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Giritte isyan: Asiler Kandiye 
hiikômet dairesini ve tersaneyi aldı ! 
Mal mı canın, Başbakan 1 İ-lükiiinet kuvvetlerile grevciler 
yoksa can mı KURUN'a çarpıştı 6 ölü, 40 yaralı .. 
malın yongası? Doğu elleri gezisinin • • • , • • 
Gazeteıer bir_kaç gün önce suadiye sonuçlarını anlatıyor Gırıt kumandanı takvıye kıt alarıle yola çıktı. T orpıtolarla 

taraflarında hır tramyay kazasını 

yaz~ııar· Tramvay ~~sı tstanbuida Giresun,~ <Kurun) :- Başbakanı· bir bombardıman tayyare filosu da yolda ..• 
olagan şeylerden bırıdir. Fakat son mız bugün öğle üzeri Güneysu vapu· 
hadisede ayrıca göze çarpan bir nok· rile yola çıkmış ve yurtdaşlar tara • 

ta daha vardı. Bu da kazada yara • frndan uğurlanmıştır· Atı· na ta y re karargaA hındakı· 
Janan bir gencin sağlık tedbirinin bo· Başbakanımızın Orduyu ve Sam • 

:~~~~~undan ~olayı ~iç yok:an ölme- ::~ş;~;!!::!r:U~~nı:~:r:u~:U:a:: rleı den bir kısmı da a aklandı 
Tramvay bır gencın ayagını kes - cağı samlıyor. y 

miş, kan akıyor. Her şeyden önce bu Ordu, 5 <Kurun) - Başbakanı 
Za>allının hayatmı kurtarmak için ve yanındaki zevatı taşıyan Güney • 
kendisini bir otomobil ile en yakın bir su vapuru saat 17,30 da Orduya gel • 
hastaneye, yahut eczaneye götürmek, di. lsmet tnönü, Orduluların içten 
kanı kesmek lazım. FalCat böyleJa - J?öııtorneri arasında Orduya çıht~ ve 
pılmıyor. Hem ııle imkan varken ya • halkevine gitti. 
prJmryor. curikü hadiseyi tüze (ad • Bu gece Onyeye uğranılacak ve 
liye) tiakımından inceliyecek olan sabahı Samsuna varılaca.Jdır· 
müddeiumumi gelinceye kadar yara· Başbakanımız eon geziSt üzerinde 
Jı gencin olduğu yerde kan akıta a.• vapurda KURUN'a şu diyevde buJun-
kıta beklemesi lazımdır ckı.ıtyor ve muştur: 
biran evvel hastane.r& götürülmediği i- "- Temnwz başındanberi Dış iş • 
sin fazla kan kaybetmiş olmaktan do- leri Bakanı doktor Arasla beraber o
layı genç ölüyor! larak doğu illerinde vazife yapıyo -

Hepimiz biliyoruz ki herhangi bir ruz. Şimdiye kadar 14 ili gördüm. 
kaza, yahut ıya (cinayet) olduğu za • Genel olarak gezi sonuç· 
- .. - .w-- 1 <a<l.li) araştırmaları kolay- larından memnunum. Hemen yapılcı • 
Jaştır ak çun ve suçlunun anlaşıl- cdk ve sıraya kooo acak bir ço r 
mıısma yardım etmek için her şeyi gördük. Karadeniz kıyılarUe içeri il -
olduğu yerde bırakmak, hadise ye • lerin münasebetlerini yakından araı -
rinde hiç bir değişiklik yapmamak u- tırmak başlıca dikkat ettiğim mese · 
suldendir· Fakat kazaya uğrayan a- leydi· Diyarbekir ve Erzurum şimen· 
damın hayatı tehlikede olsa bile müd- diferinin Hopadan Samsuna kadar 
deiumumi gelinceye kadar yerinden Karadeniz kıyısında muhtelif istika -
kaldmlmıyacaktır, diyen hiç bir usul metlerde bağlanma8ı buraların her 
ve kanun yoktur. bakımdan geliımesini ve ilerlemesini 

Hal böyle iken arasıra, ne akla, ne arttıracaktır. Karadeniz kenarında 
usule sığmayacak hadiselerin olması boydanboya bir kıyı yolunun çok fa~- 1 
küçük işyarlarm (memurların) tüzel dalı olacağını sanıyorum. Karadenız 
ara~tırma işini yanlış anladıklarını kenarının müstesna güzelliğinin yaz 
gösteriyor. Bir kere bu türlü yanlış • ve kış ayrı ve özel alımının bütün 
Jrklar bir daha olmamaltdrr. Tüze Ba- yurtça bilinmesini ve bunlardan ko -
kanlığı bu yanlışlıkların sebeplerini layca istifade edilmesini çok arzu ede· 
iyice araştırmalıdır. Gerekli olan ted· rim. Uzun bir ı.•azile seyahatinin bü
biri almalıdır. tün intibalarını hemen anlatmak ko · 

