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Zater bayramımızı tıAtatürk silah ar-

candan kutladık 
l 

lkadaşlarını kutladı 

30 Ağustos Zafer bayramımız şelırlm lzde ve ülkenin her yanrnda coşkun b lr ~eııinç içlride T.utlan~r. BuraC!akl re dmler(le ClQnkQ geçit tlJrenlntlen bir 1' aç ln.ttba g6rllyorBU1Wz· Ztiln liavra • 
mım!:ın kutlulanrşına ait yazımızı dördüncü sayfada, diğer resimlerimizi B on sayfada bulacabınzz. ~ ı 

----------- . 

!:?aft ada bir 

Dünya siyasetine 
toplu bir bakış 
Alnıanyamn sömürge iıteği 

İtalya Habeş işinde ileriye doğru 
ahl<lık~a Almanyada sömürge istek· 
~~r~ .... kuvyetlenmektedir. Bir kaç ay 

, • "'v.&• "\_-.u .. u u.vı:," U.,J u. ••••• ... ı; .u ... ..., .,. 

Hik bir söylev ile ortaya attığı bu is
t~k Son 7..amanlarda belliba,lı Alman 
gazetelerinin sütunlarını doldurmak
tadır. Bu arada Algeınanya Çatuug 
inıctcsi vardır. Almanlar ttalya ile 
· llPonyanrn sömürge için yaptıkları 
1
:. ehbüs1eri ileriye sürerek ,.e örnek 
~üstcrerek Yersay muahedesile orta 
AYr upaya sıkıştırılmış ve kımıldana-
r.ı :ı z bir hale getirilmiş olan Alman
J anın ihtiyacını da tetkik etmek za • 
~.a~r geldiğini söylüyorlar. Öyle gö-
1 '1'.iyor ki gerek harp neticesinde, 
::.~tek harpsız olarak lfalya için bir 
~ t. •• j'" ·1urge meselesi devletler :ırasında 
b~ılu~~mağa başlarsa Almanya da 

ınuzakereler arasında bir yer al -
llıış olacaktır, 

ASIM US 
.....___ "(Sonu Sa. 2 Sü. 1) 

\'eni rekorlar kazandlk 

l>Un Tü k. 
l"ti d . r ıye atletizm birincilik -
~~ enız birincilikleri, futbol mü -
. aları ' 'ap ld y d' ~ıdQ b 

1 
.J ı ı. azılarını ye ın-

ıoo - u acaksrnız. Buradaki resimde 
··•etrede . .. 

Parı S . Yenı Turkiye rekoru ya-
. eınıhf g" ·· 

sırrııerinı· oruyorsunuz. Diğer re- j 
ız son $ayfadadır. 1 

' 

Sofya durağında 
önemli bir konuşma 

Türk ve Bulgar dış bakanları 
ıııÜ;»lıcı k Li lh:;y cauat yaptılar 

Sofya, 30 CA.A.) - Türkiye dış iş· 
leri Bakam doktor 'l'e\fik Rüştü A • 

. ras bugün 13,40 da Sofya garına gel· 
miş ve istasyonda kral namına saray 
nazırı, başnkil namına özel büro şe
fi ile dış işleri bakanı, Bay Kose ha
nof, Romanya, Yugoslavya, Yuna • 
nistan ' 'e Türkiye elçileri tarafından 
selamlanmışlardır. 

lki dış bakanı trenin istasyonda l 

durmasından istifade ederek görüş -
müşler ve 14,30 da tren Sofyadan ha
reket etmiştir. Bulgar dış işleri ba 
kam hududa kadar Te\·fik Rüştü A -
rasa refakat etmek üzere SofJadan 
ayrılmıştır. Türkiyenin Sofyaelçisi 
de hududa kadar bakana refakat e -
decektir. 

iki bakan gardaki görüşmelerin -
den sonra matbuat.a müştereken şu 
beyanatta bulunmayı kararlaştırmış -
lardır: 

"Türkiye ile Bulgariıt.an arasmdaki 
dostluk münasebetleri normal seyrini 
takip etmektedir. 

, flllımıtrllllllamıııraa:-, 

\Ulu önderden orduqa: 
~ = 
\ Cumar Bcqkanlığı Genel Sdr~terliğintlen: ii 

=-=

-____ IE_ Yüksek Türk ordusunun büyük zaferinin yıldönümüıide Re· 
iıicumur Atatürkt yurdun her yanından bir çok kutlama telgra· = fı P 1::::ıışlardır. Bundan çok duygulanan Atatürkt tefekkürleri

§ nin Anadolu ajansı vasıtasile iletilme.ini ~mir bu~rm_lffl&r· 

• . .... j- dır. ,(A.A.) 

30 Aiu•to• :tiler 'b~amc niünaddlle Jl~mar r~ .5tllrh 
\ taralınd an M arqal. Fevzi Çakmak' a yczzı&.. tel yazıtı 
g '.afaitdaclır: " 
~ "Yüksek Türk ordusunun büyült za'ferhıin yıldönUm.ünü, 
~ ba§ta siz olduğunuz halde subay ve erat bütün ıilili arkadaş
~ larıma kutlar, cümleye derin sevgiler sunarken bu günü yarat· 
~ mak için ölen sayın kahramanları büyük saygı ile anarım. = 
~ 'K.. ~tatürk ~ 
~ • • ~ § 
~ Btqb'akanlık Ôzel Büro DirektörlilğilnClm: J i Ba,vekil 1smet lnönü, zafer hayramı tebriklerine ayn arı a 
~ cevap vermek imkansızlığından ötürü, tebrik ve teıekkürlerini ~ 
) Anadolu ajansı vaartaıile sunar. · ' 

1 
~ ı. ( 

Telefon 
Sosyetesi 

- 1 

a '(Sonu Sa. ısa. 5) ,· J 
(Sonu Sa. 2 SiJ· 5 ) \ı.ırııı11K111W11mııı:ınnntıın111ıtımtııu_ ... ___________ .._.,, 

-Satın alınma mu· • 
k?velesi dün ge- ~ahraman ordumuzun yenı subayları 
ce yarısı imzalandı ·' ,_...,....,......-.-~-

(Üçüncü sayfamızda) 

Acı bir kayıp 
Ressam Namık lsmail 

dün akşam öldü 

Dün Harblye mektebinl b'itlren gençlerimize törenle diplomaları omJi. Bmra dair yazımızı dör· 
Merhum Namık Jsmail düncü ıayfada bulacakıınız Bura{!r.;J..1 r~:':;L.fe gen -ç .ubaylanmızdan bir anıbu g5rnyorsunu."";. J:r 

(Yazısı 8 inci sayfada) törene ait C::~er ruimlerimiz ıonıaylada.dır. 
. ~ . ' 
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Haftada bir 

Dünya 
toplu 

siyasetine 
bir bakış 

(Ustyanı Birinci sayfada) 

ltalyada manevralar Komintern zamana uygun bir 
karar vermiş 

Bir fütuhat harbi çıkarsa komünistler bu harbi ülke 
içinde bir muharebeye çevirmeye çalışacilklarmış 

Japonya da tedbirler almağa karar fJerdi 
Moıkova, 30 (A.A.) - Pravda ı•·f 

zeteıi komintemin zamana uyıun yeni 
bir ıiyaaa tuttuiu duyıuıunu veren bir 
karannı neıretmektedir. 

Bu kararda,, bilhassa, her ülkede bu· 
hareket birliii, müteahhit bir iıçi cep .. 
hesi, bir halk cephesi ve faıiıt hükıl • 
metine karıın bir cephe kurulma11 fikri 
ileri ıürülmekte ve Alman fafiıtlijin~ 
lcarıı aavaı açılması tavıiye olunmakta· 
dır. 

Bir futuhat harbi yapıldıiı takdirde, 
komünistler, bu harbi ülke içinde bir 
muharebe ıekline çevirmek için ellerin
den gelen her ıeyi yapacaklardır. 

Kızdordu, bir taarruz karımnda 

ıoıyaliatliii müdafaa etmek zorunda 
kahrıa, komüniıtlerin ödevi, her vaıı -
taya bat vurmak suretiyle Kızılordu 
nun zafere ulapnasına yardım etmek o· 
lacaktır. 

Sovyet - Iran 

JAPONYA TEl1BIR 
ALIYOR 

Tokyo, 30 (A.A.) - Renıo Ajan • 
ımdan: aponya hükumetinin Komiıı • 
tern'in Japonya aleyhindeki faaliyetine 
karfı tedbirler ittihaz edeceii beyan 
olunmaktadır. 

AMERIKADA FiNANSAL BiR 
MUVAFF AKIYETSIZLIK 

Vaıinıton, 30 (A.A.) - Amerika 
tarihinde ilk defa olarak, hazine tahvi· 
lib tamamiyle aablmamıfbr. Feden1 
tanm İpotekleri kumpanya11, 4 yılda ö
denmek üzere yüzde bir.buçuk faizli 
100 milyon dolarlık tahvilit çıkarmııtı. 
Piyaaanm düıkün ve faiz niıbetinin u 
olmaımclan ötürü, bu tahvilittan ancak 
95 milyonu ıablm.ııtır. 

Morgenthau, en fazla veren bankere 
ihraç hakkını tanımak uıulünde devam 

f edeceğini ıöylemiıtir. 
Bankerler, faizin önemsiz olma11n • 

dan ötürü, tahvilibn tamamiyle .. tıı • 
madıiını ıöylemektedirler. 

Bazı finanıal çevenlerde, bu muvaf
fakiyeuizl~i piyasanın hükumet tü . 
villeriyle meıbu olmauna atfetmekte • 
dirler. 

Bundan enelki iatiknzlarda, bul 
defa yüzde 3 ü bulan yüluek faizler ""' 
rilmekte idi. 

Hazine iıyarlan bundan eneUıi 
yüzde 1.37 faizli iıtilnu klirtlanam 
tamamen aablmıı olduiunu kaydetmek· 
tedirler. 

RUZVEL TIN IMZALADIKLARI 

Vaıington, 30 (A.A.) - Bay Ruz -
velt, çiftlik İpotekleri t.akkındaki ıno # 

ratoryomu imza etmiıtir. 

Kraliçenin 
• 

cenazesı 

cenazeıi getiriJmiıtir4 Tabut düz 
dan yapdm.ıı, ıü11üz ve sadece 
bir çana il• örtülmüıtii. çuhanın 
ne birkaç yabani gül ıerpilmiı b 
yordu. 

Tl'enien biraz evvel inen ~) 
mobile binerek meçhul bir isti 
doğru gitmiıtir. 

Kral Lucemede iken muayene 
miı, hiçbir dahili ~za anlaıdlrn•ırndlll 
Göaterditi ıuunuz vui:r•tln duy 
ıonıuz açının w .ogucu olarak ı 
lüyor. Kraliçenin ölü töreni Salı 
yapılacaktır. 

Kaza yerine ilk ıelenlerden b • • 
anlatbfına ıöre Kraliçe kafa t 
aaf tarah ezilmiı olduğu halde 
yat17or, Kral da bir ağac.m dibinde 
de bulunuyordu. Kral kendine ıel 
vakit Kraliçeyi ıormuı ve yanına ı 
lerin yardımiyle Kraliçenin yanma 

derek önünde diz çölanüı. elini eneıl 
nama alarak aeılenmiıtir. 

Krallçedı-n cenp alamayınca 
arasına alarak kucaklamıı, Kraliçe 
TUiyette Kraba kollan araamda 
nrmiftir. 

maya 8eleıl haberlere ıöre lav~ 
r&)'1 dört hafta matem tutacaktır. 
liçe fıveç Kralmm yeien)eri lngiliı: 
rayında 'da üç hafta matem tutuıj 
br. 

Napoliden gelen haberlere göre 
Kraliçe ile PrenHs Lucern'e hare~t 
decektir. lngiliz veliahdinin de ölü ti 
reninde hazır bulunacağı mıuhıakk:ak''ll 

ltalya Avusturya sımrlannda bU • 
yiik süel manevralar yapmııtı· Doğu 

Af rlkasına gönderilen askerler iki 
yüz bin ki§idir. Bu manevralarad& lae 
beş yUz bin asker toplanmış bulunu· 
yordu. Silah altına alınanlar arasın· 
da iki yüz meb'us vardı. MusoUni 
doğrudan doğruya maneyra harehet
lerinin mı~na geçmişti. Doiu Afr~· 
sınada harbin patlamak üzere bulun
duğu bir sırada böyle A nupa top -
rakJarında geniş ölçüde bir manevra 
yapılmasında şüphesiz bir maksat 
vardır. Bu da Habeşistan ile harbe 
giriştiği takdirde Jtalyanın Avrupa· 
da kuvntten düşeceğini iddia edenle -
recevap vermektir. Bu türlü bir ka -
naatin yanlışlığını söylemektir. (En· 
transijan) gazetesi manevraların bu 
bakımdan mana.sını tetkik ederken 
bunda lngiltereye karşı da gayet in
ce bir ihtar buhındufunu yaııyor; bu 
gazeteye göre ltalya Jngiltereye şöy· 
le demek istiyormuş: "Habeıistan ile 
olacak bir harbin önemi yoktur· Bu 
aadece bir sömürge savaşıdır. Büyük 
fellket Avrupa topraklarında kopa -
cak bir harpte olacaktır. Buna ltalya 
hazırdır. lşte bu manevralar bu ha -
sırlığı gösteriyor. Halbuki lngiliz 
pıetel.,rlnde okuyo.ruz ki lngiltere· 
Din uçakları azdır. Harp gemileri ~e 
J18kında işe yaramaz hale gelecektır. 
Daha sonra tngilterenin daimt ordu· 
n da yoktur· Eğer birdenbire Avru· 
panın bir köıJeSinde bir harp patlıya· 
cak olursa InıUtere bu harbi hazır -
Jıksız karşılamağa mecbur kalacak -
tır.,, 

Tecim anı aşması Tahran
da imzalandı 

Habeş topraklarında 
küçük bir muharebe! 

Pariı ıarbayı, Amerika Cumhur 
kanı Ruzvelt, Bay Hail tee11lirl 
bildinniflerdir. Ruzvelt Kraliçeyi 
çikanm idealini fevkalade :zarafetle 
ımda toplıyan,. kelimeleriyle tavzif 

U) Eyltll toplantısı 

GlinUn en önemli arsıulusal top • 
lantısı (4) eylftlde Cenevre toplan • 
tısı olacaktır. Bugün ağustosun sonu 
o1<1uguna ı?öre önümüzdeki hafta i -
içinec hu toplantı yapılacaktır. 

tık zamanlarda ltalyanın bu top • 
Jantı) a üye göndermiyeceği söyleni • 
yordu. Fakat bugün dorum böyle de· 
ğildir. ltalyanlar da bu toplantıda 
bulunacaklardır. nu toplantıda nasıl 
bir karara varılacak? Bunu kimse bi
lemez. ltalya ile Habeşistan arasında 
harp başladığı halde ulu lar kuru • 
mu ekonomik bir abloka yapılmasına, 
yahut Süveyş kanalının kapatılması
na karar verecek midir? ltalya baş • 
l>ekanı bu türlü ihtimalleri karşıla -
mü için (Deyli Meyi) gazetesine bir 
~ vermiştir. lnglliz gazetecisine 
lMSylediği sözler arasında ltalyanın bu 
!ttırlft kararları !'W sebebi sayacağı· 
nı, ltalya - Habeşl!tan arasındaki 
lılr harbin Jtalya ile lngiltere harbi 
pklJne gireceğini açıkça !Öylemiştir. 
§imdi.ki halde bu tUrlü kararlara 
Frauamn rey nrmiyeeeil anlaşıl • 
uııştır. ltalya - Habeş harbi kar • 
pımda birleşik Amerika devletleri -
Din de bitaraf kah\\ak karan vermiş 
olduklanna göre lngilterenln bu yol· 
~ Amerikalılardan ayrılmı)'a.cait en 
tanetll bir ihtimaldir. Bu durum 
karşısında Uluslar Kurumunun ka • 
rarlannı ve hareketlerini kendi mlsa· 
kma uydurabilmesi çok güçleşecek • 
Ur. Nihayet olsa olsa Habe§istana 
bugfln tatbik edilmekte olan sillb 

•tmaıuak karan kaldırılacaktır. Çün
Jdt bu kararın tatbiki ltalyan lehine, 
Babeşlstanın ise aleyhinedir· 

Arnavutlllk isyanının ıebebi 

Moıkova, 30 (A.A. - Sovyet- mı,w-. 

ler birliiinin lrandaki büyük elçi· B • k b • J f S J d H b 
ıi B. Çemik ile Iran dıt bakanı lr a 1 e ransa Oma JSID an 3 eş 

Londrada bir konserde Kraliç 
hatıraımm tazizi için uluıal Bel 

~izımi han 27 Ağuıtoıta bir te- topraklarına geçerek harb tt• 
cım andlaımaıı ve tarıma zararı e 1 

martı çalmmııbr. 
PARlSTE VE VARŞOVADA 

TEESSÜR 
olan çekirge ve öbür haıaratla mü- lngiliz gazetelerine göre ltalya finansal cihetten 
r:ıı.ı .. 1 .. •-c• ... " ..... 1"1noP ._ .. t,. ...... 1 .. 1._ 90~ uıOfKUI Dır YilZlyeueaır. .......... .... v~~3c"=~ırmın11hi;t9ır:ıc u~~ 
imza etmiıler ve iki ülke arasında 
doğru ve transit demiryolu müna· 
kalatı hakkında notlar alıp ver· 
mi§lerdir. Ayni zamanda Sovyet
ler birliği tedm mümessili de fi. 
nanı bakanıyle kontratolara bağ
lanmıştır. Bu kontratolar Irana 
Sovyet eşyasının satılması ve bir 
çok fabrikalar için makine ve alet 
siparişi hakkındadır. Diğer teşeb
büsat için müzakereler devam et· 
mektedir. 

lngiliz kralının üçüncü 
oğlu nişanlandı 

Londra, 30 (A.A.) - İngiltere kral 

ye kraliçesinin üçüncü oğullan dük 

dö Gloucester ile Bucelench and Sue • 
ensburry dük ve düşesinin kızları Le

di Alice l\lontagu Douglas'ın nişan -

landıkları haber verilmektedir. 

Mançuko - Mongol 
Moskon, 30 (A.A.) - Ulanbator· 

dan bildiriliyor: 

Mançukuo hlikftmetl, ,Mongol hil • 

kQmetinln önergesine 15 ağustosta ce 
vap vererek, bir hudut komisyonu teş
kilini ve hudut anlaşmazhklanle uf· 
raşmak üzere karşılıklı mümeseiller 
atanmamm kabul etmiştir· 

Jtalgan - Habeı iıler:IM dair ge • 
len haberlerin hülôsa.ı ıudllr: 

• Adisababadan gelen haberlere g6-
re Somalinin 1''ransız bölgesinde yer· 
leşmiş olan lrsaas kabilesi Habeş 
topraklarına geçerek Habeşlerle harp 
etmiş \'e 60 kadar ölü bırakarak püs· 
kürtülmüştür. Ba çarpışmanın ayni 
hudutta bulunan kabileler aracında 

tinin örtt idare illn edeceği de ya • 
landır. 

• Belçika sosyalist fırkası harp a • 
leyhinde tasarlanan gösteri~ tehire 
karar vermiştir. 

•Bay .Musolini Fransaya karşı sem· 

iıi yazıyorlar. 

Franaız ıazetelerinde bu matem i 
.. yı1a1ar aynhmıbr. Hepıi, dost 
tin, büyük harbin ıilab arkadaıı B 
bnm duyduilı kederi ayni zamao 
ayni karıılıklı duyiu ile ayni kuvv,tl' 
duyduklannı yazıyorlar. 

---~----------~-------~ bolik bir harekette bulunmuş ve S f d 
llrenner'e çıkarak oradan ilerideki o ya orağında 
Fransız karakolunun bayrağını se • (Uıt yanı birincide) 

su merkezlerinin payla1nlmamasın - JA 1 t JL! ~'11 v- "m amış ır. .U memleket matbuabndan bazı a-
dan doğduğu sanılıyor. Bu hldisenin • Londranın resmi çevenlerl Bay telerde aon zamanlarda çıkan menfi ,ı' 
bir akis uyandırmıyacağı umulmak • Musolininin diyevl hakkında tavzih larla bu yazılara sebep olan pyri d1' 
tadır. istemek için Romaya her hangi bir tane tezahürler, her iki hükUmetin ,a 

• Deyli Telgraf gazetesinin Adis - müracaatta bulunulduğu hakkında a- rüı ve arzulanna UYlf\ll\ bulun~' 
ababa aytarına göre son rünlerde demi malalmat beyan etmektedirler. tadır. 

