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Ekmek narkı inmiyor! 
nııt.l&rda ne kadar fırlasa buğday satışı 
Pimaz korkmayalım mide işi hiç sarpa; 

O~Yük Ha"rbl Umumide bile dünya ca , 
Eetgin' h°akkmı çalmış da yemiştik a rpat-

------ Hüaeyin (Rilat) Topuz 
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Para yerine fişek! ı Kırklareli müstahkem 1 

mevki yapılınca ... 
Bulgarların keyfi kaçtı! 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Atina aylarımızın mektubu 

'ı Venizelist partisi başka
\!! nının KURUN'a diyevi 

llu re.simde görülen adam bir 1Ja 
1 

beşlidir; önünde ve yanında bir küme 1 

para, bir küme de fişek var. Pazar l 
yerinde serbestçe fişek satıyor. Pa • , 
rasını ' ·eren kendisinden istediği ka
dar fişek alıyor. Fakat bu türlü fişek j 
a)ış verişi yalnız bugün ltalya ile l 
~abeşistan arasında bir harp tehli -
kesi olduğu için değil, ötedenberi bu 
üJkede en 'ok geçen bir iştir. Bunun 
sebebi de Habeşistanda fişeğin para· 
dan ziyade geçec akçe yerini tutma • 
Hdır. 

Bu sözümüz sadece bir benze • 
tiş (teşbih) sanılma.sın. Başka mem· 
lekctlerde herhangi bir adam pazar -

1 

rian herhangi bir mal aJmak istediği 
~aman alıcının satıcıya değeri ka • 
drrr para 'ermesi lazım gelir. Hal bu· 
ki Habeşistanda çok defa mal satan 
adam alıcıdan para yerine fişek is -
'er. Fişek almadıkça malını vermez. 

Onun için bugün Habeşistanda yıl· 
Jarca harp yapılabilecek silah ve fişek 
Yardır. Fransızların Habeşistan dere
ce.sinde süel kapasitesi (askeri kabi -

1iyetl), onun derecesinde silahı ve fişe· 
ği olmıyan Fası ancak yirmi beş yıl· 
da tam bir sömürge (müstemleke) ha
line getirdiklerine bakılırsa Italya • 
nın doğu Afrikasında ne kadar çok 
uğraşmak zaruretinde kalacağı ko • 
layca anlaşılır. 

Acaba İtalya Fransızların bilme · 
dikleri ve Fıista tatbik edemedikleri 
bişka bir işgal usulü mü bulmuştur.? 
ltal:fanlar h) usu11e Eritre ve Soma
liye bir kaç yüz bin asker yığ.arak, 

havadan bombardıman uçakları yolla· 
yarak Fransa ve Almanyanın ikisini 
birden içerisine alacak kadar geniş 
olan Habeşistan topraklarını üç, beş 
ay içinde baştanbaşa silahlarına. ve 
emirlerine boyun mu eğdirecekler -
dir? İtalya silah altına bir milyon ka· 
'dar asker topJadr. Biryandan da dev
Jetıer arasında geçen konuşmalarda 
Habeş işini kısa yoldan kesmek için 
Babll'Srzlık gösteriyor. Onun için aca· 
b İtalyanlar ne yapacak, diye ger~ek
ten herkes merak ediyor. 

ASIM US 

Vergilerde 
değişiklik 

Ankara 3 (Kurun) - Maliye nr · 
gl kanunl~rında yapılacak değişiklik
ler etrafındaki incelemelere de • 
vanı ediyor· Şimdiye kadar m~t~.h~.s • 
sısların verdikleri raporlar gozonun· 
de tutularak yapılan incelemelerle 
damga, sayım, kazanç, arazi vew ~~ -
raset ve intikal kanunlarında degışık· 
likler yapılmaıu lüzumuna varılmış • 
trr. Damga kanununun devlet işlerine 
ve müracaatlarına ait resmiler a • 
ıaltılacak, şahst müracaatlara ait ~e
simler arttırılacaktır. Yeraset ve ın· 
tikalde resimler akrabalığın uzaklı • 
ğın, yakınlrğına göre azaltılacak, a.~a
zi vergisi yeni toprak kanununa gore 
defiştirilecektlr, 

Bay Sofulis, genefoyun yapıtmıyacağını, 
değişmiyeceğini umuyor 

.. . 
re1ım1n 

Bay Solulia'ın Kunın'a .. . 
verdiği,. re•im · 

Atina, 3 (özel ayta.rmnzdan) 
- V enizelist partisi başkam Bay 
Sof ulis ile görüştüm. 

Bay Sofulis diyevinin başında 
Türkiyenin büyük terakkileri!ıdcn 
hayretler ve takdirlerle bahEet·· 
tikten sonra bir çok defalal', Baş
bakan !smet lnönü ve Bay T ev
!ik Rüştü Aras tarafından An
karaya davet edilmiş olduğunu 
bu yıl teşrinievvelde cumuriyet 
bayramında Ankarayi ziyaret et
mek niyetinde bulunduğunu söy -
lemiş ve Yunanistanı.n rejim işi 
hakkında şu izahatr vermiştir: 

- Biz bir rejim meselesinin 
mevcudiyetini tanımıyoruz. Böy. 
le bir meselenin ortaya çıkması 
için de hiç bir lüzum yoktur. Halk 
tan bir loımı, bunu istedi, gene
ral Metakıas ta seçim programın
da bu meseleyi ortaya attı. Çal
dariı kabinesi de intihapta kay· 
betmekten korkarak geneloya 
ba,vurmağı kabul etti. 

Ben 0 kanaatteyim ki hüku
met memleketin hakiki menfaat
lerini anhyarak sonunda böyle 
gayri meşru bir harekete ba,vur· 
maktan vazgeçecektir. 

Şayet geneloy hilesiz ve na· 
muıkarane yapılırsa netice hak
kında hic b~r endişe beslemem. 
Zira neti~enin cumuriyet lehinde 
kahir bir ekı:;eriyet şeklinde te
celli edeceğinden eminim. 

Başbakan muavini ve harbiye 
bakanı general Kondilis hakkın· 
da her hangi mfüalea yürütmek 
istemiyorum. Fakat bütün kuvvet 
ve salahiyetlerini cumuriyet re
jiminden alan harbive bakanile 

<Sanu S. 8 Sü. 1). 

ı ~~~~~~--~-:--

Çaldaris qiderken 

Selanikte yapılan 
gösteriler 

Geneloy gen bırakılacağa 
benziyor 

Atina, 3 (Kurun) - Tedavi 
maksadile Avrupaya gitmekte o· 
lan başbakan Bay Çaldaris Sela· 
nik istasyonunda büyük törenle 
hartılanmıştır. 

Tren durunca baıbakan vago· 
nun. penceresinde görünerek ya• 

pı1an tezahürlere teşekkür dmiş· 

t ir. 
Bu esnada iılasyoncia bulunan 

eski muhariplerden biri, ba,ba • 
kandan kralı gelinneaini iste· 
mi,tir. Batbakan bu talebe §U 

cevabı vermittir: 

-" Rejim meselesinin halli 
milletin reyine bağlı bir iştir. 

Çünkü halledilecek bu kadar me· 
selelerimiz yetmiyormuş gibi, re· 
jim işini de ortaya çıkardılar. 

Biz de bu işin hallini halkın re· 
yine bıraktık, her halde bu mese
lenin kökünden halli sizin reyi· 
nize tabidir.,, 

Gene halktan biri, düşman di
ye tavsif ettiği cumuriyetçilerin 
teşkilat yapmakta olduklarından 
bahsedince başbakan sözünü kes-
miş ve demiştir ki: ,,, 

-" Yunanistanda düşman yok 
tur. Yalnız Yunan vatandaşları 
vardır. Memlekete f enahk yap· 
mak istemiş olanlar, ceza görmü,. 
ler ve görüyorlar. Bunlar Yuna· 
nistana dönmiyeceklerdir. Zira 
halk sükun ve rahat istiyor. 

Muhalefet yapmak istiyenler, 
bunu yapmakta resbesttirler. Fa
kat bu rnuhalef eti eski usuller ile 
yapmıyacaklardır. Partinin pro· 
gramı budur. 

Ben halkçıyım, halkın menf aa· 
tine hizmet etmek istiyorum. Ben 
kraliı cumuriyetle Fransa cumu· 
riyeti arasında bir fark görmü· 
yorum. 

Bunun içindir ki geneloyu hile
aiz yapacağız ve rejim işini kö· 
künden kesip istiyeceğiz.,, 

Başbakan 150 saylav tarafın· 
dan meclise bir teklif yapıldığı 
takdirde geneloyun geri bırakıl
ması ihtimali olup olmadığı hak
kındaki suale karşı hunu müs· 
teb'at görmemiş Almanya kaplı· 
calarından c1 Ö!:ı:: :te dost1arının 

(Sonu Sa. 8 Sü. 2). 

Dün Modada yelken yarışları yapıldı 
................ mlll! ...................... , .... 

2 - 1 galip 
. ·J 

Yukarıda Beşiktaş ,.c Macar takımları bir arada hakem Bay Izzet Muhittin 
Apakla beraber; aşağıda Beşiktaş ka lecisi bir gol karşılıyor. 

Halide Edip 
dün geldi 

(Yazısı yedinci say! amızda) 

Kutup üzerinden 
Sanfransiskoya.~ 

On yıldanberi memleket dışında 
yaşıyan tanınmış roman yazıcısı ba · 
}'an Halide Edip, dün sabah Semplon J 
ekı:ıpresile lstanbula gelmiştir. Bayan I 
Halide Edip, lstanbula gelmek üze · ı 
re olduğunu daha önce mektupla aile
sine bildirmiş olduğundan oğlu Bay 
Ayet Zeki, Sirkeci istasyonuna gele · 
rek annesini bek1emekte idi. Bayan 
Halide Edibin geldiğini gören gaze · 1 

teciler, istasyonda hemen kendisine l 
yaklaşıp konuşmak istemişler, fakat 
Bayan Halide Edip hiç bir şey söy • 
lememiş, hemen bir taksi oto • 
mobiline binerek akrabasından Ba 

, , o 

yan Mahmurenin Beyazıtta Soğan · 
ağa mahallesindeki evine gitmiştir. 

Bayan Halide Edibi ziyaret etml'h 
için bu eve giden gazetecileri, kapıda 
Bay Ayet Zeki karşılamış, annesinin 
çok yorgun olduğunu, kimseyi kabul 
edemiyeceğini. lstanbu]a gelmiş ol · 
maktan heyecan duyduğunu söylemiş· ' 
tir. 

Bayan Halide Ii;clibin burada bir ay 
kaldıktan sonra Paristeki eşi Bay Dr. 
Adnanın )anına döneceği, yahut bir 
ay sonra Bay Adnanın da buraya ge. 
leceğ i ~Ö} lenilmektedir· 

Bayan Halide Edibin memleketten a{l
rıldıktan sonra Avrupada çekilmiş bir 

resmi 

~ovyct tayyarecı Lavanyc•ı·s ,•ı:ı 

Sovyet tayyareci Lavanyeyski, ku • 
tup üzerinden Sanfransiskoya uluş • 
mak için, dün sabah Moskovadaki 1JÜ• 

yük hava alanından hareket etmiş • 
tir. llk defa tecrübe edilen hu ~cya • 
hat, tayyareci tarafından üt: ayc'Ian
beri hazırlanmaktaydr. 3000 kilomet
re cümudiye Ye 1000 kilometre kadar 
da deniz a~acak olan Lavanyevskinin 
hareketinden altı saat sonra Cc:"az 
denizin kuze} kıyıfarında uçtuğu ha.· 
beri gelmi~tir. So\·yet tayyarecinin bu 
harikulade seyahatine ait yazıyı yedin 
ci sayfamızda okuyunuz. 

Başbakan Giresunda 
Erzincan, 3 <A.A.) - Dün halke • 

vine gelen Başbakan ismet lnönii top• 
lanan halk ile üç saat kadar görüş
müştür. 

lnönü, bugün saat beşte şehri miz· 
den ayrılmışlardır. 

ş. Karahisar, 3 (A.A.) - Başba • 
kan İsmet İnönü yanındakilerle sa • 
at üçte buraya g~lmiş rn biraz din • 
lendikten sonra Giresuna hareket et· 
miştir. 
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---U-..... luslar Sosyetesi konseyi 
dün gece kapandı 

ltalya .. Habeş dört Eylüle 
kadar anlaşamazlarsa ... 

Mekteplerde 
Ezbercilik 
Kaldırılacak 

Cenevre, 3 (A.A.) - Uluslar 
$Osyelesi konseyi, bugün saat 
19,22 de açılmış ve saat 20 J~ ka
Uış.nmışlır. 

Konsey tarafından oy b;rlieile 
}sabul edil~n birinci karar sureti
nde uzlaşma ve yargıçlık komis
yonunun Ualual bölgesinin ilri ta
rıftan şu veya bunun egemenliği 
altında bulunduğu meselesiyle uğ 
raşmıyacağı fakat Ualual lı~dise
ıine ait anlatmazlığm diğçr un· 

şurlarını tetkik edeceği beyan O· 

lunmakta ve iki taraf m uı;laşma 
u~ulünü takiparzusunda bulun · 
dµklarını beyan etmiş oldukları 

kaydedihu~ktedir. 

Konsey uzlaşma işinin <löı l 

Eylüle kadar neticeleneceğini di.i· 

şünerek neticeyi kendisine bu ta
rihten evvel bildirrneğe iki hliku
meti davet etmektedir. 

Mayıs larih\i bildiriği ile ılgili- A 
3 

(K ) M .. f 
. b b. 1,. 'k nt(aıca, un•n - u re-

dir. Hatırlardadır kı, u ı c..ırı ·' d J .. 1 · b 
b .• . at program arı encumen en u-

1928 tarihli apdJaşmanın e~ıncı .. l t l k"lt·· b 
. l d , g~ son top an ı arını u ur a· 

maddesindçki tav~ıye ere ayan· kanı Bay Saffetin başkanlığmda 
maktaydı. 

K . b .. k" t l l yaptılar. 
onseyın ugun u OP. an ısın· . .. . .., . 

1 B L. . f h .. d -letiq Eskı programda muhım degı-
c "' . ıtvıno , ~r uç ~" . . ld B' · · d • 
de 1906 tarihli 'andlaşma esas•arı şıkJıkler 0 . u .. ır sene ıçın e. 
.. · l d b 1 - neme mahıyetınde olacak yenı uzerın~ konuşma ar a u u .•ımagı -r . ' .. ~ · 
k b 1 'ki · h kı,. d b' bı"l proaramda hılhassa ezbercılıgı a u ettı erı a f'ı~ a ır · 0 • 

d . 'k k kt kökünden kaldıracak metot takıp ırı o uyaca ır. . . 
B Al · · k · 4 E ı 'ld edilmesı prcnsıp olarak kab4l e· . oısı, onseym v u f 

özel surette toplanacağına dair dildi. Talebeye hatırda tutulmı
o!an fıkrayı onaylıyacağmı bildi- yacak isimler öğretilmesinin önü

ne geçilecek ve umumi malumat 
bilgilerinin arttırılmasına çalışı

lacaktır. Bu maksada göre yazıl
mamış kita~lar mesela Saracet • 
tinin nebatat kitabı gibi eserler 
müfredat programından çıkarıla
ca~, bunların yerine şimdilik ye· 
nilrri de basdmıyacak talebeleri 
dersleri hocalarının notlarından 
takip edeceklerdir. 

rccektir. 
Habeşistanm ~taru laslağr 

hakkındaki ki\rŞıl\iı bugün bek
lenmektedir. Kons~y, hu k~tşılığr 
aldıktan sonra toP,lanacaktır. 

Milano, 3 (~.A.) - Bütün ga· 
zctelcr, İngiliz dış ~~kanı S:r Sa
muel Hoare'~in avam kawo.rusm· 
daki söylevi ha(f:kmqa ş;ddetli 

tefsirlerde bulunuyorlar. 
Yarı resmi PoP,p)p d' ltalia 

gazetesi diyor ki: 
"Bu spy)~yin, Habeş inaqmr 

ar.ttrrmaktan batka hiç bir fay
dasr yoktur. Esasen, herke! , bilir 
ki, lngilterc, ulus]ar ş~sy~tesini 

ancak özel ctgelerle (m~k.sadlar

la) harekete ~etirir. Sir SamueJ 
Hoare, İtalyanın gelişmesi gerek
tiğini kabul etmekle berabel' bu 
gelişmeye gene kendi engel olu-
yor. ,, 

Hitlerin 
Yunanistanda 

Atina, 3 (A.A.) - Pofoıin öğ

rendiğine göre, Alman Nazi fır

kasmm kurucular:mdan ve Hitle
rin eski muavinlerinden Otto St

rasser, Ç~koslovakyadan Yuna
nistana gelmiştir. Elinde munta
zam bir pasaport~ vard,r. Kansı 
ile görüşmek µzere Si sam a ~~sına 
gitmiştir. 

Strasser, Çekoslovakyada Na
zilere karşı propaganda yapmış
tır. Kendisinin, propagand:. mer

kez,,ini Yunanistana naklf'!tmek 
arzusunda olduğu anlaşılıyor. 

Böyle bi:: şey yapmağa kalkışırsa 
hemen sınır dışma çıkarılac~ktır. 

Müfredat komisyonunun bugün 
kü toplantısmda imtihan şc~illeri 
de görüşülmüştür. Bakan, komis
yon üyeleri §Crefinc bir ziyafet 
verdi. 

ti 

Amerikada sıcaklardan 
139 kişi öldü 

:Ne'~ ork, :l ( A.A.) - Srcak dal~a -
:-;rnd;ın batr güneyinde ölenlerin ı-:a -
) ı ·ı l:J9 a ) iik!-;elmi~tir. l:hınclan lıa~ • 
ka doğu nuntakasında fırtınadan on 
1-i~i mmiii;itiir. 

ORMAN YANGINI 

ııoı.oo 
SÖNDÜ· 

Ankara, 3 (Kurun) - Kızılca 

hamam ormanlarında çıkan yan

gın iki gün devam etmiş 250 dö

nümlük orman yandıktan sonr<t 
söndürülmüştür. 

ZAFER BAYRAMINA 
HAZIRLIK 

Ankara, 3 (Kurun) - 30 ağus
tos zafer bayramı programı şim
diden hazırlanmaya başlandı. 

30 ağustosta halkevinde milli mii 
cadeleye ait tab1olardan mürek· 
kep sergi acı1acaktır. 

Doktor l\4açek Belgrad'da yeni ve 
önemli diyevde bulundu 

Belgrad, 3 (Özel Aytarmıu dan) - Hırvatistan köylü fırkası 
lideri doktpr Maçek, yeni bir muha efet fır\s.aları grubu teşkil tek" 
lifini reddetmi§tİr. O, her şeyden önce Hırvat meselesinin hallini ve 
müstakil Hirvatistan teşkilini istemektedir. Doktor Maçek, müstal<il 
Hırvatistandan maksadının ne ol duğu, ve bununla ne demek istedi .. 
ğini sarih olarak söylemesi istenince, şu cevabı vermiştir : 

"Hırvat meselesini masa başına oturarak görüımeğe başladığımı:ı 
zaman her şeyi söyliyeceğim,, 

Belgrad gazeteleri, Hırvatların maktul lideri 
müstakil tl,ırvatistandan vaktile ne anlamak ve 
old~ğunu uzun uzun tdsir. etmektedirler. 

lstefan Rildiç'in 
anlatmak iıtemit 

Almanlar- Romen malı almıyorlar 
Bükreş, 3 (Özel Aytarımız dan) - Almanya, Romanyadan~ 

gelecek olan mallara yüzde kırk dört nisbetinde gümrük koymuı

tur. Şimdiye kadar Romanvanın erik ve ceviz istihsalitınm yüztlt 
seksek beşi Almanyaya ihraç olunmaktaydı. 