Acaba kazaya uğrayan genç yerin· lay değlldir. Bir başka defa daha u
den kaldırılarak hemencecik bir sağ· zun görüşmek isterdim.,, 
lık yurduna götürülmek istenilseydi ========================== 

bir otomobil bulunabilecek mi idi?Bu da ... d , k zaJarına koşmak için 
d .. ·· ··1 k b" ktadır lstan- yun c )angın a aynca uşunu ece ır no . • k an bir itfah:e varken hayat ka-

bul uray (belediye) eksiklikler~ çoktur. 1°c~m ... · ardım edebilmek için bir tel< 
F k • dk"" , ü ·k .. d "bı tstan • za aırna J a ·at Ka ı oy, s u ar gı . . otomobil bulunmaması çok garip ol • 
bulun deniz aşırı olan yerlerınde bır 

- maz mı? 
tek olsun sağlık yardım otomobili bu· 
lunmamasınn şaşrlmaz mı? Kadrkö • 

. . .... 
ASIM US 

Grevciler cümhu
riyet lehinde 
nümayişler 
yapıyorlar 

Atin~d~ rla bir 
tiyatroda 

kralcılar artist· eri 
dövdüler! 

lıyan İçinde liulundu"fu 1'il Clirilen 'Kan"diyeaen iki i8rü.,nş (Yazısı 2 nci sayfoda) 

Olgunluk imtihanı 
kaldı11lacak 

Lis~lere metafizik ve ahlak 
dersleri konulmıyacak 

Ankara, 5 <Kurun) - Müfredat 
programlarını tanzim için buraya ge· 
len komisyön üyelerinden bir kısmı 
1stanbula döndü. Komisyonun aldığı 
kararlar arasında şunlar vardrr: 

Lise son sınıflarında okutulan me· 
tafizik ye ahlfı.k dersleri kaldırılmış -
trr. Bunlar felsefe ve sosyoloji ders
leri içinde bir kaç bal\is halinde o · 
kutulacaktır. Yeni müfredat program 
Jarında Fransa 1iselerinde 12 ve Al -
man Uselerinde 13 ders yılında oI, ı· 
tulan derslerin 11 ders senesine srğ l:. 
rılmasr gözönünde tutulmuştur. 

Müfredat komisyonu irntihan şe . 
killerini de tetkik etmişti. Imtihanlaı 
hakkında alınan kararlara göre, ol -
gunluk imtihanları kaldırılacak, sa • 
dece sözlü '"' yazılı imtihan yapıla • 
cak, tam numara ' '10'' olacaktır. 

Koca Sinan 

Halyanların elinde es
var! rarlı bir ışık 

Paris, :5 (A.A.) - Paris - Soir 
g-nzctcsiııin sandı~ına göre, İtalyan -
ilahe~ hakemlik komisyonuna atana
cak be~inçi iiye, Yunanistanın Paris 
elçisi Ye Cenevre delegesi Bay Poli -
tis olacaktır. 

Paris Soir'ın Roma aytarmın ha -
bet· \'erdiğine göre, Italya, bu ay so • 
ııunda, A,·usturya sınırı üzerinde bu-r 
lıınan Trentin bölgesinde büyük süel 
manenalar yaptıracakttr. 

Kral, 1\fui'iolini ve genel kurmay 

:;;efi mare~al Badoglio'nun başkanlığı 
altında yapılacak olan bu manevrala
ra, 500 bin kişi girecektir. 

Ordunun teknik servisleri tarafın
dan incelenecek yenilikler arasında, 
kara ve hava motörJerini derhal dur
durabilecek esrarengiz bir ışık var -
dır. Bazı şartlar içinde kulJanıldığı 
takdirde bu ışığın yöney (cephe) h:ıt· 
larını yok edebilecek bir kudrette ol· 
duğu söylenmektedir. 

ııçaklarında en son 
----: ----._ - -- ---- .,., 

model Deniz 

Dahi Türk mimarın iske-
1 

A vtupanm kalp ağrısı 
ı4 - lzvesti~adan - 1 

' cti üzerinde incelemeler. 
Türk tarihi araştırma kurumu baş- 1 ':anlığından bildirilmiştir: . 
Türk tarihi araştırma kurumunur: : 

l'C'rdiği karar üzerine Türk san•atının 
•Hensel ustası koca Sinanın hayatı 
şahsiyeti ve <'5<'r. leri üzerine toplu bir 
eser hazırlanacaktır. 

{Sonu Sa. 1 Sü. 2.l, . 
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Giritt • 
ıs yan e 

Hükilmet 
çarpıştı 

kuvvetlerile grevciler 
6 ölü, 40 yaralı .. 