Habeş imparatoru derhal taarruza ge. • Musolininin kabine toplantısın • lki devletin iyi anlaıılmıı menfa~ 
çilmesini istiyen müfrit elemanlara daki diyevinin bütün Jtalyan ulusu ri her iki ulus araımdaki doıtluk v• 11' 

karşı gelmektedir. imparator bana tarafından derin bir memnuniyetle komıaluk miinuebetlerinin inkitaf ~ 
benzer tahriklere engel olmak için karşılandığı Romadan bildiriliyor. tarsinini emretmektedir. 
genç subaylara karşı inzibat tedbir- Gazetelerin dedikleri ıudur: iki taraf münevverlerinin gayret.JtJ 

leri almıştır. "'İtalyanın yaptığı bütün barış yo· ni karplıldı olarak gerek BW.ar .- ' 
• Cibuti şimendif erinin korunması- lile sokulmak nya ekonomik taviz • rek Türk efk&n umumiyeainde 

ru sağlamak için Adisababada bir kon }er elde etmek girişitleri, Habeşi!ilta - doıtluk ve iyi anlatma havası yara~ 
ferans yapılmıştır. Fransızlara göre, nın anlamamazhlt yüzünden hep su - ya tevcih etmeleri pyanı temenni ti" 

hattın kontrolü Fransızlarda kalırsa ya dü.şttiğünden meselenin tek bir iyi ni:yet bealemekte olan her iki~ 
ltalyanlar bunu işgal etmiyeceJderi kotarılma yolu kalmıştır ki: o da bu kUmetin, iki tarafça bütün tikir•t .,,, 
gibi bombardıman da yapmıyacak • memleketi süel işgal veya !Iyasal kon· beplerini ortadan kaldunuya v• ~ 
lardır· Fakat Habeşler tarafından trol altına almaktır!,, menfi tqebbütlere mani olmaya fili 
zaptedllirse hattın müdafaasını sağ· nifak olacaldanm ümit etmekt_...,,.., 

• Londradan gelen haberlere gö - •.J~ 
lamak kabil olamıyarağından kork • 
maktadırlar. re Habeş harbinin finansal imkan • 1' TıU O .. n -'er-'en duqtl 

)arı hakkında lta1yada M§!'edilen bil· "'' uı uı or 
• Maten gazetesi 60 ltalyan deniz - diriğ deniz çennlerinde şüpheli bir <V•tyanı Birinci aayfad-:,,, 

altı gemisine Malta civarında deniz şekilde tefsir edilmektedir. 30 Ağmto. =er hayran!' ·.,ı, 
manevralarına hazır bulunmak için Haftalık Synnand mecmaaaı ı . nG.Nbetile Mareıal Fevzi Çalıt"":;,,4'_ 
emir verildiilni haber vermekte, Si • R · • A L' 

ihtilaflar da bu memnuniyetsizlik • talyanın, Almanyanm finans usulle - lan eı.ıcamar latür" e 
ı · k" cilya kıyısında önemli uçak toplaluk- rint kabul etti.r..ı-ı -uyor. Deyll Tel· Jaii t'fllv-- •-'...;•tir.· 

Arnavutlukta çıkan ve bastırılan erı orükleml§tir· Arnavutlukta bir lan yapıldıfmı anmaktadır. l§IU&& .1- ,,_. •···-:s ~ 
a-..n hareketinin sebepleri artık an· isyan havaaı uyanmqtır. Rivayete gö- graf ltalyamn içinde bulunduğu fi • "30 A~·tos zaferini, CuP""~. 
- 3 .,. • Baldvfn perşembe gtinti Londraya 1 .ı, ·ıı rı ka d tik .... 
lafılmıştır. Bu isyan Arnavutluk için re isyan için bir hazırlık nrnıış. Fa- 1 1 1...a. nansa mU:i'ftü e Y et ten son • ıu.ıc.·n ,.elik ordusuna amek o~ 

ka is )A ta bik di dönecektir. Laval dün ta yan e "...,1- ra bu vazı·yet sürerse -"~da Italya ... ~ adece dahilt bir meseledir. t yan P nDI t e lmeden ge- 3-.n Ul D--buX.• d • 
1 Z 1 G'I" d" F' . gi ;., O -n1 kabul etmtştir. Laval ayni zaman. ı'rı"n bı"r tek lngı'Jlz gem'-ine mal ..ı:k. yaratan u ~ ... or u ~ ~ 

İsyana bat olanlar kra ogonun nera ı öl ı ıyerıye tm09tir. rada ~ QJ ;s.. ,_,,, 

la la is l ha 1 il 1 ela Amerika senatoeu dlf i§lerl komls· lem-'· •eya tn...ııız k!lmUrlerlnln en kutlular ve candan ayıdar 
ı~ ve dış sıyasasından hoş nmryan • o n ve yanın e e !51 ar e an aşmq ~ • 5• u 
)ardır. Arnavutluğun bütçe geliri bulunan jandarma kumandam genera· yonundan bay Popee'u da kabul et • ufak bir parçasını dahi atın almak rım. ~ 
,;'Irk parası ne sekiz milyon liradır; 1in bu geli§l üzerine isyan plbumı mittir· imkAnsız olacaktır, eliyor. Genel Kurmay BQflıanı M""1' 
masrafı üe on iki milyondur. Dört dayuldafuna hükmetmiş ve jaaclar • • Uzlaıma komi8yonu Politfain ifü· Telgraf gazetesi ltalya hUkOme • Fevzi ~mnlr ~ 

1 k dı H.r.t.A- t bu tara " uz! emrı"nl i ti raldle iki toplantı yapmııtır. ti d la kl la la l k --'· milyon l ra açı var r. uauıue ma vurun ,, verm § r. n en a ca ı o n nn para ama ------ıı•••-M•--• ,, "--
apfı lfmdfye kadar ltalyadaıı yapı • Bir Jta]yan motörii Ue bu isyaJtcdar • Adisababadan gelen bir ita.bere hususunda ufradrklan mütkiillerden kaydfyle yapacakları satışlar ha~ 
Jan istikrazlarla kapatıyordu. Fakat kaçmışlardır. Bundan sonra hüku - göre kap ettiği vakit korunmuı için şikAyet etmekte olduklarını ve dün de pek yakında ltalya ile her 