Romenler de Alman mallarına kartı mukal>elei bilmiıilde b'ulun• 
mağa karar vermişlerdir. 

Bulgaristandaki komünistler 
Sofya, 3 (Özel Aytarımız dan).-:- .Cum.ailltl~da ~~i I<om~ 

nist teşkilatı kurmakla müttelieın 43 kıtının muliakemelen_ yap~ 
maktadır. Davaya 150 şahit çağuıhnı!lır. Mevkuflar &l'!smda bei:A 
başlı şahsiyetler ve Jimnaz talebeleri vardır. Şebi, Huk~y,, Filio~ 
Burgaz Sofya, Rusçuktan sonra timdi de Cumai Bali komünisti~) 
muhakeme edilme\dedirler. Binle': ce mahkum komünis_t Bulgar Jia .. 
pishanelerinde yatmakta~ır. Bil hassa, kıılalarda askerler arasınd• 
komünistlik propagandası yapara1' askerleri kan'dıranlara tiddetli 
cezalar verilmektedir. 

;: 1 1 • 

r ekzarhı çekili or 
Sofya, 3 (Özel Aytarımızdan) - 1stanbuldaki Bulagr ckzarn 

vekili Metrepolit Boris, hastalığı ael:>ebile vazifeClen affmı ricr: et
miştir • 

İsveti Sinod Ağustos ayında Sof yada f evkalide bir toplantı ya .. 
pacak ve ekzarhlık işini görüıecektir. 

Bulgar gazeteleri, Edirn~, Kırklareli ve lstanbuldaki Def altı B~l· 
gar papazının, yeni kisve kanun mucibince ıivil el\>ise giydiklerini 
yazmaktadlrlar. 

.. 
Bulgar hariciyesinde değişiklikler 
Sof ya, 3 (Özel Aylarımızdan) - Bulgaristanın Londra sefiri 

Pa nço Hacı Mişef istifa etmiıtir. Yerine eski Vaşington sefiri, eski 
Osmanlı meclisi rneb\,lsanında mebusluk etmiş olan Gospodin Simean 
Radef tayin olunmustur. , , 

Mez~hip müdürü Grenysf azlo lunarak yetine 
Mezahip wüdüriyeti şube müdür lüğit,e de, eski 
İsvctinof tayin olunğular. 

doktor Sa~·akof. 

MezahiP. müdHrü 

Romanyada devlet tahvilatının 
sahtesi çıkarılmış! 

lJükreş, (Ozel Aytaqmııdan) -Romanyada krym~tli devlet tali .. 
vilatlcırının sahteleri yapılarak borsaya sürülmüştü~. Btr çok .o~nka
lar bu s~hiekarlık yü3'.ünden pek büyük zarara ug.radıkları. ı;ı~ tc• 
Iaş içindedirler. Adliye tahlr;kata başlamıştır, tahkıkatm nctıcesı nıc .. 
rakla beklenilmektedir. 

KUL TÜR BAKANLIGININ 
BİR YıAYIMI 

Ankara, 3 (Kurun) - Kültür 
bakanlığı orta Anadolu kiiltpr 

direktörlüklerine gönderdiği bir 
yayımda öğretmenlerin bulundu·~ 

ları yerlerdeki eski mezarlıklnrc! -:ı 
araştırmalar yaparak rastlıyacak-

larr SelçP.lc damşımende ve artıl~ o 
ğullarına ait kafa taslarını !::.ı an
hul antropoloji müzes:ne göı d:::
rilmesini bildirmi~tir. 

Bu ça.lışmalar Tür~ 11·1~m "1 
Brakisefal ırkına menaup bi.ılun 
duğunu isbat yolunda harcamu 
mesaiyi kolayl~tıracaklır. 



1 i'aretler 1 
Kim kimin dostu 

Çin, Japonyanın doıtu eleği[, 
Habq ltalyaya ahbaplılr etm;,vor. 

Çin .ulannJa .ın derili Çine 
beye lngiliz, beyaz Amerikan e
lirti uzatıyor. Şap denizi -,,,yıJa
rıncla n~r benidi adama .arı 

derili Japon, beyaz lngiliz karde 
firn diyor. 

Tarih öğretmenlerinin beş sahada 
çalışmaları isteniliyor 

Türk tarih tetkik cemiyeti, ta· 

rih öğretmenlerine bir tamim gön

dererek Türk tarihini geniflet-
Çin mlarında Japonla /ng:liz 

biribirinin ltarfuınıla, fakat Şap 
denizintle yanyana ve elele .. mek için, öğretmenlerin beş ıa· 

insan uzaktan bakınca ıntan· hada çalışmalarını ve neticel~rini 
lık hi&lerinin birılenbire ş:ıh!an- cemiyete bildirmelerini istemiş • 
dığını, asırlık bir uykudan geri· tir. Bu sahalar şunlardır: 
Jıerek uyanclığını sanır. ı - Türk istiklal savaşının tür· 

E3ki cliplomasinin bir sö:ü var- lü safhalarına ait ilgili olanların 
dır: hatıralarını ve bilgilerini topla -

Dostumun dostu her zaman k ma • 
cloıtum değildir. 

Fakat dü§ manımın clü1m.ını 

her zaman cloıtumclur. 
Çin ve Şap denizi kıyılcrrırda 

düıman dostlukları böylece, 
elüımanın Jüımanınclan tloğma 
doıtluklardır. 

Çin'Je yatırılmq /ngiliz. h!lpİ· 
talinin hududunu Çin SedJi ıı
nırlanelınr. 

Sarı eleniz kıyılarında lngilte· 
renin yabancı bir devlete karıı 
korunacak imtiyazlı mıntal~~ıbrı, 
ticaret kurumları, İ! evleri var· 
elır. Japon utilcisı önünde tehli
keye düıecek, sterlinler z11.-:ıan 
zaman bir Çin .empati•i yapar. 

Nitekim "Kanton,, hüki:meti 
bunun ilaJe•ielir. 

Habq yurdunda Japony-:ı ken
dine yeni pazarlar~ yeni ham 
rr.~:dde mıntahaları aramakfodır. 

J apon3'a ile pamuk yetİ§Iİre:n Ha· 
beş mıntakaları arasında bfr eko· 
nonıik sempati peyda olmu~tur. 

/Ju •evginin ara•ına kara çaf ı gi
bi, giren ltalyan emelleridir. 

lngiltere Habqistanın /,erhal· 
ele bir yabancı elevlet elin!.e bu
lunmc:sını istemez, Mı•ırın güney 
taralı, hele Nilin kaynah!C!rını 
bir #Xı§ka emperyctlist devletin e· 
linde bırtıkmıı olmak Alrikanın 
ıiyasi roğralyasında büyüh clçğİ· 
filtlikler yapmağa IXı§lıya~ağını 

J,atırlatır. 

Şap denizi, Mııınn güney ta
ralı lngiliz elevleti bütün bunlar 
Yanyana geltliği zaman beyu in· 
gi.liderin em'ler adama karcleıim 
deme•inin anlamını elaha iyi an 
larnnız. 

F altat bilir mi.iniz bu cfostlrk
lar torni•tctn etlilmif bir Jü~man· 
lılttan bafka bir ıey değildir. 

Emperyalizm böyledir. 
Do•tlufu ela düımanlığı 

tek bir ı•Y için kullanır: 
lm.mar! 

Sadri Ertem 

Buğday fiyatları 

ela 

Dün borsaya 424 ton buğday 
aelmiıtir. Yumuşak buğday 5, 15 
ile dört kuru! arasında, sert huğ- , 
day 4,20 kunı§a satılmıftır. 

Yaş meyve 
Çileklerimiz Avrupada 

çok beğenildi 
Dışarı memleketlere ya§ mey· 

va çıkarma işinin ilerlemekte ol
duğunu ve Ziraat bankasının yar
dım etmeğe karar verdiğini ya~~· 

mıttık. 
Yaptığımız incelemelere gört·, 

Türkofis memlekete toplu bir pn
ra girmesini sağlayacak olan bu 
işi yakında bitirmek üzeredir. 
Şimdiye kadar yapılan te§ebhiis 

lerin hemen hepsi iyi sonuçlar 
vermittir. 

Ofis, ecnebi memleketlerde yn~ 
meyva ve sebze tecimerliği ile uı~· 
·aşanların adreslerini almış, o 
memleketlerde yaf meyva ve ıeh· 
zeye konan gümrükler tarifesini, 
ambalaj şekillerini sorarak bütün 

ofis şubelerine ve tecim odaları· 
na bildirmittir. 

Bundan bir müddet önce lstaıı· 
buldan tayyare ile Almanyaya 
patlıcan ile çilek gönderilmiıti. 
Ofiı bunların çok rağbet gördü
ğünü haber almıştır. 

Onun için ofis, orta ve şimali 
Avrupaya gönderilecek yaş mev· 
va ve sebzelerin en kısa yolda:rı 
eönderilmesi yollarım aramak • 
tadır. 

Türkiye, icra vekilleri heyeti 
kararile arsıulusal Floksera itti· 
hadına girmit olduğundan T riycs 
te yolu ile gönderilecek yaf üzünı· 
]erimizin transitine ltalya hükii· 
meti zorluk çıkarmıyacaktır. 

Bu iş, dıt bakanlığı, Türkofis, 
deniz, hava müsteıarhğı ile Ro
men murahhaslarının iştirakile ya 
pılan toplantılarda çizilmi' ola· 

caktır. 

ikinci umumi müfettiş 
istifa etti 

Jkinci umumi müfettiş Doktor İb
rahim ']'ali istifa etmiştir. istifasının 
sebebi geçirmiş olduğu bir rahatsız· 
Jık dolayı ile doktorların uzun zaman 
i~tirahate lüzum göstermiş olmaları 
ve ,•azif esinin böyle uzun zaman ,.e -
kalct ile idareye müsait olmamasıdır. 
Bununla beraber sayın doktorun sağ· 
Jık durumunda endişe ,·ererek hiç bir 
şey yoktur. 

2 - Ulusal tarih tezimizi kuv· ı eserlerini tetkik etmek. 
vetlendiren yabancı dillerde çık· 5 - Gene bu yerlerde türlü 
mış eserlerden arattırma yapıla - bakımdan ara§hrmalar yapabil-
rak tarihimizle ilgili kısımlarmı mek için denemelerde bulun .. 
dilimize çevirmek. mak?. 

3 - Türk tarihini aydınlata· 
cak arabi ve farisi dillerile yazılı Türk tarihi tetkik cemiyeti hı· 
eski kitaplardan diJimize çevır· rafından tesbit edilen bu beı 
meler yapmak. ve önemli madde bütün tarih öii-

4 - Tarihi tetkik edilmek iı· r retmenlerine gönderilmittir. An· 
tenilen yerlerin Üzerlerinde ça· ~et neticesi cemiyet tarafından 
lışmaya e!vl'!ritli tarihi belge ve mcelenecektir. 

Polla halterleri · 

Sırıkla dalaşan 
hırsız! 

En:elki gece sabaha karşı Kasım
paşada Çatma Mesçit mahalle.inde 
sokak aralarında elinde bir sepet ,.e 
bir uzun sırıkla dolaşan Jako ismin • 
de bir adam yakalanmıştır. Bu ada -
mm iki gece evvel Tozkoparanda Sa· 
ra isminde bir kadının evinden e~ya 
çalmak istiyen bir hırsız oldağu anla
şılmı~, yakalanmıştır· 

SÜT iÇERKEN - Dıramanda o -
turan GüJizar ilminde bir kadın dün 
sabah Balatta Ayan caddesinde süt
çü Yorginin dükkanında süt içerken 
fenalaşmış, süt tenceresinin üstüne 
düşmüştür. Gülizarın bacak n kolla· 
rı haşlanmıştır. Tedav'I altrna ahn • 
mıştır. 

ntR MAVNA BATTI - 2:ıoo ka -
nın yüklü 2433 numaralı mavna dün 
J\öprünün Adalar iskelesinde suların 
cereyanile batmıştır. Mamacı Mehmet 
kurtarılmıştır. 

ELEKTRiK DmEGlNE ÇARP • 
Ti - Beyoflunclan Ortakitye giden 
2319 numaralı şofir Medeclln idare • 
sindeki otomobil Çırafaa saran ö • 
nünde elektrik direiine çarpmış, ön 
kısmı parçalanmıştır. 

DENiZE DÜŞTÜLER - Haydar • 
paşa JLcıesi talebesinden Kadri ile Na
mık Kadıköy koyunda botla gezer -
kcn bot de\·rllmiş, ikisi de denize döş
miişkrse de kurtarılmışlardır. 

TAŞ OCAGINDA - Anadolu ka· 
,-ağında Mehmet ~aYuşun ta~ ocağın
da çah~n Alinin başına taş düşmüş, 
yaralanmıştır. 

YlRMl BEŞ LiRA - Kadıköytin· 
de Kuyubaşında lsmetin ahırında i . 
nekçi )hrahim mandırada uyurken 
yeleğinin cebinde bulunan yirmi beş 
lirası arkadaşı Zeki tarafından ça • 
Jrnmıştır. Zeki yakalanmıştır. 

DISJKI~ET ÇARPTI - Murat is
minde bir çotuiun blnditl bisiklet Ni· 
şantaşında on iki yaşında Cemile çar
parak yaralanmasına sebep olmuştur. 

Köylünün tütün parası 
lnhiıar idaresi köylünün depo· 

lara teılim ettiği tütünlerin para· 
sını eylülde vermeğe baılayacak
tır. 

inhisar lüzumu olduğu kadar 
tütün aatın alarak ona ıöre pa· 
rasını vermeği onaylamlftır. 

Okuma çağında 
7,000 çocuk okula 

gitmiyormuş! 
Kültür direktörlüğü tarafından 

ilk okuma çağında olan ve okula 
gitmiyen çocukların sayısı tesbit 
edilmekte idi. 

Şimdiye kadar yapılan araş
tırmalarda okuma çağında olup ta 
okula gitmiyen 7000 den fazla 
çocuk olduğu anlatrlmııtrr. 

Direktörlük bu çocukların ai· 
levi durumlarını da incelemekte· 
dir. 

Bu yıl lstanbulda merkezde ye· 
niden okul yaptınlmayacaktır. fJı. 
tiyaç olduğu takdirde kira ile ts.ı
tulmak üzere bütçeye sekiz okul 
parası konmu~tur. 

Direktörlük bütün okuma ça -
ğında olan çocukların okuma bjJ. 
meleri için önemli kararlar ver· 
mektedir. 

Bjr çok oku11arda yarım tedri· 
sat yapılacaktır. 

iki bakanımız 
bün sabah iç bakanımız Bay 

Şükrü Kaya Ankaradan ,ehrimi· 
ze gelmittir. 

Bay Şükrü Kaya öğleden son· 
ra Yolavaya gitmİ!lİr. 

Dün inhisarlar bakanı Bay A
]j Rana da fehriınize gelmiıtir. 
Bay Ali Rina, öğleden sonra Ga· 
latasaray yerli mallar sergisini 
ve oradaki inhisarlar pavyonunu 
gezmif, beğendiğini söylemiıtir. 

BOKREŞ ELÇiMiZ 
Bir müddettir ıehrimizde bulu

nan ve göçmenlerin itile ilgili o
larak Trakyaya gidip gelen Bük
reş elçimiz Bay Suphi Tanrıöver, 
dün Romar.••p, ,,a ;S?İtmittir. 

Sekreterlik bürosu geldi 
C. H. partisi aeneJ sekreterlik 

bürosu dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Genel sekreter Bay Recep Pe· 
kere vekalet eden Giresun say
lavı Bay Münir de gelmiştir. 

Parti gene] yönetim kurulunun 
bundan sonra bjr müddet f stan
bulda toplantılar yapması muh
temeldir. 

-
İ Gezintiler T 
''. .. .. 
ınan,, ın gucu 

Oyle izerler vodır, iri ı,:, hn 
okunduktan •onra artık verecalt 
§eyleri kalmaz. Yılların d~mir 
parmakları anlan limon gibi 11· 

kar ve ortada bo§, kuru, •o~uk bir 
kabuk bırakır. Bunlar taliJn:z ya
zı tomarlarıclır. Mürekkeple" im· 
rumadan ölürler. 

Gene öyle izerler varJ~".,., iti 
karıılarınela "inıan yapı•ı,, deyip 
geçemeyiz Zaman rüzgarla.,.,, sert 
kayalrı na•ıl par par ciU.loruı, 
büyük e•erleri ele ültünJerı cı1att 
yıllar öyle claha keılrin bir :ıyJın
lık içinde gö•terirler. 

Bu, kirli yelkenleri af artan 
bir uzaklık ifi eleğilclir. Uzun yıl
lar, pürüzleri örttüğü kaJ::ı .. , ıı:er
çek Jeğerleri Je belirtir. Ôyle de
ğerler vardır, kicloğcluklar, ı:ün 
çevrenin körlüğü içinde bir eleli
lik örneği sanılmııtır. Çünkü ona 
varma'lr, omı anlıyabilmelr ;,.;,, in
•anlİğın cuırlarca merJiver; rılt
maıı gerekti. 

Dün gece dinlediğim bir rn..w
ludd an •onra bu inanıfrm bfr kat 
daha perçinlendi. 

Bq yüz yıllılı bu w•nfr, aö•· 
teri•İz ve elava•ız eıer Jofdufa 
günden daha güzel, daha içli ve 
elalta olgun eluruyor. Onan bu ü .. 
tünlüğünü, gönüllerJelıi ierin İ· 

zini konuıuna verenler ~oklar. 
Fakat gene bu konuda ytttrlmıf 

bir çolı mevluıl daha varken hi~ 
birinin )'Cl§amayııı bu hülımıi ~ 
rütmez. mi? Katamonili "l-iıtilin 
tezkerainJe: "Yüztfen artı~ mev
lud görılüm. "AJa biri Süleyr.lan 
çelebinin ruhunJan kopan.:ı ı,en• 
zemez.,, der. 

Büyük iza, ölmez iz.er. Gü· 
INf 6ibi eberiz, lavta•ız, tlnjar. 
Onun önünJe ymere kapa;ı::ınlar 
ela, gözleri yananlar ela bulu11ur. 
Kül, ,amar atanlar ,akar. Ar.calr 
yıllar yüzer yüz.er birikip ulc Jai· 
lar olıluktan •onraJır ki onl,~rın 

önünde ilıi türlü düıünmelı ~al
maz. 

Bugünkü ,enç kalemler "t• 
rih,, e alıcı göderle bakm,/ı ya. 
ıayan izerler.in nabızlarına kulak 
vermeli ve anlan YQfatan gönül 
gücünü görmeğe çalqmalıiırlar. 

Moda •antanlığının tu'!'•'ur
auğu yalancı ünler, ıimtek oy.iın
lıftrwla 11örülmüf yüzler gih · bu· 
lanık, belirsiz ve geçici olurl..ır. 

San'at kervanına lıatılan irim 
bilir ilaç bin kifi, yirmi be~i~J• 
öldüğü halele yetmifinJe gl'mill· 
mÜf ve gömülünciye katlar lıerıll 
yokluğuna llenJi ağlamııtır. lzeri 
"mevlud,, ela oleluğu gibi inan 
gücü YOf4hr. an'atkôr i~n ne o
lur•a olnın mutlaka bir ~J'~ 6ii
tün varlıfıyle inanmalt t'arftır. 

Arkaıla puta tapanların ken
eli ya/ılıkları ateıi tann bilenl~:-in, 
clinnz.lerin yaJayan izerleri hep 
inan temelleri Ü•tünde yühıelJi. 
Yarın Ja böyle olacalı. 