Polis nizamlarına karşı işlenilen 
suçlara müsamaha gösterilmiyecek 

Ankara, 5 (KURUN) - . !çişleri Bakanlığı, genel iıpektörE.ikıere 
ve 11baylıklara bir bildiriğ yollamııtır. Btında föyle denilmekte· 
dir: 

"Poliı ve idare amirlerile husu si dostluğa ve tanışıklığa t)ğınıl&· 
rak polis nizamatına karşı i~leni len ıuçlar.t müaamaha göıt~tildiği 
işitilmektedir. Poliı, zabıta, idare memurları ve amirleri iyi '>ilirler 

Girit kumandanı takviye kıt' alarile yola çıktı. T orpitolarla ıft her kime _karşı ~lur~a ol.~un k~nu~un ~atbikinde yapılac~k m~s~-
maha devletın otorıteaı, curuhurı yetın nızamı, en ıon mea u! amr 

bir bombardıman tayyare filOSU da yolda••• rin kat'i emirleri aleyhine i!lenmi§ bir suçtur; cezasız kalma·• ... 

Atina tayyare karargahındaki 
askerlerden bir kısmı da ayaklandı 
Atina, 5 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
Gazetelerin haber aldığına gö

re, Kandiyede kuru üzüm amele
si içinde çıkan karışıklıklar, bir 
isyan halini almıttır. 

Grevciler, hükumet dairesini iş 
gal ve büroları tahrip etmişler· 
dir. Grevcilerle müsell:Oh kuvvet
ler arasında vuku bulan bir mü· 
sadem~de 25 kiıi yara!: -:ıı§tır. 

Bunlardan beti jandarmadır. 
Girit kumandanı takviye kıtaları 
ile Hanyndan hareket ettiği gibi 
iki torpito muhribi de Kandiyeye 
doğru açılmıttır. Vali dahiliye 
nazırına çektiği telgrafta grevci· 
lerin ıiyaaal saikleri olduğunu 

bildirmiş ve ıükGnetin bugün ia· 
~e edileceği kanaatini göstermiı· 
tir. Bir bombardıman tayyare fi
losu cJ~ Ha~adan hareket et
miatir. 

TERSANEYl ELLERiNE 
GEÇiRDiLER 

/,'ina, 5 (A.A.) - Reuter a· 
jcnsı bildiriyor: 

Kandiyedeki grevcilerin çıkar· 
dıkları karı!ıklıklar teyit edil
mektedir. Grevciler tersaneyi ele 
geçirmi~lerdir. 

Atina, 5 (A.A.) - Hanyadan 
bildirildiğine göre, isyan hareke
ti, Kandiye civarındaki tazı köy· 
lere de sirayet etmİ§tİr. 

Buralarda grevciler m3.halli hü 
kılmetleri ortadan kaldlrmışlar· 
dır. 

Grecvilere karşı, Kandiyede 
bulunan sü.el kuvvetlerin kafi gel
mediği görüldüğü için Hanyadan 
asker sevkedilmit ve Pireden de 
iki torpito acele yola çıkarılmıt· 
tır. 

Kuvvetlerin bu akıam hadise 
mahalline varacakları tahmin edil 
mektedir. Bu iayan hareketinin 
siyasal bir erge ile yapıldığı §Üp· 

hesiz olmakla beraber grevcile
rin Venizelist bir cereyan takip 
ettikleri henüz sabit olmuı değil· 
dit'. 

HükGmet çevenleri, iıyan hare
ketinin tamamile mevzii kalaca
iı ve kuvvetler gelir gelmez der· 
hal yatıttırılaçajı kanaatinde
dir. 

• 
lıyan hareketi telgrafla Bay 

Çaldariae bildirilmi!tir. • 
Atina, 5 (A.A.) - Röyter a

janıı bildiriyor: 
Harbiye nazırı Kondiliı Girit· 

teki aıkeri ve ıivil erkin ile gö
rüıtükten ıonra harp gemileri ve 
tayyareler göndermeye karar ver
diiini bildirmittir. 

iç bakanının bir bildiriğine 
göre, Kandiye ilbayı grevcilerin 
ıayual tetirat altmda hareket et.' 
tikleri kanaatindedir. 
' Grevcilerin Giritteki ~eı!liane • 

liklerden birini ele geçirdiği söy 
!eniyor. 

Pariı, 5 (A.A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Buraya gelen bir telgrafa gÖ· 
re, Atina tayyare karargahında 

25 asker hükumet aleyhinde tah· 
rikatta bulunmaya teşebbüs et· 
mit ve karıtıklığı bastırmak için 
oraya gelen jandarnıalar silah a· 
tefi ile kartılanmıılardır. 

Sükunet teıiı edilmit ve yaka
lanan 15 asker divanı harbe ve· 
rilmittir. 

CUMURIYET LEHiNDE 
NÜMAYiŞLER 

Atina, 5 (Kunın) - Patraa v• 

Selanikteki 24 e«r.dtlik grevlerden 
sonra dün Giridin Kandiye ıeh· 
rinde umumi bir grev ilan edil· 
diği iç hakanlığına ve bura gaze
telerine gelen telgraflardan anla· 
••'"'••tır. 