~tçe açıfmr devamlı surette fstfkrazlar met tahkikata başlamış, isyan şebe • Alman fmtfyazh bölgesinde bir ~ığı • aralarmda yaptıklan bir koaferaasta maaıneleye girişmekten çeldnınet 
la kapatmak yolu tutulunca alacaklı· kesini ortaya çıkarmış, elebaşı olan· nak yapılmaktadır. şiddetli tedbirler almağı düşUndükle- nln kuvvetle muhtemel buJund 
Jann imtiyaz ve saire gib1 isteklerini lan yakalanmıştır. Rivayete göre iki * Knhireden gelen bir haberde Mı • rint 11aber Terdfkten sonra en mflte • yaztyor ve filyle diyor: 
yerine getirmek Jbrm geRr. t~e ba yıl enel Istanlrul Balkan konferan • sır başbakanı Mısırlılarla lngtllzler ~bbis gemi amatBrlerlle kömür te - "Mefer ki ltalya lngllfz 
~~~~na~~~~u~• ~~~~-o~(~~ ~m~gQ~hlr~~~~~· _:d:m:er~~:~=in~M~J~e~t~b~l~~~i~h~m~u=a~m~e~~~~k~u~l~la~n~m~a~k~v~e~~~n~uf&z~k~ö~m~O~~-

L_~nun!!!!!i~e~.üiJ'1.eı:üL.atlmasınıll....lllLac..~- L...!:'.P'.lllUJ:lUlLl.BlllAJ:..aı:ası.wııuu.ıt::...._.~_J"-A..._.-.ıı.-.-a...L.:--------~---_. 
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lh k6şeai Festival haz·ırJıkları 
• 
1tnur ve Nüfus 

Telefon sosyetesi satın alındı 
Satın alınma mukavelesi dün gece imzalandı 

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

B d ı k bakanımız sosyetenin nasıl alındığını, ne kazandığını, nasıl 
ayın ır ı o . ·ı ... . . ... d r 

işletileceğin; anlatıyor. er etlerin indırı ecegını muı e ıyor. 

T" İınparatör Tımur 
llrhistanı, lranı, lrakı, Hindi 

Suriyeyi zaptettikten •onra 
cıdol11da meırleketi ellerinden 

11 beyleri yanına toplıyarak 
anlı padiıahı Bayezit aleyhi

.:Vİlrüyen büyük Türk cihangi
:11 Timur olduğunu bilmeyen 
~f11r. 

Timur Bayezit ordu•u il~ Arl· 
rq :YakınlCırınela büyük bir mut 
rebe vereli. (20-.-T emmuz-
02> bir gün aabahtan akıama 

cır süren bu multa.rebede Oa· 
. rılı ortluau yenildi. Yıldınm, 

0 ila ile birlikte Timure eair 
ftii. Nihayet Buraayı, /zmiri al· 
' Bizanıu yeniden haraca bağ-

ı. 

r· 1murun keneli yaptığı ve bı-
• 

1.~iı (Tüzük) de yazılıdır ki 
Yük Türk hükümdarı kendi 
ectiıinde daima fU dört vezirin 
lıınn-- . d' .. ......_,., ıster ı: 

l - V•1 L "L • • 
Cc v 1 Ô.yetler Ve nCllR Vezırt 0 

• '-4-1&.t ~c •• •-• °" l"'a .... A•• • e-'-• ._ - -
1~tl.en, onu aliıkalandıran me· 
~erinden haber verir. Vilayet
" gelirlerini veren odur; hal.k-

11, er ,__ . A A • 

l . za~tan, tıcaretten, asayıf 

Haziran baılangıcından beri 
telefon sosyetesi mürahhasları ile 
bayındırlık Bakanlığı arasınd,. 
sürmekte olan konutmalar dün ta 
mamile sona ermİf, mukavele ye 
ni postanenin bat müfettitlik da-

iresinde gece saat 23,45 de imza 

edilmiştir. 
Sosyetenin bütün tesisaAtı,_ ~al · 

zeme, efya, emvai ve em~ikı, ı~ 
tiyaz mukavelesinden dogan bu 
tün hak ve vecibelerde artık sos 
yetenin hiç bir hakkı kalmamı, 

tır. 

Dün, sabah ve ö~!eden •onr ~ 
Bayındırlık Bakanı Bay ~l~ Çetin 
Kayanın batkanlığında ıkı taraf 
ıon defa yeni postanede toplan 
mıt, iki tarafın da kabul etmit ol· 
duğu esaslar dahilinde hazırlan: 
mıt olan mukavelenin madde,1~~1 

bir daha kartıhklı gözden geçırı · · 
mittir. Bundan sonra Türkçe v" 
İngilizce olan metinleri ba:md~r
hk bakanı Ali Çetin Kaya ıle fit· 
ketin delegesi Bay Gill arasında 
imza edilmittir. 

Dün kendisile görüten bir mu-
barririmize Ali Çetin Kaya ıunla 
rı söylem ittir: 

- Hiikiimet yirmi yıl müddetlı: 
her yıl kırk bin fngiliz liralık bir 
takaitle ödemek auretile sosyete· 
-:- ı..;;,.;;" .,..,.,1,1; manevi her şe· 
yini devir ıJe teslim alml§tır. Bn 
ydlılı taluitlerin ötlenmaine tlört 

lzmit fabrikası 
erırıden o hesap verir. 

e .2 - Serasker: Vazifesi asker- Memleketin kağıt ihtiya· 
"in Vazifelerinden, gelirlerin- cını karşıhyacak 
~· 0 nlara ait para iflerinclen Açılma töreni yakında yapıla-;r vermektir. cak olan İzmit kağıt fabrikasının 

,1 - Seyyahlar ve •ahipaiz montajı tamamen bitmit bulunu
t< Qr veziri: Bu ve.zir kayıpların, yor. Bugünlerde fabriktının tur • 
erıleı-,· ı· aril • ali ·1 "ht" n, ır enn m an e ve binleri yapılmakta ve ıu ı ıyacı· 
e):VQhların ödeyeceği vergilerle nı kartılamak üzere kiraı; dere · 
eıruldu. Ağnam, mer,, a, ,ayır sinde ayrı bir tesiıat vücude ge • 
er:ileri bu toplar. Hazineler; tirilmektedir. 

daza eder. lzmit kağıt fabrikası çalıtma • 
4 - s . . G l' d . . kA v aray ve.zın: e ır en gı· ya ba•lar ba•lamaz her cıns agıt erde l • ,. ,. 

ehl ~, at arın, hayvanların yıye- imal edileceği gibi gazete kağıdı 
l erıııin hesabından mes'uldür da çıkaracaktır. Ayni zamanda 

~ 1'11Paratorluimn ir mali lf
0 

lerile · k b' k ~ 0 - 3' zarf bilet ve saıre yapaca ırço 
~'Qfnıcrk •• d ,. k"L ' "• u.zere e uç anya var- hususi makineler de i9liyen~k kır-

~ ' iti bunlarla olan yedi lıifilik tasiye itini kartılıyacaktır. 
ı::et ~alları iıleri kararlcqtırır· llitikli makamlarla yaptığımız 

, :. llJtlrJ'cr arzeJerlercli. konuşma neticesinde f a~rikada 
~ 1

'1turun bunlardan bcqka •o· 260 iıçinin çalııacağını öğrE.ndik. 
0 ;Q fG')'an bir ihdası daha var; Bu İtçilerin iki yüz kadar erkek, 
Qrt Q İmparatorluğun nülunınun altmıt kadarı kızdır. Diğer ~araf. 
11• ~" ekriJme iflerinclen ve keneli· 
"trı b tan bugünlerde montaj !tlerine 

bq " Gfarmağa mecbur olduğu nezaret eden 30 uzmandan sekizi ttt:'.lt meselelerden kendisine fabrikada çalıımakta devam ede-
~ veren bir arz beyi! 

~~ 1~''" 20 T qrinievvelcle yapa- _cy_t_ır_. -·--··••WI n•ııı•-· 
ftt' Pnlz nülas yazımının ehem- run yanında da bilinmiyor de· 

':Veti anlQfılıyor ki büyük Timu· iilmiı ! 

Şehrimizde milli oyunlaı oynıyacak Yu· 
nan köylülerinin giyini§ §ekli 
14 Eylülde bcqlayacak olan 

festival hazırlıkları vakti yaklaf• 
tığı için önemli bir ıekil almıı· 
tır. 23 Eylül gecesi ıimcliye kadar 
halka açılmamıı olan Beylerbeyi 
aarayında büyük bir balo verilme· 
si kararla,ml§tır. Bu baloda bah
,ede ve içeride olmak Ü.zere iki 
cazöand çalacak, bahçede ayn 

Dün gece muka vele imzalan~rken eğlenceler yapdacaktır. 
yıl ıonra yani 1940 yılında ba§la- caktır. Bunun için Kamutaydan BüyükaJaJa halk partiai bina-
nacaktır. Dört yıllık ödeme gecik· bir kanun geçirmek lôz.ımdır •• ,, 11ncla bir plaı lorm hazırlanmq· 
mesine karşı sosyetenin hazineye Bakan, sosyetede yapılacak fır. Burada, futiuale gelecek ıılu•· 
karşı olan ihtilaflı borçları mah· değİ§İklikler ve idare tekli hak· lar alfabe ııra.Ue dizilecekler ve 
aup edilmiıtir. kında da tunları söylemittir: l1ayrak fekme mera.imi burada 

Yıllık kırk bin liralık öeleme· _Bir müddetten beri muraka.. yapılacaktır. Ada i•kelerinden 
lerin bono veya tahvillerle yapıl- be itini yapan Bayındırlık Bakan· Lüna parka kadar olan yola kat
mcuı, iki taralın tayin edecekleri lığında muhabere, muvasale mü· ran dökülmektedir. Adanın türlii 
mali mütehassıslar heyetince ka· ıaviri Kadri, Ankara telefon iJa- yerlerine hoparlörler konmakla· 
rarl~tınlacaktır. . '"d'" .. N" • t teı"g I dır. Eğlence geceleri ada kıyıla-

resı mu uru ıyazı, poı a ra J 'alel el _Lı Lt 
Posta telgraf telefon idareıi • • d F · rın a meı er e y"""acaM ır • 

• mühendıslenn en uat ıosyetenır. """""""'"-mn••-•u•mm•-·---·-"""-
bir Eylülden itibaren ıirketin tes· · al akl d b k 

idaresini ellenne ac ar "· Baş a anımız limine b~lanacak ve bu günle-
meçten itibaren sosydenin devlet Sosyetenin Türkiye tebaasından Evvelki gün dişlerinde bir a • 
heaabına iıletilmesi temin edile. olan memur ve müıtahdemlerint meliyat yaptıran Başbakan Ge • 
__ ,.,:,.. olduğu gibi muhala.za edeceğiz •• , neral ismet lnöı.ıü evvelki geceyi 

Bu aöylediklerim, mukavele· Perapalaı otelinde ıeçirmiftit. 
nin iki mat1t1eri ile tm1atı1,,..,hr. Müzeler mahallesi Batbakan, dön d• otelde dinlen· 
Diğer maddeler tatbikat ve leler· mittir. 
ru .. ata aı'ttir. So:ıyetenin ·-1lık vari- Sultanahmette bir müze- •1-----.... ------->'" ardan kalma büyük meydan, ti • 
datı gayri D<Jli olmak üzere bir ler mahallesi yapılacak yatro ve tarihl eserleri, böylece, 
milyon küsur liraelır. Bu varidat iki aydanberi Profesör Baka • bir müze mahallesi halinde mu • 
tan işletme masrafları çıktıktan ter tarafından Arastada yapılan hafaza edilmiftir. 
sonra ıali hasılat olarak sosyete· Bizans işi mozayık araıtınnal:ırı Uray da, Sultanahmet v~ Aya• 
ye son beş yıl içirıcle •enede üç ve bu hafta içerisinde sona ennit ve sofyada böyle bir müze mahalle. 
ya dört yüz bin lira kalmakta idi.. Urayda yapılan bir toplantı ile ıi meydana getirmek imyor: Bü· 

Şu hale göre bizim kanaatimiz· mozayıkların yağmur ve •el gibi yük Ayaaofya, Sultanalılbf:t ve 
ce sosyetenin hükumetçe •atın a- tabiat tahriplerine karşı muhafa • Küçük Ayasofya al'kalarında ka· 
lınmıı olması tamamen memleke· zası için üstünün kapatı!dıktan lan yangın yerleriyle civarı kimi· 
tin ve hükumetin menfaatlerine 

başka yan duvarlarının bir duvar- len alınarak Çatladıkapı ile Sa • 
muvalıktır.,, 

YAPILACAK YENi iŞLER 
Bay Ali Çetin Kaya, ıoıyetc 

teslim alındıktan sonra )·apılacak 
yeni itler hakkında da tunları söv· 
lemittir: 

- Posta telgraf ve telefon ida
resince teslim alındıktan sonra 
tedricen tesisatın ıslah, tanzim ve 
tevsiine çalışacağız. Bu nıretl~ 
halkla olan mür.asebetlerinin ka
rarlCl§tırılmaıı bizim için yapıl
ması pek arzu edilen bir nokta· 
dır. 

Tabii ücretlerin ele indirilmesi 
ve halkın ekonomi ve enclüıtr1 
noktai nazardan tahammülüne uy
gun bir dereceye getirilmeıi esas~ 
ları şüphesiz nazarı dikkate c:lına· 

la da çevrilmesi karar altına alm- raybumwıu birle§tiren kııım da 
mıştı. buna ilave edilecektir. Bu suretle 

hittiğimize göre, Profesör meydana ıelecek sahada yapılan 
Bak~terle yapılan konu~mada di· araıtırmalarla birçok eski eserle
ğer önemli bir karar daha veril · rin daha meydana çıkacaklan 
mi§ bulunuyor: tüpheaiz bulunuyor. Çünkü, hu • 

Büyük Avrupa şehiılerinin, dudu çizilen bu kısmı, Bizans me
bilha11a "Müze tehirleri,, diye deniyetinin en çok önem vererelC 
şöhret kazanmıt olan Atina ve üzerinde eserler yaptığı bir saha 
daha ziyade Romayı ziyaret eden olduğu gibi, Osmanlı imparator • 
seyyahlar, bu tehirlerin eski anıt- luğu zamanında da ayni ehemmi• 
lan tophyan meydanlarının bü · yeti muhafaza ediyordu. 
yük bir mıntaka halinde ayrıldı · Alakadarlara göre burada ya· 
ğını göreceklerdir. Bu mP.ydan . pdacak bir müzeler mahallesi, 
lardaki eserler, tıpkı bir müze yalnız seyyah duhuliye~inden 
bahçesindeki eserler gibi muha . masrafını çıkaracağı gib:, ayni 
faza olu~ur; içeriye de ancak bir zamanda lstanbulun tarih bakı -
duhuliye mukabilinde girilebilir.. mından da elde edeceği kıymetli 
Roma şehirlerinin eski Romalı · bir İf olacaktır. 

, Pratelllnl kardeşler Avustralya yolunda: No. 29, 31Ağustos1935 
ttttlitansa can..bazhanelerinde çalışan (FrateJlini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tarafından çağırılmıştır· Uç brdeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün ' 111 

bu en mti.•ar komiklerinin seya hatlnl takip edeceksiniz. Bu macera11 iyice takip edebilmek için bu resimleri kese;-ek toplamak ve bir kol1eksly on yapmak lazımdır. 

i/t;.. OENİZ. JC.UŞUNA.NİŞAN' 1---..a..;.-~ 
A.LDIJ< ON İl<.İ IC:ARGA 
'oü~ü11.oü1< 



~ 4 - KURUN 31 ACUSTOS 1935 

Harbiye mektebini bitiren gençleri
miz dün törenle diplomalarını aldılar Rnkarada 

ıııınH1111ııııınırııı1111111ııııııııı1111111ıııııı ı ı11n"hıu111ııııH111ıı1 111ıııııııııH ıu ı11111ııııMıııııııı1111ııııııınıııı 1111111ııııı1t1nıauu11wııııtnıını 

'' önünüzde 30 Ağustos zaferini yaratan Başbuğumuz 
Ulu Atatürk'ün açtığı geniş yol vardır ,, 

Bir yılda yarım milyo 
intikal muamelesi! 

Düa HarJ»ye mektebinde 1935 me· 
mnlatma. diploma. dağıtma töreni ya. 
pıldı. 

Törene fırka komutanı general 
Muzaffer, Merkez komutanı general 
Fehın!, Topçu atış mektebi dlrektö • 
rö ıeııeral Zihni, deniz komut.anı al· 
bay Tallt, ııça.k komutanı yarbay 
Naim ve diğer bir çok subaylar gel -
mi!f bulunuyorlardı. 

dindiğinlz ilk hedefe bugün vardınız. 
Sizi, sayın generalimiz ve sayın ko -
rwklannuz önünde tıeldmlanm. iki 
yıldan.beri sizi buraya getirmek için 
büyük enwkler harcayan, okulumu -
zun değerli öğretmenlerine ve ko -
11wtanlarına ayrıca teşekkür ederim. 

saadetli günilnde ödevinde ıaşırma -
11UŞtır· Bu feyizli Harbiyenin danila. 
rı altında çıkan geçmifleriniz, her 
yerde ilerlemek ve yükselmek nıeı'a • .. 
lesini tutnwştur. Nitekim bütün ulu
sun ı:e yurdun yere düftüğü zanne .. 
dildiği sırada, yine buradan yetişmiı 
büyük Atatürk, kurtuluş livasını kal
dırmış, yurdu ve ulusu bugünkü muh
teşem saadete vardırmışhr. Kamuta 
edeceğiniz erler, ulusun çocukları. bi
rer elmas parçasıdır. Onlar iyi ku -
manda edilirse, fetlıetmiyeceğiniz hiç 
bir kale yoktur. 

1apu ve Kadastro genel direktörü 
1 apu işlerini anlatıyor 

Tören saat 15 de, istiklal marşı -
run çalrnm.asile başladı. Sonra istik-
111 marp bir kere daha ve gençlerin 
hep bir ağızdan söylemesi suretile tek 
rar edildi ve diploma dağrtma töre · 
nine geçildi· 

ANTlÇME 
Önce ant içildi· Harbiye öğret • 

menlerinden yüzbaşı Halit nıezunla -
ra. yemin ettirdi. Mezun gençlerin her 
biri mektep alayının sancağına el ko· 
yarak cür ve inanlı bir sesle şöyle 
ant içiyorlardı: 

"Hazarda, seferde; kara.da, deniZ. 
'de ve havada, her zaman her yerde, 
milletltrul ve cumuriyetim.e doğruluk 
ve muhabbetle hizmet, kanunlara. ni
zamlara N dmirlerime itaat edeceği • 
nw. aakm'llğin namuıunu, Türk ıan • 
cajrnuı f'J1IUU canımdan aziz bUip i· 
cabmda vatan; cumuriget ı:e ı:azile 
uğrunda seve seve canımı feda ede. 
ceğfme MllWSUm ÜzC'rine ant içerim.,, 

Mezun subaylar, bundan sonra fır· 
ka komutanı general Muzaffer, mek· 
tep komutan vekili bay Mehmet Ağus· 
tos tarafmdan Yerilen diplomaları sı
ra ile alıyorlardı. 
! MÜKAFATLAR 
' Diploma dağıtılması bittikten son-
r~ smfın birincisi Marat ~ 
lı Bay Muhsin, ikincisi lst.anbulJu B. 
Ekrem, üçüncüsü Samsunlu Bay tı · 
hamiye ıntik!fatlar verildL 

Birinci mezun tarafından, Harbi · 
ye mektebinin yıldönümü kütüğüne, 

1935 yıJdm çakıldı· 
BAY MEHMET AGUSTOSUN 

SÖYLEVi 
Sonra mektebin komutan vekili 

Bay Mehmet Ağustos meıun talebeye 
karşı bir söylev verdi. 

Mektebin komutan vekili, mekte -
bin kuruluşundanheri sayı itibari1e 
QODaDJDCI subay 8Inif l teşkil etmiş 
olan meıunlara hitap ederek dedi ki: 
., "Sb, uzun yıllardanberi emel e -

"Siz bundan tam iki yıl önce cu • 
muriyet alaylarının Uk ıallanna gi -
rerken, birinci andı içmiştiniz. Bugün 
ildnci. ve sonuncu andı içtiniz. B~, 
en buhranlı zamanlarda, hayat mev· 
:mu bah&olduğu zamanlarda, her an 
hatırlıyacakıınız· Bu ant, size reh • 
ber olacak ue bunu hatırladığınız müd 
detçe mu.vaf fak olacaksınız. 

"Size iki yıl içinde öğretilen aB -

kertik bilgitıl bir anahtardır. Onüniız
de, 30 ağustoa zaferini yaratan BCZfbu
ğumuz Ulu Atatürk'ün açtığı geniş 
yol vardır. Bu yol, namütenahiye gi -
diyor. Burada o kadar ün almalısınız 
ki, ulusun diğer mesleklerdeki genç -
leri, sizi dr.frıa önde görsünler ve si· 
zi - askeri tabirimizle söyleyim -
"bir emniyet T..-ıt'mı,, olarak önlerin -
de bulsunlar, hayatınız bitse de son 
hedef bitmemiş olacaktır. Hayat bi -
ter. Ulus için hedef bitmez. Hiç dur -
mıyacaksınız, çalışmanız bu yolda o
lacaktır. 

"Yaşasın, Büyük Başbuğumuz A· 
tatürk! 

"Yqasın, ordUIUln gür kaynağı o
lan asü ulusunuız! 

"YQfa.sın, Türkiye cunıuriyetinin 
kahraman ordutlu!,, 

GENERAL MUZAFFERiN 
SôYLEVI 

Mektep komutan ,·ekilinin bu can · 
lı söylevinden ıııonra, fırka komutanı 
General Muzaffer, bir söylev vermi;, 
ve demiştir ki: 

"Size bugün diploma verme tö
reninde bulunmakla bahtiyarım. Bu • 
gün üniformalarınızı taktığınız za • 
man, talebelik hayatından kamuta 
hayatına giriyorsunuz. Bu 11uretle o -
muzlarınıza yüklen.en büyük ödev ı:e 
metl'uliyeti hatırlıyorum. Bundan son. 
ra yürüyeceğiniz yolu komutanınız 

şlze kııaca ve vecize olarak anlattı. 
Güdeceğirdz yol, sizden öncekilerin 
yoludur. Türk ıubcıyı, felôket gün -
lerinde mmıeviyatını uıkdırmamış en 

Rütbelerinizi kutlular ve hayatı • 
nızda daima yüksek ödevinizde mu -
valfakıyet dilerim.,, 

SAC OL· · 

Bu sırada bütün genç subaylar, 
bir ağızdan komutan generale"- Sağ 
ol!,, diye haykırmışlardır. 

General sözüne devamla: 
"Sizi yetiştiren mektep konwtaıımı 

ve öğretmelerini yürekten tebrik ede
rim. Sağ olunuz.. Yeni vazifelerini , -
ze güle güle.oidiniz ..... 

Demiş ve bunun üzerine genç kah -
ramanlar, tören salonunu inletircesi· 
ne "Sağ ol!" diye tekrarlamışlar · 
dr .. 

General Muzaffer, tören esnasın
da bir başka ,·azife ile ayrılmış bu -
lunan İstanbul komut.anı Korgeneral 
Halis Ye ilbay Bay l\f uhittin namına 
tebrik sunmuştur. 

1\lezunlar bundan sonra Harbiye 
mektebinin: 

"Yaklaşacak düşmana mezar olur 
bu yerler 

Şimşeklere sorun ki bize ölmez 
rıı.;.: _,,,,, .J ... -· .... 

Mısralarile biten marşım hep bira
ğrıdan okumuşlardır. 

Daha sonra mektep alayının san -
cağı, törenle avludan geçirilmiş ve 
konuklara zengin bir büfeden ikram 
edilmiştir. 

Mezunlarm sa),sı 650 dir. Bir kaçı 
deniz levazımına ayrılmıştır· 

Mezunlar, diin Cumuriyet abidesi· 
ne büyük ve pek 7.arif bir çelenk kor 
muşlardır. 

KURUN - Genç Bubaylarımızı kut· 
lar ve muvaffakıyetler diler. 

30 Ağustos zafer 
dün candan 

bayramımızı 
kutluladık 

Geçit töreni güzel oldu 
türlü yerlerde bahçe 

Fener alayla.rı ve gece 
eğlenceleri yapıldı. 

rt 30 atutos zafer bayramı dün bü· 
yiik ti-enlt1 katlulandı. Daha. evve1ki 
akşamdan süslenen şehirde dün sa -
balı pek erkenden bir canlılık, bir ha· 
reket vardı. Tramvaylar, otomobiller 
,Y.11rtdqları Beyazıda taşıyordu. Be· 
yazıtta Universfte kapısı önüne bü -
Y:iik bir tribün kurulmuş, meydanın 
etrafı tellerle çevrilmişti. Zabıta me
murları ve askerler alayın geçeceği 
yerlerde inzibatı temin için erkenden 
yerlerini almışlardı. Saat dokuza doğ 
ru kıtalar, mektepler Beyazıda reJe
rek Üniversite bahçesinde kendilerine 
ayrıJan yerlerini aldılar. Dokuz bu -
çukta ise bütün askeri kıtalarla mek • 
.tep ve sivil teşekküller tamamen gel
miş bulunuyorlardı· Beyazıt meyda · 
mnm her tarafı, evlerin bütün kat · 
Lur, hatt! damlan bile insanla dol
muştu. Saat tam onda l!ıtanbul ko -
ınutaıu general Halis ilbay ve pr -
hay Bay Muhiddin Uıııtündağ otomo· 
blllerle Üniversite bahçesine geldi · 
ler ve kıtalarla mektepleri tef ti~ et -
tiler. Bundan sonra bu sene Harbi .. 
Y8J'I 'Mtlren ya.rsnbay Hamdi Ata • 
soy. 30 afatos ve ba~kumandanlık 
mu'harebell haklmıda bir söylev ver-

ral Halis şu mukabelede bulundu: 
"Sayın yurtdaflarım, arkadaşla • 

rım, 

lıtiklôl cenginin süel alanındaki 
ebrelerini özet olarak söylemiı bulu· 
nan genç arkadaşımın sözlerini tek -
rarlamaya ve ona ilaveler yapmaya 
ihtiyaç yoktur. Bunlar hepimizin di • 
mağ ve yüreklerinde olanca heyeca· 
nile yer tutmuş büyük vak'alardır. 

Ben yalnız tlavaşın çetin günlerinde 
yaıan.ılan ruhl kudreti işaret etmek 
istiyorum. 

YurtdCZflar, bilirsiniz ki biz istik • 
lal cengine dünyada hiç bir mil/itin 
düşmediği tehlikeli bir durumda baı· 
latlık. Cengin devamı süresince de bu 
tehlike eksilmiş değUdi· Bununla be • 
raber bütün bu güçlükler Qfıldı. Çok 
kuvvetli düşmanlar yenildi. Sıyasal 
ve süel alanda en yüksek başanlar 
kazanıldı. Çünkü iltiklôl cenginde 
bütün millet ve ordu vazileye sarsıl· 
maz surete tlarılmış. başkomutan bu· 
lunan Ulu Ondere kalpten ve candan 
bağlılığını fani hiç bir arzu gev,et • 
memlı ve hattd harp uzadığı nubet· 
u kuvvetlenmiş, kök ıal17U§tı. Elbette 
mUll vazifeyi başarmak yolunda va -

fedakar bir milletin önünde hiç bir 
kuvvet tutunamazdı. Nitekim düf -
manlarımız da tutunamadı, yer yer 
ezildi, atıldı ve t'atanımız kurtuldu. 
Büyük ve (Ufi/ milletimiz eğemenliğini 
yeniden aldı. lJlilli şeref ve kudreti
mizin kaynağı olan cumuriycte de 
kavuşuldu· 

Arkadaşlar bu mutlu günlere e -