5. Gezgin - Fratellinl kardeşler Avustralya yolunda:2 
Jı'ransa cambazhanelerinde çalr~an ( Fratcllini kardeşler). Avu~t~aJyaria b ~l~nn ~ir cam:~n~:e direk!örü taraf ından çağırılmıştır. Aralarında btt mu kavele yapılmıştır. {]ç k:srdeş yolıa Ç1o 

kırorlar. Asağıdaki resimlerle diın~Rn ın bu en meşhur komıklerının ~yaha tını ~a~ıp. ed~ .: Her gün beş pa rça resim ncşredilecektir· FrateJlini k ardeşlerln materuını iyice takip ed .. 
ı.. 1·ı k . . :. . 1 . k•'""rek topla m·tk ,.e bir kolleksivon yapmak lazrmd ır. Ilırınrı resım bugun son sayfamızd adır '-' me ıçın bu resım erı ,.;o:n. ' • • 
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Almanyada 
Memur çocukları din 

mekteplerine gidemiyecek 
Berlin, 3 (A.A.) - Re~mi kül

tür gazetesi, işyarlara çocukları· 
nr din mekt~plerine gönderme
melerini tavsiye etmektedir. 

Geri geri qiden otomobil altında .. 
Karlsruhe, 3 (A.A.) - Ro· 

bert Vagn~r, şatosunun meyda • 
nında siyasal katolikliğe karşı 
verdiği bir söylevde demiştir ki: 

Elektrik tarifesi 
Kilovat başına 14,75 

kuruş alınacak 

Şeker sandığı \ Meryem ana 
taşıyan hammalın Mısı~a kaçtığını gösteren 

b r resim bu'.undu 
Din hürlüğü kin sokmak ve 

kini körüklemek özgenliği de· 
'mek değildir. Aı·tık ne kilisenin 
hücumlarına, ne siyasal katolik 
basın (matbuatı) nın ve ne de 
siyasa.l katolik gençlik veya din 
kurumlarının mevcut olmasına 
tahammül edemiyeceğiz.,, 

lıtanbul elektrik tarifesinin üç 
aylık fiyat cetveli bayındırlık ha· 
kanlığı tarafından gözden geçi
rilmiş ve netice elektrik sosyete· 
sine bildirilmiştir. 

O··ıu··mu·· . · Edirnekapıda Kemankeş 1\fosta -

Vagner, katolikleri yeni Al· 
manyaya karşı dışarda yanlış ha· 
herler yaymakla ittiham etmiş 

ve: 

"Bunlar memleketlerine karşı 
haindirler ve ancak İpe çekil
meye layıktırlar,, demi~tiı·. 

Avusturyada kraHık 
hareketleri 

\·iyana, 3 <A·A.) - Yiner Niyustet, 

Bu fiyat tarifesi bir temmuzden 
itibaren teşrinievvel başlangıcına 
kadar muteber olacak, gelecek 
aylar için yeni bir tarife hazır· 
lanacaktır. 

Bakanlığa yeni onayladığı ta • 
rif eye göre, İstanbul da tenvirat 
için sarfedilen cereyanın kilovat 
saatinden 14 kuruş 30 para en
düstri de sarfedilen cereyandan 
7 kuruş 10 para cı.lmacaktır. 

Okullarda hangi kitaplara 
ihtiyaç var? 

şarbayırun teşebbüsü üzerine bazı A - Kültür bakanlığı öğretmenler a· 
vusturya kamun (nahiye) ı.eri Kay • rasında yeni bir anket açmıştır. 
zer G-emayn Denverband ımparator \ B k t .. v t l · k 
kam unları f ederasrnnu isminde bir u an e ten, ogre men erın o u-
kurul kurmuşlard;r. Kurulun anrncr, ma bakımından ihtiyaçlarını te
bay Şaşniğin lejiymitislere olan son min için okullarda ne gibi kitap· 
tavsiyerini göz önünde tutmakla bera· lara ihtiyaç olduğu sorulmakta
ber monarşinin geri gelmesine ça · dır. 

lışrnaktlr. Yeni kurul, Baron Fon Yayz Bakanlık gelecek cevapları İn· 
ıer kuruluna iltihak edecektir. 

Yeni bir deprem 
Bombay, 3 (A.A.) - Kalküta 

rasathanesi, bu sabah 6--45 de 
merkezi kuvvetli bir ihtimale gö
re, Somatra bölgesinde bulunan 
şiddetli bir dcpr~m kaydedilmiş
tir. 

R,uathane direktörü, b!l dep
remin merkezi karada olduğu 

takdirde, pek ağır olabilP-ceğini 
söylemiştir. Ayni deprem Lon
drada da kayd~ ~ilmiştir. 

• Moskova eıç :mizin taziyeti 
Moskova, 3 {A.A.) - Türki 

ye büyük elçisi Zekai Apaydın 

yeraltı gemisi folaketi dolayı!ayle 
dış komiserliğine başsağıda hu· 
lunmuştur. 

1 

1 Kısa Haberler 1 
•TAPU DAlRESlNDE - Tapu 

genel direktörü bay Cemal dün tapu 
dairesine gelerek akşama kadar tapu 
işlerile meşgul olmuştur. 

Yann akşam Balıkesire gidecek . 
tir. 

• UN DEG1R.l\IENLERlN1N ÇÖP· 
LERl - Ayvansaray, Balat sahille • 
rindeki bazı un değirmenlerinin pis
liklerini çöpçülere vermeyip denize 
döktükleri o civarda oturan halk ta -
rafından uraya şikayet edilmiştir. 

Hem denizi kirleten, hem de koka · 
rak halkın sıhhatini bozan bu çöple -
rin denize dökülm~mesinin temini ve 
'değirmenlerin cezalandırılması ilgili 
yerlere bildirilmiştir· 

*YAYIM DiREKTÖRÜ - Kültür 
Bakan1ığı yayım direktörü Faik Re · 
şit diln Ankaradan şehrimize gelmiş • 

-:eliyerek okulların kitap ihtiyaç· 
!arını temin etmeğe çalışacak· 
tır. 

Parti kongreleri 
"" . .. h • t. 

Yeni parti tüzüğüne (nizamı· 

na) göre, kongreler bundan son· 
ra her yıl eylülde başlıyarak ilk 
kanunun sonuna kadar bitmiş o· 
lacaktır. 

Kaza kurultayları da · bund~n 
sonra iki yılda bir yapılacaktır. 

Bu şekle göre bu sene vilayet ve 
kaza kongreleri olmıyacak, yal
nız ocak ve nahiye kongreleri 
toplanacaktır. Ocak ve nahiye 
kongrelerinin teşrinievvelin on 
beşine kadar bitirilmesine çalışr
lacaktrr. 

Galata ku'es indeki düdük 
Galata kulesinaeki düdük uzun 

bir zamandanberi işlemediğinden 
uray müteahhitle olan mukavele· 
yi bozarak hakyerine başvurmuş
tu. 

Müteahhit uraya yeniden ba~
vurmuş, düdüğü işleteceğini söy
lemiştir. Yeniden işletme tecrü· 
belerine başlanmıştır. Bununla 
braber uray dıwasmr 2eri alma· 
rr -~· -·· 

Yıkılan dükkanlar 
Sebze halinin yanındaki eski 

keresteciler zamanından kalma 
iki duvarın yıkılmasına başlan· 
mıştır. 

Meyvahoştaki eski dükkanla
rın da bir ka~ gün içinde yıkıl· 
masına b~şlanacaktır. 

tir. Faik 'Reşit işlerile meşgul olmuş· Geçmiş Kurun/ar: 
tur. 

*AFYON EKlMlNE DAlR BlR 4 Ağustos 1920 
KOLLEKSlYON _ Afyon tnhisarı Yunan kralı Aleksandr ile mai· 

Bahçekapıdaki teci kaza
nın duruşması yapılıyor 

Geçende Bahçekapıda feci bir 
otomobil kazası olmuş, yük taşı· 
yan bir hamal otomobil altında 
ezilerek can vermişti. Bu kazanın 
duruşması, dün sabah İstanbul bi
rinci ceza hakyerinde yapıldı. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik: ni
zama riayetsizlik göstererek ha· 
mal Musanın ölümüne sebep ol· 
maktan suçlu §Oför Niyazi, bu ka· 
zaya kendisinin sebep olduğunu 
onaylanıyor. 

Hakyeri, dün bir §ahit dinle· 
miştir. Bu şahit, vaka sırasında 
o civardaki Tramvay istas • 
yonunda tramvay bekliyen Mah· 
mut isminde bir gençtir. Bu 
genç, gördüklerini şöyle anlat· 
tı: 

- O sırada istasyonda duru· 
yordum. Bir gürültü oldu. Sırtın· 
da ağır yük bulunan hamal kan 
içinde yere yuvarlandı. Biraz son 
ra öldü. 

- Sırtındaki yük çok , mu a
ğırdı? Otomobilin önünden kaç· 
masına mani teşkil eClecek dere· 
cede? 

- ı Seksen kilo ağırlığmda bir 
şeker sandığını Sirkeci antrepo· 
larına doğru taşıyordu. Sandık, 
tabii ağırdı. Bundan başka oto
mobili görmüyordu, ki kaçmağa 
davranabilsin! 

- Neden görmüyordu? 
- Çünkü otomobil arkasından 

geliyordu! 

- Demek otomobilin geldiği· 
nin hiç farkında olmadı? 

- Hayır. 
- Peki, şoför korna çalmıyor 

mu idi? 

- Ben, korna çaldığını işit· 
medim. 

Şoför, bu şahitliğe itiraz etti. 
Korna çaldığını söyledi. Sorgu 
ve araştırmaların devamında, o
tomobilin geri geri giderek ha· 
mala arkasından çarptığı belir· 
tildi. 

Suçlu avukatı Cemil Nazif, bir 
kaç müdafaa şahidinin çağırıl· 
masını ve kaza yerinde keşif ya· 
pılmasını istedi. Başkan Sadet
tin, genel savamanyar Feridun 
tarafından yapılan araştırmada 

bir de keşif yapıldığını, uzun bir 
rapor verildiğini ileri sürdü. Bu· 
nun üzerine vekil, o keşif rapo· 
runu iyice gözden geçirip, kafi 
olup olmadığını bildireceğini 
söyledi . 

Genel savamanyar Hikmet, 
mü~afaa şahitlerinin hakyerine 
getirildiği takdirde dinlenilmesi 
isteğinde bulundu. Hakyeri, bu 
isteğe uyğun olarak karar verdi, 

. duruşmayı başka güne bırak· 
tı. 

binasında afyon ekimine ait yeni bir yeti Gümülcüneye götüren trenin 
kolleksiyon yapılmıştır. Bu kolleksi. Dedeağaç hattına konmuş olan f ecim odaları Türkofise 
yoncla, afyoJ)un ekilip toplanıncaya bombaya çarpmasına ramak kal· bağlanacak 
kadar geçirdiği bütün istihaleler gös· rnrştr. Bomba krala mahsus trenin Tecim odalarının fiJen Türko· 
terilmiştir. 

geçmesinden 10 dakika evvel keşfc- ı fise bağlanması onaylanmıştı. Bu 
•AFYON MAHSULÜ - Gelen ha- dilmiştir· Suikastin Bulgar komi· mesele etrafındaki hazırlıklar so· 

berlere göre bu yıl afyon mahsulü az tecileri tarafından tertip edildiği 
Eıd f ı na ermiştir. Yakında tecim od<\· olmuştur. e az a stok bulunması- zannediliyor. 

na ı·ağ:nien fiyatların gene düşük ol- ._ ______ ...,_______ ları Türkofise bağlanmış olacak· 
~ sö:ıJ.enmektedir. 

fa paşa camii altrnda yapılmakta o· 
lan eski Bizans eserleri araştırması
na dernm edilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan araştırma
larda eski Bizans devrine ait kıymet
li eserler bulunmu~tur. 

Hafriyatı yapan İsviçreli profesör 
Schatzman kendisile görüşen bir ya· 
zıcımıza şunlan söylemiştir: 

"- Buradaki eski eserler araştır . 
ma işine geçen nidanberi başladım. 
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar· 
da bir çok kıymetli eserler bulunmuş
tur· Burası 17 inci asırdan evvel Sa· 
verfaltops adile anılan bir kilise idi. 
Daha sonraları, on yedinci asırda Ke
mankeş Mustafa paşa kilisenin üstüne 
düz bir duvar çekerek burasını camie 
tahvil etmiştir. O zaman camiin al· 
tı boş olduğu belli idi. Fakat zaman
la unutulmuş kalmıştır. Araştırma ne· 
ticesinde üzeri yaldız işlemeJi bir me
zar bulunmuştur. Bu mezarın on ikin· 
ci asır ortalarına doğru ölen Bizans 
imparatorlarından A1exis Komenin 
mezarı olduğu umulmaktadrr. Me • 
zarın içinde kemikler vardır. Fakat 
dün bir gazetede yazıldığı gibi bu ke· 
miklerin Alexis Komenene ait olduğu 
henüz belli değildir. Yalmz şurası 
muhakkaktır ki, imparator Alexis Ko
menin bu kiliseye gömülmüştür. Di • 
ğer taraftan burada üzeri yağlı boya 
ile işlenmiş bir çok resimler bulun -
matkadır. Bunlardan üç tanesi üze
rindeki boyaları bozulmadan kesile -
rek Bizans eserleri müzesi olan Aya· 
sofya miizcsinc gönderilmiştir. 

Ayrıca iiç büyük resim daha bu -
lunmuştur. Bu resimlerden iki ta · 
ne papas resmidir. Biri de Meryem 
ananın Mısıra kaçtığını gösteren bü · 
yük resimdir. 

Araştırmaya bir ay daha devam 
edeceğim. Şimdiye kadar müzeye nak· 
ledilen eserler~ıt birer fotoğrafrnı çı
kararak bu resimlerle bir kitap ya · 
zacağım; ve sonbahara doğru mem • 
leketime dönc~eğim.,. 

Balkan haftasında seyyah-
Jar milli !nyafetrerile 

gezecekler 
11 ağustosta Heybeliadada bü

yük deniz yarışları yapılacaktır. 

Eylülde de Balkan spor haftası 

münasebetile adalarda bir çok 
eğlenceler tertip edilecektir. 

iç işleri bakanlığı Balkanlar· 
dan gelecek seyyahların milli kı
yafetlerile adada oyunlar oynama 
larına müsaade vermiştir .. 

Okul hırsızları türemiş! 
Son zamanlarda okulların tatH 

münasebefle kapalı bulunmasın
dan istifade ederek öteheri çal· 
mak için gelen bir takım okul 
hrrsızları ti.:remiştir. 

Bu yüzden 1:-~· çok okullardan 
bazı eşyalar ve ders vasıtaları 
çalınmaktadır. 

Kültür direktörlüğü okullara 
nöbetçiler konulmasını okul di· 
rektörlüklerine bir yayımla bil • 
dirmiştir. 

Evkafla bele diye davası 
hekemde 

Evkafla uray arasındaki anlaş· 
mazlığa a.it bütün evrak ve dos· 
yalar hakem heyetine verilmiş · 
tir. 

Heyet bunları gözden geçire
cek ve her iki tarafın avukat ve 
mümessmerini çağınp umumi 
bir toı>lantr yapacaktır.· · -- · 

1,700,000 lirayı 
ne yapmalı? 
Bükreşte gördüğüm 
hastaneli sığınaklar 

Tramvay şirket1nin İstanbullu• 
lardan fazla alıp geri vermeğe 

başladığı 1,700,000 lirayı ne ya· 
palım konusu son günlerde çok 
konuşuldu; gene de konuşuluyor. 
Ben de düşüncemi söyliyeyim: 

Bu paranın harcanacağı belli 
başlı yer ikidir ve ikisi de birbi· 
rine bağlıdır. Bunlar da hava ve 
hastalık sürenidir. Hava süreni 
hu son yüz yılda en ziyade kor• 
kulacak bir ığındır. Bundan gel· 
dikten sonra ıakrnılamaz, zıra 
kazancı yoktur. 

Genç ve çah§kan cumuriyet hü· 
kumetimiz ve onun seçkin ve bü· 
yük başları bunu çok iyi ve Ön• 
ceden görmüşler ve bundan ko· 
runmak için bütün yolları tut• 
mak için gerekli olan her şeyi 
bildirmişlerdir. 

Ulus da bunu çok iyi ve önce· 
den görmüştür. Bir Türk, acuna.ı 

karşılıktır. Artık biz bizi koru· 
mak durumundayız. Lakin bu ha· 
va üreni olmakla beraber hemen 
her vakit var değildir. Bir sava' 
olabilirliğinde bu daha çok va· 

rittir. Lakin hastalık daima var· 
dır. Bulaşıcı hastalıkların bir ' 
yurda gelmemesi için bu yüz yıl 

bir çok bilgilerle donanmıştır. 
Ancak tifüs, çiçek, veba, kolera 
adlarını biliyoruz. Lakin bir kı· 
sım bulaşıcı hastalıklardan tifo, 

frengi, difteri, kızamık, dizante
ri ara sıra ortaya çıkarlar. Ve
rem ve öteki hastalıklar yoksullu 
gun ve uzamış hastalıkların dai· 
ma var olduğunu eörürüz. Bunlar 

da pek sevgili Türk yurttaşları
mızın sağlığını korkutmaktadır. 

işte bunlara hastanelerimiz yet
miyor. Bunların çoğu bakımsız 

ve yardımsız kalıyor. Anadolu· 

dan gelen ve lstanbulda bulunan 
h'astalarımız için ancak şehrimiz· 
de 3.000 yatak kadar vardır. La· 
kin bugün lstanbulda yaşıyania-

ra göre hiç olmazsa iki katrna 
gereklidir. Bu savaş çağında da· 
ha çok artar. 

Onun İçin bu parayı bu iki y~ 
re birden harcamalıdır. Hasta• 
ne yapmalı ve bunların altlan da 

sığınak yeri olmalıdır. lki başlı 
iş birden yapılmış olacaktır. Ne 
de olsa bu sığınakların üstlel"ine 
bir şeyler yapılacaktır. lşte üstle

ri hastane olmalıdır. Türk hekim· 
liği gelişir. Bu yeni hastanelerde 
Türk hekimlerinin yetişmesi için 
büyük alan açılmış olur. 

Üç sene evvel olduğu gibi bu 
sene de Bükreş gezisinde bir sı• 
ğınak yeri gördük. Bu sığınak 
zehirli gazlar ve hava akınları 
noktasından düşÜnülerek yapıl -
mıştır. Bin kişi alıyor. Bunlar ıü· 
ren geçinceye kadar burada sığı· 
nıyorlar. 

Üstüne de bir sağlık evi v~ 
yaralılara çabuk tedavi dispantlt-
ri yapmışlardır. Bu yapı Bükre• 
şin görülmeğe değer en şrk ve en 
modern bir yapısıdır. Onun için 
ulusun olup yine ulusa geri çev· 
rilen bu para ile sığınaklar ve 
Üzerlerine hastaneler yapılmalı• 
dır. 