FaJ<at bu tehirde ilan edilen 
grev diğer fehirlerdeki gibi ıüktl
netle baılamamıf, ilk dakikada 
çok tiddetli bir hareket bat göı· 
terdiğinden polis ite müdahaf e 
etmek mecburiyetinde kalmıt· 
tır. 

Grevciler polise silahla karşı 

koyduklarından emniyet müdür • 
lüğü askeri kumandanlığa müra· 
caat etmiştir. 

Grevcilerle poliı ve aıker ara· 
sında silahla çarpışma olmuş, 

grevcilerden bir kısmı tevkif edil
mittir. Grevciler cumuriyet lehin
de nümayişte bulunmaktadırlar. 

ATlNADA BiR TİYATRODA 
ARTiSTLERi DÖVDÜLER 

Atina, 5 (Kurun) - Her gün 
kral taraftarları ile cumuriyetçi
ler arasında bazı val<alar çıkmak 
tadır. 

Dün akşam da Peruke tiyat· 
roıunda oyun esnasında cumuri· 

yet lehinde propaganda yapıldığını 
ileri süren seyircilerden yirmi 
kişi sahneye atılarak artistlere 
tecavüzde bulunmuşlardır. Polis 
vakaya müdahale etmiş ve müte· 
cavizlerden bir kısmını karakola 
ıötürmüştür. 

Harbiye nazırı, küçük dahi ol
sa, her hangi bir hadisenin büyü
mesine meydan vermemek için i
cap eden bütün edbirlerin alın· 
dığım aöylemif, ve buna karfı 
harekete geçecek olan' vatandat· 
ların çok ağır cezalara çarptı-
rılacakluını bildirmiıtir. 

CUMURlYETCl TEŞEKKlJL
LERI. KALDIRMA YOLUNDA 

Atina, 5 (KURUN) - Baıve· 
kil kaymakamı ve Harbiye Baka· 
nı General Kondiliı bugün t·üm· 
huriyetci teıekküllerin fes~'l~ hak
kmda dahiliye nazvı Ralis ile gö· 
rü~eceğini gazete muharr:l"lerine 
söylemittir. Bugün toplanacak ve-

1 

killer heyetinde bu it gÖ!'ÜfÜle· 
cektir. 

Hükfunel taraftarı gazateler, 
hükUnıetin, bu tedbirden başka 

muhalif gazeteler · hakkında da 
şiddetli bazı tedbirler abcağını 
yazmaktadırlar. Muhalifler ıe,sle· 
ri hükumetin bu düşüncelerini şid
detle tenkit! etmekte ve vatandaş· 
ların serbeıt neıriyat hak'arının 
takyit edilmesini doğru b•ı.ima· 

dıklarını soylemektedirler. HükU· 
mele muhalif olan zazeteler b"· 
kumetin bl\ tedbirini protulc et· 
mektedirler. 

YUNANLILARA SICINAN 
Rt TLGA.R ZABiTLER! 

Atina, 5 (KURUN) - BJlgar 
ajansının tekzibine rağmetl Bul
gar ordusundan bazı zab!tlerin 
hududu geçerek Drama m~n•aka· 
ıındaki (Drenovo) merkezi.le mü· 
racaat ett\klnl ve Yunanı.tana il· 

tica eyledikleri Dramadan ıelen 
telgraflardan öğrenilmittir. 

Bu zabitler, Bulgari.tanda 
cumuriyetçi zabitlere kartı !iddet· 
li takibat batladığını söylem~kte· 
dirler. Teslim olan zabitler ıivil 

elbise giyinmit bulunmaktadırlar. 
YUNAN DONANMASI 
MANEVRA YAPIYOR. 
Atina 5 (KURUN) - Bahri-

ye nezat.eti tarafından evvelce 
tanzim edilmi§ olan program.s gö· 
re Yunan donanması manevrıı.1arı
na devam etmektedir. Dün torpi· 
do muhripleri ve tahtelbahirler 
Gitio ve Kafamın ara.sın da bu 
manevralara devam eylemiıtir. 

Bu manevrada harp gemHerine 
nakliye gemileri dahi ittin.k et· 
mitlerdir. 
ÇALDAR!S MONlH YOLUNDA 

Belgrad, 5 (A.A.) - Yunan 
Batbakanı B. Çaldaris., M:inih'e 
gitmek üzere Bled' den hareket et. 
mittir. 

Son Dakika: 

Kandiyede sükun 
iade edildi 

Atina, 5 (A.A.) - Hüldlme
tin Giritten general Bokôpu1oı· 
dan aldığı bir bildiriğe göre sü· 
kun iade edilmİf ve ırevciler SÜ• 

kunetle dağılmaya başlamışlar· 

dır. 

Atina, 5 (A.A.) - Röyter a
jansının öğrendiğine göre Kan
diye karışıklıklarında 6 ölü ve 40 
yaralı vardır. Sükunet §İmdilik 

iade edilmiııe de yeniden hadise· 
ler çıkması muhtemeldir. 

