yukarıda yazılı rapordan batka 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan İpotek sa
hibi alacaklılarla diğer alakadarlann 
haklannı ve hususile faiz ve masn.fa 

•• 
SUMER BANK 

·Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsabaka ile muhtelif una

yi mühendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 
Biri üniversite kimya ve elektro mekanik şubeleri meıunlanna ve 

diğeri de lise mezunlarına ait bulunmak üzere ayni zamanda iki müsa· 

baka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebi1mek için şartlar berveçhlatldir: 

A - üniversite kimya ve tlektro mekanik şubeleri me.zunJarı için: 
1 - 'l'ürk olmak 
2 - Yaşı 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
' - Tam sıhhatJi olmak • 
5 - Üniversite kimya ve elektro me ltanik şubelerinden son 11~ se.ne 

zarfında diploma a1mış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefsleü ve rebil.mek 
B - Lise mezunları için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 
3 - AskerHk vaziyeti muntazam ol ~ 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Bir Türk lisesinin son üç sene zarfında fyf ıferece haka.Jorvasım 

almış bulunmak, 

6 - Bankaca istenilecek kefaleti ve rebtlmek. 
Kayıt için Sümer Bank umumi mil dllrlliğünde Kimya Mnayff §Uhe

sine müracaat e-clip aşağıda yazıh vesaiki vermek lazımdır. 
1 - Nüfus tezkeresi veya Noterlikçe müsaddak sureti 
2 - Mektep şahadetnamesi veya noterlikçe müsaddak sureti, 

3 - Askerlik Yaziyetinln Avnpaya tahsile gitmeğe mani olmadığnıa 
dair askerlik vesi.kası. 

4 - Sıhhatte olduğuna dair ~rbu lık doktorluiunca '8sdikli aıJı
lıat raporu. 

5 - Dört vesika f otoğrafbl. 

Kayıt müddeti 15 t>yl61 135 tarlfdzuo tadar olup t.a bıtrl1'fe11 !!Onnıki 
müracaat1ar sureti kat'iyyede kabul olunnuyacaktır. 

imtihanlar eylul sonunda yaınlacak olup kat'i günü aynea bildiri· 
lecektir. ~f.us kağıdını, aıı kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz· 

tdını kağıdını, orta mektep ve lis elerde görmüt oldukları ıüel den· 
l' hakkındaki ehliyetnameleri m, tirerek el yazıları ile yazacakları 
\lllu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı i;e birlikte doğrp,ca Anka • 

dair olan iddi.alamu evrakı mü.biWle-rik rirmi~n~~~ ku ~~~e\••••••••••••••••··~~-~~·~~~~ 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde bak- A k v ı • ı • -• d 

da Yüksek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne b~vururlar. 
9 

- Ptılsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıtların ilitik olmadı-
lan tapu aicillerile sabit olmadıkça n ara a ı ıgı n en : 
sataı bedelinin paylaıtirılmasından ha- '~ 

' dilekçeler gelmemi§ sayılır. 

1
10 

- Vaktinde tam kağıtlarile b afvuranlar araımda kabul fdilecek 
ebe diploma derecesine ve baıvu rma tarihlerin~ göı- ı~iHrler. 

riç kalırlar. Daha fazla malumat al
mak iıtiyenlerin 935 - 1107 No. 1u 
dosyamıza müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 8841) 

1 - Ankara • lstanbul yolunqn 123 + 350 - 130 + 500 kil~ 
metreleri arasında 3 X 10 metre açık.lığında Çayırhan köpriiıü ile 
üç ınepfez ve takriben 6 + 000 ki loıneb'e tulünde ~ııkad~ın t~aa İD
ıaab ve muvakkat kabul ile kat'i kabul araaında bır senehk mutema-11 

- Cevap isteyen!~r ayrıca pu 1 göndermelidirler. 
ı:. - Başvurma zamanı tem.muzun on beıinci gününden eylulür 
llncu günü aktamına kada:-dır. Bundan sonraki batvurmalar ka · 

,~ ....... Herakllt ---•• di tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
9' 

1 
2 - Bu inşaatın tahmin edi len bedeli 23~ lira 63 kur'1JtlQ'. Yunan feylesoflarından Herak-

~dilınez. (1757) (4080) lit'ten kalan fikirlerdir· Ana tol Bu ite ait şartnameler ve ev rak ıunlardır: 
Frans'm bir mukaddemesi vardır. A - Eksiltme şartnamesi 
Haydar Rifatin tercümesi. 25 kuruş B - Mukavele projesi 

İstanbul beşinci icra memurluğun -Ankara 
. 