Dr. A. Süheyl Ünver 

Bay Recep Peker 
Bir buçuk aydanberi Avrupa· 

da inceleme gezisinde bulunan 
parti genel sekreteri Bay Recep 
Peker, hu ayın sonuna doğru 
ıehrimize eleceld.ir 



KRAL KO.STANTİN lN 
SEVG\L.ISİ PRENSES PAOLA 
D'OSTEl-IElM'İ~ HATIQALAR.l 
Bötem . n Dilimize Çeviren : • • 

Kostantine takılan isim: 
Gafcı kral/ 

Bakınız bu (Berlin gafı) de· fından ubk çalınması ihtimali . , . 
nılen hadiıe naııl oldu: Kostantın vardır.,, 

1rakyada 
KURUN 

lstanbuldan 
Kırklareline 

8 lk b · · d b ·· .. k Bu vaziyet önünde Kostantin 
a ar muhare eıın e uyu Silivriden ge4;•f • Saray'da 

bir muzafferiyet kazanmıfb. Yu- ıaıırıp kalmıftı. Fransızlar tara· ı11ektep • Vize ba§lar1 .. 
naniıtan kendiıinin temsil ede· fından hakkında yapılan muame· Pınarhisar'da Trakya da
bildiği d:recede geniılemiıti. Ken leden dolayı çok kırılmııtı. Ote- vasını kökUnden ke•en •e• 
diıi Yunan milleti tarafından büo; le indikten biraz ıonra doğruca tik yazımı Kırklareliden gön· 
Yük alkışlar ile kartılanmıftı. Sö- benim yanıma geldi. Ben (Lord • cferiyorum. 
ıün kısası kral artık en yüksek Byron) sokağında oturuyordum. lstanbulun 60 kilometre hah · 
bir §eref mertebesine yükselmit Kostantin benim yanıma son sındaki Silivri kasabaıında göz· 
bulunuyordu. Böyle bir zamanda derecede kızgın bir halde gel- lerimi çeken ve gönlümü açan 
Berline gidiyordu. Giderken Al· mitti. Fransızların hareketini çok dilber bir ilk okul binası karıı· 
Jtıan imparatoru Vilhelmin ken- ahmakça ve haksız buluyordu. sında ne kadar sevindimıe ilerisi 
disine çok değerli bir nitan vere· Franaada bu tarzdaki bir karşı· çok aydınlık olan Silivrinin gün
ceğini dütünüyordu. O zamanlar· hk görmesi ıeyahat zevkini boz- delik postalardan ve genit cad
da Vilhelm tarafından verilecek mutlu. Fransaya gelmit olduğun· delerden mahrumiyetine de oka· 
böyle bir nipnı Avrupa hüküm- dan dolayı büyük piımanlık his· dar yerindim. 
darları içinde öpüp te batına sediyordu. Bana dedi ki: Silivri poıtaıı haftada üç gün 
\oynııyacak kimse yoktu. - Ben burada Fransızların be- geliyor, üç gün de gidiyormuJ. 

Fakat Vilhelm Koıtantinin tah nim için Almanlardan fazla bir Postasız günlerde kamyonlar ve 
inin ettiği gibi kendisine büyük hüınü kabul hazırlayacaklarını otobüsler işJemeıe gazete bile o· 
hükümdarlara mahwı bir nipn sanıyordum. Halbuki tamamen kunamıyacak .. 
Yermedi. Bir "Maretallık asası,, bunun akıi ile karıılaştım. Beni Silivri, 1000 evli bir yerdir ve 
Yerdi. Hem de bunu daha kral adeta bir mahpus gibi tutuyorlar. halkın yüzde 80 ni önceden ve 
Kostantin Berlin istasyonuna a· Hakkımda diifmanlık muamele· sonradan gelip yerleten göçmen-
Ya.k bastığı sırada verdi. Kostan· si gösteriyorlar. ,, ler teşkil etmektedir. 
tin böyle bir vaziyet karıısında Kostantin bu muamelenin ıebe- Havası, suyu güzel, toprağı da 
kalacağını .evvelden bilmediği i· bi ve manasını bir türlü anlıya- bereketlidir. Çatalca ile araların· 
Çin teıekkür makamında aöyliye· madı. O vakit hakikaten ikimiz daki uzaklık 20 kilometredir. 
ceği nutku da hazırlamıı değildi. de büyük bir teessür içinde idik. Kasabanın üst batında eski bir 
Onun için ayak üstünde aklına Bir müddetten sonran kral kale harabeıi, çevreıinde de gÜ• 
gelen sözler ile cevap vermek Kostantinin bir (gafçı) olduğu zel bağ ve bahçeleri vardır. 
nıecburiyetinde kalmııtı. Burada söylenmeğe başlandı. Bu "gaf· Yeni gelen ve hemen yerleşen 
aöylediği sözler arasında fU cüm· çılık,, Berlin istasyonunda ken· göçmenlerin yeıerttikleri :verimli 
le de vardı: ik" V 'lh 1 f d ek Ç disine ' ınci ı e m tara ın an tarlalar arasından 1reçer er• 

- Ben aıkeri tahsilimi Alman- (Marepllık uası) verildiği za • keaköye, buradan da Saraya gel .. 
Yada yapmı§ olmaktan dolayı man tetekkür ederken Almanya- dik. Buruı ilçe baylıktır ye Te-
ltlüftehirim.,, da ta.hail etmit olduğunu iftihar kirdai ilbaylıima bailıdır. 

Kral Koıtantinin bu sözleı·i ile .öylemit olmasından ibaret Büyük ve çok güzel ve sağlam 
hakikatin kendiıi idi. Çünkü ger· idi. Hakikatte ise kral Kostantin bir ilk okul yaptırılmıı, akın •
çekten tahsilini Almanyada yap- in maksadı anlaıılamamıftı. O, kın göçmen yerlettirilmektedir. 
ltııştı, Tabii Poriste tahsil ettim, bu sözü söylerken asla Fransayı lstanbuldan 9 da aynlmııtık; 
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ÜLKEMİZDE 8 
Gediz köprüsü Önemli 
bir ha yındırlık eseridir 

Açılış töreni nasıl oldu? 

Bayındırlık Bakanı ile iz.mir 
llliayı Gediz köprüsünden ge~iyor• 
lar, göprünün genel görün'ii§Ü, 
Menemenlüerin verdikleri ıölende 

lzmir, (Özel aytarımızdan)' - l aonardan burası muvafık görül .. 
Bayındırlık bakanımız tarafmdan müıtür. 

C ~ ı k b" ··k G d' k.. .. ·· Eaki tahta köprü yakında yık • umur u uyu e ız opruıu· . . 
.. J bu d b" ··k tmlacaktır. Her kıt mevıımınde 

n~n aç.ı ma11, çevre e uy~ Gediz suları kabarınca köprüden 
bır sevınç uyandınnııtır. Şehrın k . k" k ı d y 1 .. .. .. . . geçme ım anı a maz ı. o cu· 
ve koprunun ıkıtaraf1na toplan... lar ve otomobiler, ıehrin bir tara .. 
mıı olan, Menemenli ve köylü hın fından öbür tarafına sallarla ge
lerce halk, Ali etin Kayanm tah':.. çerlerdi. Bazan buna da muvaf· 
sında Atatürke ve Cumurluğa bü· fak olamazlardı. Bu köprünün an• 
yük sevinç ve tükranlarmı ıun· kazı, ilbaylık içindeki tamire muli 
muıtur. Köprü 98 bin liraya mal taç köprülerde kullanacaktır. 
olmuttur. (70.000) lirasını ha· Menemenliler, konuklarını ha .. 
kanlık vermittir. Köprü bet gözlü raretle karııladılar. Civar ilçeler• 
dür. den de heyetler gelmi~ti. Gerek 

Türkiyde eti yok gibidir. Dalia açılmada, gerekıe bakan §erefine 
evvel, ıehrin biraz yukariki k11mı verilen tölende hasbihaller yapıl· 

larında inşası düşünülmüş, fakat dı. Söylevler verildi. 

Hava kurumuna para 
vermekten çekinenler 

lzmir C. H. P. başkanının diyevi 
diyemezdi. küçük dütürmek gibi bir fi. Vizeye de geldik. Buruı da, Si-

Kostantin .onradan anlamııtı kir hatır ve hayalinden bile ge· livri gibi, adı Roma tarihine gi· lzmir, (Özel aytarmıızdan) - ğan bana tunları söylem.ittir: 
ki o va\cit Almanya ile Franıayı çirmemiıti. (.Y.) ren eski kasabalardandır. Havası Şehrimizde zenıin bir kaç teci· - lzmir ilbaylığı içinde 6 ka· 
hirbirine çatııtırmak ve araların· <Arkası var) ve suyu çok güzel olduğu İ-ibi mer, hava kurumunun çağırıla .. za ürününün yüzde üçünü, üç yıl 
da bir harp çıkarmak istiyenler toprağı da bereketlidir. rına kartı rok ağır davranmakta, irin hava kurumuna veriyor. Di· 
l_ k 11 (*) Burada bahsedilen vak'aları 1· . 52 k'I k Y Y 

,.endisini bir kibrit gibi u an· daha iyi anlayabilmek için umumi Kırklare ının 1 ometre ıar ve bu hallerinde bir nevi ısrar ğer ilçelerimiz de ayni yolu tut-
lllak istemitlerdi. Loit Corçun de· harp başladıktan sonra k~al K?s~~- cenubisinde ve Stranca Balkanı· göstermektedirler. mak üzeredirler. 
diği gibi Kostantin bütün günah· tin ile Venizelos ve Yunanıstan ılet ıt.•- mn _garbi cenubi eteğindedir. Bal- Dün, ilbayın baıkanlığında, lıyarlar ve orta hsllilerde teh'-
ları üzerine yükleMrek bir vaıı· laf devletleri arasında cereyan .e mış kan harbinde tahrip edildiği için parti bqkanımız ve İzmir saylav· likeyi kavramııtırlar. Yaıayışla• 
ta haline getirildi. Franıız mat· olan hadiseleri göz önüne getı~mek yeniden yapılmağa baılanan ev· !arının da huzuru ile bir toplantı rından, çoluk çocuklarının ge• 
L l · · " Ja~zımdır· O vakit itilaf devletlen Yu· ı · b ·· k .. 'htiyarla ouatı Kostantinin o söz erını mu· erı ugun u ı 3' ra cevap yapılmıt, hava kurumu-- yardmı rimlerinden kemıek ıuretile, ıe-
L nanlstanın kendi lehlerine ve Alman. h ld . d·ı kt ..... ;'I' 

oalağa ile tefsir ederek büyük bir ya ile menfaatleri aleyhine olat'ak verecek a e ın§&l e ı me e, itleri konutulmuıtur. ve ıeve ödevlerini yerine getir· 
•uç şekline koydu. harbe girmesini istediler. ~ral Kos. • Bulgariıtandan ge en göçmenler· Toplantı sonunda parti bata· mektedirler. lzmir gibi Akdeni• 

Ben o zaman Koıtantini Pariı· tantin buna razı olmadı .. Bı.taraf hı~ le doldurulmaktadır. m Yozgat ıayla ı Bay Avni Do- zin duygulu ve ateıli bir bölgeıi, 
te bekliyordum. Oraya geldiği vaziyet almak cihetini ıJtızam et~ı. Eskiden burada ve Kaynarcada bittabi yurt itinde geri kalmak 
Zanıan kendisi fevkalade neŞeli. Acaba Kral Kostantinin byu tarz~atahır büyük ıayak tezgahları vardı. birleıik bir ses ıanki: istemez. Fakat bu memlekette 

Al d '·azı·,,,et alması gerçekte.n .unanıs • Ş d d b v f.d 1 l'rıesut görünüyordu. manya a ,J nfaatini böyle hır bıtarafhkta im i e ag ve meyva ı ana- - Trakya bizimdir ve her za- batka11nın ahnteri ile, emekıiz 
kendi hakkında büyük bir hüınü nın me · d mi Heri rile yetertilmektedir. man bizim kalacaktır... para kazanmff. bir kar duygusuz, · 
k olduğunu takdir etmesın en -:r 7 

abu] gösterilmiıti. Büyük ziya· 1• du., Yoksa Balkan muharebe- Vizeden ıonra yolumuz Pınar- Diye yükıeliyordu. bot beyinli, kendilerinden bekle-f d ge ıyor . ~ _ 
etler verilmisti; Almanya a eta sinden sonra Fmnsaya yap~gı bu ~e: hiıarın ortasından geçti. Büyük Saat 5,30 da Kırklareliye gel- nen ödevi yapmamakta inat edi· 

0 nun misafirliği vesilesile bir bay yahat sıra.~ında. orada i~~tt~ ~ef:ın• şarlarımızda bile etleri az görü- dim ve buranın her konforu ye· yorlar. 
tanı yapmıflı. Kostantin bundan kıracak şekilde kabul e 

1
• '?1ş u un- len yep yeni bir asker kıtla11 a- rinde olan Zafer oteline indim. Bu, güç. ve geç duyan zavallı· 

k . 1 t Al da bunda bir tesırı var mı - . kt" 
ı>e cok mütehassıı 0 muı u. • masrnın · · k panaız gözlerimı çe ı. Buruı, Şarın orta yerinde Atatürkün lardan henüz umudumu kesme-- d d ., Yahut kral Kostantinın arısı ' 
inanlar kendisini Alman or usun• i~~~ci Yilhelm·in kızkardeşi olduğu · bir kııladan ziyade dilber bir li- arudile ıüslenen güzel bir park dim. Buna devam ederlerse, ad· 
da bilmem hangi alaya kuman· na ve Almanya tarafından Balkan se binaaına benziyordu. Binanm var. Çalıtkan ilbay Faik Üstünün lannı, fotoğraflarım buına ve-
dan yapmağı dütünüyorlardı ! muharebesinden sonra mareşa.~lık a- geniı ve ıpor edevatile ıüalü olan yenilmez gayretlerile güzelleıti- receğiz. lzmirin duygulu gençle-

Kostantin Pariıe gelirken Fran· sası verilmiş bulunduğu~a gore hu avlusunda batbaıa ve omuz o- rilmiJ olan bu bahçede dehtetli ri, bunlara kartı, her medeni 
•·d d h · ti kartıla· ha· dıs· "'lerı·n de ayrıca tesirı olmuş mu· k ka 1 mi k 1 "d -. a a i aynı ıare- e " 1 muza verere zma sap ayan bir kalabalık ve çok muntazam me e ette yapı maaı o ev sayı· 

H lb k bu dur?. Prensesin hatıratı bu. nokta ~rı M h 'k nacağını sanıyordu. a u 
1 

•• h. kilde ızah etmı - kırka ıakın e metçı bir anda ve temiz ıerviıler yapan titiz bir lan, bir den vermek iıtediler. 
t h O · ta yon kanaat 'erıcı ır şe tt 1 l bu k 1 1 a mini bota çıktı. nu ıı ~ • gözlerimi yatar ı ar. büfe var. Sayııı az o an ıt an ayı§ ı 
da aon derecede ihtiyatlı hır te· yo~mumi harpte itilif devl~tleri kral Engin bir irade birliğile çalı- Gelecek mektuplarmıda ıize para düfkünlerine verilecek der• 
kilde kabul ettiler. Acele bir oto- Kostantini arzusu ile kendı tarafla· farak bu ihtitamlı yapıyı meyda- Trakyanm öteki ıehirlerini ve sin henüz ııra11 gelmediğini ken• 
llıobile trktılar. Gayet karııık rına celbedemeyince Venizelosu ta~ - na getiren kahraman neferlerimi· buralarda bitenleri yazacağım. dilerine anlattım ve pek haklı o-
b il 1 b" kı'lcle rı'k ett·ı1 .. r. O vakit Venizelos Sela - d k 1 b 1 1 h .,o ardan adeta giz i ır te " kkat zin kazmaların an sı an sert ve M. Behçet Perim an u u uaa eyecanın önüne 
""a l h l' ·· ··nce nı0kte bir isyan rıkardı. Bir mu.va . k b 1 ~e e getirdiler. Bu a ı goru hükumet yaptı.~ Atinadaki hük6met~ ................................................... - .................................... anca u surete geçebildim. 
1
naan Kortantini Fransada bir diiı:ıürdü· Fransız ~·e lngiliz askerlen ci oğlu Aleksandr Yunan kralı olma§- ra Yunanistan ordusu Anadolucla Bazı tecimerlerin az verdikleri 

ı.ıiaafir kral değil hemen hemen Pı'r:ıeden kara"'a asker çıkar. dılar. tu. Fakat Aleksandr bir maymun ı- mağlôp olunca bu defa ihtilat ile söylenmekte ve öbür rakamlar 
b · ' l K ,J ta sırması neticesinde öldii. Ondan sonra kraUık rejimi devrildi. İkinci defa ır cani zannediyordu. Kra oı· Kral Kostantini aldılar. Yona.nıs n - ölçü olarak tutulmak istenmekte-ta t va Venizelos yapılan intihabatı kazana- (1922) senesinde Kostantin Yunanis· 

ntinin yanına giden Fransız na• dan çıkardılar. Kral Kostan ın e:ı . madı· o da Yunanistandan çrktr. KJ'ft) tandan çıktı. Yine ltalyaya gitti. Ora· dir. Bu yanlııtır. Bu rakamlar 
'=ırları töyle diyorlardı: kit ltalyaya gitti. (~22l :o:ta:ı~n Kostantln tekrar Yunanistana ge) - da kısa bir zamantlp sonra öldü. yıllık üye taahhütleridir. Yokıa' 

- Hatmetmeap, kendinize dik kadar orada kaldı. ra ikin eli, kral olda. ~t bir. müddet IOB • <Ç.eoirgenl teberrüler ayn olacaktır. 
kate~n~.FranKc:lahalk tara:.:. .. ___:_Y_u_n•_n_m_tan~dan~sık~tık~ı&a~ao-nra~~-~~~~----!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~_...-
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Erkeğin istediği ... 

Bu hikayeyi Londrada Sava
ge Clup'da dinledim: 

Üç dört kişi, viski kadehieri, 
saman çöpleri dolu uf ak b1r ma
sanın etrafında sıralanan 3·cıil 
maruken koltuklara gömühnüf, 
gevezelik ediyorduk. Söz aıraaı 
mütekaid bir Trans Anlant~k su· 
varisinde idi. Tuğla rengi hnru
ıuk yüzünde ıtıldayan §eytarı göz
lerile bize bakarak: 

netli havalarda uzaktan ağaçlaın• 
nı seyrettiği en yakın adaya ka• 

dar gitmeğe karar verdi. •• 
Yazan: Kadircan Kaf lı Bölem: 27 

duman püskürdü, üç gülle bir yıldırım Yola çıktığı zaman bu meçhul UÇ 
ada hakkında hiç bir fey bilmi• 
yordu. Fakat adaya ayak basaı 

basmaz, ormanın kenarında bir· 
çadıra tesadüf etti. Çadırın içinde

.., 
agız alev ve 

Armenyonun gibi gemisinin bordasına çarptı .. , 

- Komodor Mortiner Hıcks'in 
macerasını biliyor musunuz? de
di. Bilmiyorsanız kısaca an!atıve· 
reyim. Bu macerayı dinleyince 
İngiliz pasikolojisi hakkınds mü· 
kemmel fikirler edinmit olursu
nuz! 

Komodor Hicks, ıuvariti bu. 
lunduğu buhar gemisiyle Bahri· 
muhit sahmeri arasında büyük 
seferler yapardı. Denizlerle sa
hilleri herkesten daha iyi tamr, 
gemisi.Pi herhangi bir limana gö
zü kapalı götürebilirdi. Fakat ... 
Denizle oyun olmaz. 

Yirmi senelik geceli güıı.düzlü 
bir gidit geliıten sonra günün bi
rinde, ansızın çıkan müthiş bir 
fırtınada parça parça olarak bat
tı; tayfalar boğuldu, yalnr' Mar
t im er nasılsa eline geçen bir tah
ta parçasının yardımıyla kendini 
Bobo adaaı sahillerine at.\bildi. 

Bobo adasını eğer bilmiyorsa
nız, orasını ne kadar an~atsam 
gene gözünüzün önüne geti. emrı.z· 
sınız. 

Bu ada Mareıal toplu lld ıla
rından biridir. Mercan tarlala
rile ccvrili, içinde bir hurrnB &· 

~acı ormanı bu1unan 600 heğtar 
genişliğinde ve baştan ba§i\ ısr:ız 
bir ada .. 