Atina, 5 (A.A.) - '4Telefonla 
saat 24,, 

Girit genel ilbayı işçi tahrika
tı hakkında çektiji bir tel~rafta 

iskan ve nüfus işleri ayrı birer umum 
müdürlük halinde idare edilecek 

Ankara, 5 {Kurun) - iç işleri Ba- J 

kanlığı müsteşar vekili Bay Sabri, 1 
Bay İbrahim Tali'in istifasına dair 1 
bakanlığa resmi malumat gelmediğini 
söyledi. 

Bay Sabri, bakanlık teşkilAtında, 
değişiklikler yapılacağı, iskan ve nil· 
fus genel müdürlüğünün ayrı birer 
genel müdürlük haline getirileceği 

şeklindeki neşriyat hakkında dedi ki: 
"Evvelce bir vekdlet tarafından i · 

dare dilen iskan işleri bugün nllf us ve 
tabiiyet işlerini de çerçevesi içine a • 
lan bir umum müdürlük tarafından i
dar~ #..1u11n:;11.ıeını • a.01,,-1.:~ hükume
tin takip ettiği iskan ve nüfus aıya
seti bu işlerin başlıbaşına birer umıım 
müdürlük tarafından t edvirini icap 

ZlRAA T BANKASINCA 
TEClMERLERE · 

ettirecek kadar geniştir. Bunu gös • ı 
önünde tutarak 11eni bir proje ha • 
zırlama/dayız, Bu projede i&kdn ve 
nüf ua işlerinin ayrı ayrı birer unwm 
müdürlük halinde idare edUmeaı için 
eamlar vardır. Projeyi, önünıilıdeki 

toplantuında kamutaya ıunacağıı·,. 
iSKAN iŞLERi 

Ankara, 5 {Kurun) - Trakyada 
bir teftiş gezisi yapmakta olan isk!\n 
ve nUfus genel müdürü Bay Faltln 
bugUnJerde Ankaraya dönmesi bekle· 
niyor. Bay Faik geldikten sonra yeni 
bir iskA.n komisyonu toplanacak ve 
ştmdJye kadar tatbik edlJen fsk!n u • 
sulllerlnln verdiği sonuçlan gözönUn
de tut.arak fskln işlerinin en iyi şe • 
kilde idaresi yollarını araştıracaktır. 

Halk Bankası 
VERİLEN KREDi M. . 

Akara, 5 (KURUN) - Yat ızamnamenın hazırlan, 
meyva ve sebze ihraç eden teci· maşına başlandı 
merlere ziraat bankası tarafındl\n Ankara, S (KURUN) -- Eko-
kredi v•ileceiini bildirmfıtb:n. 110-:. R. lc•nlıiı biP L-;--1. -:r ....... 
Yapılan bir ıtatiıtiğe gör« geç~n Ura sermaye ile ve halka en elve· 
sene banka tarafından verilen riıli şartlar dahilinde kredi temini 
kredinin miktarı 14 milyoll 400 
küsur bin lirayı bulmu§tur. için· 
de bulunduğumuz yıl zarfında bu 
miktarın artacağı tahmin ediliyor. 

DEVLETE BACLI 
BANKALARDA DA 

BAREM 

Ankar·-', 5 (KURUN) - Finans 
Bakanhğ!, devlete bağlı bankalar 
daki memurların da Barec.1e tabi 
tutulmaları için evvelce m~ıteıar
lar komiayonunun tetkik ve teabit 
ettiği projeyi yeni hattan letkik 
etmif, Bakanlar Kuruluna eönder 
mittir. 

BAY MEHMET EMiN 

Anka.Ta, 5 (KURUN)-- latan• 

hul Kültür Direktör VekiH Bay 

Mehmet Eminin Gazi Terbiye 
Enstitüsü müdürlüğüne ta}in edi• 

leceği söyleniyor. Bu takdirde or 
ta tedrisat müdür vekilliğ: y~pan 
Bay İsmail Hakkı da gördüğü va• 

zifeye asaleten tayjn olunacaktır. 

ALAŞEHiR BAGCILAR J 
SIZLANIY"OR 

makaadile k.urulma11 kabul edilen 
halk bankası nizamnameain~I! ya· 
pılmasına bRtlanmıttır. Buna ıö
re merkeıti Ankarada olacalc olan 
halk bankasına bağlı olm-.k ve 
hükmi ıahsiyeti haiz bulunmak ü· 
zere memleketin 'muhtelif meıkez· 
lerinde sandıklar kuruls.eaktır. 
Banka bunların nazımı ve mura· 
kıbı vaziyeıinde olacaktır. Nizam· 
name, ekonomi bakanı Bay Celal 
Bayarın tetkikinden geçiri!Jikten 
sonra. Bakanlar Kuruluna Yerile
cektir. 