ri§mek yolunda miibarek hayatlarını 
csirgemiyen şehitlerimizi rahmetle a· 
narken fedakarlık ve feragatli çalış· 
malarile bizi harbin ve inkılabın za· 
!erlerine kavuşturan büyüklerimizi ve 
büyük milletimizi candan tebcil eder, 
Büyük Cumurreisimiz Ulu Atatürk'ün 
huzurunda derin minnet ve şükran 

hislerile eğilirim. • ., 
Bu söylevden sonra Harbiye ban

dosu lstiklal marşını çaldr. Bu esna
da askerler selam vaziyeti aldılar, si· 

1 

,·iller şapkalarmı çıkararak şehit as· 
keri selamladılar. 

GEÇİT RESMi 
Sonra komut.anla vali ve diğer za.. 

bitler tribüne gide?rek yerlerini al -
dtlar Ye geçit resmine başlandı. 

llk olarak Harbiye bandosu ve 
Harbiyeyi bu sene bitiren yarsubar 

Ankara, 30 (Kurun) -- Tapu 
ve kadastro genel direktörü Bay 
Cemal lstanbul ve lzmir.a yaptığı 
inceleme geziıinden dönmüştür. 

Bay Cemal kendiıiyle görü • 
fen gazetecilere muhtelif tapu it-, 
leri hakkında aşağıdaki izahatı 
vermiştir: 

" - Tapu ve Kadastro idaresi 
son senelerde normalin çok üs
tünde çalıımak mecburiyeti ile 
kartı1qmıttır. Bu huıuata ısize bir 
fikir vermit olmak için şu kadarı4 
nı söylemek kafidir, zannederim: 

Tapu idarelerine 933 ve 934 
senelerinde iskan idareleri tara • 
fmdan tescil edilmek üzere dev· 
redilen dosyaların say111 63.479 
dur. Bunlardan Mayıa 935 yılına 
kadar teıcil edilip tapuya bağla
nanların aayısı da 55.937 dir. 

Geri kalan 79 bin küsur dosya 
da kıymet kağıtlarının i•karıl • 
ma.aı için vergi dairelerinde mua 
mele görmektedir. 

Gene bunların içinde yanm 
milyona yakın İfgal muamelesi 
yapıldığı düıünülür İge tapu ida· 
resinin ıon seneler içinde ne ka • 
dar büyük bir emek ha?camak 
mecburiyetinde kaldığı k.<!ndili -
ğinden anlatılmıt oluna.,, 

Rav C:Pma1 l..awz. cnt~et.PL. .. in 
yazdıkları gibi Ka.daıtro teşkili· 
tmın kazalara kadar tescil edile· 
ceği hakkındaki neıriyatma kartı 
da: 

- Şimdilik buna maddeten 
imkan bulunmadığı ve bu habe -
rin lstanbul halkına kolaylık ol
mak üzere Jatanbul tetkUatında 
yapılan bazı değişikliklerden çık
mıt olmasının mümkün olduğunu 
söylemi§ ve demitlir ki: 

- Şimdiye kadar lıtanbul vi
layet ve kazalarının tapu iıleri İs· 
tanbulda Sulbrn.ahmetteki tapu 

dairesinde görüldü. Bunun halka 

• .ıgı olduğu halde Harbiye alayı, ih - ı 
tiyat zabit mektebi müzikalariJe bir • 
tikte Kuleli, Maltepe liseleri, deniz 
bandosu, deniz lisesi, deniz hazırla · 
ına erbaş mektebi t.akip etti. Biraz 
sonra kara ve deniz askerlerimiz ge· 
çit resmi yaptılar. Piyade, topçu, mu· 
habere, sü,·ari, makineli tüf ek, nakli· 
ye, deniz kıt.aları halkın mütemadi al· 
kışları arasında geçtiler· Askerlerden 
sonra itfaiye müzikası ve efradı tay· 
yare timsali, şehir bandosu, mektep -
Jiler, izciler, esnaf kurumları geçti ve 
bu suretle de Beyazıtta.ki geçit res · 
mi bitti. 

Geçit alayı Cağaloğlu - Sirkeci -
Köprü - Karaköy - Tepebaşı - ls· 
tiklal caddesi yolile Taksime gitti. 
İstanbul komutanı ile İlbay ,.e diğer 
zevat daha evvel Taksime gelmişler · 
dl. Alay gelince abidenin yanındaki 
direğe Türk bayrağı çekildi ve ban -
doların iştirakile lstiklU Marşı ça · 
Iındı. Sonra Harbiyeden mezun olan 
yarsubaylardan İimail Oray ve deniz 
lisesinden Hüsnü Korur birer söylev 
verdiler. Abideye belediye ile Harbi
ye, bahriye mektepleri, Parti Beyoğlu 
şubesi, Beyoğlu halkevi tarafından bi 
rer çelenk kondu. Bundan sonra da a· 
tay dağıldı. 

Dün sabah dokuz buçukta lstan -
bul komutanlığında bir resmi ka -

bul yapılarak tebriklerde bulunulmuş· 
tur· Gece de fener alayları yapılmış, 
halk gece yansına kadar eğlenmiştir. 

UÇAK BAYRAMI 

çıkardığı güçlükleri kaldmn 
çin vilayet içindeki ilçelerin 
işlerini ait oldukları ilçelerde 
tırmayı muvafık gördük. 
için lıtanbulda Beıiktaf, S 
Kadıköy, Oıküdar ve Bey 
ilçelerinin tapu doıyalarını a 
tık. Bunlardan binaıı yapılan 
küdarm tapu itleri bugün mer 
den ayrılmı§ bulunmaktadır. 

ğer itlerin de binaları yapıldı 
ıan tapu itleri merkezden al 
caktır.,, 

Bay Cemal §İmdiye k• 
memleketin türlü yerlerin~e 
pılan kadaıtrolardan elde ed 
tecrübeler ve görgülerle hun 
ıonra yapılacak kadastro iti 
nin daha az bir zaman içinde 
teceğini ıöylemittir. 

Bay Cemal, ayrıca, bu yıl 
ıiaatm azlığı ve iıyarlarm . ki 
yetsizliği dolayııiy)e Adana 
Beyoğlundan ba§ka yerlerde 
dutro yapılmıyaca.ğını ıözl 
ne ek.Iemittir. 

P•ll• halterl•rl: -------· Tramvayla otomobil 
Şoför Salihin 1908 numaralı ot 

bili Gazi halaskar caddesinde 131 
m.lll'8h tramvayın önüne a-ecmek i 
Ken Karıuıan geıen ı ,., ~l'bllraıf" 

vay ile çarpı~ımıtır. lkiıi de hasar• 
ramıtbr. 

MOTOSiKLET ÇARPMASI 
Niıanta§ında Hacı Manıur eoka 
oturan Hamdinin bindiği moto 
amele Zihniye çarpmıı yaralamııtd' 

KAMYON ÇARPMASI -
köy nakliyat aoı:reteıine ait 3777 
ah k&myon Kal:.ataıda "lrabacı 

çarpımı yaralanuıbr. Y arah cerralı 
ıa haıtahaneıine kaldmhmıtır. 

FALA BAKAN - 5eyoilunda 
hamam caddeeinde Ferahfeza • 
manmrn yanındaki arıııda maball• 
cuklariyle kapıcrlann falma 
çingene Zekiye yakalanmııbr • 

run ilk günü idi. Hava kurumu 
fından şehirde rozetler dağıtıl 
Gündüz Ye gece de uçak ku 
tarafından türlü eğlenceler terdi 
dilmişti. Beyoğlunda Taksim, C 
riyet, Panorama, Marmara ve 
bahçelerinde eğlenceler, Beşik 
Süreyya bahçesinde temsil, Be 

da Çubuklu gaıinosunda sünneı 
ğünü, Erenköyde Suadiye kor 
kır eğlencesi yapılmı§tır. Bunda" 
ka ~hrin türlü bahçelerinde de 
celer vardı. 

Beyoğlu halkevinde de düıt 
büyük bir müsamere verilmiştil'• 
veH. istiklal marşı çabnmı§, .Bt 
lu halkevi korosu cumurlyet 

söylemiş, bundan sonra Sinop 
\'1 Bay Cevdet Kerim 30 ağus-to' 
ferini anlatmıştır· Sonra halk dl 
leri söylenmiş, "Kızıl çağlı~ 
''Şer'iye mahkemesinde,, piyestetf 
nanmıştır. 

RUMELlHlSARINDA 

Dün akşam Rumelihisanndl 
kurumu, Bay Necibin bağında tP 
lence tertip etmiştir. Bu kır dl 
bütün gün ve gece sabaha kadit 

müştiir. Gece eğlencesinde -1 
milU oyunlar oynanmış, ~k si 
len ilmiştir. 

BAY MUBIDDININ Ş(JL6fll 
lstanbul llbayı Bay MuJdd~ 

tUndaf, dünkü geçitten sonrs 
tanlara Pera alas otelinde bit 
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, ıtılaf devletlerı tarafından ıan • 
Nazilli pamuklu mensucat f ab-

i laşmetlii Kralın gururunu okşayışla 
sur ediliyordu. 

ikizleri teslim iradesi çıktı! 

rikasınm temel atma töreıune git 
tiğimiz gün ora halk parti"i kura· 
ğında Sovyet lzmir General kon· 
solosu, Sovyet dı§ ticaret müıneı -
sili ve Tan Ajan11 muhabiriyle 
ve başkalariyle konuşan ekono -
mi Bakanımız, kendisini karşıla
maya gelenler arasında duran 
meşhur Demirci Efeyi tan.ttıktan 

Istanbulun işgalinden ıonra 

dağılan Meclisi Mehusan azasın • 
dan Mahmut Celalin vapurla ve 
istanbulin ile Üsküdara geçişi 
hiç te göze çarpmadı. Re,,mi bir 
ziyarete gidiyor sanılabilirdi. Üs
küdardan Bursaya kad :Lr olan 
tehJikeli ve sıkmtıh yolculuğun 
h ütiin zahmeti Bursa da Mu&taf a 
Kemalden gelen bir iltifatla öden· 
mişti: Mahmut Celale Aznavur 
kuvvetlerine karşı halkın uyanık 
bulundurulması vazifesi verili • 
yordu. 

Battarahn özü: 

dt 
J10 

Kaptan Kof/in, 1829 tarülin
d.e yapı.§ık kardeıleri Siyamdan 
Amerikaya getiren lnoiliz, on · 
ları nasıl ele geçirdiğini anla -
tıyor. Dostu Hanterle birlikle 
ıiyaretine gittikleri saray rrwn 
subu bir Siyamlı, bu iki. misa
firine Siyamda kusurlu çocuk
ların, ırkın bo:ulmama8ı mak -
ıaı/ile öldürüldüğünü, yapı§ık 
kardeşlerin dört gün olsun kra· 
lın hoşuna gitikleri için ölüm -
den kurtulduklannı ıoylemiş. 
Bunu söyliyen saray mensubu 
Siyamlı, sözlerine bu noktat.ltın 
itibaren, aşağıda yanldığı gibi, 
deı•am etmi,. 

Je . Saray menıubu adam, sözleri -
e 1 !öyle tekmilledi: 
.L - İ§te o zamandanberi, bu 
ı\'ltuklar Meklongda rahat rahat 
İ~~IIYorlar. Hiç kimse onlara yaD 

&t7.le bakamaz. Hükümdarın 
liksek himayesi altınd:l sayılır 

e,-_r, Yavaı yavaı çocukluktan çı · 
~an Yapı§ık kardeıler, annelerine 
ok İyi bakıyorlar. Karde§Jerinin 

·o"' b gu ;e. babaları, Koleraya kur · 
1 1 an aıttıler. ikiz gençler, balıkçı· 

l.ara. Yardım ederek, gündelikle
t~~lıtıyor, kendilerinin ve annele ' 
ı ın' .. !~ekmek puaaını çıkarıyorlar 

.... ""~· v - .... .. . .s ·1-1 ' ..1 - ~ 

, i4.1Yorlar. Y etiştirdikJer: ördek -
terı, telıirdel:~ tacirle?" satarak, ou . 

1 
1!len de az, çok para kazanı · 

e>rl1.r. İyi yürekli, uılu, mert 
! en.çlere benzerler. Köylüler, on
~r~ eyice alııtı. Herke... kendile , 
~1 benimsedi. Hiç kimıe, yapı -

~1 oluılaruu yadırgamıyor. Yal 
h tz Yolları Meklonga düten ya -
i llncılar, onları ilk defa görünce. 
{te höyle sizin gibi, ~a~ırıyorlar. 
h al11ı:ı: onları ilk defa ~ören ya -
ancılar! O kadar ! 

, I Sa.ray mensubu Siyamlı, bize 
t il atttklarmı tekmilleyince, dos -
lttn Hantere: 

h - Ona aöyleyini~, dedim, ben 
}' \l ikideri hizmetime almak isti· 
...... C>l'llnı. Acaba bu mümkün olur 
~l\l? s b 
~kI orunuz, akalım ne d•ye • 

l'e SiYa.ınlı, bu iıteği öğrenir öğ • 
>.f t\bıe:z tereddütsüz cevap verdi. 

enfi cev ' s·· 1 b" •• ki, ap •. oy e ır §eyı ım 

ke na~ı huluyordu. Hem de kesen
h ' 1tnki.nıız ! ikizler, bütün ta -
<l~t 'b• •a l gı ı Siyam Kralının malı 

lekYı ırnıı,. Kralın malını da mem-
et 1 l°tıa.k sınır arı dııarıaına çıkar • 

... ' taınamiyle imkan dıımday· 
~,., ! 

ll.aJc?0 •tum, benden aldığı ıözü 
birı· ederek, malın çok defa sahi
h~ \~eiittirdiğinden bahsetti ve 

latı7_) • C•... erın kara aatın almabile -
"tın· "' 

Si,. 1 ara!tırdı. Saray m-ensubu 
""' lı b l'ıtk b ' atını şiddetle sallıya -

ile h 
1
u teklifi reddetti. lşİn para 

a linin b"lb · kA 1 "' l\ı il . t aasa ım an.sız ıgı· 
erı ·· d k\lla"' •ur ü. Bu sırada Hanter, 
ıınıa iğildi: 

lle ; l<uzum, bu ikizleri alıp ta 

Sirıı:ı:~acakımız? Onları ele ge • 
tiddt ın::ıundaki teşebbüsünüz, 

ı. 

tendb" d M w 

~~al> •ne ogrudan dogruya 
ditn: \>erınediın. Kısaca töyle de-

- Mister Hanter, eğer bu işi 
başarırsanız, ıize bir gemi dolusu 
malı ıabnağa muvaffak olduğu -
nuz zaman verdiğim miktal'da ko
misyon veririm. Durunuz! Fikri · 
mi değiştirdim. Size o miktarda 
değil, iki kat fazla komisyon ve 
receğim. Yanlı§ işitmiyorsunuz. 

İki miıH komisyon! Tek, ikiz1er 

benim olsun dal 
Hanter, hu vaadim karşısın · 

da ,aşkına dönmüştü. Adamakıllı 
sersemlemitti. Bununla beraber, 
biran sonra kendini topladı: 

- Sevgili dostum Kof fin, de -
di. Haydi geminize gidiniz. Beni 
bu adamla yalnız bırakınız da 
baş başa bir görüşelim! 

Bunun üzerine, ben yanların : 
dan ayrıldım. Dostum tac1.-le ıa • 
ray mensubu ıiyamlıyı haşhaşa 
bıraktım. 

Ertesi aabah, Hanter, gemiye 
geldi. Kaptan kamarasında bana 
şunları söyledi: 

- Kaptan Koffin, fikrinizi 
anladım, sanıyorum. Siz bu yapı
tık vücutlü ikizleri dünyanın dört 
bir tarafında para karşılığı ola -
rak göstermek istiyorsunu'Z, değil 
mi? Para için!. Bunun iyi bir ti • 

..; hlri •• ~ .. n.IAn hen de iÜD • 

lie etmiyorum. Tereddütsü2, ka -
zançh bir iş olacak f. Bıana ikizle
ri size maledebiHrsem, bir gemi 

sonra: 
- Benim eski şefim... Dedi, 

amma o zaman beni Celal Beydi
ye tammazdı, Galip Hoca diye ta
nırdı! 

Nazilli Halkevi başkanı Bay 
Sami bu sırada yammızd:\ d eğil J 
di, bu sözleri işitmedi; faıı:at ya· 
rım saa• &rmr'\ fabri~anın ten~,. ı 

atma töreninde söylev sayliyen 
Bay Saminin Celal Bayann adı 
geı;erken hu isme "Köşk \,.ephe:; İ 

kahramanı,, sözlerini eklediğini 
i~ittim. "Köşk,, lzmirden Nazilli -
ye gelirken geçtiğimiz bir istas -
yonun adıdır. 

Nazilli, §İmdi pamuklu men • 
sucat fabrikasının temelini atarak 
bu civar halkına geçim g~nişliği 
getirmekte olan Ekonomi Baka -
nına Halkevi bat kanının dilinden 
"Köşk kahramanı,, titrini vermek
le geçmiş günlerin §erefli tarihini 
anıyordu. 

Ulusal sava§ yıllannın ünlü ve 
onurlu tari~inin her yaprağ1 ayrı 
bir kahramanlık dt:aldntdır. 

İzmir ve Hinterlandının Yu -
nanlılar tarafıpndan adım adını 

Bay Celal Bayar 

işgal edilmeğe başlanıldığı sıra -
]arda silahını omuzlayıp dağa çı
kan ve Yunanlılara ateşle karşı 

koyan kahramanların içinde 
Mahmut Celal di:i.ha o zamania 
ağızdan ağıza dolaşan bir esfam 
adamı şöhreti kazanmıştı. 

Mahmut Celal, bu işi bi!irdik • 
ten sonra Bursadan büyük şefin 
emrini istedi: Ankaı·aya :ııı gel -
sin, yoksa işgal sahasına dönerek 
eski çalışmalarına mı başlasın? 

Büyük şefin büyük bir neza • 
ketle gönderdiği karşılık şudurt 
"Buraya geliniz de ne yapmcı.nız 
lazım olduğunu burada konu~a • 
lım !,, 

Bir vatan yaratan Mustafa 
Kemalin havaı;ını yakından te · 
neffüs etmek mutluluğunun ken• 
disine böyle::e bağışlandığını gö
ren Nazilli köylülerinin Galip 
Hocası Ankarada eski Büyük 
Millet Medisinde kapıdan gırin • 
ce yan tarafa gelen odada kendi
sini büyük şefe tanıtlı: 

- Saruhan Mebusu Celi l. 
Ogün bug ündür , Atatüık hiz

metinde ondan aldtP.:>t lll-a · .Jl . il 

hızla memleket i~in ber gün brraz 
daha verimli oluyor. 

dolusu malın satış komisyonunun = ==== ========== 
bir kağıdı uzattı. Bunda neler ya

Gene o sıralarda, nazilli ve ci 
varında köyden köye, yayladan 
yaylaya, d r - t.l an dağa ba-ıan ya- ı 

yan, hazan atlı olarak dolaşan, 1 
halkı düşman istilasına karşı koy- 1 
mağa teşvik eden sakallı sarıklı 

bir "Galip Hoca,, vardı ki, bir a· 
ralık Demirci Efe'nin kızaıJarın
dan sayılmağa batlanmışh Ha • 
kikatte ise "Galip Hoca,, mert 
yüreğiyle ötedenberi bu toprak -
larda asdığı attık kestiği kestik 
yaşamaya alışmı' güçlü kuvvetli 
efelerin inanını kazanan ve bu 
yüzden onların ve kızanlarının 

NazilJ i H a lk P artb i kurağmda 
Celil Bayarla y~nyana dun:.p ko
nuşan Demirci Efen:n yav~!\. ağır, 
sessiz hareketler ini seyrediyor • 
dum. Donuk, du .. c-t•n gö:d~yi ya1 • 
nız Ga1 ~p Hocay~ b~karke11 canla
nıyordu. 

iki misli komisyon vereceğinizi 

vaadettiniz. Pekala! Size yardım 
edeceğim. Eğer muvaffak olur • 
sam, ıiz de taahhüdünüzü hemen 
yerine getirirsiniz. ikizleri satın 
almanız, tabii mümkün değil. 

Böyle bir şey, bu memlekette ola
maz. Fakat, ben başka bir yol 
tuttum. Beraber ziyaret ettiğimiz 
earay mensubu Siyamlıyı, ı;öyle -
diğim bazı cümleleri Kralın ku -
lağına değdirmesi yolunda ikna 
ettim. Dünyanın, büyük ve kud -
retli Siyam Krallığında ne acaip 
ve fevkalade şeyler bulunduğunu 
görüp öğrenmesi için, yapışık i -
kizlerin her tarafta gösterilmesi -
ne müsaade buyuru1:::nasınm mu -
vafık olacağı, Engle Çanga 0 Si -
yamlı ikizler,, adının takılacağı, 

bu suretle Siyam Krallığının nam 
ve şanının bütün düny~ya yayı 1a
cağı, zenginlik, hususiyetiuin her 
yerde göz kamaştrracağı tarzın -
da cümleler ! 

- Acaba, dedim, Kral üzerin
de bu cümleler tesir icra ed'!r mi?. 
Bu cümleler, ökse yerini tutar ve 
ikizler bu suretle kaf est g\rer mi, 
dersiniz? 

- Muhakkak! Ben bu cümle • 
lere güveniyorum. Neticenin müs
pet çıkacağından yüzde yüz emi
nim! 

ellerindeki silahla.rın nam b!arım 
zılı olduğunu heyecanla izah et -

halkın bağrından çekip düşman 
ti. Anlattığına göre, bu, benim i -
kizleri hizmetime alabileceğime cephelerine çevirten bir adamdı. 

llk günlerde düşmanın ~ilahla 
ve yer yüzünün Haşmetlu Siyam 
Kralı Hz. ne tabi olmıyan yerle _ karşılanması, halkta dayanma ve 1 

rinde onun tebaası olarak tanı - karşı koyma gücünün uyandml -
1 m?ı.sı, ulusal savaş içini ne büyiik 

tıp gösterebileceğime dair müsa -
bir hizmet ve kıymettir, söyleni -

ade kağıdı idi. Bir izinname! Ni
lenden de bilinebilir?. 

hayet hükümdardan irade çıkmış

Galip Hoca, ulusal savaş yıl • 
larının ünlü ve onuı b tarihinden 
değerli bir yapraktır. 

Refik Alımet Sevcngi~ F akat bir vatanın çete muha- ı 
tı ! re bel eriyle ve rn esu 1 i y etsiz e Jl er -

1 
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Hanter, bu kiğıtta yazılanla · le müdaafa edilebilmesi mümkün 
*-

Cumarıesl PA 7.AR 

nn yapıcık ikizlerin annelerine b' ı 
'S' olmadığına göre Galip Hoca, ır 

ve Meklong köyü sakinlerine kar-
yan :lan is~<.' 1 s~ 1 

'" ·... • ~, P 

şı ayni zamanda bir emirname met imkanlarını başarmağa ve 
mahiyetinde olduğu şüpehsiz bu· halkın yurtseverlik duygularını u· 

lunduğu yolunda bir tefsire de yandırmağa çalışırken öte yan -
girişti. Öyle ki, biz bu kiğıdı gös- dan da asıl kurtulu§u Osmanlı 
terir göstermez, yapışık ikizleri devletinin paşa üniformasını Is · 
derhal bana teslim edeceklerdi' tanbulda bırakıp milletin bir fer-

Takvim 
Giıa do~uş 

Güıı tıatı~· 

Sabah nama, 
t"l~le namazı 
1krndl oamıı;: 

Aı.şım oamaı 
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ertesi sabah atlara binerek Mek- büyük dehanın yuratıcılık -jiiiiiiiiiiiiiiii 
Yılın kalan eıın le ri lı!~ 114 

longa doğru yola çıkmağı karar - kabiliyetinden ve yautaca • 
laştırdık. Hanter, uşak, at ve ıkiz- ğı teşkiltattan bekliyordu. Nete -
lerin nakli için de bir araba te - kim daha ilk günlerden kendisin; 
darik etti. Yola düzeldik. Alqam ve söz geçirdiği efeleri büyi.~k kur· 

U"stu·· Meklonga vardık. Ortalık tarıcının emir ve direktifi altına 
l STANRUL - 18,30 fransızca derB, 1~, 

kararmıştı. Köyde ses, saıla ke - koydu. 60 dans musikisi 21) spor konuşmaları, Salt 
silmişti. Her taraftan el, etek çe- Istanbulda toplanan son "Mec- Çelebi. ~0,30 Bedriye Tüziln, radyo caz ve 

k b . . 1 k tanı:ro Ot"kestruııı.rı . 21,4.5 plAk neşriyatı. 
kı'lmı' ıı.tı·. Yalnız uza ça iA· yer - lisi Mebusan,, seçımı yapı ır en .. 

'S' VİYANA - .ı~.05 gramofonla dans mu-
den trompet sesleri ve ini!tili bir Mahmut Celal Saruhandan inti · sıkısı. 19,10 aylık ıcmaı. 20,05 haberler , ha.-

flüt sesi, aksediyordu. Bu gürül • hap edilerek lstanhula gelince va rapor·ı , spor . w.20 Salzburg musik i bay-

G l, ram1. :!3,10 eüel mııı<ik i . 24.50 razbo.nd t a -
tünün geldiği atrafa doğru yürü- Nazilli köylerinde dolaşan a ıp kımr. 
dük. Bir meydanlıkta, hokkabaz _ Hoca da birden ortadan '°·ok ol · BERLlN, 18,00 ikindi k onseri. 19,35 ke • 

man ve plynno konseri. 20,35 spor. 20,45 g(l-
- Haydi, bakalım. Öyle ol - lar çadır kurmuşlardı. Aradığı • muftu. niln akisleri. 21,05 haberler. 21,15 H amburg 

sun! mrz ikizler, bunların oyununu Fındıklı sarayının topll\ntı sa- tın. 23,05 lınberler. 23,35 şan ve musiki. 

Doatum, bir hafta mu"hl.et iste- d ı d ·· ·· ·· lonunda Saruhan Mebusu Mah · BUDAPEŞTE -
17

•
15 masallıı.r, 18

•
0

& seyre en er arasın a gozumuze konferans. 18,45 şnn konseri. l.9.20 konfe -
dl·. Bu mu''hlet hususunda da an - · l b' mut Celalin antosiyazm iç.inde 4 1"' ilişti. Ateş yıyen, a ev yutan ır rans.21,15 "Çingene Baron., opereti. 2 . .., 

laştık. adam. bir, ateşbaz, marifetini anlattığı garbi Anadolu İşgal fa · granwfon 21.20 cnzband takımı. 1,10 son 

Bir hafta sonra, bı"r ge·, e yarı· d l kıl kı' ciaları göz yaşları ve hıçkırıklar · haberler, - göster i den sonra ıç .ıca vu- nüKr.ı-~ş - ıS,05 stıeı musiki 19,05 ha-

il idi. Hanter, telaşla çıkageldi. ruşan bir grup da hünerini ortaya la dinlenildi ve Meclisi Mebusa · herler. 19,20 sUel musiki. 20,05 konferans. 

Gemiye ayak basar basmaz, elin- k d D h .. ı·· h kk b t' nm zabıtlarını neşreden lstanbul 20,2s )ent plO.ktar. 21,os konferans. 21,20 caz 
oy u. a a tur u o a aı: ıp · band tnıumı. 2::!,35 haberler. ::?2,j5 gece 

d- ırmaıkı tuttug"u u""zerı" k .. --gacık lerı' r gazetelerinde bu sütunlar ertesi v &4• lrnnscri, 23,2:'.I yabancı diilerdc habt!rler. 23, 
L-~-- --1--1- 1---1- ----~----------LA._... ........ ._.,._._ ._. .... ·, ... ·"-'·._._· hamh-.-~~l.1....-'--'..UJ.OU,, ...... ll.J.._ ....... _______________ ~~ 
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20 bin yaşında 
Yazan: H. H. Ewera 

(Baş tarafı 27, 28, 29, 30 tarihli 
ıayılarımızdadır.) 

Tahkikat onun bu müddet zarfın
daki bütün hareketlerini tamamile 
:oıeydana çıkarmıştı. Londranın meş -
hor bazı tef ecilerine giderek, ileride 
konacağı büyük bir mirası karşılık 
göstermek suretile on bin lira borç 