Valiliğinden : 
dan: 

1 - Ankara Vilayeti da.hilın de Stadyum etrafında yap.Jacak İpotekten ~olayı a~lr arttırma ile 

:ı~ ait tesviyei türabiye, ıooe imali ve ı1t-thi asfaltlı kapla.ına İnfaatı Raraya çevrilmeıine karar verilen ve 

ıs:ahulü muvakkat ile kabulü kat'i arasında bir ıenelik müt~madi tamamına yem.inli üç ehli vukuf tara-
~· fından (1600) lira kıymet takdir edi· ırat kapalı zarf usuliyle ~ksilt meye konulmuştur. len Arnavutköyünde Sucu Bağçesi 

~ - Bu intaabn ta,hmin edilen bedeli 77628 lit-a 88 kuruıtur Bu sokafmda eski 6 - 8 yeni 6 numaralı 
_..t fa.rtname ve evrak ıunlardır: ev açık arttırmaya çıkanlrnıt olup şart 
A - Eksiltme ıarlnamesi namesi herkesin ıörebilmesi için 15-

3 - Mukavelename projesi ,_935 tarihinden itibııren daire divan-
e - Nafıa itleri teraili umu miyesi hanesine asılacak ve 3-10-935 tari · 
I> T · f " t bine müsadif perşembe günü saat 11 .,. - esviyei türabiye ıosa. ve kagir inıaata aıt ennı far name 
.t:: H ten 16 ya kadar betinci icra dairesin-i:- - usuıi ıartname 
{' den satılacaktır. Arttırmaya ittirak İ· - Ketif ve ıilsilei f iat cet vel. 
1 t' çin yüzde 7,5 teminat akçe~i alınır. 

h.i;l ' 
1

Y. enler bu .. artnamelcri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa ba, " 
-q'«q ~ Artbrma bedeli mubıımmen kıymetin e=-ıtlıaliğinde görebilirler. yüzde 75 ni bulduğu takdirde satış 
lg da - Ekıiltme 2 Eylül 935 tarihine müıadif pazartesi günü ıaaı yapılacaktır. Ak i halde on beş gün 

ı, ıe Ankara Vilayeti binasında Vilayet encümeni tarafından yapı- daha temdit edilerek 18-10-935 ta . 
c~ktır. ·· .. 

rihine milsadif cuma gunu yine ıqu-
4 E1

-- 1 · b'l k hammen kıymetin yüzde 75 ni buldu-- ıui tmeye gıre ı rne ıçın. 

~ 1 h 1 k ğu takdirde satılacak bulmadığı tak • ll'lltı - steklilerin 2490 numara lı arttırm•, eksiltme ve i a e ar u 
'-n 17 kk dirde 2280 numaralı kanuna tevfikan 

C - Nafıa işleri şeraiti umu miyesi 
D - T esviyei türabiye. ~osa v" kaair inta~ta dair fenni ıartn.-

me 
E - Hususi fartname 

f - Ke~if ve silsilei fiat • etve li 
htiyenler bu ıartnameler: ve evrakı Ankara V"liyeti Nafı~ ~aı 

mühendisliğinde görebilirler 

3 - Eksiltmeye 2 Eylül 935 tarihine müaadif pazarte•İ ,ü~il 

saat ıs de Ankara Vilayeti binasın da Vilayet encümeni tarıfındtn 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın: 

A - isteklilerin 2490 numaralı arttırma, eksiltıııe ve ihll1f! kaJıU• 
nunun 17 nci maddesine llygun ı 758 lira 65 kuruıluk mHvakat te
minat vermeleri. 

B - Ticaret odasına k:tyıtlı bulunmaları. 
C - Bu iti yapabileceğine dair Ankara Vilayeti ~,.fta h•t 

mphendisliğinden fenni ehli)et vesikasını haiz bulunması. 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 ~e kadar A~
kara Vilayeti binasında Vilayd encümeni riyasetin~ makbuz mql.cabı· 
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet aaat 

• A d p t d lacak gecikmeler kabul ıs e kadar gelmıt olması la-zem ır . os a a o 
l'ı\i ... t nci nı. addeıine uy~n 5131 lira 44 ku:u9luk muva at te 

1 "«"' -. sabt bet sene g'ri bırakı acaktır. ıı ....... 1•rı. l M r . 
-Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları ••• 

2~ ;.::::·d;:;:. ::;k.,,~:;;; Tür kiye Büyük Mil et ec ıs~ 
h ... d~ :-- ııu iıi ya:ıabileceğ'Le dair Ankara Vilayeti Nafıa baı mü- .. höb; alacakhlar He d;ğer ali.kadarla· idare Heyetınden: 

edilmez. (2132) ( 4743) 