ANKARADA MODERN 
UÇUŞ iSTASYONU 

Ankara, 5 (KURUN) -- Hava 
yolları itletmui Ankarada mr 
dern bir uçuı ist&ıyonu yapl\Cl\k

tır. Bugün iptidai bir halde bulu· 
nan istasyonda telsiz telgn.f. te
lefon, radyo gonyometre teftrs .. 
dilecektir. 
LÜLEBURGAZDA HAYVAN 

PANAYIRI 
Ankara, S (KURUN) - Lille

burgazda Köprü batında bu ayın 

İzmir. 5 (KURUN) _ Alate• 19 unda ·bir ehli hayvan panayırı 
açılacak ve 3 gün sürecektir Li 

hir bağcıları gazetelere telgraflar biırıaz belediyesi panayıra rağl t 

göndermİ§ler ve İzmir tacirlerinin temini için ienit tedbirler alwııtır. 
alıvre satı! fiyatlarım düıürdük· 
lerinden sızlanmıılardır. Ayni 
bağcılar parti genel sekreterliğine 
de bat vurmutlardır. 

&HIUUlllftlUllllUUHIMIHIHllllll... tlll ... lllUHltlblUIUllUİ.lttll8H1•tt1111 ...... .. 

Kandiyede ıükuhun tamamile i· 
ade edildiğini bildirmektedir. 

Genel ilbay, ayni zamanda 
Neırettiği bir bildiri.ide halkı ra
hatça iılerile uğraımaya ~ağır· 
maktadır. 

Ciride gönderilmit olan iki 
torpito muhribi, sükun iade edil· 
diğinden, geri dönmek emrini 
almı§lardır. 

____ ..,.__ ___________________ _ 

6 - 8 - 935 
Bu kupon8ak.f tarihten başlıya • 

rak 16 gtln isinde KURUN ldııreelne 
gBsterlllrse - resmi meFb)! .. 11.9tle 
yahut teClf!!er matlle 7apıJan Uln
Jardan fii-'a - bir ldlslik llAnın 1 
ilefabk 1 satirı parası Yetine alrnır. 

(lsUyenler, ,nnnnde idarede bulun • 
durulacak lllll'ette bu kuponlan postaya 
verecekleri mektupların içine de koya • 
blHrleT. 4 kelime bir satll' sayılml\lıdır. \ 
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elblleJi slJ'lllek hakkım kıanan bu 
talelııemlse, blrlnd tefrln &J'Dlda ta • 
sfltere kralı tarafıadan btl)'tlk ti • 
renle bu el ... ft dlplomur verile • 
eektlr. 

Tlrldfltln )1lbek adım yad elle· 
re tanıtan ve pek yakmlf Ttirkl • 
1119 dheeek olan ba pndmlzl lnlt • 
hllam. 

Yanan ormanlar 
Dünkü ıoatelerıle "Alcmlağ,, 

ormanlannın bir gün bir tıet"c. •Ü

ren büyük bir yangvtla kül olJır 
frınu ohyunccı, içim yandı Söy. 
lenenlere balnlırsa, valıtile Javra
ndmq; lakat. sert poyra bütün 
emeWeri hire inJirmitmİf · 

"V alıtivle ılavrrınmalı,, .özürr 
Jen ne anlıyorlar, bilmem. Bence 
valıtile ılauratıdsa iJi, ıimd; böy. 
le yiirelılerimiz sulamıyacalıh. 

V altti7fe ılauranmalı ılemelı, bir 
ıey olmaJan önc.e önüne ıeçmelc, 
olmasına meyJan uermem~lr Jr 
mektir. 

Orman bul •• DölıiilM yaprak
lar yalerJe lraba ılöıelıler gibi 
serilir. Bu yapralılar, ,akmalı li· 
tillerinllen tltılta lıanıllar. Tutur 
mcı/r ~in bahane belderler. Su ba
Jınlia s.urllen bir Mmı, iki taı • 
rClllllG lranıbqı hir hlaue ocafı, 
dalfUI iN yolcunun, senem bir 
C111C1mn atacafı 6ir si6ara ortalıfı 
tJeu ue Juman içiıule bcrcı/rır. 

Gene 6a ormanda gözümle 
prdiifiim bir yangın ıebebi, /rv 
nıma iıirule ne /raJar titiz tlavrtll' 
mlman l&zımrelJifini bütün• 
p/rlıfıyle ıöaterir. 

Bu, liaNın/ı, arliaılaılarlcı "Taı 
delene,, ptmiftilı. Ancı ormancı 

6iitiin 6ollrıla ile lqkıran ı•ng 
Wr JMfelilıten ririliyor . "yr 
ı.11,, in en /royuamlan en apfıM 
/raci• lürlii türlü renlııli yoprd 
..,.,aerincle Nyrede ede ta haır 
na ocırnaqtıı. Ai,,P. nlılllfhlıca, 
,,an., ar.ll)'CDI dallar yiilrelrlere 
atılıyor, lotlalı arfı70f'. 