para istemiş. Çok yüksek faiz vermek 
şartile, Okstford sokağmda bir ban· 
kerden ancak beş yüz lira kopara -
?ilmiş. 

Bir akşam, uzun bir gaybubetten 
sonra Hamilton klüpte göründü. Son
radan tahkikat sıra_!:ımda, o akşamın, 
beş yüz lira}, bulduğu ganün akşamı 
olduğunu tesbit ettim . 

Ben klüpte okuma salonunday · 
dım. Hamilton içeri girdi, hafif bir 
selam verdikten sonra Lord 1lling · 
Tort'un gelip gelmediğini sordu. Lord 
lngilterenin en me:ıhur kumarbazı -
dır bilirsin ya! 

Lordun o akşam çok geç geleceğini 
söyledim \"C Hamiltonu yeme.te da · 
vet ettim. 

J{a.bul etti. Fakat yemekte o ka -
'dar sessizdi ki, hali, benim ve ye -
mekte beraber bulunan daha başka 
kimselerin dikkatini çekti· Yemekten 
sonra sigara salonuna geçtik. Hamil· 
ton çok sinirli idi. Onu~ bu hali bize 
bile sirayet etti. Mütemadiyen kapı
ya bakıyor, iskemlesinin üstünde kı -
pırdıyor, üsüste boyuna viski içiyor -
du. Gece yarısına doğru birdenbire 
yerinden fırladı. Lordun içeri girdi
ğini görmüştü. Ona doğru koştu. 

- Bana bir reverans borçlm;unuz· 
Il.• akşam benimle oynar mısınız? De
di. 

Lord gülerek: 
- Tabii azizim, dedi, oyunda kim -

ler nr? 

O ç kişi daha iltihak etti. Oyun sa · 
lonuna geçtik. Hizmetçiler poker kfl
ğıtlarını getirirken lord sordu: 

- Bu akşam kaç lira kaybedecek -
siniz Hamilton? 

- Tam bin tane lira ve aynra sö -
züme vereceğiniz kıymet kadar. 

H.amilton bunu söylerken cüzda -
mndan da paraları çıkarıyordu. Tefe
ciden aldığı paradan başka kendin -
t!e mevcut paranın da hepsini yanına 
almış <1lduğu anlaşılıyordu. 

Bodley, Hamiltonun omuzuna vu
rarak: 

- Sen divanesin oğlum dedi. Se -
nin vaziyetinde olan bir adam bu ka
dar yüksek oynamaz· 

Hamnton ters ters cevap verdi: 
- Karışma rica ederim. Ben işimi 

bilirim. Bu akşam ya on bin lira a -
lacağım yahut hepsini Yereceğim. 

Lord gülerek : 
- Şansın açık olsun öyle ise I dedi. 
Oyuna başladılar. Hamilton ~ocuk

' ça oynuyordu. Aradan üç çeyrek sa-
at geçmeden son meteliğine kadar 

Türkçeye çeviren: H. Varoğlu 

vermiş bulunuyordu. Yüz lira borç 
aldı· On beş dakika içinde onu da e • 
ritti. Bu sefer benden para istedi ver
medim. Çünkü kaybedeceğine emin
dim. Dilenir gibi yah·ardı. Hiç aldır -
madım. Tekrar oyun masasrna dön· 
dü, bir müddet baktr, sonra eliJe bir 
selam vererek çıktı ,gitti. 

Oyanla alakadar olmadığım için o
kuma salonuna geçtim, bir kaç gaze
te aldım. Artık eve gitmek üzere kalk
tım. Vestiyerde paltomu giyiyordum. 
Hamiltonun telaşla içeri girdiğini 
gördfun. Şapkasını acele ile çiviye as
tı ve oyun salonuna daldı. Salona gi
rerken beni görünce sordu: 

- Oyun de;am ediyor mu? 
- Farkında değilim. 

Cevabımı dinlemeden yürüdii. Ben 
de paltomu tekrar çıkardım, arkasrn
dan salona gırdim. 

Ben iç .. ri girdiğim zaman Hamil -
ton masanın başına geçmişti bile· ö· 
nünde iki yüz lira kadar para var -
dr. Yine sonradan öğrendiğimize gö -
re Ruvayal klübe gitmiş ve orada 
Lord Hendersondan ertesi günü ia -
de etmek üzere bu parayı ödünç al -
mıştı. 

Bu sefer şansı biraz yardım etti. 
Fakat deminkine nazaran daha ufak 
mikyasta oynandığı için aradan bir 
saat geçtiği halde önünd~ ancak bin 
lira toplanmıştı. 

Banknottan bir kaç rlcf a savdı, 
dişlerinin arasından bir kaç küfür 
savurdu. 

Lord gülüyordu. Lordun oyun -
daki talihi parasının fazlahgmdan 
ileri geliyordu. Senevi varida~ı ç:ek • 
sen bin lara olan Lord, klüp aza~ı -
mn en 7.engini idi· Ressama d~di ki: 

- Harnilton bu akşam zorla ZP.n -
gin olmak niyetindesiniz galiba. Po -
ker biraz ağır gidiyor, isterseniz bir 
bakara yapalım.? 

lJeseam. lorda, l•yanııaı ttln'tarau 
bir adama bakar gibi minnE>idariıkfa 
baktı. Bakaraya başladılar. Hamil -
tona bakarak lord da canlanmı-:tr. 

Oyun çabuk büyüdü. Ba.!lley mml -
dandr: 

- Hiç durmadan pan s..ı.yt:ıak da 
kibarca bir hareket olmasa gerek· 

Bu söze muhatap olan Hamilton 
kabahat yaparken yakalanmış bir 
mektepli gibi süklüm püklüm: 

- Biliyorum dedi, fakat huı;!ün böy
le icap ediyor. 

Hem söylüyor hem parasını sayı -
yordu. Kah kaybediyor, kah kaznnı -
yor, ateşli ateşli oyuna devam cdi -
yordu. 

Hatta bir aralık önünde ~ekiz bin 
lira birikti. öteki oyuncalar makul 
bir had dahilinde oynadıkları için 
bir an geldi ki oyun. <:erramla. banko
yu eline almış olan Loıdun arasında 
bir düello halini aldı. 

(Arkası ı·ar) 

. : . ' 

ıtACl YASAR-AG~ 
. HA.STANESt · .-== 

KURUrt'un Rom""' 82 • 
tazan A ısmet Ulukut 

Şimdi 

Şefik 

müsaade ediniz, Sü.eyman 
gelip teşekkürlerini söy!esin 

-Bu şerbetlerde ilaç olmasın? 
- Siz hasta mısınız? 
- Hayır, amma kim bilir! 
- Yok, canım; yalnız bundaı. 

sonra" için sinirlerinizin kuvvet
li bulunması lazım. 

- Nasıl, gördünüz mü? iyi 
keşfettim demek. 

Binnaz cevap verdi: 
- iktidarınızı bilmiyor deği

liz. Atıcak Hacı Yaşar Ağayı bu .. 
lamadınız. 

le dikten ıonra keşfetmeme'.~ kabil 
mi? 

- Söyleyin bakayım! 
- Doktor her §eyi biliyor, her 

şeyden haber alıyor; öyle olunca 
Hacı Yaşar Ağa müsavi Mehmet 
Nezir! 

Doktor cevap verdi: 
- Aldanıyorsunuz; ben bir 

şeyi olmazdan önce bilemem. 
- Bu isim bir firma değil mi? 
- Biraz bekleyiniz, pek ya • 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böle m ~ 6 

Bu sefer Avrupayı, bacağından, kolundan değil 
yüreğinden vuracağız, tam yüreğinden .• , 

- Bir dileğiniz var mı? söyleyin!. 
Burak Reis, Venedik gemilerine 

ilişilmemesi için lstanbuldan gönde -
rilen fermandan şikayet etti: 

- Bu kancık heriflere inanmamalı. 
Bir taraftan barış yaparken öte yan-

dan her türlü dalavereyi yapmaktan 
çekinmezler. Bizi kendimize bırak -
mrş olsalardı daha iyi idi. Yarın, diş· 
]erinin keseceğini anladıkları gün ge
ne kıyılarımıza saldıracak, kaleleri -
mizi elde etmek için geleceklerdir· 

Diye ilave etti. 
- Bunları biliyorum •• Fakat şim 

dilik inanmış görünmeli .• Yakında bü· 
yük işlere girişiyoruz. Bu işe başla • 
dığımız zaman bütün dünya şaşırıp 
kalacak· Bu sefer Avrupayı, bacağın· 
dan, kolundan değil, yüreğinen vura· 
cağız ... Tam yüreğinden •. Buraya ge· 
lişimiz o iş için hazırlıktır. 

Biraz durdu ve denm etti: 
- Bize sizin yaptığmız akınları 

söylemişlerdi· Fakat gördükten son -
ra daha çok beğendik. Hele demin -
ki manevra, tam bir gemici manev -
rasıdır. ikinizi de yanımda alıkoy -
mak isterim. Size uygun ve yüksek 
rütbeler verilecek, devlete en çok biz 
met edebilmeniz için hiç bir şey e
sirgenmiyecektir. 

Burak Reis bu sözlere baş eğdi ve 
şu ceva hı Yerdi: 

- Baş üstüne paşam·. Canımızı ve 
kanımızı devlete adadık .. Onu diledi' 
ğiniz gibi harcarsınız ..• ! 

Kara Hasan susuyordu. Hatta de· 
mindenberi ltalya kıyılarına doğru 

bakıyor, batmakta olan güneş onun 
yüzüne bir bakır rengi veriyordu· 

Godilc Ahmet Pası .. ·--... ·-··~ ...... 
yurdu: 

- Seni dalgın görüyorum evlat .... 
ne düşünüyorsun? .• Ya senin dileğin 
nedir? Bizim yanımızda kalmaz mı -
sın? 

Kara Hasan gene susuyordu· 
Burak,anlattı: 

- Kara Velinin ölümü aklrna gel
miştir. Eski yiğit reisimiz her zaman 
"Devlet bizi korumuyor I.. Bize elini 
uzatmıyor ''e aramıyor!,, diye söyle
nirdi de ... Şimdi sağ olaydı·. 

Kara Hasan birdenbire yerinde 
doğruldu: 

- Hayır ... Ona düşünmüyorum, çün 
kü düşünmekten fayda yok.· Fakat 
onu öldürenler bugün buradan kaç -
tılar ve ltalyaya gittiler •. Bu alçak - ı 

]arın orada ellerini kollarını sallı -
yarak gezeceklerini düşünüyorum da 
deli gibi oluyorum. Beni bırakın .• · Ka
ra Kartala binerek onların ardından 
gitmeliyim. 

Burak o gün olup bitenleri, Le · 
onardonun kaçtığını anlattı. 

-47-
DOKTOR SÜLEYMAN ŞEFlK 

OLME.MlŞ MI? 
Doktor şimdi daha ciddi ola -

rak ıöze başladı: 
- Size Binnazın babasının da 

hayatını anlatacağım. 
Diyerek bildiğimiz mıı!umatı 

verdi. Vatanına hizmet ederek 
hayatını o oğurda vermi! olan bu 
'ehide herkesin kalbinde bir hür
met uyandı. 

Nezir dedi ki: 
- Polis müdürümüz iJe sivil 

memurumuz böyle bir şeh;de hiz
met etmit olmakla iftihar '!debi • 
lirler. Şimdi müsaade ediniz de 
Süleyman Şefik buraya ge • 
lip teşekkürlerini söylesin. 

Herkes hayretle Doktorun yü· 
züne baktı. Nezri maksadmı an -

lattı: 

- Şimdi çok önemli bir deneç 
(tecrübe) yapacağım. Bunun için 

Kara Hasan sahiden deli gibiydi. 
Gedik Ahmet Paşanın : 

- Onu da başarırız evlat-. 7.aten 1-
talyaya gideceğiz •.• 

Demesine vakit kalmadı. 
Kara Hasan Burak Reisin elini 

sıktı: 

- Buradaki işlere siz bol bol ye -
ter de artarsınız. Allaha ısmarladık. 
Ben gidiyorum· 

Dedi. 
Gedik Ahmet Paşa~, da selamladı 

ve bir yıldırım gibi Kara Kartala 
geçti. 

Bir dakika bile gelçmemişti ki Ka
ra Kartal iki büyük yelkenini de aç
mış, son hızla Leonardonun arkasın
dan gitmişti. 

Kara Hasan bu yolculuktan garip 
bir haz duyuyordu. 

Bir öç arzusu, bir de dünyada en 
çok sevdiği insanın bulunduğu yere 
yakın bulunmaktan doğan haz, onu 
kendinden geçirmiş gibiydi. 

Leventler şarkı söylüyorlar, atıl -
dıkları maceranın heyecanların1 şim · 
diden yüreklerinde buluyorlardJ. 

* "' • 
-12-

BIR DAYAK? .... 
Gedik Ahmet Paşanın donanmasını 

gören Kefalonyalılar, kalenin en yük
sek kulesine kocaman bir beyaz bay
rak çekmek için acele etmeşilerdi çün 
kil bu donanmaya karşı durmak, de -
Jiliğin ta kendisi idi. Başlarında hiç 
kimse yoktu. Mademki Leonardo on -
ları bırakıp gitmişti ve düşünmemiş -
ı: A 'l:.'!f•" ... _ ... ,,_ ' - • ~ TT 

de fırıldak gibi bir Vene.dikliler, bir 
de İspanyollara yahut Papaya dönen 
bu dönek heriften hoşlanmamışlardı 

ki ..• Zaten Türkler, kendilerine karşı 
durmayan, savaşa kalkışmayan halka 
bir şey yapmıyorlardı. Leonardoya, 
yahut Yenediklilere verecekleri vergi 
)i Türklere vermekten başka hiç bir 
değişiklik olmıyacaktr. Bu ise, deği -
şiklik bile sayılmazdı. Hatta cıhz, ken 
disni korumasını bilmiyen prenslerin 
ellerinde kalmaktansa güçlü ve zorlu 
Türk devletinin idaresinde yaşamak 

onlara daha iyi geliyordu. 
Böylelikle Gedik Ahmet Paşa do -

nanmasr bir iki gün içinde bütün Ke
falonya ile Zanta ve J,ökad adalarını 
ve civarını, kimsenin burnu kanama
dan ele geçirmişti. Buralara lazım 

geldiği kadar asker bıraktıktan son -

daşını götüren gemiye rampa e 
mitşi. 

Bu küçük, fakat hızlı gide' 
panyol gemisi Kara Kartalın ö 
den kaçabilmiş, onun gözü önün 
ranto limanının ağzından içeri 
mışt<· Bütün bunlar bir akşanı 
olmuştu. 

Kara Hasan limandan içeri 
mayı n bir hamlede Leonardon 
misine rampa ederek ele geçirntt 
yedeğe alarak açılmayı bile tas' 
mrştı. Bu maksatla ileri atılmı, 
mamn ağzındaki burnu dönmüş 

Kalenin mazgallarından 
bir top ateşi başladı. Gülleler 
ra Kartalın sağına soluna düş 
oralarda büyük su sütunları y" 
ti yordu. 

Deli Murat birden reisin k 
tuttu: 

- Limanda bir filo var •• · Bit 
lo? ... 

Kara Hasan da onları görmü 
lşler sarpa sarmıştı. Küçük 

gantini tutmak için ileri atrlrrk 
ğer kaledeki toplardan kurtulsa 

le, bu düşman filosunun ortasın• 
şebilirdi· 

Hem de bu filo dört beş tane 
yük kadırgadan ibaretti. 1 

Düşman gemilerinde koşuşJll! 
oldu. 

Kaledeki toplar daha sık ve 3 

sız ateş ediyorlardı. 

Gülleler Kara Kartalın geç 
yol üzerine düşüyordu. 

Bu, görülmüş şey değildi. 

Bir Türk kadırgası Otranto Ji 
nına kadar sokulsun har •.• 

Düşman gemileri demir almv 
harekete geçmişlerdi • 

Leonardonun gemisi onların 
larından süzülerek iç limanın e1' 
narında geniş bir nefes almıştJ. 

- Reis ... dönelim.· Bizi kapana 
tıracaklar ? •• 

Bunu da Çopur Mustafa söyl 
ti. 

Kara Hasan hak verdi· 
Delilik yapacak zaman 

- Geriye .. geriye.·! 
Geminin baştarafrna koştu. 

vasırun büsbütün limanın dışa 

dönmesinden önce: 
(Arkası "" 

ra Korfu'ya, oradan da Avlonyaya ------------
geçti. 

Bu sırada Kara Hasan ltalya kı · 
yrlarına yaklaşmıştı. 

Yazık ki Leoroardo ile iki alr,a.k yol· 

re Maklıuleden bize bu iyiliği 

yapmasını rica ederim. Avrupa fi. 
zik, kimya ve fiziyoloji Rlimleri 
bu yolda pek çok dneeçler yap -
mışlar ve neticenin gerçek oldu -
ğunu görmüşlerdir. Bunu anlat .. 
mak için birçok geceler lazımdır • 
Biz yalnız hadiseyi göreceğiz. 

Şimdi sivil memurumuz bu salo • 
nu iyice\araştıraın, bir hile olup 
olmadığını, aramızda şu salonda
kilerden ba,ka bir kimaenir bir • 
den bire katılmak ihtimali bulu • 
nup bulunmadığına baksın. 

Hüsnü her yeri inceden inceye 
araştırdı. Pencerelerin pancurla -
rını iyice kapayarak sicim ile 
bağladı. Kapıya da ayni şeyi yap
tı. Şimdi gene Doktorun se.;İ işi • 
tildi: 

- Hemşirenin oturduğu ~u 

koltuğun etrafına da dikkatle ba
kınız! 

Hüsnü gen~ kuşkullanduacak 

20 GRAM ESRAR - Beıikt•f 
pur iııkelesirde karpuzcu sabıkalı 
retin Üzerinde ara§tlrma ya..tJılrO)t 
mi gram eıı&ar bulunmuştur. 

rini Hemşirenin gözleri içiııf 
kip uyuttu. Hüanü bunu doJ. 
yene etti; hatta tamamiyle ıJ 
duğunu anlamak için koltıJ'' 
iğne batırdı. 

Nezir dedi ki: 
- işte Hemşire katalepti~ 

hale gelmiştir. Şimdi elektfİ 
ri söndüreceğim; daima f-{e 
renin yan tarafına bakınız· 

Herkes helecan içinde idi· 
lonu uhrevi bir karanlık b•' 
tı. Bir iki dakika süren bu . 
asrmda Doktorun sesini iti 

- Dikkat ediniz! 
Hüsnü yerinden kalktı. ~ 

buleye daha yakın bir yere ~ 

Hemşirenin yan tarafında pe 
l .,. 

ce beyaz bir duman dalga ~.t 
du. Bu duman gittikçe koF 

yor, bir yandan da döteıne>" 
kunuyordu. Bir an geldi kİı 
memur, hayretinden do11• 



9 ÜLKEMİZDE 

Atletizm müsabakalarında üç yeni 
Türkiye rekoru kazandık 

Korkunç bir cinayet 
Kafasını göğdesinden ayırdıktan sonra 
tanınması için kafasını parçaladılar 

Çumrada 
Dispanser Balkan oyunları 

Yunanlılar Yugoslavları 
gene yeneceklerini 

umuyorlar 

Türkiye atletizm birincilikleri 
ftlüıabakalanna dün Kadıköyün
de Fener bahçe ıtadında baılan
blıttır. Müsabakalar, içinde lnh\. 
•arlar Bakanı Bay Rana Tarhanın 
da bulunduğu kesif bir kalabalık 
tarafından takip edilmiı ve atle · 
tiıın kısmında pek az görülen bü 
Yük muvaffakiyetler elde edi!- ı 
ıniıtir. ı-''·",-.. _.,l\~7.'•; 

Teknik ıonuçlar tunlardır: 
100 metre: - Birinci, latan· 

buldan Semih. - 10,6 - (yeni 
Türkiye nkoru.) ikinci lstanbul 
dan Raif, üçüncü: lzmirden c~ 
ınil. 

400 metre manialı:-
Birinci: Is tan bul dan Ziya, -

1,06 - (yeni Türkiye rekoru.) 
ikinci: lıtanbuldan Haydar, üçün 
cij: Ankaradan Emin. 

800 metre: - Birinci: Kocae
liden Recep, -2,2S:- ikinci: Is · 
lanbuldan Said, üçüncü: Kocael\-
den Galip. Yug••lavlann en güvendikleri 

Çekiç atma: - Birinci: latan- Atletlerden: Burocloviç 
huldan Çoban Mehmet. -29, 72-
1 Son posta ile gelen Ati.na ga -
kinci: lıtanbuldan Cihat, üçüncü 1 zeteleri, Altıncı Balkan oyun a · 
lıtaınbuldan Angelidiı, rına ait haberleri, en mühim dün· 

Yüksek atlama: - Birinci: Is- k 
1 ya haberleri araıında verme le · 

tanbuldan Haydar. - 1,70- -
dirler. 

kinci: lıtanbuldan Cihat üçüncü: 
1 Bu oyunların vereceği sonuç !nıirden Süreyya. 

1 etrafında atletlere tahminler ya · SOOo metre: - Birinci: stan-
b \d 16 51 Pılmakta, fikirleri ileri ıürülmek-u an Rıza Maksut. - • -
lkinch lıtanbuldan Teoharidiı, ü- . tedir. 
ÇÜncü: lstanbuldan Reıat. Yunanlılara rakip olmıv:a baş· 

Tekadım: - Birinci: lzmtrd~n hyan Yuıoılav takunının son du
Hüıeyin Şükrü. -6,88 - (yeni rumu, Atina gazetelerini en çok 
Türkiye rekoru), ikir.ci: lstar,bul · mefğul eden atrafı tetkil ediyor. 

dan Avni Sıtkı, üçüncü: lstanbul Yunan gazeteleri, kendi takım· 
dan Cihat. !arının bu ıene en az 30 puvan 

Disk atma: - lıtanbuldan Vey farkla Yugoslavları mağlup ede· 
•i. -41,43- Birinci. ikinci; Is · ceği kanaatini müdafaa ediyor· 
tanbuldan Naili, üçüncü: latan- lar. Yunan takımı, ıon vaziyete 
buldan izzet. göre fU kadrodan terekküp ei 

4 X 400 Bayrak: - Birinci: mektedir: 
lstanbul, ikinci: Kocaeli, üçüncü 100 metre _ Frangudiı, Sake· 
Bursa. 

laryu, Arvanitis, Çareaı. B.ı ekip· 
Müsabakalara yarın devam e- ten Frangudiı, ıon müıabıkasın -

dilece!ttir. 
da 10,6 gibi çok güzel bir derece --F' en erbahçe grup şampi

yonluğunu kazandı 

Bahkeair, 30 (A.A.) - Dün 
Fener bahçe ile Balıkeıir ct.rum · 
da oynanan grup final maçını 
S - 1 Fenerbahçe kazanmıttır. 
-----------------------------

yapmıtbr. 

200 m. - Yüz metre koş,ıcula-

rı aynen. 
400 m. - Mandikaı, M:ıriıeoı. 

800 m. - Çukulaı, Y orgako · 
puloı. 

1500 m. Arvanitiı il., Yorga · 
kopuloı. Menba suları 

B 5000 m. - Arvanitis lf., Çu · elediye, tehre temiz ve sıhhi 
•u verebilmek için çeıme ha,la . kulas. 
tınd b 110 ve 400 m. manialı ·- Man· a nö et bekliyen sakaları ye· 
llİden kontrole baılamııtır. Bun- dikas, Çareas. Skiardaı. 
~an batka, T erkoıu eline alan be- Tek adım - Paterakis, Lam · 
~diye, memba ıuları için ie yeni brakiı. 

1 
ır formül vamaktadır. Bu ıu . Yükıek - Paterakis. 

ar kapalı t itelerde satılarak, a . Sırık - Glenaoa, Çareas. 
~~ba ile taıınmalarına müuade e- Üç adım - Patrakiı, Simyo · 
~ecektir. nidiı. 

[~- Gülle - Sillaı, Fitiyodiı. 
Nöbetçi eczanele1 1 Disk - Sillaı, Fitiyodis 

l'ef S.-tyada. Rıdvan, Akaaraycla: ş.o. Cirit - Papayorgiyo. 
~.karaaiiınriikte: A. Kemal, Şehre· Çekiç - Dimitriyopulc,ı, Pet-
~d Utde: Nazım. Fenerde: Arif, Şeh- ropula.a. 
il e batında: lımail Halda, Yemitte~ 4 X 100 bayrak - Frangudis, 
ı.~ Saaon. Beıiktaıcla • Ali Riza, U- A · · 5 
"'1de: Sıtlu k"" .. • .. • rvanıtıs, kalaryu, Çareaa. 
liG • uçiik pazarda: Huaeyın 
~:·~ ~ialoilunda: Obeyt, Galata· Yunanlılar ıu müsabakalarda 
llllcta. ~•.açi. Beioihanda: Boıtan ba- birinciliği muhakkak sayıyorlar: 
latlaİ, tirnat, Tepebatmcla: kinyoli: 

00 200 

Futbol 
Beykoz Vefayı 1-6 yen
meğe muvaffak oldu 

Ilstanbulspor-Pera 
kararJQşfrırıJan 

2-2 berabere 
fürk hava kurumu menfaatin~ 

yapılması kararlatlırılan maçla· 
rın dün birinci günü idi. 

Taksim alanında evvela Bey· 
kozlular Vefalılarla kar9ılattılar. 
Maç, saat 15 - te ba,ladı. Birinci 
haftaymda, Beykoz gerçek bir 
üstünlük göstermemekle ber:ıber, 
iki gol yaptı. Buna, Vefalılar bi: 
golle mukabele ettiler. 

İkinci haftaym hatladığı za
man Vefa oyuncularının tamamile 
takatten dir_ıtükleri, Beykozlula. 
rm da bütün enerjilerini muhafa 
za ettikleri görülüyordu. 

Oyun devam ettikçe, maçın ıek
li Vefa hesabına fenala§makta i
di. On betinci dakikada Beykoı: 
sağ içi, Vefa kalecisinin ileri çık
masından istifade ederek topla 
kaleye girdi. Bir dakika sonra, 
Beykoz orta akıncısı, gene kaleci
nin ileri çıkmasından istifade f"· 

derek topu kalecinin üzerinden 
a§ırmak ıuretile dördüncü golü 
kaydetti.. 

Bundan üç dakika sonra Bey· 
koz sol içi bir gol daha atarak 
be§inci golü, sol açık da altıncı 

golü yaptı. Vevalılar da ancak, 
Beykozluları mütemadiyen ofsayt 
vaziyetinde bırakmak suretile çok 
daha ağır bir mağlubiyetten kur
tulabildiler. 

IST ANBULSPOR - PERA 

Bu oyundan sonra lıtanbulspor 
-Pera takımları kartdaştılar. h
tanbulspor hakim bir oyun oyna
dığı halde Peralıların ferdi bir 
surette attıkları bir gol yüzünden 
haftaymı 1-0 mağlup bitirdiler. 

lstanbulıporlular, ikinci devre· 
de ayni enerji ile batladıklar. 
halde Peralıların yaptıkları ikinct 
gole mani olamadılar. Maamafih 
bu ikinci golden sonra lstanbul
ıporlular, tamamile açıldılar. Ar · 
ka arkaya korner kazandılar. Bun· 
lardan istifade edemem~leri, ls
tanbulsporluları sinirlendiriyor voe 1 

oyunu da favullü bir tekle soku.: 
yordu. 

Nihayet, sol açığın yerinde bL· 
pası lıtanbulsporlulara bir gol ka
zandırdı. Oyunun bitmesine beı 
dakika kala, sağdan açılan bir hü · 
cumla lıtanbulspor ikinci golünü 
atabildi. Bundan sonra, lstanbu!
sporlularm ortadan yaptıkları hü
cumlar bir sonuç vermedi ve oyun 
2-2 berabere bitti. 

t•••··············-· .. ··············--·-··-· .. -· ... ·· 
disk ve çekiç atmaları, 4 X 100 
bayrak kotuıu. 

Yugoslavlar da bu müsabaka· 
lara büyük ümitlerle hazırlan · 
maktadırlar. 