İşte bu adanın Robensonu de· 
rnek olan Hickı, yirmi dört saat 
denizde kaldığı halde cesa?et ve
metanetini kaybetmemiş, karaya 
çıkmıştı. 

İki sene, evet lam iki sene Ko· 
modor Hicks, {Bobo) adasrncla 
kaldı. Orada muz yiyerek, taşla 

avladığı kuşlar ve sahilde buldu• 
ğu yumurtalarla geçindi. Yağmur 
suyu içiyor, can sıkıntısını girfor• 
mek için, kuru yosunları tüt\in ni· 
yetine çekiıtiriyordu. 

Her kaza~ede gibi Hick1'in de 
san'atkarlık damarları uyandı 

Bir sandal yaptı ve bir gün, gü· 

bir ot yatak, civarındaki ağaç· 

lardan birinin dalında aaılı bir 
çift kadın çorabı, yerde de bir 
losyon titesi vardı. 

Komodor hayret içinde bun· 
ları seyrederken arkasında hafif 
bir ayak pıtırdıaı oldu: Döndü; 
karıııında yirmi bet yaılanntla 
kadar enfes bir İngiliz ka:Jmı 
duruyor, gülümsiyerek komodora 
bakıyordu. 

Kara Kartalın ale\'ler içinde yan· ( 
dığını amiral Armenyo kendi gözle · 
rile görmüştü. 

Ne oluyordu? .. 
Bu nereden çıkmıştı? •• 
Bir geminin de hortladığı hiç işi • 

tilmemiş, görülmemişti. 
Arrnenyo gözlerini oiuı;turdu. Di

ğerlerinin de ~oğu böyle yapıyorlar • 
dı. 

Fakat şaşırmanın manası yoktu. 
tşte Kara Kartal, korkunç bir ejder 
gibi bütün hııile onların üzerine ge
liyordu ve aralarında ancak iki üç 
yüz kulaç aralık kalmıştı· 

Kendilerini biribirlerine tanıt· Lombar kapakları açılıyor, tunç 
tılar. Hicks macerasını anlattı. topların kocaman ağızları birer birer 
Kadın da kendi ıerğüzeıtini ona parlıyordu. Her halde bunlar, Türk 
söyledi: Bindiği geminin arma· gemisine karşı yıldırım ıııa,·uracak1ar· 

törü olan kocası bir fırtına esna- dı. 
Amiral .Armenyo ileriye baktı ve 

sında geminin bütün mürettebatı kendi gemilerinden birinin artık gö • 
ile beraber boğulmuı. rünmediğini, diğer ikisinin de rüzglr 

Güzel kadın: altında çalkanarak batıya doğru u • 
- Tesadüfün şu lutfuna bakı

nız, diyordu. Bu adacıkta fena 
halde sıkılıyordum. Bana bir fe· 
laket arkadatı aönderdiği için bu 
tesadüfe ne kadar minnttar ka.J. 
sam azdır. 

Uzun müddet konu§lular, 
dertlettiler. Güne! hattı istivaya 

zaklaştrklarını gördü. 
Yalnız kalmıştı. 

Halbuki yalnız kalmayı hiç iste • 
miyordu· 

Kumandalı verdi: 
- Provadan birinci top ... Ate .... ş!.· 
Venedik gemisinin baş tarafında bir 

alev parladı. Bir duman, kümelendi· 
Yaman bir top gürültüsü denizin ve 
rüzg(mn gürültüsünü çiğneyerek dört 

mahsus bir hızla çekilmiı; ılık, yana yayıldı. 

kokulu ve yıldızlı bir gece başla· ----·-ıı--.ww• b-ı·r 
t tirasın ateıile buğulanmıt 

MI§ f, h ld .. 1 • .. J k 
K d d d k 

... b·,.. a e, §U soz erı soy eme cesa· 
a ın, ça ır a ya. hgı • t" • .. t d' 

'-- d"l' 1 • d b" '--- dT re ını goı er ı: 
-n ı ın a evın e ır ~ ı ım - Ah Komodor! ... Kayıiınun 
ananas pİ§İrdi, yediler. iki sene· b • b 1 d ... ....daya 10··n . . .. .. .. . enım u un ugum -Q • 

denberı ınsan yuzu gormemı§ o· deren Allaha ne kadar dua ebem 
lan bu çifte Robensonlar arasın· d z· t" • - ben" ne de az ır. ıyare mızın ı • 
daki konutma uzadıkça uzuyor- • d. d' .... • ·spat •1,.·1n su rece sevın ır ıgını ı ~ :ı 

tlu. kadar söyliyeyim ki, her istediği· 
Bilhassa kadın bu tesadüflım nizi yapmağa hazırım. Hoıunu• 

pek mesut görünüyordu, hak:ka· za gidecek bir §ey verebilsem pek 
ten de öyle idi. Komodor onun bahtiyar olurdum. Bunun için bir 
için bir vatanda§ olduktan baı- tek kelime söylemeniz yeter! 
ka yakıtıkh bir erkekti de... Güzel kadın bu sözleri söyJi. 

Yıldızların altında, yosunlu yerek gözlerini yere indirdi. 
bir ağaç kütüğüne yanyana otur· O zaman Komodor, ona doğru 
mutlar. gittikçe teklifaizleıen ve eğildi ve ürkek, mahçup bir sesle, 
mahremleten bir muhavere ÜZP.· ne söyledi bilir misiniz? 
rinde süratle kayıyorlardı. - Ah! Bir tiıe cin verebilse-

Birdenbire genç kadın Komo· niz .... 
dorun elini tuttu. Boğazı kuvvetli 
bir arzu ile laırumıış, gözleri ih· 

lngili.zceclen çeviren 
H. Varoğlu 

Armenyo höyle1ikle, ker.disinin, i · I 
leride gid~n gemisine haber vermişti.! 

İlerideki geminin provasında da bir 1 
alev parladı. 

O da daha ileridekiye i~aret 'er -
mişti. 

Daha i!eridekiııin tnp ateşirıi ki~"'e 
farkedemedi. Behri ateş etti, belki rie 
etmedi. 

Acaba amiral Armenyo ne yapa • 
caktı·? 

Kara Veli Reisle göğil!~göğüse sa· 
vaşacak mıydı, yoksa kaçacak mıy • 
dı? 

Emrindeki gemileri geri çağırdığı· 
na göre kaçmak istemediği anlaşılı • 
yordu. 

Kara Veli sevinçle. söylendi: 
- Rüzgar dönmedik~e siz zor bir· 

leşir~iniz ! .. 
Doğru söylüyordu. Venedik gemi -

]erinin dümeni rüzgara karşı çevi -
rerek amiral Armenyonun yanına 

dönmeleri ve ona yardım etmeleri 
hiç de kolay bir iş değildi. 

Kara Veli kumandalarını ''eri • 
yordu: 

- Kürekler daha hızlı! .. · Vardi • 
yan, daha. çabuk .. Yelkenleri ger! .. 
Prova toplan, ~teşe haıır ol· 

- Hazırdır, resi! .. 
Kara Kartal, denizi yarıyor, iki 

tarafa köpükler saçıyordu. 
Lnentler hir ellerinde kancalar ve.> 

ipler, diğer ellerinde kılıç, pala, bal· 
ta, topuz olduğu halde savaşa hazır 
dılar. 

Amiral Armenyo manevra yapın • 
caya kadar Türk gemisi bir top atı -
mı kadar ya1'1a§m1ftL Venedik gemi• 

sinin sancak toplarından .AD :\gdarı 
biribirinin ardından şaşkınca bir ateş 
açtılar. 

Kara Yeli: 
- Allah razı olsun, !izden·. Başka • 

larr, yalvarsam yapmazlardı bunu .. 
Diye söylendi. 
llerideki iki Venedik gemisinin 

güçlükle geri döndükleri n amiralin 
imdadına gelmekte oldukları görül
dii. 

Venedik topçuları toplarını doldu· 
ra bilmeleri için epeyce zaman ge -
rekti. 

Kara Yeli Yenedik kadırgasına 

yetmiş seksen kulaç yaklaştığı zaman 
haykırdı: 

- Prova topları.· Dikkat! .. Düşman 
gemisinin lumhar delikleri hi7.asına ... 
Hepbirden .• Ate· ... ş! .. 

Kara Kartal üç topun namlusile a· 

Kadıklyl'nln m ı ııı 11i ~ ~ ıı ~ ~mi ıi ı 
musikide ne ilimde ne san'atta mU -
hlm bir eser yaratabilecefine inan • 
mıyorum. Kadının ezeli tistatlık sa • 
hası se\gidir. Kadın, ancak sevgisin
de büyüktür. haşmetlidir, iJAhidir. Ka 
dın, yalnız se,·gili, zeyce ve ana ola • 
rak mane\1 kuvYetlerinin hütün nu • 
runu saçabilmek imk!nını kaıanır· 
Kader, benim tabii faaliyetimi elim • 
den aldı. Gözlerimi kapa.}ıp kendimi 
dinlediğim zaman içimde sanki doğ
mak i~teyip de doğamıyan yüz bin f.a. 
ne canh ''arlığın dehşetli yeiııı kor • 
kusu inliyor zannediyorum. 

söyliyen bir kavalye, bir köpüklü şam. 
panya, bunlar hiç de f~na ışeyler de. 
fil. Fakat hir sene evvel bana dese • 
lerdi ki, Burhandan gayri bir şeyde 
zevk bulacaksın, ben bunu o zamanlar 
küfran sayacaktım. Bomaaıl 

Bölem: 75 

gidi) urdu· Ona bil tün o sertliği, gad
darlığı 'eren, beni gönülle sennek 
tehlikesi idi. lztıraptan kaçıyor. Yak · 
tile Londrada bir İrlandalı kız se\· • 
miş, çok çekmiş. Maneviyatı bu hatıra 
ile taşlaşmıı::. Artık kimseye baf lan • 
mak istemiyor. Her neyse, ona her şe· 
)İ affettim. Çünkü kendi duyguları
m böyle kökünden budayarak, yeni 
hir filiz korkusundan bütün hayatı -
nr çiğneyen hir adama acırım. - Di· 
yorsunuz ki benden ayrıldığı için mil· 
teessirmiş. İnanırım· O, kaybettiği şah 
sa yas tutuyor. Benim şahsımın (ru -
humun değil) maddi ,·arlığımın onun 
üzerinde bir kıymeti vardı. Benim 
kollarımr, ayaklanmr, saçlarımı ~ -
'iyordu? Eseflenmesin ! Bir vücut 
JÜıybetmek büyük bir ziyan değildir. 
BLJ?:· ben idealimi kaybettim. Genç-
Jiğimi, kadınlığmu, fştiyakımı, ima • 
n~ı. Bfitün öınrümün en kıymetli çi
c~klerlnden hülasa ederek hazırladı -
irm emsalsiz bir eks\ıi çöle döktüm· 
DüllYl!~i°JnıT.ret~ t.• ~ 

Yazan: Safiye Erol 

telafi edehilir? - Ben bir cennet hul· 
mak üzere yola çıkmıştım. Bir virane 
hile bulamadan geri dönüyorum. 

Güzel Burhan... Evet güzelliğine 

diyecek yoktur. 
Balıkçı, avcı arkadaşlariJe, gelişi 

güzel kucaklaştığı hizmetçi kızları ile 
mamur "e mes'ut olsun. Benim onun· 
Ja tekrar birleşmeme imkAn yoktur, 
aramızda bir ölü var, katledilmi' bir 
küçük Allah· 

Evim, kon .. en-atuvaı·a beş dakika 
mesafede, Argentinier Str. de. Bura
da şehrin kibar tabakası oturuyor. Vi 
yanada mtısiki tah8il etfeı1 epey e<'ne
bi var. Hemen her gece konserdeyiz. 
Birkaç asırlık bir konser evi var Mu
sikvereinssaal. Kırmızı, beyaz ve al
tın ile dekore edilmiı muhteşem bir 
şey. Aynca yeni bir krınser binası ,-aı;. 
Pazarlan meşher Roza karteti bir 
matine veriyor. Hocalarım benden 
çok m .. menundur. Kısa zam:ı.oda kom
pozisyon smıf ına geçebileceğimi siiy • 
lillOrJar. Fakat ha bir Jmdmm ne 

Ya musiki de olmasaydı, ya o za. 
man ne olacaktı? Ben ömrümün fa -
cia!lı He yüz yüze bir kara mahzende 
kapa1r kalacaktım. San•at, hitüfkflr 
f.;J biatin bana açtığı bir ar.alıktı, ora· 
dan sıvı§bm. Hayatım için bir gaye 
diyemem, defil mi ki hakikl ve t..abit 
olan gayemde, &e\5imde, iflts ettim; 
hiç olmazsa. kıymeti~ manalı n t.at
lr bir meşguliyet sahibi oldum. Ça • 
lışıyorum, eğleniyorum, elimden gel· 
diği kadar. Yıl başında Budapeşte • 
ye gittim. Orada Şerifin ahbaptan 
Fon Horvat all~l var· Ofullamtdan 
biri zabit biri avukat, bana kur yapı· 
yorlar. Yavaş yavaş hayatın tadını 

bulmafa batladım. Fanoslardan kın
Jarak, renklenerek dôlcftlen nurlar al
tmda, cDAh bir parke tlzerinde oynak 
bir vals, elinizi hafifçe Bıkan, zarafet 
hududunu •ımadan mze pereatlfinl 

Annecifim. Sizin Faruk Bey hi -
k!yeniz zihnimden çıkmıyo,-. Siz, ken· 
dl t.ablrlnlzle bir (Kalleş yosma) yı 

sevmişsiniz. Ben de korku neurose'ına 
müptelA bir hasta;), S~\·dim· Elele ve
relim. 

Bana evimizden köyümüzden hava
dis verin. OnümUz bahardır. Şimdi 
siz büyük temizlife ba§larsınız. Cafer 
nasıl, Nazar ne Alemde? GUJ~ni ev -
Jendirdinlz mi? 

tıkhaharda evimiz ne güzel olur. 
Aşağı kat dfvanhanesinin kapılarr a -
çık durur. Hafif bir rüzgAr u·ize atı
kılannı !Jngırdatır. Pencerelerdeki I· 
tırlar ne baygın kokar. Ah ,·atan·. lş· 
te §imdi ağlıyorum. -

Necdeti görmüyor muBunuz? Onun 
yiizüğUnü parmağımdan çıkarmıyo • 
rum. Bende iki tane de mektubu nr. 
onları .... 

MlHRlBAN HANIMDAN BED· 
RtYEYE MEKTUP 

/3tanbul: 7 Mart 1932 
... M Pencere önünde Caferle tavla 

oynuyordum. Bir de baktım o, Nec -
det! Sokaktan geçiyor. Koş ('af er, de
dim. Yolunu çevirttim, içeri buyurma· 
8rnı rica ettim. Çok defiplf§, adeta 

lev "e yıldırım püskürdü. 
Yenedik gemisinin sancak tarafın,.o 

da iki top par~alandı, teknesi iki y8" 
rinden delindi. 

- Bir daha .. Hepbirden .. · Ate ... ş?. 
Bu s<'fer atlıan gülleler yirmi ku• 

Jaç yakınclnn geldiği iı:in Venedik ge
misini iyice sarstı. Bordasında iki bü· 

yiik delik daha açtı.üçüncü güJle gü'fer 
teyi yaraladı, baş taraftaki direği 

kırdı. 
Kocaman direk, alabildiğine açıl • 

mış olan yelkenlerle beraber, gü\·er • 
tenin boyunca geriye düştü. 

Bir kargaşalık·. Bağrı§malar- Kü
fürler.. Şaşkınca kumandalar .. 

Direğin devrilmesi n hele yel • 
kenin yayılışı o kadar hoç olmu§hl 
ki, şimdi Yenedik kadırgasının gemi
cileri hiç bir manevrayı doğru ,.e ko
laylıkla yapamıyorlardı. 

Amiral Armenyo onJarı düzene sok 
mak, toplara yeniden ateş açtırmak 
için çırpınıyor, bağırıyor, önüne ge • 
leni hazan kılıcının tersile. hazan da 
keskin tarafile vurarak yola aıetirme
ğe çabalıyordu. 
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!Ura Hasan, prova toplarının ba-
şında., reisin ikinci kumandasını bek • 
liyordu. Arkadaşlarile birlikte tunf 
namluyu yağlamaları, barut baama • 
lan ,.e gülleyi içeri sürmeleri bir iki 
dakikalık iş oluyordu. Bu i§in o ka • 
dar ustası idiler ki, hiç bir dü~maa 
gemisinin topçuları onlarla boy öl • 
çüşemezlerdi. 

Burak. düşman gemisine ram19a 
edilirse, onun güvertesine fırlıyaQJt 

olan )iğitlerin başında bulunuyordu. 
Fakat o, şimdilik rampa yapmak 

düşüncesinde değildi. 

Düşmanı sıkı bir top atqile, ona 
sokulmadan ve her an Kara Kartalı• 
provasını karşısında tutarak dövüt • 
rnek gerekti. 

Halbuki Kara Yeli Reis dü§ma• 
gemisine gittikçe yaklaşıyordu· 

- Top dolduuuur! .. 
Leventltr zaten doldurmuılardL 

Yarıyarıya soyunmu§ olarak ter için• 
de uğraşıyorlardı. Karşılarmdaki düı· 
mandan yılmak şöyle dursun, gören
lerin l üreklerine yıl&ınlık saçıyor • 
lardı. 

Düşman gemisine ancak yirmi )ir• 
mi heş adım kalmıştı ki Kara Veli Rr 
isin coşkun ve gür sesi yeniden du • 
yuldu: 

~ etişkin bir erkek olmuf. Güzel ıi • 
yinmiş, ağır konuşuyor. Bütün hail~ 
rinde bir olgunluk eseri var. Beni hi~ 
gelip görmediği için sitem ettim. Bir 
senedir Kadıköye ayak basmadıinu, 
bugün ilk defa, Fcnerbahçe kliibUnl 
ziyarete gittiğini söyledi· Fakat Ce • 
vizlikte işi ne? •• BeJii ki bu M»katr. 
bu evi görmek istedi. Benim kanaa • 
tim, hu genç h!la seni seviyor. Senin 
Bayersbarch'da La Baron Hilde ile çı-
karttığın fotojrafları, kıt manzara • 
larını gösterdim. Sonra senin Bur • 
hanla izdivacından bahsettik. Dedi 
ki: 

- Bedriye Hanım da, Burhan BtY, 
de ıztıraptan çok korkan insanlardır. 
Seviştiler, fakat anla~amadılar. Şfm· 
di ikisi de her ne pahasına olun ol• 
sun, unutmk istiyor, hariçten fifa a
rıyor· Biri tabiat, tabiat! diyor. Di • 
ğeri, san'at san'at! diye tutturmuf> 
Böyle hicranh meselelerde ne tabiatiıl 
ne de san'atin tam bir teselli nrebl· 
Jecefine inanmıyorum. lnki~rla mil· 
cadele etmek inkisarın şiddetini art • 
tırryor. insan yenemlyeceği ıcılarJl\ 
zulmüne biraz da boyun etmeli. 1''a • 
kat hayır, Bedriye Hanım mağrurdur. 
Hoyrat hir meğin sevdasını çekmeil 
nefmne yakıştırmıyor, ayak direyor. 
Buna bahriyeliler, baştankara git .. 
mek derler. -

{Arkaı vat). 



·Dün Modada yelken 
yarışları yapıldı 

Beşiktaş 2 · 1 ealip 
Macar Uypeşt kHibünün amatör ta- f 

kırnı ilk karşılaşmasını dün Taksim 
Stndyomunda Istanbul şilt ;;ampiyonu 
lle iktaşla ) a ptı. 

lki takım tam saat 17.40 sahaya 
Çıktılar, Macarlar eflatun forma giy· 
lllişlerdi. Beşiktaş takrmr, ilk on da -
lcikayı eksik bir kadro ile bocalı • 
Yarak geçtikten onra nihayet şu kat'i 
Şekli aldı. 