~alıiinden verilmit ehliyet vesikalarını haiz olmaları. nn ve irtifak hakkı. sahiplerinin dahi 

~r, v""'::. 'f eklif mektupları ihale günü nihayet sa:ıt 14 de kadar An i,bu gayri menkuldeki haklannı ve hu- Türkiye Büyük Millet meclisi matbaası için .. ~5 kırk bpık k~lem 
bi!i .. .1 ılayeti binaunda Vila3 e-t encümeni riyasetine makbuz •lluka. ıusi.le faiz ve masrafa dair olan iddia- k k · lzeme k· P.alı zarf usulu ıle almaca tır 
l ''qe larını evrakt müıbitelorile yirmi gün ağıt mu a vva veıaır ma ,, . 
Sek· \'eriJecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarıp nilıay"t 51lal Ek.::ı"ltme 

12
_ Eylül _ 935 pe.·fembe gfüıü saat 15 le ıdare bey~ "d d içinde icra dairesine- bildirmeleri la- _ ~diittt ar gelınit olması lazımdır. Poıta a olacak gecikmeler kabul zımdır. etinde yapılacaktır . 

.......__eı.(2133--)~4-7~)~~~---:~~~~:-:-~~-:-~~-; ~ Akai halde hakları tapu siciJlerile Muhammen bedeli 5000 lir:ı dır. 
sabit olmadıkça fatıı bedelinin pay- Nümune ve ıartnamesi MecHıı Daire Müdürlüğünde.dir. fateklile" ~ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi !!!!!!!!!!!. laştınlmaımdan hariç kalıTddlar. bu İ§İD yüzde 7,5 tutarı olan 375 liralık muvdakkkatdtemT1.~akt~ar1Bn1 .. t~~ 

l\t Alaka~rlann iıbu ~ ei kanuni - l"f ınektuplarile birlikte ayni giinde saat 14 e a ar ıır ıy~ UJUt1 
>tt •~tep llylOHın 23 üncü Pazartesi günti saat l3,30 da açılır. Ka- yey; röz önfinde tutarak hareket etme· ~illet Meclisi idare heyetine verl'. mesi ve teklif mektupları üzerinı "aı~t.,.. Ag-n•tostan itibaren Salı ve Cumartes. i g. ünleridir. Fazla d 

1
.. al---•- • b l 

"'"'-t ._ leri ve daha ziya e ma uma.t maJl 
11

• "Matbaa kin alınacak eşyaya ait teklif ~ektu u,, yazısıqın yazı ma· ... llt~kt b· ıçln ntektupla ya bizzat müracaat edılebıllr. lstfyenlere tlyenlerin 34 - 63 numaralı doeyamJ. ~ 
~ tarifnanıesi gönderilir. Telefon: 60474 za müracaatlan itan olunur. fi· (2256) ( 4944) 

=-- ~~==:!~~~ı.=-====-=-_n~~~~~~~~~~~~~~ 



ABONE ŞARTLAR/: 
'fallık 6 aylıtıı a aylık Aylılı 

llemlelleUm1zde 1GO '20 2M 110 
Yabancı yerlere 18&1 7~ tOO lGO 
Poeta blrUğtne l • 
&1rmf.yen yerlere 1800 9~ :100 180 

Tllrklyenln ber posta merkezinde KUHUNı abone yaz.ılır . 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

utanbul, Ankara caddeal. (VAJU'l yurdu) 

ildare: 24370 
reıeton lYazı (flen: 2437g 

Telgrat adreat: KURUN llt.anbuJ 

Poeta lrutwro No. tfl 

~~--,-.~----------------~------------------~~-----------,-.---------------------------·-------------------------------------------·--------------------...-. 

ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden : 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

2-Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-
• • 

mıyesı. 

D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü
racaatları. (5075) 

1 

tı 

1UPIRiN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlardı 

bulunur. 

Ambalaj ve komprime1erin 

Üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Istanbul üniversitesi rektörlüğünden: 
Türk inkilabı derslerini bitirme ve engel imtihanları 9-Eylül-

935 pazartesi günü saat 14 de yap& lacaktır. llgililerin bildirilen gün 
ve ıaatte Üniversite konferans ıalonunda hazır bulunmaları. (5079) 

KA YlP ARANIYOR 

~====~::::: T opkapı Maltepesi 

Numune Amerikan Bağı 
Remzi üzüm ocağı 

l 
• 

Hergün açıktır. Duhuliye serbesttir. 
Ayrıca Pazar günleri CAZ, SAZ, DANS. · 
Büfemizde ucuz ve nefis y~mekler: Döner, §İ§kebabr . 