~~~ı:uı.ı Nihat, Şi!lide Şafak eo- 1 , ~ 800, 1500 metre 110 
l! · NarciJeci:· -..ı, Kaıımpaı .. da: ve 400 manıalı kotuları, uzun, sı· ı 

etlcea, HukÖ7de: Halk, , . nk atlamalan, disk, Yuna:ı uıulü 

Aitamn Atiniki lmero spor 
gazetesi lstanbula gelecek seyir · 
ciler iç'n bir defter açmıtttr. Şim
diye kadar 500 den fazla müra -
caat olmuıtur. 

Konya, (Özel aytarımız yazı • 
yor) - Çumrada açılacak diı • 
panıerin hazırlıkları tamamen 
bitmittir. 

Diıpanıer için gereken binayı 
Çumra urayı hazırladığı gibi bü
tün takımiyle bet yatak teberrii 
etmittir. 

Bundan batka on battaniye, 
on çarıar, on yorgan da aynca 
vennittir. 

Sağlık direktörlüğünce de bu 
diıpanıer İçin on karyola ve lü ~ 
zumlu ilaçlar gönderilmittir. 

Fındık piyasası 
Trabz.on, (Özel) - Fındık Clifn 

Ereğli cineyetlni yapanlar 
borsada 81 kuruta aatılmııtır. 

Ereğli, (Özel aylarımız yazı - Bu sabah tombul fındık yüzde 
yor) - Alaplının Mollabey de - elli karantili 18 ve 18,5 üzerinden 
ğirmeninde izzet adında bir a • aatıı görmilftür. 
dam Ağustosun sekizinci Perıem- iç fındık Ağuatos için 41, E~ • 
be günü aktamı mülhit bir suret- lul için 40 arz vardır, talep yolt • 
te öldürülmiiftür ! Bu izzet, bura- tur. 

larda kötülükle nam almıt sefil TRABZONA BEŞ YOZ SEY· 
ruhlu bir canavardır. Vaka fU su- YAH GELiYOR _ Eyhll batın. 
retle cereyan etmiıtir: da ıehrimizde bulunmak üzere 

Maktul izzet, Ereğlinin· Çadır- bir Fransız gemiıiyle limanımıza 
lı köyündendir. Atım adında bir (500) Fransız seyyah geleceği ve 
amca oğlu vardır. Bunun sığırını bunlardan yüz altmıı kadarının 
zehirlemi9, konuylarmı çalmıı ve dıtarı çıkarak Soğuk.suyu ~e tarı· 
evine dinamit atmııtır. Maktul iz. 

mızı görecekleri haber ahnmı§hr. 
zet Ketenciler köyünden Hanım :;;:;;::~======~~=====
adiyle maruf bir kadınla mUnaae· 
bet tesis ediyor ve kadının malmı 
mülkünü bedavadan zapt için E -
reğliye getiriyor. 

Ayni köyden lbrahim oğlu 11-
yas kardeşi Faik ve Ekti namiyle 
maruf Mehmet buna mani olmak 
istiyorlar ve izzete: "Sen l,u itten 
vazgeç, seni köyümüze koyma • 
yız,, diyorlarıa da izzet kulak as
mıyor ve kadının arazisini kendi 
üıtüne çevirterek köye yerleşi · 
yor. 

Bu senet meselesi yapılırken 
amcaıı oğlu Asını da Eteğlideı 
bunları görüyor, ve llyaala arka
datlarma: (Ne oluyor?) diye so
ruyor. Onlar da meseleyi Asıma 
anlatıyorlar ve izzeti öldürecek -
lerini söylüyorlar. Asım da" Eğer 
siz onu öldürürseniz, ben ce size 
elimden gelen yardımı yaparrm, 
diyor ve köye dönü9ünde lzzetleı 
barıtıyor. Ertesi gün de Mollabey 
değirmenine mıaır kırdırmağa gi
diyorlar. Aıım ise izzetin ı~ısırı -
nı kendi arabasına yükletiyor ve 
izzet te atına binerek değirmene 
doğru hareket ediyor. 

llyaı yolda Aııma rastgeliyor; 
nereye gittiğini, arkadaşlarının 
kim olduğunu soruyor. Asım da 
(Arkadatlarım izzetle Mustafa · 
dır) diyor ve llyaı batını aııllıya • 
rak: (Pekala) diye cevap veri · 
yor. 

Kafile değirmene gelince ak · 
ıam oluyor. Bunlar mısır unun • 
dan ekmek yapıp yiyorlar. izzet
le Asım arabada yatıyorlar. Bir 
müddet uyuduktan ıonra Asım 
abdeste kalkıyor ve llyua raıt -
geliyor. llyas Asıma: 

" Biz geldik, izzet ne· 
rede?,, diye sormu§. O da: (İzzet 
arabada uyuyor) demi§. Bunun fi. 
zerine llyas talimat veriyor, bu ta• 

limat ıle Asım araba>:& douerek 
İzzeti uyandı~or ve "Kalk fU 

bahçelerde patlıcan ve biber var, 
hazır buraya gelmitken turıuluk 
patlıcan ve biber toplıyahm,, di • 
yor. 

izzet derhal muvafakat ede -
rek kalkıyor ve birlikte bahçeye 
girerek bir torba patlıcan ve bi -
her toplıyorlar; arabaya doğru 
avdet ederken çitin üzerinden 
&§makta olan izzet bir av tüf eğiy
le göbeğinden vuruluyor ~c ( a • 
man yandım ) diyerek yere yu • 
varlanıyor. llyasla Mehm~t der • 
hal pusudan fırlayarak yaralının 
üezrine çullanıyorlar ve bıçakla 
boğazından keserek kafumı göv· 
deıinden ayırıyorlar. Sonra inti • 
kamlarına doyamıyarak sekiz ki· 
loluk bir taıı llyaaın kar det i Faik 
kaldırarak maktulün kaf aıına in
diriyor ve tarunmıyacak bir hale 
getiriyor. O sırada kaçmağa kal • 
kan Asımı y&kahyarak "Ulan ne
reye gidiyorsun. Gel baka '1m sen 
de kafaıma bir tat yerlettir,, di -
yorlar. O da dediklerini yapıyor; 
ona "Sakın, bir yerde söyleme se
·ni de bunun gibi yaparız!., diye
rek tehditte bulunuyorlar. 

Aımı ıabaha kadar arabada 
kalıyor, diğerleri de ormanlara 
aaparak köylerine geliyor,ar. De
iirmenci Kadir, sabahleyin cina • 
yete vakıf olarak Asımı köylüle • 
re yakalatırıyor, ve kendisi de ko
ıarak Alaplı karakoluna haber 
verıyor. 

Merkezden gelen ıavaman Fu
atla Doktor ve jandarma Hüseyin 
onbatı vaka mahalline g:Jiyor • 
lar; katilleri tesbit ederek Ereğli
ye getiriyorlar. Katillerden Asım 
vakayı olduğu gibi itiraf e'mistir. 

Katillerin istintaklarına de • 
vam edilmektedir. 
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1 ŞUNDAN B UNO A N 1 
Paris damlarındaki 
meydana 

çıktı 
Pari!!te Roma sokağında 66 ve 'iti 

numaralı evlerin damları üzerinde 
bir cadının(!) gezindiğini Fransız 

gazetelerinden alarak yazmıştık. Po· 
ilsin yaptığı araştırmalar en sonra 
bu işin sırrını ortaya koymuştur 

Kopenhag sokağı karşısında bir evin 
damı üstünde sallanan bir adamın 
gölgesi öteki evlerin damına. akset -
miş, oralarda bir gölgenin sallana · 
rnk yüri.idüğü göriilmüş, buna ba · 
kanlar, artık i§i kafalarında büyüt.e
rek bunu bir cadı haline sokmuşlar. 
.l\fosele anlaşılınca, birkaç geceden -
beri helecan içinde bulunan o evlerin 
halkı şimdi rahat etmişlerdir. Res -
mimiıde dam iis tündek'i cadıyı gör -
mek için sokağa topla nanlar ve onu 
gösterenler görülüyor. 

cadının foyası 

Yeni icad edilc1t 
mitralyozlar 

1 Bir kral ve bir kraliçe ! 
Prag, (Kurun) - Çekoılo-

vakyanın ulusal tersanesinde, son 
günlqde yeni bir silah icat edil
di ve buna "Bren,, namı verildi. 

İngilizler bu ıilahı almak ve 
kullanmak hususunda gecikmedi
ler. Fakat İngilizler orduları için 
lüzumlu gördükleri bu silahı ken
di memleketlerinde yapıyorlar. 

Bren, Leuis sistemindeki mit
ralyözlerin yerini alacaktır. Fakat 
Bren bir kaç bakımdan (Luirs) e 
üstündür. Bir kere dahs hafiftir. 
Daha isabetlidir. Yeni silahı üç 
ayaklı sehpa üzerinde kullanmak 
mümkün olduğu gibi ayaklı seh
pa ııe de kullanmak mümkün ve 
omuza dayayarak işletilmesi de 
mümkündür. 

~ransanın Suriye yüksek 
komiserliği 

Hale~ gazeteleri F ransamn 
Suriye yüksek komiser ba§ları a
rasında büyük değişiklikler ola
cağım yatmaktadırlar. 

Bu değişjklikler, yüksek komi· 
ser Paristen döndükten sonra, yer
li hükumet adamları arasında da 
olacalcmış. 

Ammanda petrol 
Amman, (Kurun) - Sağlarn 

kaynaklardan verilen haberlere 
göre Holmes sosyetesi Amman 
mıntakasında yeni petrol kuyula ~ 

rı bulunmuştur. Bu sosyete gele
cek yılın başlarında bu kuyulan 
i§letmeğe başlayacaktır. 

Brükselde açılan büyük sergide bir 
güzellik kraliçesi ile bir güzel çocuk 
eçimi yapılmış. güzellik kraliçeliğini 
bayan \ "an dö Kastil, güzel çocuk 

krallığını da 16 nyhk bir bebek olan 
Guy Azapsa knznnmıştır. 

Kral ve kraliçeyi resimde kucak ku 
cağa görüyorsunuz. 

Türkmenler · çin açılan mektepler!_ 

Türkmen kabilelerin 

İran hükUmeti memleketin ti· 
mal taraflannda ya!ıyan Türk
men kabileleri için yeni mekt~p 

aç.mış bulunuyor. Bu mektepl~r
de Türkmen kabilelerin çocukları 

çocukları beden terbiye•i yamyor 
okutturulmakta ve böylece bunla· 
rın bu göçebe kabileleri yerleıtir
meğe yardım etmeleri umulmak
tadır. Bu me\ttepler doku.ı sene
liktir ve ders proğrammda beden 

ve mektebe gidiyor. 

terbiyesine büyük bir önem veril· 
mektedir. 