Orada bd ,.,., )Winiü ideJin. 
ce, 6MPler ıeltlila. llenlelıl 
meydanlıktan batlicı yerde ocü 
yatak tlediler. Günefin altımla i
ıimisi slJnliilı. Meler h IUdMalı 
tla ~IW»WI· ÇiinH tinlattılr 
lıınna sh 6ir slba • .,.. 6ö)·le 6ir 
occrllara topralı altın4alıi Aölda 
,.,..,,...., oe yimrl metre Baülelıi 
af"'# .ı;oJaiıwlen 7f1111U1 lqlnr ...,. 

Ba, laqiınU 711Mfın ne oltl• 
fana bilir dllamlanlılı. BJıriler 
ne .Jedi7N laepaine rqwlrılı. F alitıf 
amlılardan ,,_,;o/on salnı H 

lte6tıp leolıfiları •eliyonlu.. llıi 
belrci, lıime pefİn eö:s •esirecelr, 
lıoca orlldtl• ~ 1tı1111 )'diW 
cüli1 

"Alenwlllf,, onnanlıın yalna 
6ir otlan maıleni ,U,i tliifiirriil• 
.... ldan6alıın ""'1tm, 1"ftrıımı, 
Nrelıeli iiatinle 6a af"'1ılılarm 

~ &feri """'"· 
r ...... oWlannın ~~"'"" 

7flfntur ölplleri, ormanın pa1Uf1 
.... ortaya ltor. l.ıan6alan 
ym:lanm 6ayiilr Ml1Clffan •nr• 
~ lıİmılıllfuuı difilren B.lwrad 
oe Alem tlafinlalıi ,...,_~ Oltll 
lıınnn ti efil rrtiJV? •• 

•atarMe ~ M1UIS y. 
tiililll..-i ar11mwl11 h orw ln)'CI" 
lan 411 •1" 6ir i~ ~tr. O. 
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Yurdumuz hakkında görüşler 

Ankara yurtseverliğin 
iş merkezidir KUltUr işleri 

Öz Türkçe okuma 
kitapları basılıyor Atatürk, ulusunun en 

naklarını köylerde 
sağlam kay
bulmuştu 

Kültür bakanlığı genel yayım 
direktörü Bar Faik Rqit Ankara
dan tehrimize gelmi!, Devlet mat 
baası İ§lerile m~ğul olmağa bat· 

Entransijan gazetennılen: ülküsü, en az .zaman içi.nele, •or lamışbr. 
Resmi yahut özel (hususi) yolojiğ, ekonomiğ, ve kültürel er Kültür bakanlığı bu yıl yalnız 

mektup kğıtları üzerinda ya· lanlarda (sahalarda) en fok veri· ilk okul kıraat kitaplarını öz türk 
kalarda, bürolarda altı ok Börü· mi sağl41Tlaktır. Bu ülkü yolunda çeye çevirmit ve Devlet matbaası· 
yor ve itiraf ederim ki buu!l pek gidpek, Cumurluk, kökel ( cez- na butınlma'k üzere vermiıtir. 
dikkat etmiyordum. Bir gün öğle ri) tedbirlere bat vurmuıtur. Lir Bay Faik Reşidin bqkanhğı al
vakii bir •bekleme odasında da zum görse büe bundan dönmeme- tmda bil' heyet Devlet matbaa· 
hunları gördüm. Gayri ıuuri sor ğe mecburdur.,, sında toplanarak kitapların resim 
"dum: 1933 de, Cumurluğun 10 cıı yıldö lerini hazulamağa ba§lamıttır. 

-Bu ne demektir? nüm ünde İsmet İnönü Lunları Bu yıl Y.a1nız ilk okulların ki· 
Katip kağıtlarını sıralıtmayı söylemi§ ve benimle yaptığı son taplan öz türkçe olacaktır. Lise 

oırakarak, bana baktı ve anlattı: bir görüşmede tekrar etır.jştir. ve orta okuilann kitaplan gelecek 
. - Cumuriyetçiyiz, milıiyetçi· Bundan daha açık, daha maddi yıla kalmı§lır. 
yiz, halkcıyız, devletciyiz, liikiz, olunamaz. Gramer bu yıl basdmıyacaktır. 
inkilapcıyız. Atatürk, otuz l>eı yaşın:!nyken Talebe öğretmenlerin nothırile 

Kırmızı bir zemin üzerine ya· Almanya, Fransa kadu büyük çahıacaktır. 
pılmış olan bu oklar doğan güne· bir memleketin batına geçince, u· iKMAL lMTIHANLARI ESKi 
~in ışıklarını andırıyordu. lusunun en sağlam lcaynak!&.rını T ALIMA TNAMEYE GÖRE 

Ankarada, gezdiğim bütün köylerde buldu. Yeni Türkiy~nin YAPILACAK 
köylerde, en uzak bucakla,.da gö· temelinin Tarım (ziraat) \)iması- Kütlür bakanlığı tarafından li-
züme çarpan şey, bir teşkilô.i, ye· nı kestirdi. ilk dikkati köylünün se ve orta okul amaç (imtihan) 
ni teşkilat çalışması ve bütün an· durumunu düzelbnek oldu. talimatnamelerinin incelenmek-
lamı ve zevki ile bir disip!in cM- Osmanlı İmparatorluğunun ih· tc olduğunu ve bunlann üzerin· 
mu§tur. titamr ve sukutu deniz çevre~inde de değişmeler yapılacağını yaz • 