Kültür Direktörlüğünden: 
llkmekteplerde talebe kaydına E 

liilün birinde başlanacaktır. aırıncı 
nıf lara bu sene 928 doğumlularla d 

evvelkl doOumlulardan arta kalanlar ahnycakdır. Ku .. 

tür direktörü 10 Eyhile kadar bulunduk 

San'a muhasebe esbak ketebesinden yere en yakm okula, çocuklarmı kaydetttrmelerlnl 
Ahmet Hulusi zevcesi Zeynep Hanı • rica eder. 
nun hayat n mematı hakkında malü- ,.llıtııııııııııımıııı11111ııllllllll111ııııuııııııııını11111ııııtnlllllltıuııı11• .. ..--ı-.-1111ı1ı--1111111'1 
matı olanlann adresime iı'annı dile· 
rim. (V. No. 8834) 

Balıkesir Paşaköy Abdüllatif 

İstanbul be§inci icra memurluğun • 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bir gardrop bir büfe ve 
iki pirinç karyola 3 eylül salı günü sa
at 15 ten on yediye kadar satılacağın· 
dan talip olanlann Ortaköy Taşmer • 
dive~ Feritpaşa apartımanında hazır 

bulunacak memuruna müracaattan İ· ' 
lan olunur. (V. No. 8843) 

1 Yeni çıktı 
DON ve YARIN 

Tercünıt' lciilliyatı 

Sayı 39 •' 1 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLIT 
Eski Yunan feyleaoflanndan 

' ~ = 
ı~~----~ 

j 
§ 
~ 
a 
~ 

Kumbara sahiplerine her sene 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

i ikişer bin lira mükafat 
sat•ld•;~~:T Matbaası I kur' alarından birincis 

Fiyatı: 25 kurut } 1 E 1 A 1 935 d Erk~uReT~i.tŞ•ra ; y U 
Bi~~! .. :.: ~~k!~.~::~~:~~'..) Ankarada çekilecekti 
4 .. rünü .. kadınıara, 2 aünü e.rkek!er~. \ Veni tertip ikişer bJn lir UkAf ti 
gunde uçer saat Franarz uıulıle bıçkı := 8 m 8 1 
ve dikit deni tedris edilir ve Maarif- ~ kur'a her senenin Şubat, Haziran, Te 
çe m~ıa~dak diploma verir. Feriköy ~ muz Ey itli ve BirJncikAoun 8 1 oJ 
Tepeuıtu 116 No. Papazyan apartr- := ' Y arı 
man. ~ ilk günü çekilecektir. 

iLAN ~~--lllllltlııuuııtlflNt•lfftıllllllllHllıtelıuııtılllllllU11111ııııııııııı11111111ıııı 
Beyoğlu istiklal caddesinde 269 

numaralı tütüncü dükkanını Hayım 

Güzeviye aathm. Alakam kalmamıttır. 

Tütüncü Avni (V. No. 8846) 

ZAYi 

üniversite rektörlüğünden: 
1 - Üniversitenin bütün Fakülteleri 1 Birincitetrin t93' 

günü açılacaktır. 
2 - Üniversiteye yazılma 2-·· Eylül- 935 Pazartesi bati• 

934 - 935 den yılı latanbul 19 E l ··ı k d ·· k · y 1 k · · ·ık k 1 d 1 ld ~ ve Y u sonuna a ar surece tJ r azı ma ısteyenlerın re uncu ı o u un an a nuş o ugum . . • _ 
h d t • . tt' y . . . sunulacak hır dılekçe ıle aıagıdaki belgelerle dog- rudan d 

şa a e namemı zayı ~ ım. enısını çı 

karacağımdan eskisinin hükmü olma • Fakülteye müracaat etmeleri. 
dığmı ilan ederim. (V. No. 8844) 

İstanbul 19 uncu ilk okul 63 Scla-
hattin 

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

Sablbf: ASIM US - '\'AKIT matbaa.111 
Neıerlyat dlrdrtörU: Refik Ahmet SevenıtJ 

1 - Tahsil vesikası. 
2 - Hüviyet cüzdanı. 
3 - Sağlık ve aşı raporu. 
4 - iyi halini ve oturduğu yeri gösterir kağıdı. 
5 ~ Kartonauz 4,5 X6 büyükli:ğünde altı fotoğrafı. (5080) 