Resimde görülen talebe Iatra
batta açılan mektebin ta!ebeıi
dir. 

San'at alemine acı bir haber 

Ressam Namık Ismail 
dün akşam öldü 

San'at Alemimize acı biı· haber l 
vermekle mütee~ıdd:ı: Genç, deK .. rli 1 
ressamlarımızdan, Güzel Sıır.'atıar A· 
kademisi direktörü Namık lsmail dün 
akşamdan beri artık aramızda de • 
ğildir. Hayata §PD defa gözlerini 
yummuş, içimizden ebedin:eo ,seki -
Iip gitmiştir. 

tefik dcvletlerjn merkezlerine gönd 
riJerek halka gösterilmiştir· Na 
ismaH harp bitince gene Avrupa) 
dönmUş, çatışmasına devam etmiş 

tir· 
ldesyonizml memlekete 

gen' san'atkar,arm başında gel 
Nan1.lk ismail uzun zam.andır G~ 
San"atlar Akademisi direktöt·Jüğünd 
bulunuyordu. Ailesine ve s.an•at Al 
mine duyduğumuz büyük teessürl 
bi1dft1rfz. 

CENAZE TORENt BUGÜN 

Bu acı haberi geç vakit duyduğu · 
muzda biz de inanmadık. Fakat 
ne yazık ki dutduğumuz haber teey· 
yüt etti. Ölümün şekli, genç adamın 
biri birine zincirlenmiş gibi goı un en 
bir kayıtsızlık, beceriksizlik havnsı i-
çinde kaybedildiği duygusunu veren, Dün gece haber ''erildiği ne gö, 

merhumun ölü töreni bugün y.apııat garip hikfiyesile duyduğumuz acıyı 
katmerleştirdi. caktır. Ölüşü saat jkide, ailesi m 

beresine götürülmek tizere Sırascl 
Duyduklarımızı anlatıyoruz: !erdeki Alman hastane~inden kaldı 
Genç ressam kısa bir zaman evveJ ıacaktır. 

lpar kotrası ye arkadaşlarile Pireye _____________ __,,, 
gitmiş, sonra orada arkadll§lanndan 

ayrılarak uçakla tstanbula dönmüştür. 
Bir kaç gündür kendi kotrasile Bos
tancıda bulunuyordu. Ot.edenberi kal· 
binden şlkAyetçi olan Namık lsmall 
dün birdenbire rahatsızlanmış, ;>anm· 
dakflere "kalbim ağırıyor. anneme ai· 
deyim, yatRyım,, demiştir. Bundan 
sonra yola çıkmış, annesinin oturdu
ğu Ma,kada Narman apartı l\nına 

gitmek üzere Kadıköyünden &,15 te 
kalkan Kadıköy vapuruna binmiştir. 

Fakat vapurda birdel'bire rah!tsızlı· 
ğı fazlala,Şmsş, '-''l'Sf~'OMl artmış TI! 

bayılmıştır. işin elemli noktası da bu 
dakikadan itibaren artm:~tır. ÇUnkü 
söylendiğine göre bir müildet vapw • 

run sıhhi imdat dolabını açnt.\k ve -
ya açtırmak mümkün ol:ımarnış, do
lap açıldıktan sonra da üzeri:;cje ett· 
ket olmaması yüzünden lazım gelen 
ilaçlardan istifade edilememiş, yal • 
nız kendisine sun•i tepef!}i~ .ı !aptı -
rılmıştır. 

Vapur Köprüye yanaşınca gara -
betin ikinci faslı başlamıştır. Gene 
söy1endiğine göre sıhhi imdat otomo· 
bilinin getirtilmesine teşebbüs edil • 
miş, tıbaydan izin alrnrnası ileri sil -
rülmüş, izin alınmış ,.e arabayı ge • 
tirtrnek mümkün olmuştur. Fakat ge
ne söylendiğine göre bu sefer şoför 
yaralı olmadığı kaydile genç adamı 
alıp götürmeyi usulsüz bulmuş, işe 

halk müdahale etmiş ve bu suretle 
gene dakikalar kaybedildikten sonra 
baygrn bir ha tde bulunan Namık Is
maili arabaya koymak l'e Alman has
tanesine götürmek mümkün olabil • 
miştlr. 

Hastanede yapılan tedbirler de 
fnyda vermemiş n Namık Is· 
mail ölüp gitmiştir. Esasen hastane 
hastanın ölü olarak getirildiğini söy· 

lemektedir ki bundan hastanın yolda 
iken öldUğii neticesine varmf\k müm
kündür. Ne hazin bir son.· 

Gecenin geç saatlerinde, yu,arıda 
anlattığımız garabetlerin hakikate 
uygunluk derecesini iyice öğreneme
dik. Köprü h!\disesini bilmesi lazım 

gelen memurlar da evlerine gitmiş 
bulunuyorlardı, Bu ifiharJa hikayenin 
hakiki hatları anrak bugünkii tah • 
kikatla dnhn i~·i aydınlanmış olacak
tır. 

NAMIK lSMAlLlN HAL TER
CÜMESİ 

Namık İsmail 1890 yılında Beşik • 
taşta doğmu:. tur. Yüksek bir ailenin 
çocuğudur. Kabataş lisesinde okumuş, 
resme harikulade istidat göştermiş • 
tir· Bu istidat göze çarptığı için hü· 
kfımet hesabına Parlse resim tahsili
ne gönderilmi§. orada Kormon atel
yesinde salışmıştrr. Bu esnada harp 

başlayınca memleketine dönen Namık 
lsmail sümri ihtiyat zabiti olarak or· 
duya iltihak etmiş, cephede çalrşmış-

mışhr. Bu arada hükumet ressamlan 
Kahtanede tophyarak tablolar yap -
tırmı§tır. Namık lsmail de bu res • 
samlarm arasında bulunuyordu. Bu
rada onu geçen tablo yapmı~tır. "Ta
kt zafer,, ve ''LAie devri., adlarını ta
ııyan tablo1ap büyük bir ınuvaffa • 
kı>:et toplamıştır. Bu tablolar resim 

Yeni bir köy 
Cümhuiryetköy (Özel ayµ.rı 

mız yazıyor) - Beykoz kaza. 
bağlı Ömerli nahiyesinin "Cü.ııt 
huriyet,, köyü bundan ancak alt 
yıl önce Bulgaristan göçmenlefı 
taraf mdan kurulmuf yepyeni 1 
köydür. 

80 evlik olan bu köy kurtul~ 
günündenberi her gün ilerlem~ 
te, içine sığınanları rahat rah 
aeçindirmektedir. 

Etrafı ye§il ormanlarla ve~ 
'9:k tepelerle sarılı olan "Ciimh 
riyet,, köyünün halkı çalı§kanlı 
ıayesinde temiz bir halde yafS 
maktadırlar. Bütün avlular tahtı 
perde ile örtülü, suyu bol, sokak 
l&ti aohi91 to.t-lo.laH verİntlİ, boa 

tan, bahçe ve bağları iyi bir h 
dedir. 

Bina ustaları ile arabacı 

marangozları da vardır, kireJll 
ve tuğla ocakları hani harıl ç• 
lıımaktadır. Her sokak be.ıınd 
göze çarpan bir §ey varsa, o d• 
yeni yeni evlerin kuruluıudur. 

Bu şirin köyü kuranlar Deli~ 
manın muhtelif köylerniden to 
lanmıılar ve bugün el birliği .a 
yesinde köylüye yaratır bir Ç 

faydalı şeyler yapmışlardır. 

Hükumet tarafından yaptırıl 
mı§ olan tam devreli mektepl 
ç.ok güzeldir. Bilgi ve hüner odl. 
ğı olan bu yµvamn baş öğretme"' 
Bay Emin tatil devresini de kof 
lüler arasınçla geçirmekteılir. 

Cümhuriyet köyüne bu ı 
veren köylülerin bu isme nf k• 
dar yaratır bir köy kurduklar 
anlamak için mutlaka bu seviıl' 
köylüler araJ§nda bir iki saat k,lj 
mak lazımdır. 

Ben, tarlada, iıe, kahvt>de 
nutmağa, evde misafir karııl• 
mağa neoe ile ko~an ~öylüler 
aında ancak yarım giin k!ılabil 
dim ve ıördüklerimden de Ç 

memnun kaldım. 

Halim öZDF Mil 

Barsak ihracı 
Bir müddet evvel Am~ri.kl 

nümunçlert= muvafık ohnıyan b 
sak gönderildiğini ve Amerik' 
dan Türkofise tikiyette buluJI 
duğLIDu yazmıştık. Bu nıesel• 
inceleyen Türkofis bar•akhane 

yumurta çıkıtmda olduğu ıibİ 
düzen altnw. •lmmaıına 1' 
vermittir. Bu ıuretle memle 
ı,s milyon liraya yakın ) eni 
gelir elde etdtceji ıöylenm•ld' 
dir. 



!stanbul M,illi Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen değeri 

~d1re1?lini: Takyeci rr.ahaU~s; Bayramp:ı§a sokağı 
i IS Jeni 13 sayılı bostanın 1:1 mamı ..... 
r eriköy: İkinci kısım mahalle si Hanımoğlu sokağı 
li 4 Yeni 10 sayılı arsanın tamamı .... 

asköy: Keremitçi mahaH""'' Yağhane sokağı 13 ar -
n larnamı. 

ksaray: Katip Kasım Alhoyacılar eski 70 yeni 9 
Ş nın tamamı. 

~eykoz: Pa,abahçe Sultaniye caddesi eski 16-17 
45 sayılı bostanın 642375/ 12!)0000 payı .... 
asköy: Keremitçi mahal~~ı.i Harap çe!me sokağı 
3 arsanın tamamı .... 

ı/\ksaray: Katip Kasım Al boyacılar sokağı eski 13 
et,r;anın tamamı ...• 
~ı~.~~byada: Çira sokağı ~'ki 14 yeni 16 arsanın ta. 

'f etiköy: İkinci kısım mahallesi Kağıthane sokağı 
8I-s1 M. iki arsanın tama mı .... 
eriköy: Rum kilisesi arka!~ so!<ağı eski 61 arsanın 

eriköy: İkinci kısım Çiftf' c.eviler sokaiı eski 6 

Lira 

660 

2155 

58 

225 

1326 

201 

316 

50 

2782 

845 

taanın tamamı.... 420 
Fer'k.. B' . . k Ç 1 oy-: ırıncı ısım ob~n ve Tabakhane sokağı 
36-7_34 sayılı arsaların tamamı.... 2155 

arabya: Aya Kiryaki Aya7ma sokağı eıki 76 bağın 
105 

akırköy: Zeytinlik mahalll'sİ Zeytinlik sokağı 
Yeni M. sayılı arsanın l2'Ma mı..... 350 

ahrnutpa§a: Sürüru mah!\llesi Bezciler hanı aoka-
;;• 28-30 yeni 29-31 •J\yıh:.ki dükkanın 7020/ 

payı... 450 

küdar: Sela~i Aliefendi Selamsız caddesi eski (235) 
(251) arsanın tamamı. 77 

.ercan: Büyük yeni han hirinci kat eski 31-32 
ıle ınerdiven altındaki kömürlük mahaJlinin 1 / 2 pa. 

~ercan: Büyük Yeni han ~ata nisi eski yeni 33 oda
ta.ına rnı ... 

rt~rlaba§ı: Hüseyin ağa Karaca ve Kereste sokakla-
1 

1-26 yeni 3-34 ıayı 'u iki evin tamamları .... 
ener: Balat Karaba' Kcpri1 başı eski 21 M. yeni 
ayılı evin 4 7 Payı. 
Fener: Tevkii Cafer Yasem~n sokağı eski yeni 8 evin 

'() Payı •.. 
cl &küdar: Altuni zade Kısıklı mahallesi Bulgurlu 
esi eski yeni 1 sayıl. dükiınm 5/12 payı. .. 
;niköy: Panaiye mahallesi köy batı caddesi; eski 

y ~· Yeni 95-97 ev ve dükkı\nm 14 16 ptyı ... 
. enıköy: Panaiye mahalle~' Köy başı caddesi 

;
6
89 M., 91 yeni 99-101 sayılı ev ve dükkanın 
Payı ... 

'! enil,öy: Panaiye mahallesi Vapur iskelesi sokağı 
;;3-.93 M. 93 M. yeni 1-3-5 ev ve iki dükkanın 

Payı .. 

:
9
eniköy: Panaiye mahallesi Vapur iskele:ıi sokağı 

ı 3 N . 17 1 y . · yenı sayı ı gazinonunl4/ 16 payı. 
enıköy: Panaiye mahall~si Birinci sokak eski 

eni 5 . 
y . sayılı evin 14116 pajı .. 
enıköy: Panaiye maha:•t'ıi birinci sokakta eski tn· 

)' 
1 ~ sayılı evin 14/ 16 payı ... 

" enıköy: Panaiye mahaliesi Birinci sokakta eski 
"'n' rı. 1 9 sayılı evin 14/16 pay .... 
oakırk" C . l'k l oy: evız ı bostan sokağı eski 28 M. arsa-
arnanıı. 

s~kırk" z tı ta oy: eytinlik bostan sokağı eski 5 M. arsa-
tnarnı. 

lak· 
•i ~~tnde: Fatma hatun mahal lesi Gümüııuyu cad. 
f3 eka 1 4 Yeni 1-1-21 ıayılr arsanın tamamı ... 

a ırk" z . l'k 8 tı ta oy: eytın ı aruthane sokağı eski 3 M. araa. 
C tnarnı. 
)e::- Hayettin: mahalleıi Kü çükpazar caddesi eski 
ta 1d~s .saytlı dükkan1:1 8/12 payı ... 
3 : .11Iı: Yenimahalle Mekep ıokağı eski l yeni 
il \Pin tamamı. 

Urgaz d Ç 
3 a a: artı caddesi ve Karakol sokağı yeni 

l,r~\ Ve fırının 1/2 payı ... 
~i 3 ~ atı: Hüseyin ağa mahal lesi Canbaz ıokağı 
~Ilı • 3 M. Yeni 3-5-7 sayılı bir methal ve iki dükki

ll aını ... 
0iaı' · 

-.....33 tçı: Boyacıköy ÜçÜ!JCÜ sokak eski 29 yeni 
o,k .. rnaa bahçe evin 5/12 ,ayı ... 

l. Udar. 1 d' . ., . .... arı · ca ıye mahalle11 ~~ıf le çınar sokağı eski 
O, .. anın tamanıı ... 

lci.idar· ı d' 
atıa'll · ca ıye mahal!~si Setbatı sokağı eski 

O •n tamamı •k" ... 
• )elli udar: lcadiye mahallesi Arif Bey sokağı eski 10 

..... ilin·---wamı •• 

108 

216 

875 

209 

576 

414 

750 

1590 

1890 

87 

32 

326 

326 

202 

300 

1834 

286 

264 

1026 

810 

1152 

125 

32 

75 

50 
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Deniz Mevsiminin 
~onuno o o uru .... 

Bu yaz sıcakların en şiddetli dey· 
resinde bulunuşumuza rağmen, deniz 
mel"::iminin sonu gclmeı~ üzeredir. Ha· 
,·anın sıcak gidişine hiç aldanmayı -
nızl Birdenbire serinlik lmşladı mı, 
plıijdan dönüş zamanı gelmiş, de -
mektir. Bilhassa hava dcği~ikliğinin 
apansızın olduğu lstanbulda, sıcağa 
hiç nı i hiç güven olmaz! 

Bu yaz deniz her senekinden faz· 
la alaka uyandırdı. Şehrin muhtelif 
yerlerindeki plajlar, akın akın gidip 
gelenlerle dolup dolup lıaşahyor. ne· 
Jediyece yasak ediJmiş olmasına rağ· 
men, plfıj dışarısında, açıkta denize 
girenlerin çokluğu da, hesaba katıl -
mağa değer. Kotra Ye sandal gezin -
tileri de çok kişi) i cezbediyor ve bu 
suretle ) az giinüııde denize olan is • 
tb akın, göze çarpacak derecede şÜ · 
mullendiği görlilüyor. Sıhhatı koru -
yuş esaslarını iyice gUzetmek şartile, 
şüphe yok. ki çok iyi, ~ok zevkli şey! 

Deni;r. mevsimi sonuna yaklaşb~ı 
sırada koyduğumuz iki resimden yan 
taraftaki, doğrudan doğruya fotoğ -
rafın belirttiği güzel hir enc;tanta -
nedir. l\ta) olu kadınla erkek, iskele 
parmaklığına tutunmu~lnr, tatlı tatlı 

jHij sohbetine dalmışlnr! ... 
Yukarıdakine gelince, bu da kum • 

lar fü;tünde bir sohbet anının belirti· 
lişidir. Fakat, makasla beyaz kağıt -

lar kesilip ~iyah zemin ÜZ('rine ya -
pıştırılmak surctile! nu kumsal yü -
zii, ne kad:ır maharet 'e ze,kle ~a -
pılmış, ne şık bir göriinü;51e ortaya 

Dr. Hafız Cemal 
Dalıiliye mütelıassısı Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
Sa!ı günleri meccanendir .. 

Pazardan ba,ka günlerde sa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 

Divanyo!undaki (118) numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. ır~--- Heraklit ___ ._1 

1 
Yunan feylcsoflarından llerak-

Muayenehane ve ev telefonu lit'ten kalan fikirlerdir· Anatol 
22396, yazlık telefonu Kandilli Frans"ın bir mukaddemesi rnrdır. 
38, Beylerbeyi 48. Haydar Rifatin terciimesi. 25 kuruş 

Üsküdar: lcadiye eski Bedros Kalfa sokağı eski yeni 
10 sayılı arsanın tamamı... 18 

Üsküdar: lcadiye mahaH~.!si Berber oğlu sokağı 
eski 6 arsanın tamamı. 

Fener: Hacı lsa Sultan çe§mes: sokağı eski 90-92 
yeni 94-96 sayılı dükkan ve odaların 80 120 payı. ... 

Fene'r: Tevkii Cafer maha1!esi Keremit sokağı eski 
81 yeni 67 sayılı evin 4/ 12 payı .. 

Galata: Kemanket mahall!"sİ Kılınç Ali sokağı es
ki 14 yeni 18 sayılı arsanın 34 48 payı .... 

Tarlabaşı Hüseyin ağa m;-.hallesi Tavşan sokağı es. 
ki 20-22 yeni 22--24 sayılı ik~ ar sanın tamamı ... 

Büyükada: Yalı mahallesi Balılı:pazarı sokağı yeni 55 
dükkanın 5760/ l 1520 payı .... 

Fatih: Hoca Hayrettin Küc;~•k Karaman ~okağı eski 
25 yeni 33 sayıh dükkan ve O'!::.ların tamamı ... 

Kumkapı Muhsine hatun JCömürcü sokağı eski 13 
yeni 15 sayılı bahçeli evin tamamı. 

Kadıköy: Cafer ağa Moda ~addesi eski 109 yem 
145 sayılı dükkan ve odaların 4 154 payı ... 

Kadıköy: Cafer ağa Mods raddesi eski 129 yeni 
179-181 sayıh ev ve dükkan~n 1/ 3 payı ..• 

Kuzguncuk: lcadiye cadd~si eski 39-41 yeni 43-
45 sayılı iki dükkanın 14/ 64 payı ... 

44 

467 

200 

354 

65 

540 

885 

540 

132 

693 

473 
Yukarda yazılı mallar 10-- !.>-935 Salı günü saat 14 de peşirı pa

ra ve aç1k arttırma ile !'atılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçnk 
pey akçelerini saat 12 den evvel y_atırmaları. (F.). (5070) 

konulmuş! Sahiden bir san'at eseril 
Uir çırpıda, koln • kolay yapıla -

cağa benzemiyor, değil mi? Aksini i
leri siiren, d('nemeye girişsin! 

Yeni Eserler 

iL IC A 
Su, Güneı, elektrik ile tedavinin g~ 

Üstadı doktor Bay Nüzhet Şakir, Ilıca 

adı ile iki ayda bir çı":..tc k bir mecmua 
neırine baılamııtır. 

Mecmua ıu, ılıca, güneı, elektrik, 
bahsediyor. İlk sayısında gördüğümüz 
hareket, iklim, radyo tedavilerinden 

gibi, yalnız tedavi edecek trb münt• 
siplerinin değil, bu yolda tedaviden iati· 

fade edebilecek herkesin anlayabileceği 
ıekilde yazılıyor. 