Mehmet Ali - Nuri, Hüsnü - Fa
ruk, Lutfi, Fevzi - Hayati, Hakkı, 
:\Juzaffer. Şeref, Eşref. Hakem Ga1a
ta~araydan bay lzzet Muhittin. 

Oyun başladıktan 10 dakika kadar 
iki taraf henüz bir tempo bulmadık
ları ' 'e gelişi güzel oynadıkları göze 
~.arpı)ordu· Bu aralıkta kaleci Meh • 
illet Ali Macarların gol olabilecek iki 
kun·etıi şütünü çok iyi karşıladr. 

lacarlar akınlarını hep sağ ta -
raftan yapıyorlar. Bu akınlar çot
tehlikeli oluyor. Çabuk dcpla~man • 
larile umulmayan durumlar yaratan 
sağ açık 21 ve 2 ind dakikalarda Be
şiktaş kale ine tehlikeli dakikalar ge· 
çirtti. 

neşiktaş takımı yam~ yarnş açıl· 
ınaya haşladı. l•zun pa~Jarla Macar 
kaıe~i öniinde tehlikeler yaratmaya 
haı=ıladı. Bu sıkışma c na ın da Hakkı
nın topu ağlara takıldı .. Ilımdan son· 
ra l\lncarJar gittikce zayıfladılar \"e 
birinci de\·reyi 1-0 mğlCıp bir halde 
biti reliler. 

ikinci de\'l"e birinci devrenin tam · 
tersine haşladı. Ye ı;;onuna kadar böy
le de\·am etti. Bu denede Be~ikta · • 
lılar rüzgfırı arkalarına alarak hü -
cuma h:ışladılar, ve Macarları kendi 
yarı sahalaı·ına hap ettiler. 

Yedinci dakikada Beşiktaş penal • 
tıı an bir gol kazandı. Şerefin vole bir 
şütÜ'llü kaleci eJinden kaçrrmrştrr. 

Arh:a~:ın yetişen müdafi ı:role mani 
olnıcık için elile tutmaktan ba-;;ka ça· 
re bulamadı ''e hakem pek haklı ola
rak [i~naltı urdi. Hakkr sıkı hir şilt· 
le bu fırsatr gole tahvil etti. Kaleci 
bacağının altından geçen bu topu tu
tamadı. 

ta akıncısı fırsatı kaçırmadı ve ta • 
krmına güzel bir sayı kazandırdı. 

Devre bu şekilde 2-1 Beşiktaşın 
galebesile bitti. 

Macarlar ikinci maçlarını bugün 
Tak im stadında Galatasarayla ya · 
pacaklardır. 

Yelken yarışları 
1stnbul mınt.ıkası yelken şampi • 

yonası dün saat 15 de Moda koyunda 
ilk yarışı yapıldı. 

Yarı~a muhtelif klüplerden 10 şar· 
pi iştir;k etti. Anadolu hisarı klübü 
azalarının kendi ellerile bu sene dört 
~arpi in~a ederek yarışa iştirak et • 
miş, denizciJik federasyonu bu çalış • 
manın semeresini pek h; bir surette 
takdir ederek klühe bir kupa hediye 
etmiştir· 

Yarı~ müsait bir rüzgarın altında 
bir saat .. kadar devam ederek çok he
yecanlı oldu. Bilhassa me~hur iki ra· 
kip olan Demir Turgut ,·e Anadolulu 
8eref bastan itibaren bütün yarış es· 
~ ) -
nasında biribirinden ayrılmaması, uç 
romorl\Ör ,·e yatlarda bulunan seyir
ciler için çok zeykJi oldu. 

Teknik neticeler şunlardır: 
ı - 'fri~ adlı tekne ile Demir Tur· 

gut birinci t. S. K. Vakit: 1 saat 18 
d:ık. 41 . a. 

2 - Bekıir adlr tekne ile Şeref Re • 
fik ikinci Anadolu. Vakit: 1 Saat 19 
dak· 25 sa. 
~ - Buci adlı tekne ile Sadi üçün

cü t. S. I\. Vakit: 1 Saat 27 dak. 3 sa. 
4 - Karayel adlı tekne ile Mehmet 

Fenerbahçe vakit: 1saat2S dak. 23 sa. 
5 - Moran adlı tekne ile Zait A • 

nadoluhisar t. Y· vakit: 1 saat 38 da
kika. 

ara 
gene 

Ali bu.gün 
güreşecek 

'l'aksim ~tadyomunda yapılan ala -
turka güre~lerc bugün de devam edi
lecektir. Bu güreşlere iştirak etmek 
üzere maruf alaturkacı pehlivanlar • 
dan bir kaçı daha gelmiştir. 

Bugünkü güreşlerin mühimi Kara 
Ali Tekirdağlı Hüseyin Mülayımla 
Molla Mehmedin ileri gelmektedir. 

De.,·rcnin 30 uncu dakikasından son· 
ra Be iktaşhlara bir gevşeklik geldi· 
Bundan istifade eden Macarlar üst • 
üste inişler yapmaya başladılar. Meh· 
ınet Ali 10 dakika içinde tnm dört 
tchJikc avuşturdu. 

;\facnların o) içi 32 ,.e 36 daki · 
kalarda önü hoş olduğu halde topu 
kaleye sokamamrştı. 

Senelerdenberi 1'ürkiye baş pehli· 
vanlığını taşıyan Kara Ali geçen haf· 

ta Tekirdağlı Hüseyine yenilmişti. Bu· 
g-ün mağlubiyetin revanşr yapılacak • 

39 uncu dakikada l\lacar1arın or • tır. 

Danzig senatosu, Lehistanı 
protesto etti 

Var~~a, 3 (A.A.) - Lehistan hü · 
kumeHnin protestolarına cevap veren 
llantzig senato:ıu, Lehistan genel ko· 
illi. eri bay Papce'yc lıir nota vermiş • 
tir. Du notada özgür ~chir sınırları
nın yiyecek maddelere açılmasına mü 
teaHik olan kararnamelerin kaldı · 
l"ılnmsı.ndan imtina olunmaktadır. 

....,enato ba=>kanr bay Greiscr, Ver
say antlaşmaSl ahkamını, Dantzig ~eh· 
tinin değil belki Dantzig limanından 
lehistana 'giren mevadd~~ ~~histan 
toprağındaki hiirolarda gumruk res • 

mi alınr.ın!'ınr emretmiş olan Lehis • 
tanın ihlal etmiş olduğunu beyan et-

mMir. 
·Bay Greiser, Dantzigi korumak i· 

~in alınmış olan tedbirleri~ ge~ici ol
duğunu ve kendisinin Lchıst?~a d~ · 
nizde bir mahreç sağlaması ıçın go • 
rüsülere devama hazır bulunduğunu 
.. "·ıemit,ir. Bay Greiser, Lehi..-;tanın 
~oy ~ d b. 
l,ehistan ile Dantzig tarafın a.n ır · 
Jikte yönetilmekte olan Dantzıg ~e · 
miryolları üzerindeki hu~u~una rıa · 
yet edilecc':ini iHl\·e etmı~tır. 

Almanyada kagaşalıkları 
y ah udiler çıkarıyor 

Berlin, 3 (A·A.) - \'oelkischer .B.eo
bacht(!I' gazete i diyor ki: Stettın de 
.... h . 1 1 vapıhnı'" .. a udı mağazalarına car:. " > 

olan gö teri=> leri tertip edenler ya · 
hudilerdir. Gösteri,ciler ara.;;:ında po • 
]. :. . ı r e 
ıs birçok yahudiler ve nazi deve ın 
düşman olan unsurlar meydana çı · 
karrnış ve hunların hiidyctlerini ta · 
}in etmi~tir. l"akat hiç bir nazinin bu 
tahrlkata fc:tirnk etmiş olduğu anla · 
§ılamamıştır. 

Stettin'li bazı yahudi tecimerlerin 

yahudi tecimine karşı alınmr~ ~o~ ted
birlerin memleketin <'konomısını ;..ars 
mnk tehlik2sini göstermekte oldu~unu 
bildiren telgrafları nazi çevenlerınde 
derin bir hiddet uyandırmıştır. Bu çe· 
\·enler bu telgrafı Stettin' halkını 
tahrik' için çekilmiş olduğu düş~nce • 
~indedir. Berlinin nazi çevenlerı sı • 
yasal 1.abıtanın yahudilerin son k~r • 
ga.;;alıkları tertip etmiş ,.e bunun ıçin 
ic;p eden parayı ,·ermiş olduklarını 
mo·dana çıkaran bir tak~ be]g~r 
ke~ef tmiştir. 
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Bir Fransız 
Ankarayı nasıl 
Görüyor? 

Entransijanda ülkemiz 
için çıkan sıra yazılar 
Fransızca Bntransijan gazetesi 

Türkiye hakkındaki betgelerine (mcr 
kalelerine) devam etmektedir. Bugün 
de Ankarayı anlatan yazısını alıyo • 

Moskovadan Amerikaya 

Sanf ransisko qolu kutup 
üzerinden aşılzlJor 

ruz: 
1923 denberi Türkiye cümurluğu • 

nun merkezi olnn Ankara Istanbul • 
dan beş asırlık, trenle, bir gecelik u· 
zaklıkta, Anadolu boz kırlarının bir 
tepeciğinde bulunuycr. 

Trende iri yarı bir arkadaşım \•ar
dı, Kafkasyaya doğru gidecekti· Dost· 
Juk alameti olan bana bir kaç dam· 
ta esans vererek: 

- Güle, güle gidiniz. Dedi. 
Evet, istasyondan ~ehrin merkezine 

giden iki taraflı büyük yol geçince· 
ye kadar güle güle gidilebilir; fakat 

ondan sonra, eski bir kalenin dibinde, 
bir adamın, döleni (azmi) ve isteğile 
yükselen yeni, ültra modern bir şe · 
hir kar~ı~ında hayretten, mucize gör • 
müş gibi olurunuz. Burada on yıl 
içinde dört binden fazla ev yapılmış· 
tır. Daha, az bir zamanda da yine 
dört bin ev yapılmış olacaktır. Bun • 
Jar yirmi binden yetmiş bini bulan ,.e 
gittikçe artan nüfus içindir. 

önceleri, şimdi trenden inildiği 
yerde cehennemi bir malaryanın mes· 
keni olan kırk bin metre murabbaın-

. da bir bataklık vardr. Bu. kurutuldu. 
Hangi yana dönseniz bir çok yapılar, 
enstitüler görürsünüz· Kamyonlar, ge· 
çiyor, yük arabaları, beygirler, eşek • 
Jer, develer ta~. çimento ve yapı ~e
reçlP i ( nalzemesi) taşıyor. Demıre 
dayanan ve gençlik çağında bulunan 
bir cümurluk için bir merkez yapılı • 
yor. Gençlik ya~ınm ateşi. a~kı, hır · 
sı ile makineye, fiziğe, kimyaya, sağ • 
lığa, hastaneye, okula, bankaya ait ne 
varsa yapılıyor. Bunlar onun gerek · 
teri ve gururudur da. Her gün küme 
halinde türlü türlü binalar yükseli -
yor: Klinikler, laboratuvarlar, saray· 
lar, bakanlıklar. 

Bütün bunlar hemen de çöl olan bir 
yerde oluyor, öyle bir yerde ki bir a
~acın büyümesi önemli bir hadise • 
dir. 

Son sultan Vahdettin, Bosforda · 
demir1emi~ olan yabancı develtlerin 
donanması ile kendisini korurken, düş 
manını ve onun verdiği korkuları u • 
nutmak için sarayında genç gözdesi· 
nin göğsünden inci derelerini ve ma • 
~al gibi olan Osmanlı hazinelerinin 
değerJi taşlarrnı akıttırırken, :M:usta • 
fa Kemal ve maiyeti, rüzgarların ıo;ii
pürdüğü bu ıssrz yerlere talihlerini 
bağlamıı;ıtardr. 

yeni §ef beklemeğe iüzum 

Moskova, 3 (A.A.) - Uçman ı vskinin karısı orada bulunmuşlar 
Lavanyevski, bu sabah, bura saa· ve uçmaniarla görüşmüşlerdir. 
tile 6 da Sanfransiskoya gitmek Saat 5,45 te pervane işlemeğe 

;izere havalanmıştır. baılamış, saat 6 da havuya 3 ta• 
Oraya varıncaya kadar, aşağı ne fişek atılmış, 6,5 ta da uçak 

yukarı 3000 kilometre cumudiye, kımık~arnı~tır. Pilot, mnkineye 
1.000 kilometre de deniz aşacak gaz vermiş ve bir kilometre kadar 
ve şimdiye kadar hiç bilinmiyen yerde yürüdükten sonra, havala· { 
Kanadanın kuzey bölgesinin Ü· ı.ıp, kutba doğru yol almıştır . l~ 
zerinden uçacaktır. Bu sırada halk arasında a]kış· 1 

llk ağızda, uçağın, saatte an· lar kopmuş, şapka, kasket salla- · 
cak 150 kilometre uçabileceği mak suretile yolcular uğurlanmış-

• kestirilebilmekte ise de uçak ha-
fifleyip te, kutup yakınlarında 
karııla!ması ihtimali olan sis ta· 
bakasının üstüne çıkınca, bu hız 
gittikçe artacaktır. 

Uçak, yola çıktığı sırada hava 
hakkında alman malumata göre, 
rüzgar saatte 40 kilometre hızla, 
arkadan esmekte idi. 

Uçak, Moskovadan 40 kilomet· 

tır. 

Üç aydanberidir hazırlanmak• 
ta olan Moskova • Sanfransisko 
hava yolculuğu. işte böylece ha~· 
hımış oluyor. 
BEY AZ DENiZiN ÜZERİNDE 

Moskova, 3 (A.A.) - Uçm~n 

Levanevski, Grinovi; s:ıatile 1~,21 
de Beyaz denizin kuzey kıyıla· 

rmda u;mdrta idi. 
re kadar ötede, hava alanından ı------------h---

kalkmıthr. Burası çok geniş, sü- BulRaristanda cum uriyet 
el bir alandır. hareketi yokmuş 
Ortasında bir buçuk kilometre Sofya, 3 (A.A.) - Cumurluk 

propagandası yapmaktan suçlu uzunluğunda ye 40 metre genişli
ğinde çimento döşeli bir pist var· 
dır. 

Sabahın saat 4,35 inde, biri 
kuzey, öteki de güney tarafların· 
da, yeri gözden geçirmek için iki 
uçak havalanmıştır. Bu sırada, 
kutup yolculuğuna çıkacak olan 
uçağın havalanıp havalanmıyaca· 

ğı henüz belli değildi. Zira Moı
kovanm 150 kilometre çevresin· 

de zorlu bir yağmur yağıyordu. 
Ve bu ise, zaten çok yüklü bulu
nan uço.k İ).in bir tehlike idi. La· 
kin biraz sonra yola çıkmak em· 
rinin verileceği anlaşıldı. 

Lavanievakinin uçağı, 40 met
,.e uzunluğunda, kırmızı boyalı 
kanatlar taşıyan tek aatıhlı bir u· 
çaktır. Orta kısmı kısa ve sivri
dir. Dap daracık kamarası, maki
ne kısmının ortasında ::-.dela kay· 
bolrnaktadır • 

Uçak havalanırken, Bay Voro
şilof, iç işleri komiseri Bay Ya· 
goda, Amerika büyük elçisi Bay 
''Cb 1Jitt, bir de uçman Lavaniye-

bir takım Bulgar subaylarının ya• 
kalanmış ve yahut ki Yunan top• 
raklarına sığınmış oldukları hak• 
kında yabancı memleketlerde ya• 
yılmıt olan bilgeli (havadisi) 1 
Bulgar telgraf ajansı yalanlamak· 
~d~ 1 

... . "lk . . . d ı } L\ Janı, u e ıçerısın e o sun, 
orduda olsun, hiç bir cumurluk 
cereyanı görülmemiş olduğunu 

söylüyor. 

Nevyorkta yeni bir tunel 
Nevyork, 3 (A.A.) Dün 

Hudson yatağının yedi metr~ al· 
tından üç kilometreden fazfa u· 
zunluğunda yeni bir tünel delin· 
mittir. Tünel Nevyork Sitiyi Nev· 
jeraeydeki Viha vkene b"' (?lıy~ 
caktır. 

inşaat 1934 yılı Eylülür.dc iki 
baıtan tatbik edilmiş hava !an· 
dıklarıyle başlanmıttır. Na~fil va· 
sıtalarına mahsus olacak olan b1ı 
tünel ancak 1938 yılında bitecelC 
ve 38 milyon dolara mal clacak· 
hr. 

görmiyerek hemen yeni bi:- mer
kez yapdma~nı emretti. Daha ~·~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

doğrusu Anadolu denilen bu is- Gazetemı·zı· satmak 
tihkamm ortasında, bin metre 
yükseklikte, yarının çalışkan, 

sert. sağlam gelirli, aydınlık dü- • t. enle 
§Ünceli insanları için şimdi ülku ıs ı y re 
edinilmiş uzağa ait projeler!e biı 
silah alanı (sahası) yaptırmıştır. 

Ankarayı görenler, bu ~sl:i u· 
lusun bir ümitsizlik sıçramasıyle 
yenileşmesi ve kaybettiği gençli · 

"Bu ilandaki şartlara göra hareket 
ederlerse her talebi yerine getireceğiz,, 

ği ve bekareti yeniden ele 3lnrak Gazetemiz f iyatınm yarıya 
gösterdiği gayret karşısmdı tak· indirilmesi doiayısıyle, memle-
dirlerini gizleyemezler. ketin muhtelif yerlerinden ga-

An'kara yakın doğunttn en zete satıcılığı hakkında bir çok 
genç merkezi demek ne 'kadar teklifler almaktayız. Bunlara 
doğru ise en eski demek df' o ka ayrı, ayrı cevap vermek sureti-
dar uygun düşer. le arada geçen zaman zarfında 

Tarihten önceki kurunlardR arzularının yerine getirilmes? 
kuzeyden (şimalden) güneye ( ce · gecikmekte oiduğundan satıcı-
nuba); doğudan. batıya giden lığımızın ana şartlarını neşredi-
kervanlar buradan geçerle~cl?. J. yoru7 : 

sa doğumundan üç bin yıl önce [ - Her sayı bütün salıcı-
Etiler burada bulunm:.ıf:udt. lara -iadesi:r. olarak- 70 pa· 
Romanın en ünlü İmparatorların· radan verilecektir po!ta masra· 
dan olan Ogüst burada, bir ma- fı bize aittir. 
bedin taşlarına kazılmış bir vasi- il - Satıcı olacakların gün-
yetname bırakmıştır. de istedikleri gazete sayısına 

Sen Pol burada Galat kUisesi· göre bir buçuk aylık gaze~ı- tu-
ni kurmuıtur. Selçuk Tüıkleri: tarını önceden depozito olarak 
Bizansa karşı burasını tahkim et· göndermeleri veya bu miktar 
mişlerdi. Eski Ankarada 0 11 bf':ş parayı lt veya Ziraat Bankası-
yıldanberi de yeni bir devir ba~- nın oralardaki ~ubelerine namı-

mıza depo ederek makbuzları

nı, sipariş mc;ctuplarıyle b:rlik
te bize yollamaları gerektir . 

111 - Her ay sonunda gön· 
derilen faturcllarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu şarta riayet olun
madığı tal<di:-de faturada görü· 
len borç depozito veya banka· 
da emrimize btrakılan paradan 
mahsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köşesinde daha genit q!çüde 
yaymak dileğincle olduğumuz
dan isteklilerin bu §artlara gö
re müracaatları hususuna na· 
zarı dikkatlerini celbederiz. 