Mecmuanın devamını diler, okuyu
culanrruza tavıiye ederken, ön ıöz ola-

rak yazılan satırlardan bazılarını nak
lediyoruz: 

"Şimdiye kadar memleketimizde bir 
çok kıymetli tıbbi eserler çıkmışdır, 

çıkmaktadır; fakat bunların hepsi de 

son yıllara kadar mekteplerde okutu
lan tıb bilgilerinden, daha doğrusu hep 

ilaç tedavisine ait makale ve buluşlar

dan ibarettir. 
Son seneler içinde tababetin yürü

yüşü çok değişmiş bulunmakta, şimdiye 

kadar ihmal edilmiş tılan güneş, su, ılı
ca, iklim, spor, elektrik gibi tabii vası

talardan istifade edilmek ve tabiiliğe 

dönmekle, insanlığın daha sağlam ve 

daha mes'ut olabileceği inanı yer al· 
maktadır. 

Buradaki yazılarımızla bu tedavi ele
manlarını ve bunlarla elde ebilegelmek· 

tc olan sonuçlan ve bir çok neti
cesiz şimik tedavilerden sonra iyi -,J. 
mıyan hastalann bu vasıtalarla çok kt· 
sa bir zamanda iyi olabileceklerini bü-

tün ehemmiyetile meslckdaşlanmızın 

önüne dökmeğe çalııacağız.,, 
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Sayım, çok geni!, çok kapaal bir ittir. Bqarılması her biri· fi 
mizin üzerimize düıen yükümü aon derece özenle yapmamıza :: 
bailıdrr. Doinı sonuçlar alabilmek için hepimiz gücümüz yetdi· n 
ği kadar çahımah ve uğra§mabyız. n .. 

1 
Başvekalet ilıl 

Statistik Umum Müdürlüğü 
h 
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•• SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

.Bankamız nam ve hesabına Av.rupaya müsabaka ile muhtelif sana. 
yi mUhendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 

Biri Üninrslte kimya ve elektro mekanik §ubeleri meıunlanna ve 

diğeri de lise mezunlarına ait bulunmak üzere ayni zamanda iki müsa· 
baka imt1hanr yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar herveçhiatidir: 
A - Univerısite kimya ve elektro mekanik §Ubeleri mezunları için: 

1 - Ttirk olmak 

2 - Y&§I 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik l'Ulyetf muntazam olmak, 
4 - Tam sıhhatli olmak. 

5 - üniversite kimya n elektro mekanik şubelerinden son Uç sene 
zarfında diploma almış bulunmak. 

6 - Bankaca istenecek kefaleti "ere bilmek 
B - Lise mezun lan için: 
l - Tfirk olmak, 

2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam ol mak, 

4 - Tam sıhhatli olmak -
5 - Bir Türk lisesinin son üç sene zarfmda iyi derece bakaloryasını 

almış bulunmak, 

6 - Bankaca istenilecek kefaleti nrebllmek. 
Kayıt için Sümer Bank umumi mil dürlüğünde Kimya 1!18nayil §Ube· 

s:ine müracaat edip aşağıda yaıılı vesaiki vermek lhımdır. 

1 - Nüfu tezkeresi veya Noterlikçe miisaddak !Ureti 
2 - Mektep şahadetnamesi Yeya noterlikçe mUsaddak sureti, 

3 - Askerlik nziyetfnin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadığına 
dair a.Skerlik vesikası· 

4 - Sıhhatte oldufuna dair şarbay lık doktorluiunca tasdikJI .-ıh. 
hat raporu.. 

5 - Dört vesika f otoğrafisl. 

l(ayıt mUddcti 15 eylQI 935 tarihine kadar olup bu t.ırihfen sonraki 
müracaatlar sureti kat'iyyede kabul olunnuyacaktır. 

lmtihanlar eyltıl sonunda yapılacak olup kat'i günü ayrıca bildiri· 
lecektir. .................................. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
79.cu tertip 5. ci keşide 11 Eyliildedir 

Büyük ikramiye: 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerle (20.000 lira) lık mükafat vardır •.. 

Denizcilere ve gemicilere ilan. 
Tathlisiye umum müdürlüğünden: 

; Y 91ilk67 aia düdüfünde yapıl muı zaruri ıörillen bazı tamirat 
lçia, adı pçen düdük 1 - EylOI - 935 tarihinden itibaren çalıımı· 
~ •• düdük atmiyecektir. 

Tamiratın hitammda düdüiü 11 faaliyete ıeçeceli ıün tekrar illn 

edllecektir. ( 5 ı 69) 

Dlln oe Yarın 7 erciime Külliyatı : No. 36 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

~ti U& lnarq - Teni mahalll "VA KIT., kiltUpbanesl latanbal 

tŞABIYORUM 

llutuelerle atlık 1llrllarıacfa 
ft7& tq, ..anaaJanada lf U'IJO?IDD. 

Ti» flllltell tıllebealaden M. Çü'a 

ıttf• •*'*' ,... ..... 

Operatlr - Urolot 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mlitelıaaaıaı 

KAR GiBi 
9EYAZLATIF< 

Yeni çıktı 

' 1 neuıeı umıruıınrı ut ıımanıarı ısıeıme tınunı ıdaresı 111011 
Muhammen bedeli 8856 lira r.• lup miktarları aıağıda yazılı 

~atak eıyaaı 11-9-935 tarihin de Çarıamba günü saat 15.30 
' Ankarada idare binasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır 

ite girmek isteyenlerin 664,20 li rahk muvakkat teminat vemı 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün ıaat 14, 
kadar Komisyon Reisliğine verm~ leri lazımdır. Bu ite ait ıartn 
ler Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde Anka 
malzeme dairesinde parasız ola ı ak dağıtılmaktadır. 

200 tane pamuk tilte; 30 tane seyyar karyola tilteai, 1600 
yatak ve yorgan çarıafı; 200 tane küçük yastık yüzü; 1000 tan 
yük yastık yüzü; 50 tane küçük bat yaıhiı; 300 tane büyük 
yastığı; 200 tane cibinlik. (5093) 

IJk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 lira 
200,000 adet telgraf makinesi bandı 9 - 9 • 1935 Pazartesi günü 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ank arada idare binaımda satın a 
caktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat 
mel eri ve ~anuraun tayin ettiği vesikaları ve !te girmeğe manii 

nt bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 1 
·a kadar komis} on reiıliğine ve:nnc leri lazımdır. Bu ite ait ıartn 

DON ve YARIN 
Tercünt<' külliyatı 

Sayı 39 

~ ler Haydarpatada Tesellüm ve aev k müdürlüğünde ve Ankarada 
zeme dairesinde paraaız olarak dağıtılmaktadır. ( 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLIT 
Eıki Yunan feyleıoflanndan 

.._ _____ _ 
Satıldığı yer 

· YAKIT Matbaası 

{fPA 

Fayabı :ıs 1ıru-1 

f'1ARJ(A 
Mü.slahtar&lı 

HllBUBATllllLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Yeni kitaplar 

KIRIK KAV ALDAN 
SESLER 

ıstanbul Beledlyesı ilanları 

Floryada 187 N. h l>arak"a 935 
-2 T qrin sonuna kadar 

184 ,, ., 
,, 

" ,, 

" 
188 ,, 

,, ,, ,, 
,, tlavuzlu bahçe ve gazino 
,, ,, ,, 
,, Çiftlik önünde \'e çeşme 

arkasında 3 baraka ve bir mi~r 
arazi 935 - 2 inci teırin sonuna 
kadar 

Bostan ve tarlalar içinde hah· 
çivan odaları 936 Mart batına 

kada1' 

Muhammen 
Kiraaı 

20 

20 
\ 

40 

200 

40 

ı,so 

ı,so 

r .. 
3 

ı ıs 
' 

3 

Yukarda ıenelik muhammen kiralan ve muvakl<at tem;na' 

yazılı mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya 

nulmuttur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttı 

ya girmek için hizalarında göıte rilen muvakkat teminat ma 

veya mektubu ile beraber 6--9-- 935 Cuma günü ıaat ıs de D 
Encümende bulunmalıd,r. (B.) (4921) 

Hepsine 1200 lira kıymet tahmin edilen eski meyva lial bİ 
sındaki 42 dükkan 3 baraka ve memurin daireai ankazı ile 

perdeler (Parke taıları hariçtir) Açık arttırmaya konulmuttur. 

Şartnamesi levazım müdürlH ğünde görülür. Arttırmaya gi 

için de 99 liralık muvakkat temi nal makbuz veya mektubu il• 
raber 9-9-935 Pazartesi günü ıaat 15 de Daimi Encümende 
lunmahdır. (B.) (4994) 

Ankara ilbaylığından: 
1 - Ankara Merkez ilk okul larile yatı okullarına ve ilk 

tim eapekterliğine kapalı zarf ıısulile 475 ton yerli kok kömürü 
nacaktır. 

2 - Bu kömürlerin tasar!;ınan değeri 15200 liradır. 
3 - Eksiltme kapah zarf bi9i minde yapılacaktır. 

4 - lıteklilerin tartnameyı görmek için her gün Ankara 

direktörlüğüne ıelmeleri ve Arttırma eksiltme yaıasma göre h• 
Hüaeyin Rifat Topuzun "Kmk Ka· yacakları kapalı zarflarını da yüzde 7,5 teminab munkkate 

valdan ... ı .. ., adb ıür kitabı çıktı. buzlarile birlikte 16 9 935 Pazartesi ıünü IUl l& de Alıka..._ 
ŞUrin • aüzel ~ bu kitapta ıürel komiıyonu Bai sekreterHtine vermeleri. (2346) (Sı41) 
toplanmııbr. 

Satq merkezi "V AKIT kütüphaneıi 
- Ankara cacldesi - Her kitapçıda 
huluaur. 

VAKIT'm TUrkiyenin her tarafın • 
ela &ulunan Mbcılannclan ela tedarik 

eclilebilir. Dei•i elli kunattar. 

Yeni kitaplar 
.. Evliya Çelebi seyahatnamesi,, lliıı 

dokuzuncu cildi ıayet nefla bir tekil· 
de Devlet matbaasınca basdmıı ve 1a· 

tıp çıkartlmııtır. Bu cildin deleri 
"500,, kuruıtur. 

Satrı yeri - V AKIT kflttiphaaesi 

- Ankara caddesi - V AKIT'm TUr
ldyenln her tarafında bulunan aı.tcı· 
lanndan da tedarik edilebilir. 

1 
Sel inik Bankası 

Tesis tarihi: 1888 
idare merkezi: IS1 AN BUL (Galat4 

Tflrklyedekl Şubeleriı 
lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlstandakl Şubeleri ı 

SelAnlk . A tlna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 
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· f - llk Orta ıv.e Li.e kııımlarına, yab ve ,gündüz, kız ve erkek tatebe kaydına batlanmıttır. 
ti - Kayıt için her gün ıaat t o dan t 7 ye kadar ıelinebiJir. r 
t = la.~i:enlere, k yıt ıartlarmı bildiren öğrenekten bir tane ıJ>ara11z olarak gönderilir. l 

sC Butun sınıfların engel ve hütün!eme yoklamalarına 2 EylUl Pazartesi günü başlanar:aktır. i 
arC Şehzadf'baş. Poha karakolu karıısrnda. Tf!lefon: 22534 fi 
rtt::::::::····················· • ·················· ............... , .... .._.. ... ..._.. .. -....... . .. -.............. . .. ........... ._ ................................. .-..-····· ... .. 
2 

·············:··.... ................................ . ...................... _.i ........................... -......................................... 1 

1
' O - ilkteşrin 1935 Pazar günü 
1 

memleketin her tarafında 
~ genel nüfus sayımı yapılacaktır 
Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden 

f ~ - Nüfuı sayım~neı esaş olmak ü:ıere Belediyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. 
4 - Numarasız bına1arda oturanlar :Hükumete haber vermeğe mecburdurlar. Oturduğu bina numa-
.laıı olduiju haıde haber vermiyenlerle bu pumarııları bozan ve silen ve kaldıranlar için para cezaıı 
~ <hı. 

~------------------ ... _ -

I 

( 

AN A 
Müdürlü~··n e 

"' 
ı - Eksiltmeyl' t<On 
Ankara mezarlık v 

şaatı olup keşif bed 
lira 50 kuruştur. 

• • 

2 - Bu · şe ai evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa iş eri ş rait· umu-

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

bedelle imar Müdürlüğünde 
alabilirler. 

3 - iş pazarlıkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 azar
tesi saat 18 ze ka ar edel 
ayık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. i e 
lilerin imar Müdü lüğ··ne mü
racaatları. (5075) 

Kültür Direktörlüğün en: 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey

liılün birinde başlanacaktır. aı-.ncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

GECE I" - GÜNSEL mu~ın:uawww ::::::1 evvelki do,Dumlulardan arla kalanlar ahnycakdır. Kül • 
n 

·:ı:_: ••••• 
·····=:::::::::::ı:::::::ı::::ı:n:ı:::::::::::ı 

ilk - Orte - Lise =ı tür direktörü 10 Eyliile kadar buıundukıarı 1(,3: - Erkek -Ana Vuca t:l lkü Liseleri 
(Eski : İN K 1 LAP) 

K~ranı, Direktörü; NEBİOGLU HAMDİ ÜLKÜMEN 
yer en yakın okula. çocuklarım kaydettlrmel rlnl velilerden 
rica d r. (6015) 

Kuvvetli bir tallm heyetine mallktlr. Resmlg okullara muadllfttı tacstlklldlr. 
Kaylt için t)ergUn mUracaat olunablllr. lstlyenlere mufassal tarifname gtinderlllr : , 

'=--···Cağaıogıu -vanıksaraylar oranı. Telefon: 20019 : 
·····!:::::::::::·.···ı·-··············· ... ··-······················ . . ................... ---··--· ..... ·········-· .. ·-····-·········· .......... : ... ·.-................... 1! ... ···············-······························=····················---·················································· . . ......... ·-···· .ı 

·~ ~İ!c!~vc !~~ ~~~!.. ~~~-~~~ıuı ~::d:~:~:~::iinden :mm !! ) ~;~:n ;:!~~~~ı~~i~~;:~:::L 
hıeJ-.r ,,,_ Yerl~rini tutmak isteyen eski talebenin tezelden takıitierini göndererek kayıtlarını yenile- ii ) Büfemizde ucuz ve nefis yemekler: Döner, titkebabr. 

- - -- , T opkapı Maltepesi -== - ~ 
Numune Amerikan Bağı 

:'SU~b~M~~phergiln 1~17amıındaa~kh~ i~ ~~~~~~~=-~-~~-~~-~~-=-~-~-~-~~-~~~-~=·~ 
.:1 - J! IA N h •. 
T . ey ı- e ari-Kız~rkek yeni talebe kayıtları başlanmıştır. i~ ·-- - - - ------

~t •
1

:~~:;::~.~::.::~~="~~~ ... ~~::~~::.1~~.::~.: •• ~:.~::~.~.~~ •••• ~~:~.1 .. ~::~.~ •• ~:~ •• ~~.~:~:: ••• ~:=1=·==:=~=~::=:=·········.. ~~ Jandarma Gene 1 Komutan lıg" ı J · U · K · ~ b ............. ......................................................................... . ··········· 
lla an ul limanı sahil sıhhiye merk~zil • • Ankara Satmalma Komisyonundan; 

hnalma komisyonundan : Vapurculuk 1 - Ankaradn Jandarma ve polis mektebinde yap~ırılocak •ıh· 
Motö . . TORK ANONiM ŞiRKET! h; ve elektrilt tesisatı kapalı z.arf l?!ulü ile yeniden ekaıltmeye ko-

~, ,,.,_ ıfer ı,ın 79 kalem eıya ke. palı zarf uauliyle ıartnamesi üzeri lıtanbul Acentalığı 
~il •l k T 1 f 'lulmuştur . . . . . b' ı-.\ ... ınaca ttr. Liman han, e e on: 22925 2 _ Her iki tesisat eksiltmesı 'lC' gırmek ıçın en az yırmı ın 11-

Q - Tahmin bedeli 6577 liradır, ) k aynı' tesisatı başarmış olduğcn" dair vesika ve aşağıda yazıh 
- Ad Mersin tolu ra 1 kl'f f ·ı· l>t.ra 1 geçen CfY için ,artn o.meler merkeıimiz levazımından ilk teminatı ve tartnamede ya ~ılı diğer belgeleri le ı zar ına 1 ış-

c •ıı alınır. GERZE Vapuru J Eylul PAZAR 
E ı irmek gerektir. 

IS de~ kıiltme kapalı 2.arf usul iyle 6 Eylüı 935 cuma günü saat aaat 10 da Mersine kadar. 1 3 _ Elektrik tesisatının keşif bedeli 50497 lira 94 kuruş ilk te-

'1hhiyc ~atkada Karn Muı1t fn paf a Gokağında lstanbu l limanı aahil 
1 

rabzon Yolu minatı 3774 lira 90 kuruş ve eksiltmesi 2- 9-935 Pazartesi ~üni• 
il~ E er. zi aatınalm" komisyonunda yapılacaktır. ~ 'Aat 10 ve sıhhi tesisatın keşif bec!eli 37,000 lira ilk teminatı 2775 
t kııltme kap h zarf uauli y)e yapılac ktır. GÜNEYSU Vapuru 1 Eylul PA- İira ve eksiltmesi 3-9-935 ~ah r.ünü snn.t 10 da Jandarma genel t:: i~e.ti İnanç parası 494 lira dır. ZAR cünü ıaat 20 de Rizeye kadar. 1~omutanlığı kurağında yapılacak '!r. 

~lllrtnı sıltmeye girecek olsntar kapalı zarf usuliyle tekHI mek Agvabk Yolu 4 - Elektrik şartnamesi 255lrnruş ve sıhhi tesisat şartnamesi 
dttler. Sa=:~~ on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermeli 1 KEMAL Vapuru 31 Ağustos de 185 kuru~ karşılığında komisyondan alınabilir. 
)' li _ 1' ek . ten sonra lE>klif mektupları kabul edilmez. CUMARTESi saat 17 de Dikiliye 5 - İsteklilerin yukarıda ve ~nrtnamede yazılı belgeler de için-
~eaiııe lıf mektuplar: verilmezden evvel teminatların merke, kadar. .-le bulunan teklif mektubunu eksBtme günü !:nnt 9 zn hadar komb-

Ya.tırmaaı ve mukabeletcn makbuz almaları da arttır. 4846 I ona vermi bu unma.ları. 2134) (47j2) _______ _ 

• 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık e aylık a &Jlık .A.Jlılı 

Kemleltetlmlzde 7~ •20 288 110 
Yabaaoı )'Wlere 18~ 72:1 '°° lGO 
Posta blr1ftüıe l 
gtrmlyen yerlere 1800 e:ıo 500 180 

Ttlrkfyenlıı ber poata merkezinde llVHUNa abone yazılır. 

Dünkü apor hareketlerinden iki görünüı üstte: Tek çifteler yarılı 
Alttıa: lıtanbulıpor, Peramaçıntlan bir enıtantane 

Sovuet Rusuada Soor 

Sovyet RuıyaJa uçakçılığa çokönem veriliyor. Bu alanda kadın 
ltll' erkeklerile büyük bir rekabetegiri§miı bulunuyorlar. Yukarda 
gİ;rtlüğünüz ıenç bayan parCJ.fütle atlama k üzere uçağına yerlqiyor 

SPOR POSTASI -· 

Her Pazartesi Çıkar 

Mutlaka okuyunuz •• 

Y AZl VE YONETIM YER/: 

latan bul, Ankara caddut, l V A&n yurdu) 

jldare: 24370 
ı'eleton 1 Yazı (flert: 2'379 

r· Telgra.t adresi: KURUN lltanbuJ 

Poeta ırutu.u No. '8 

Harbi1Je mektebinde diploma 
dağılma töreninde 

unlar Türk bayrağına el koyarak and içiyorlar - Mektc bin bu aeneki birincm 
Subay Muhsin mektebin .vıldö nümü kütüğüne 1935 yıldızım çakıyor. 

30 Ağustos geçit töreninde 

Yukarda: Tefti§. Aıa.fıda: Soldan ilbay Bay Muhittin, General Haliı, Universite Rektörü 

Cernü Bilıel geçit reıminde. Yanda: General Haliı •öylevini veriyor 

- --...,- - ·-....... 

Dünkü geçicide Ycuıubaylarunı~ 