Müracaat ~~dresl: KURUN 
gazetesi Direktörlüğü -Ankara 
caddesi- lstanbul 

lıyor ! ı•---~--.. -------------------1 
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Kırklareli müstahkem Takvim 
PAZAR 

.ı A ~usros 

l C. Evvel 
11=======1 

mevki yapılınca ... 4 59 
19.2J 
4.1! 
12.20 
16. 14 
t 9.'l.l Bulgarların keyfi kaçtı! 

Solıada çıkan bulgarca Zarga ga
zetesinin 1 ağustos tarihli Sa1fı3ında 

nıemleketimiz hakkında dost gözüküp 
de dost olmıyan bir §eküde yanlmış 
'1ir yazı var. Bulgar gazetesi diyor ki: 1 

"Cenup komşumuz Türklerin mat· l 
huah bize karşı dost hareket etmiyor· 
Türklerde bizim memleketimize kar • 
şı memnuniyetsizlikler vatdrr. 

~ r.ıı 

2.59 
214 itS 

Ankara dan bildirildiğine göre, Bul
garistan dan korunmak için Türk hü
k~meti, Şarki 'l'rakyada müstahkem 
bir hat tesisine karar vermeği düşü -
nüyormuş. Tiirklerin bütlin komşula· 
rile ittifakları, bizim le 'll.' dostluk mu
ahedeleri vardrr 

Türklerin korkusu neye hamlolu • 
nabilfr? .• Bulgarishnm Ti.irkleri cid • 
di surette rahatsız ede::ck hir hir ha· . " reketl yoktur. ,.. 

Bizim Yugoslavya ile olan yakın • 
l~tmtz, Türkiye ile dostluğumuz de -
der~cesindedir. 

Biz hiç kimseye karşı gizli bir şey 
hazırlamıyoruz. 

Biılgaristapın kanuni istekleri her
k~ri ınalUmudur ve bu istekler mil
Jetler arasındaki anlaşmayı ve sul -
hiln muhafazasına karşı koyacak de· 
ğildir. Bilhassa Balkan yarım adasın
da yaşamakta olan miJJet1ere.. Biz 

bütün komşularımıza ademi tecavüz 

Atina aylarımızın 
mektubu 

(Üstyanı 1 inci sayfada) 
diğer bazı bakanların, milletin 
kuvvayi müsellahıuım cumuriyet 
rcJımı aleyhinde kullanmaları, 

siyaset aleminde ilk defa görül· 
müş bir hadiıedir. 

Bu münasebetle Bay Sofulis, 
fotoğrafım '(Kurun) \a :armağan 
etmiştir. Kendisi, Türkiyenin bü
yük bir dostu olduğunu bana te
min eylemiştir. 

Çiftçi cumuriyctçi partisi baş
kam Bay Milonas da bana şu 
aiyevde bulunmuştur: 
· - Cumuriyet rejiminin muha

faza ve takviye edilmesi, yalnız 
Yunan milletinin değil, iş batın· 
da bulunan partinin de menafii 
icabatındandır. Eğer namuıkara
ne bir geneloy yapılırsa halkın 

yüzde yetmişinin cumuriyet leA 
hine rey vereceğine hiç kutku 
yoktur. 

Fakat şu da muhakktır ki ge
neJoy bir takım kargaşalıklara, 
iki taraf arasında çarpıfmalara 
ve hilelere başvurulmasına sebe
biyet verecektir. 

Zira, koyu kralcılar hükumetin 
en iyi temayüllerini bile nazarı 
iti~ara almıyacaklardır. 

Sonra, hükumetin rejim işinde 
l>itaraflıjı da çok tuhaftır. 

Zira, harbiye bakanı general 
Kondiliı cumuriyetçilerin safla • 
rıhC:lan ayrılıp geri dönerek kral
flk lehinde kılıç çekip ortaya çık· 
m19t{r. Halbuki harbiye bakanı, 
eon isyan hareketini cumuriyet 
1 

namına bastırmıttı. 
Biz neticede cumuriyetin galip 

g~leceğini ümit ediyoruz. Şayet 
ı;°lr takım hilelerle kral getirtile
cek olursa yakın bir zamanda 

< 

Yunan milletinin büyük bir ekse-
riyeti cumuriyet rejimini geri ge· 
t irecektir.,. 

F. Nazlıoğlu 

KURUN' a abone 
olunuz 

Ilı." 

24, - ı 
!6 -

KURUN - Trakyada yeni bir müs· 
lahkeJı mevki yapmış olmamıza kar -
şı Bulgarların gösterdiği bu memnu - 1 
ni!}etsizlik dikkate değer bir hadise • 
dir. Bulgarlar bizim dostumuzmuş; 

Trakdaya istihkam yapmamıza ne lü· 
zum varmış! Eğer biz Trakyada ta • 
cavüzi bir lıarp ı·asıtası olarak gö -
rülebilecek bir tedbir almış olsaydık. 
Bulgarların bundan kuşkulanması bir 
dereceye kadar mazur görülebilirdi; 
halbuki öyle değil, Trakyada alınan 

tedbir sadece bir müdafaa vasıtası -
dır. Bulgarlar işte bu müdafaa ted -
birinin alınmasını istemiyorlar! Bizce 
Trak11ada ııeni bir müstalıkem mevki 
yapılmasının rrc kadar yerinde oldu • 
ğunu nösl<'rmek için 11alnız Bulgar • 
ların bu memnuniyetsizliklerine işa -
ret etmek kcim;dir ! 

16, -

93 !, -

Çaldaris 
Giderken 

(Üstyanı 1 inci sayfada) 
fikirlerini de dinEyerek bir ko.
rar vereceğini 11öylemiş Yugos -
lavyada Bled şehrinde Yunan 
prenslerile görüşeceğinin aılı ol
madığını ili.ve eylemiştir. 

Atina, 3 (Kurun) - Atina si· 
yaaal mahafilinde geneloyun geri 
bırakılması ihtimaHeri kuvveti i 

' görülüyor başbakanın Almanya 
dan dönüşünde siyasi dostlarını 
çağırarak memleketin sükun ve 
huzuru namına geneloyun geri 
bırakılmasını teklif edeceği söy
leniyor. 

Atina, 3 (Kurun) - Venize· 
list zamanında finans bakanı o· 
lan ve aon isyan yüzünden yirmi 
sene müebbet küreğe mahkum 
edilmit olan Marisin üç gün son
ra vecahen muhakemesine başla
nacaktır. 

Viya nada 
Gaz fabrikaları Türk 
kömürü alıyor 
Viyanada çrkan Telegraph ga

zetesinden: ltittiğimize göre, Vi· 

yana §ehir gaz fabrikalarına tec
rübe için Türk kömürünün teda· 
rikini tetkik mevzuu olarak al· 

mıt ve genel direktör Dr. Lüdvig 
Povlaczkeynin de iştirak eyledi
ği görütmeler süratle ilerlemek
tedir. 

Bahai olan teşebbüse göre: gaz 
fabrikaları şimdilik 2000 ton 
Türk kömürü ve bunu da tecrübe 
için tedarik edecek1erdir. 

Uzak olan mesafeye rağmen 

Türk kömürünün fiyatı "Möb-

risch - Ostraner,, kömürününkün· 
den yüksek olmadığı ve ayni za
manda Türk kömürünün evsafın· 

da hiç bir kusur bulunamadığı 
düşünülür&e, Viyana şehiri gaz 
fabrikalarının bir tecrli.he alışın· 

dan sonra daha büyük miktarlar· 
da Türk kömürünün satın alına· 
bileceği ıimdiden kestirilebilir. 

Bu da hilhaua Türkiyenin dö-

ISTANBUL - 12,30; H~fÜ m-~- • 
siki ve dans musikisi (Plak). ıs,:w : 
Dans musikisi <Piak)· 19,30: Çocuk 
saati. Hikayeler. Mesut Cemil. 20: Kon 
ferans. Ziraat Ilakanlrğı namına: Hay 
van yiyecekleri hakkında Ekrem Var
dar. 20,30: Radyo caz ,.e tango or • 
kestra larr. Çadırcı. Şan. 21,35: Son 
haberler- 21,1!): Bayan 8tortza. Piya
no ~oıo. 22,1;): Phik ne~riyatı. 

Aşkabat' ta 
sıcak 60 derece! 
Moskovada çıkan Pravda ga

zetesi yazıyor: 
Türkmenistanda Mergab vaha

sında bir kaç gündenberi sıcak 
rüzgarlar esmektedir. 

Kerki ile Çarguy mıntakaların

daki hububat ve pamuk tehlike· 
dedir. Türkmenistan cumuriyeti 

tarım bakanlığı buralara özel ko
miteler göndererek felakete karşl 

tedbirler almağa çalışıyor. 

Aşkabad etrafında toprağın sı· 

caklığı 60 dereceye varm11tır. 
....,.ıınmt11111mmtM1nn111mııımııımıını1Hmı•n:- "'llf'lııı llll:ııı""'"''''"'ruı ııruııı"" 

viz istememesile bir derece daha 
kolaylandırılmış oluyor. Zira 

Türkiye, Avusturyaca almacak o
lan Türk kömürü ithalatına karşı , 
takas yolu ile yüzde yüz nispetle 

Avusturya sanayi mahsulatı satın 
almağa hazırdır. Diğer taraftan 
bir çok Avusturyalı sanayi teşeb-

büsleri sadece kendi mahsulleri
nin Türkiyeye ihracat nisbet:ni 
arttırmak için bile olsa prensıp 

itibarile takaı. yolu ile Türk kö
mürü satın alınmasını kabul et-

miş bulunduklarından, sanayi mu
hitinde, Türk kömürünü satın ,ill
ma işinin müstakbel inki§i>.fına 

büyük bir alaka ile bakmakta
dırlar. 

KURl)rt'un Rom3n1 62 Yazan; A. 

Doktor bulunduğu yerden bana 
bir telsiz gibi emir verebilir 

Makbule başım eğdi, dütünü
yor gibiydi. Birdenbire titredi; 
düşmemek için Binnazın oturdu· 

ğu koltuğa dayandı; bir iki sa· 
niye içinde gene kendini topladı. 

Binnaz biraz telaş eder gibi ol-

muştu; fakat hemşire kendisine 
cevap verince bu telaşı bitiver · 
di. 

- Doktorun size açtığı bir sır
rı benim gizlememe bir sebep kal· 
mamıştır. 

- Peki hemşire, o sevdiğiniz 
genç ne oldu? Tabii artık onu u-
nuttunuz. 

-35- , 
SIRLAR ARASINDA BINNA· 

ZIN SIRRI 

- Hakkınız var; bir genç kı

zın düşüncelerini, hele bir genç 
adamın bilmesi hiç te doğru de
ğildir; diyeceksiniz; öyle değil 
mi? Fakat unutmayınız ki o bir 
doktordur. Doktorlardan bir şey 

saklanrr mı? 
Binnaz cevap vermedi; batını 

önüne eğdi. Hemşire gülümıiye· 
rek yavaşça fısıldadı: 

- Ya o düşünceler doktorun 
kendisi için olursa ? diyecekıi· 
niz... , 

- Ben mi, imkanı mı var? De- k Id Çİ 
Binnaz şiddetle basım a ır• min size hala beni yakıyor deme- .. lli 

· · ·d· ? B k . k. dı: mış mı ı ım. ere et versın ı B .. l · d. ? s·z 
• • v - en, oy e mı . ıyorum. ı 

sızlmle ugraşıyorum da avunmaya ı' de hep kendi düşündüklerinizi 
ça ışıyoruın. .. 1.. t h f r 11 

soy uyorsunuz; ne u a smız . b, 
- Siz ruhların insanlarla ko- _ Demin benim gizli doktor• 

nuşduğuna inanır mısınız? luğa göre çalıştığımı öğrenmişti• 
- Ne bileyim? Belki konu§ur· niz; benim 0 yo)da bir hasta ha· ~ · 

lar, belki konuşmazlar. Görmedim kıcı olduğumu bildiğiniz halde, "'· 

ki.. gizli bir derdinizin şifasını ben • 
- Doktor babanıla konuştuğu

nu bana söyledi. 
Makbule yeniden bir elektr~k 

darbesine tutulmuf gibi oldu; 
başı öne eğildi. Bunu gören Bin
naz, yerinden kalktı. 

-Ne oluyorsunuz? Rahatsız 

mısınız? Biraz oturunuz rica ede
rim. Dedi. 

Makbule cevap vermiyor, duru

munu değiştirmiyordu. Genç kız, 
hemşirenin bir medyüm olduğunu 
işitmişse de böyle radiyasyon ha
diselerini görmemişti. Onun has· 
talandığını sanıyordu. Hemşire ba
şını kaldırınca Binnaz gene sor· 
du: 

- Neniz var? 
- Bir şeyim yok ! Doktordan 

sorduğunuz sorulara kaçamaklı 
cevaplar vermemek için emir al· 
dım. 

- Emir mi aldınız? Ne diyor· 
sunuz? 

- Doktor herkesin fikrini oku
duğu gibi, başkasına da uzaktan 
telkin etmek kuvvetine maliktir. 
Bulunduğu yerden bana bir telsiz 
t elgraf gibi emir verebilir. 

- Siz bundan muztarip ol
maz mısınız? 

- Artık alıştım. Yalnız küçük 
bir sinir buhranı olur. 

- Demek ki doktor, istedikle
rini herkese telkin ederek yaptı· 
rabilir? 

- Hayır, bunun için merak et
meyin; doktorun asıl fazileti 
bundadır. Doktorlukça bir lüzum 

olmadan kimsenin fikrine karış · 
maz. Nitekim biz burada tama· 
mile özgür bir durumdayız. Hiç 

bir fikir müdahalesini görmiyo
ruz; çok defa kendisine itiraz et· 
tiğimiz de oluyor. Siz, burada di

le tli ğ ;niz gibi düşünmüyor musu· 
nuz? istediğinizi yapmıyor musu
nuz? 

- iyi amma, o isteyince bütün 
düşündüklerimi anlıyor. 

- Varsın anlasın; bundan ne 
çıkar? Sizin masum düşünceleri· 
n izden bir ziyan gelmez ki. Bahu
sus o, bunu sıhhatinizi bozacak 
düşüııcclerinizi anlayıp bozmak İ· 
çin yapıyor sanıyorum. 

- Evet, öyle amma! .. 

den bulacağınızı nasıl düşünemİ• 
yorsunuz? Siz İstemezseniz bile 
benim bununla da uğraşacağımı 
bilmelisiniz. 

- Neden! 
- Çünkü size karşı olan sev• 

gimi Önce söyledim. Üzülmenize 
hiç bir vakit meydan vermek is· 
temem. Sonra düşünmelisiniz ki 
doktor, her nedense, sizin meıut 

olmanızı istiyor; üzüldüğünüz\1 
görünce duygularınızı öğrenmek 

istemiyecek mi sanıyorsunuz? 

Şimdiye kadar yapmadı 

mı? 

Bunu sanmıyorum. Eğer 

yapmış olsaydı, bana talimat ve• 
rirdi. Şimdi sizinle iki kız karde· 
şi gibi konuşahm: Bugün yirmi 
yaşındasınız; sevmek ve sevil
mek hakkınızdır. Birini sevmit o• 
lamaz mısınız? 

- Ben kimse ile görüşüp ko· 
nuşmadım. Cevadm evinde geçir· 
diğim işkencelerden sonra, bir 
hastanenin dört duvarı arasında 

ölüm ile pençeleştim. Bu dediği· 

nizi düşünecek bir durumda mı i
dim? Buradaki yaşayışımı da pek 
güzel biliyorsunuz. Kiminle gÖ• 

rÜ§Üyorum ki ... 

- Çok doğru. Yalnız biJinmİ· 
yen bir şey daha var: Çok defa 
naııl ve- nereden geldiğini bilme• 
diğimiz bir takım duyguların 

pençesi altında bulunuruz. Size 
küçük bir misal: Önce bulundu· 
ğunuz hastahaneden naııl çıktı

nız? Sizi kim çıkardı? Bilmiyor
sunuz, değil mi? işte aşk ta böy• 
ledir. Kalbinize nasıl girmiş, kim 
koymuş? Sazan bilinemez. Öyle 
şekillere girer ki... BiPini küçük 
görmek, ist!hza etmek için fazla 
ilgi gösterirsiniz; onun altında, 

muhakkak kendini saklayan bit 
a9k . vardır. Düşmanlık bazı defa 
atkın maskesi olur; kalbi titre· 
ten fazla hürmetler, hayatı fe " 
daya kadar varan minnettarlık· 
)ar masum aşkların şaf aklarıdırJ 
rengini yüzlerde, parlaklığını göı 
lerde gösterir. 

Hürmet ve minnettarlık sozu, 
kızı heyecana getirdi. Bir şey 
söylemiyor, ya1mz düşünüyordu. 
1-JPmRİrP v.Av.As.('..a ilave etti: 

<Arkası var) 

1 



Afyon Viliyetinden: 
Afyon-Isparta yolunun 6705 lira keşif bedelli 16+ 538--

23+ 900 kilometreleri arası esaslı onarılma işi 9/ 8/ 935 Cuma 
lünü saat 16 da Daimi Encümende ihale edilmek üzere açık ek· 
•iltnıeye konuldu. 

Cinsi 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbrek yağı 
iç yağı 

KiJo 

57900 
12500 
8700 
8600 
825 
500 

Beher kilosu Tutarı 

Kuruı Lira Ku. 
; 

37 21423 
30 - 60 7500 
35. 25 3045 
32 - 25 2752 
40 - 30 330 
40- 3Q 200 

Bu İfe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnameıi, mukavelename projesi, Nafıa itleri te

ta.iti umumiyesi, tesviyei türabiye, şose ve kagir inşaata dair 
fenni şartname, hususi şartname, keşif cetveli, si]silei fiyat cet
\'eli, grafik; isteyenler bu kağıtları Afyon Nafıa idaresinde gö-

Koyun kara ciğeri 2650 /:\, 20 - 12 530 

rebilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (503) lirahk 
nıuvakkat teminat vermesi ve bu işleri yapmakta iktidarı olan 
birisini kullanacağını teahhütedinmesi veya kendisinin fenni 
ehliyeti bulunması şarttır. (4329) 

lstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi EksiJtme Komisyonundan: 

, Ankarada Merkez Hıfzıssıhha müessesesi için 1.200.000 adet 
~ç~ a!ISf tüpü kapalı zarf eksiJtme ile si\tın almaci:Aktır· B\' tüple· 
•rt nüı~ı9ııesi üz~rine bir milyonu kalın ve iki yüz bini ince ve bir ta-
lfları kapalı olacaktır. 

.A -Tahmin bedeli on bin iki yüz liradır. 
8 - Tüplere ait §artname ve nümunelcr Mcrkpzimiz Lcvazı-

1ndan parası' alınır. 
.. C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 13 - AğuslH$. - 935 Salı ,ü
ll •aat 14 te Galııtada Kara MuıtD-fapa§a sokağında lslanbul Lima· 
• .Sa.1-U Sıhhiye nıerkezi dairesiµ de yapılacaktır. 

D - İğreti inaç pcırası 765 liradır. 

1z._ E - Eksiltmeye sirecek olanların eksiltme bcıılamadan önce 
Feti inaçlarım Merkez Vezneıine yatırmıf olmal•rı ;ereklidir. 

l.....--~~~~~~~~~~~~~~--(-43_2_1)~ 

Türk Hava Kurumu 
Düyü~ Piyangosu 

~iye adar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

r9. ~ll tertip 4. cü fç,eşide 11 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

·erte (20.000 lira)hk mükafat vardır ... 

lsta11llul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için azı 12,000 çoğu 
IS,~ kilo benzin ile azı 3,000 çoğu 5,000 P.etrol olbaptak~ ş:ırt
tıaınesi veçhile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 19-~ğustos-935 Pazartesi günü saat l S de 
C::ağaloğlıında Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda ya
Pılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat benzinin kilosu 35 kuruş petrolun ki!osu 
'.>l kuru§ ur. 

3 - Muva\ıkat garanti 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şa~ameler mües,eseden para~ız olarak alına~ilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Tıcaret Odası vesıkası ve 

~490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakk~t g~
t .. nti makbuz veya banka mektuplarile usulü dairesindekt teklıf 
~ektubu ıarflArmı yukarıda yazılı eksiitme saatinden. b;r saat 
ôııceye kadar nıakbuz pıukabilinde komisyona vermelerı. ( 4~06) 

liozatta Seyyar Jandar~a Piyade 
Alayı Komutanlı~ında.n : " . 

1 - Alay ihtiyacı için 36,000 lira tahmın bede!ı 365,00•• kılo 
~kınek ve 30 000 lira tahmin bedelli 500,000 kılo arp:.ı. ve 
~~'.OOo lira t~hmin bedelli 500,000 kilo saman, kapalı zarf usu

u ıle eksiltmeye konulmuştur. 

Sığır işkembesi 300 
Koyun işkernbeııi 1200 
Koyun beyni 1000 
Börülce 500 
Kuş üzümü 290 
Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık iii 
Kuru kayısı 
Kuru erik 
Kuru incir 
Badem içi 
Arpa şehriye 
Tel !ehriye 
Makarna No. 2 
İrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Vanilya (paket) 

318 
1300 
715 

1296 
1246 
1860 
134 

1200 
335 

4950 
1220 
7900 
1050 
342 
603 
410 

500 

~. 

Tuvalet kağıdı 
Süpürge 
Çalı süpürge 
Çivit (paketi r 

1165 A.. 
215 A. 
112 P. 

Vim kalın .(kutuıt: npr· 
mal) 
Neft 
Parafin 
Reçine 
Bal mumu 

680 
282 
111 

66,5 
66,5 

Tpz tüıü 35 no. 
no. 

Kaol 186 Şi. 

Tuz ruh'u 311 
Filit (Fayda 1/ 2 K. G.) 52 K. 

Arpa 5000 
Saman 3500 
Kuru ot 2000 
KeP,ek 1000 

Domates l 0600 
Taze bamya 2500 
Dolmalık büber 4300 
Sivri bülıer 800 
Patlican 11000 
Şeftali 1200 
Taze vişne 1600 

ı - Yukarıda adları yazılı yi
yecelf vesaire eksiltme şartname· 
siqe göre Komisyonumuza bağlı 
11 okul namına parti parti kapalı 
zarfla müqakaıaya konulmut ve 
ilk teminat yan1arma yazılmışıır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif 
Müdürlüğü Odasına toplanacak 
belli gün ve saat1erde yapılacak
tır. 

3 - EksihmeY~ girece~leriu 
935 yılı Ticaret Odası ve 2·190 ea
yılı kanunun 2, 3 maddelerin(' 
göre ellerinde bulunan belgeler-

DüzeJtme 
1 Ağustos 3:> tarihli nüshamızın kü

~ük ilanlar sütununda Kuzguncuk Pa

şalimanı ca~desi Nacak sokak 15 nu

maralı hane acele satılıktır deııilcce· 
ği yerde sokak ismi schyen namiye ye 
zıldığmdan tashih olunur. 

2 - Eksiltme 21-8-935 Çarşamba günü saat 10 da Hozat-
ta Sey Al K ~ Lındaki ~airede yapılacaktır. ., ... ,...llll!llbtıındd1~"""""""'1! 

Yar ay ararga.u · · d k' 
3 Ş 1 asız Hozatta Seyyar Alay daıresın e ı 

- artname er par . 
Satınalma komiıyonunda verilecektır. . 

4 M kk . t ekmegwin 2737 buçuk lıra: 
- uva at temına ' 1 · 2490 1 

A 1875 liradır. steklıler sayı 1 
rpanın 2250 ve samanın . 

ke.nu ... h""k·· 1 . .. esı'ka ibraz edeceklerdır. ·• u µm erme g~re v k ..t H 
c: T kl"f k 1 21_g_.935 saat dokuza at"'"r 0

-
~ - e ı me tup arı . 

:la.tt, Seyyar Piyade Jandarına Alayı ~atın~hno *omııyoaıuna 
\'e . 

OP,crat<ir - nroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köpr~başı: Eminönü han telefon ~191:3 

50 - 30 150 
ıs -10 180 
20 - 10 200 
15 75 
60 174 
40 780 

100 318 
50 650 
80 572 
80 1036 80 
60 747 60 
40 744 

100 134 
30 360 
30 100 50 
30 1485 
30 366 
ıs 1185 
30 315 
30 102 60 
50 301 50 
75 307 50 
20 100 
25 291 25 
ıs · 32 25 
85 95 20 

30 2<H 
50 141 
40 44 40 
30 21 90 
80 53 20 
14- 45 
16 - 50 17 50 

10 18 80 

1 
30 93 30 
50 26 00 

5 250 00 

J 
3,5 122 50 
5 100 00 
4 40 00 

10 1060 00 
25 625 00 
20 860 00 
20 160 00 
10 1100 00 
30 360 00 
15 240 00 

le ticarethane namına işe girecek
lerin işbu kanunJ-t yazılı şartla::" 

için de Noterlikten alma vekalet· 
nameleriyle girebilirler. 

4 - Kapalı zarf ebiltmelerin
de isteklilerin yukarıda adı yazı
lı kanuna uygun o~mak üzere ka
palı zarf mektuplarında istenilen 
belgeler ve teminat makbuzu ve
ya banka mektuplarını koymak 
suretiyle zarfların üzerine teklif
lerinin hangi ite ait olduğunu V4? 

kanuni ikametgıihları yazılı ve 
zarflar mühürlü olarak belli gün 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: J{arakö1 - J{öprüba~ı 
Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade --a• Han t,lefon: 22740 ""'""il! 

1 ııabzan yolu 
ANKARA Vapuru 4 Ağus

lRs PAZAR günü saat 20 d 
fl.ize'ye ka~ar. ( 4@2) 

lskenderige Yolu 
l~mir vapuru 6 Ağustos SALI 
gjinü ıaaı. 11 ~e lıkenderiye'ye 
hıdır. (ff93) 
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JO. 8. 935 11 
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10 - 8 - 935 11 
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" 

,, 
10 - 8. 935 11 
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330 37 
" " ,, 
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ve saatlerden bir &aat evve1 mali• 
buz mukabilinde Komisyon Bat. 

kanlığma verilmelli lazımdır. Bel
li gün ve zamanlardan ıonrp v'ri
lecek veytt gönderilecek teklif 

mektuP.ları kabul pdilmez. Teqıi• 
nalların ekailtme ıaatlFrinden ev· 
vel Ankara Mekt~pler Mubaıebe
ciliği vezneıine yatınlmıt bulun

ması ve ekıiltme ıartnamelerini 

görmek üzere Komisyon Yazgan
lığına müracaatl.ırı ilin olunur. 
(1882) (4287) 

ZA )'1 - Maaş rnüJıürümü zayi et. 
tim, yenisini çıkartacağımdan eskisi• 
nin hükmü yoktur. 

Kasımpaşa şubesinden mütekait 
Yiizbafı lsmail. 

Göz Hekimn 
Dr. Şükrü Ertan 

Babwi, Anbra catldeıi No. 6Q 
:reJefop: 22566 

s.ıı sünleri IQeCCNıendir •• 
Si :ısıa: 

Yeni çıktı !!l!llll!ll~• 
Yunan feyle_şoflarından 

Demokr-it 
Hay~ar Rifat'ın tercüın~ıi 

2;; Kuruş 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 6 aylık Baylık Ay1ık 

.MemlekeUmJzde 7:50 4.20 23:5 110 
Yabancı yerlere 13:50 72:5 400 150 
Posta birliğine f 
gimtlyan yerlere l 1800 950 500 180 

TUrklyenJn her posta merkezinde KURUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

1stanbul, Ankara caddesi, (\'AKIT yurdu) 

ıtdare: 24370 
Telefon 1Yazı ışıert: 24379 

Telgrat adresi: KURUN 1.ııtanbul 

Posta kutu.su No. 46 

- - - - - -- - ,,..,, --....... - - ,._.....,,_ -
Istanbul 4 ncü icra memurlnğundan: 

Emiyet Sandığı 
ı .... ı ____ l<._u_··_ç_ü_k ___ z_1_a_n_l_a_r __ __.I ..... / J~---------•s_t_a_" __ b __ u_1 __ 0 __ e_ı_e_d __ ıy __ e_s_l __ ı_ı_a_n __ •a __ r_• ______ ~ 

Nanıma birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara
fından tamamına (815) lira 20 kuruş kıymet takdir edilen Gak
makçılarda Dayahatun mahallesinde Valde ham Tahtan~,j o
Jrağında eski yeni 45 N. lı bir odanın bila hava 12-13 hissesi açık 
arttırmaya vaz'edilmiş olduğundan 11-9-935 tarihine mijsa
dif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede biriııci art 
trrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham ... '!'c.ne

nin yüzde 75 şini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıla
caktır. Aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki k~lmak 

üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 26 9 935 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedel' kıy 

meti muhammenenin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde s.ı.tış 
2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muh,mme
nenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ba:\kanm 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklar; tapu 
sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarda diğer alak~dara
mn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlik-::e aan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemi2e 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile ~abit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır la:. Mü
terakim vergi, tenviriye tanzifiyeden mütevellid hc~edi

ye rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil (,hmur. 
Dctha fazla malumat almak istyenler l5 8 935 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesile 934-2811 No. h dosyaya müracaatla 
mezkur do~yada mevcut vesc-.~hi görebilecekleri ilan olunur.(4512) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri Siemeıu ban
dı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 27-Ağustos-935 tarihinde Ankarada Posta T. T. 
U. M. lüğü mübayaat komisyonunda yapılacağından iste'ldHe-

rin bedelsiz olan şsrtnameleri almak için her gün ve eksil~..meye 
girmek için de mezkur tarihe rastlayan Salı günüs saat 15 de 
şar~namede yazılı vesikaları ve 111,5 liralık muvakkat ten:inat
larını idare veznesine yatırarak alacakları makbuzu vey.ı l-a
nunen muteber teminat mektubunu hamilen komisyona mii•a
caatları. (1711) (3978) 
-----·---~-------'"---------~-------------~ 

Jstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cin ve mevkii Senelik müddeti 

Kirası 

Lira 
T opanede Necati Bey caddesinde Sanayi mektebi 

altında 411 No. lı dükkan: 54 2 yıl 

" " . " " " " 413 No. lı dükkan: 36 1 yıl 

" " ,, 
" 

,, ,, 
419 No. h dükkan: 36 1 yd 

" JJ ,, ,, 
" 

,, 
421 No. lı dükkan: 36 ı yıl 

Azapkıı;pıda Yenikapı caddesinde 16 No. lı odalı 

dükkan: 72 2 yıl 
Beşiktaşta Yıldızda Polis mektebi içindeki bak

kaliye lokanta, berberlik, kahvecilik; lostıracılık 
yeri (Arttırmaya gireceklerin mektep müdüriyetin-
den bir vesika getirmeleri şarttır.) 270 1 yıl 

Bcşiktaşta Muradiye mahallesinde İhlamur köşkü 
karşısında içinde meyva ağaçları bulunan 2 No. lı 
Bostan: 175 3 yd 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı dükkanlar hizalarmdclki 
kira ve müddetler üzerinden açık arttırma usuli ile kiraya veri
lecektir. isteklilerin 19--8-935 Pazartesi günü saat 14 de yüz
de 7,5 pey akçelerile müracaatları. (M.) (4487) 

IS ARll'ORUM 
Alpullu şeker ve Istanbul rakı fab

rikalarında üç senedir katiplik yap -
trm. Ayni vazife ile herhangi bir mü
essesede ~alışmak istiyorum. Taşraya 
da giderim. (il· K.) 

Kumkapı, Tekinalp sokağı 14 nu -
marada Nail adre.'line. 

lŞ ARIYORUM 
On altı yaşındayım. tık tahsili gör

düm. Her hangi bir müessesede çalış
mak istiyorum. (H. K.) 

Şehremini fırıncı Alımet Rıza be -
yin evinde ltmwil. 

i\1 U'l'I~RCl.M 
Türk~eden Fransızcaya ,.e fransız -

cadan türk~eye her ne\i evrak ter -
cüme ederim Ye fran~ızca dilinin ders
ri ,·eriyorum. lstiyenler gazetede N. 
:'\I· rumuzuna yazsınlar. Cil.K.) 

tş ARIYORUM 
Orta mektep mezunuyum iş arıyo-

rum. Her ıo;eraite razıyım. (ll.K.) 
Kasım paşa Gizlice eı•liya sokak No. 

'1 /JI. Kandemir. 

SATILIK HANE 
Bomonti bahçesi sırasında ve cad

desinde 6:i numaralı ve 45 lira aylıklı 
3 katlı ah~p apartıman maktuan 
:moo liraya satılıktır. Birinci kata mü· 
racaat. (11.J{.) 

HER .~EYE BLVERIŞLI BiR EV 
Cağaloğlu Düyunuumumiye kar -

şısında No: 3:; kagir ev üç bin beş -
yüz liraya satılıktır· lstiyenler görüp 
gezebilirler. A~-ığrdaki adrese soruş -
tursunlar: 

lzmir - De1 i ve T. hastalıkları dis-
panserinde Şahap Kiinğül (H .K.) 

lstanbul tapu müdürlüğünden: 

Beyoğlunda Tat avlada Papas oğlu 
sokağında eski 10, 10 mükerrer yeni 
33, 3:J No. lu iki haı> hane ba hüççeti 
şer'iye lspiro , ·eledi Todorinin uhte· 
sinde ise de hüççetin tapuda kaydı ol
madığından bu yerin merkumun ve -
fatile veresesi namına tapuya tesçili 
hmmsunda senet<ıiz tasarrufat mua -
mele yapılacağından bu yer hakkın
da tasarruf iddiasında bulnanlar var
sa ,·eı-;aiki tasarrufiyelerile birlikte 
ilan gününd~n en son on be~ gün i 
çinde ellerindeki Yesikalarla birlikte 
hilasale ve kanuni ve re:smi vekilleri 
tarafından bilvekftlc 340/ 933 muame
le No. sile Beyoğlu tapu ha~memur· 

)uğuna rnüracaatlan ilan olunur. 
(Y· No. 8491) 

Eyüp sullt lıııkuk malıkemesinden: 
Davacı (Kadriye) nin müddeaa -

leyh ~cemi aleyhine a~tığı nafaka da
vasının icra kılınan muhakemesinde: 
Müddeaalcyhe hera:rı tebliğ gönde -
rilcn davetiye ;r.ahrmda müba~ir ta -
rafına,ın verilen meşrubata nazaran 
ikametgfıhı mc~hul olduğu anla~ıl -
mı~ olduğundan ilanen tehliğat icra
sına l\araı· verilmiş olup tcbliğat ma· 
kamına kaim olmak iizere tayin edi -
len 20~~9;-ı:; ı:;ah günü saat 14 de 
mahkemeye ya bizzat wy:ı tarafınız
dan musaddak bir vekil göndermeniz 
aksi takdirde gıyaben muhakemeye 
hakılacağı ilan olunur. (V· No. 8J9:J) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT matbaası 
Neşrıyat dlrcktörU: Refik Ahmet Sevengll 

Senelik muhammen muvallat 
Kirası Teminat 

Çapada Şaraç Doğan mahallesinde 
Y eniçeşme sokağında eskiS-12 Yeni 22-1 
No. lı 2 odalı ve bahçeli ev 60 4,50 

Fatihte Çarşamba caddesinde cedit Ab-
durrahman Ef. medresesinin 10 No. b odaaı 36 2,70 

Sultanahmedde Kabasakal mahallesinde 
Kamer sokağında 6 No. lı 120 metre murab-
baı arsa 37 2, 78 

Yukarda semti senelik kirası ve teminatı yazılı olan yt:rler 
936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuıtur. İstekli olanlar §eraiti anlamak 
üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya 

girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubu ile beraber 13 8-935 Salı günü ıaat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (8., (4391) 

Senelik kirasına 132 lira değer biçilen 8eyazıtta Cam.1:1 J\.H 
Mah. Vezneciler caddesinde 9-84 yeni No. h kagir dükkan açdl 
arttırma gününde talibi çıkmadığından arttırma 9 ~935 ta· 
rihine uzatılmıştır. istekli olanlar şartnamesini levazm müc.lür
lüğünde görebilirler. Arttırmaya girmek için de 9 lira 90 Jnı .. 
ruşluk muvak,Jcat teminat makbuz veya mektubu ile 'De:aher 
9-8-935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulu."laıa-
lıdır. (8.) (4508) '• 

Metre murabbaına 17 lira kıymet biçilen Şehzadeliaımtla 
Emin Nurettin mahallesinin yangın yerinde Gazi caddesinde 
2 inci ada 10 harita No. da caddedeki yüzü 7 metre ve 9 metre
lik sokaktaki yüzü 60 santin olan 5 metre 60 santim murabba• 
ındaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. lateli• 
li olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Arttırmaya girmek için de 7 lira 14 kuruıluk muvak· 
kat teminat makbuz V'eya mektubu ile beraber 9 8-935 Cuma 
günü saat 15 de Encümende bulunmalıdır. (8.) (4295), 

lstanbul liseler arttırma eksiltme 
kurumundan~ 

Yiyeceğin Cinsi 
Ekmek 

Miktarı 

260,000 
Tahmini fiyat 

11 Kurut narh üzerin.den 
Beş okulun teminat miktarı 

Lira K. 
Galatasaray Lilesi 825 
Haydarpaşa Lisesi 792 
Erenköy Kız Lisesi 247 50 
Kandilli Kız Lisesi 115 50 
Çamlıca Kız orta okulu 165 
Kurumumuza bağlı Beş okul için yukarda yazılı ekmelC ilitt-

yaçları şartnamesine göre ve okulların yanlarında ilk teminat• 
lar gösterilmiştir. 

Eksiltme 21-8-935 Çarşamba günü saat (15) de 'kapalı 
zarf suretile yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve ~90 sayılı 
kanununa göre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane na
mına işe gireceklerin işbu belgelerden maada noterlikten alma 
vekaletnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı ya.zıh 
kanununa uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarında isteni
len belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarını koy
mak suretile zarfların üzerinde tekliflerin hangi işe ait olduğu
nu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan yederi 
mühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel mütesel
sil makbuz mukabilinde kurum başkanlığına verilmesi ve tt"mİ• 
nalların belli zamandan enel liseler muhasebeciliği veznesine 
yatırılmış olması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere ku· 
rum sekreterliğine sormaları ilan olunur. (4455) 

Fratellirıi kardeşler Avustnalya yolunda: t 
Fransa cambazhanelerinde çalışan (ft' ratcllini knrde~lcr) .Avu..:tral~ari:t b ulunfi biı· cambazhane direktörü tarafından ~ağmlmıştır. Aralarında htı mukavele yapılmıştır. Uç kardeş yuJr j 

kıyorlar. A,ağıdakı resimlerle dünyan m bu en meşhur komiklerinin sevnha"tini takip edeceksiniz. Her gün be;-: parça resim ncşredilecektir· Fratellini kardeşlerin macerasını iyice takip ed 
~ilmek için bu re imleri keserek topla mak ve bir kolleksiyon yapmak H\zımd ır. İkinci resim bugün üçüncü sayfamı zdadır. 
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