'.Ankaranın üzerinden geçen olmuştu. Atatürk, Boğa:ı:içınde mı~bK. 
dondurucu rüzgarın esmP.Jerile çıldıran kafalur Ankaraya dön· Kültür bakanlığı eylüldeki ik
bin bir gecenin dalgalanan göl· dürdü. Onun yanında Tü .. kiyeyi mal sınaçlarının gene eski tali· 
geleri dağılmış onun yerine ma· değiştirmek, modern bir tekle matnameye göre yapılaca.ğır.ı ve 
kine geçmiştir. sokmak \cin bulunanlar a.raslnda yeni talimatnamenin yeni ders yı-

Türklerle Sovyetler arasında· yalnız o, deniz ıeraplarına aldan· lından itibaren tatbik edileee
ki fark pek bellidir. Ruslar zafer- madr. Onun dehası, cereyanlan ğini bütün kültür direktörlükleri· 

d K 1. cesurane bir surette aYırıp belirt- ne bildimıittir. )erinin daha ilk günün e rem ın 
sarayına geçtiler. Ötekiler ise ti, karanlık gayretleri ayd:nlığa REKTÖR ANKARADA 
sultanın sarayını müze haline ge· çıkarttı. Yurdunu asrm ih~i.yaçla· Üniversite rektörü Bay Cemil 
tirCliler. Türkler !İmdiki halde, rına intiba ettirmezden öne~ ken· Bilacl ile 8 nel yazsan Bay Ferit 

disi, intiba etti. Köylüyü anla· Zühtü kültür bakanlığı tarafından genişlemel< ruyalarını görnüyor 
ve ananevi siyasa yolunda gitmi· mayr ve onlara anlatmayı bildi. çağmJmışlar, dün aktam Anka-

yorlar. Dı!'t.arda ne propaganda Asker olduğu için, orta Asya yay- raya gitmişlerdir. 
::r lalarmdan gelmiı olan içten asker BAY SALiH ZEKi - Kültür yapıyorlar, ne de küçük bir ya· 

yımda (neşriyatta) bulunuyorlar. bir ulusun mabudu oldu. K!ıtaliz· genel ispekterlerinden Bay Salih 
Ankara kapalı bir çenber için· mi ile yeni bükUmete engel olan Zeki dün Ankaradan tehrimize 

de, yurtseverliğin iş merkezidir. bir taassubu, layık olduğu için gelmiştir. 
Orada her §eyden önce ilk yapr yıktı. Her şeyden mahrum edilen El -----.-. l•d•.•. -.-.1-•• -_-
lahilecek ıeylere baş vuruluyor. bu ulus sefaleti içinde onu takip masyanın o ur~ uşu. ve 

"Türkiye Cumurluğu 1'iitün ediyordu bunun etrafında yen1 
kuvvetlerini ve bütün kay11aklan· Kamil Atatürkün, yu'kaı-ıda araştırma 
nı içerdeki yenilenmeğe hanet- söylediğim altı oku bilediğ:. mu· Bir kaç ay önce Sarıyerde öldü· 
mi§tir. Yeni Türk hükUmetinin hakkaktrr. rülen, elmasları ve parası çalman 

_.,:_ ________ _... ____ ..;.._"'="~:O------::---- Takuhi Elmasyanm ölümünden 

Ingı·ıı·z uçaklarında sonra suçlu sanılan bir çok kiti 
yakalanmı§, sorguya çekilmif, fa· 

en son model kat bunların suçlu olmadığı sonu· 
cuna varılmış, hepsi de bırakıl • 
mıştı. 

• Şimdi, bu sır Clolu cinayetin 
Bomba, torpil taşıdıktan başka mıtralyöz ve failleri oldukları sanılan iki kiti· 

. otomatik toplar da taşıyan uçaklar nin ele geçtiğinden balısolunuyor. 
jlk d . - 1911 1912 d m•gul olmag"a ba•lamı•tı. Fakat, bizim öğrendiğimize gö· enız uçagı - e ::r :ıı: ::r 

\ ~erikada Mister Glen Kurtis Bugün deniz uçaklarından· re, bazı gazetelerin itin iç yüzü 

f d · d'ld" hem au"el, hem aı·vı·ı ı· •lerde yen"ı· aydınlandığını ve aydınlanmakta tara ın an ıcat e ı ı ve onun :ı 

yaptığı uçakların bir ikisi bir yıl den istifade olunuyor ve İngiltere olduğunu y~aların~ ~~ğ.men, 
b• ·· .. b··1··kler vu .. cuda get;rm·ı· bunlal'ın sa.inden bu ııle ılıııkle· 

sonra lngiltereye getirildi ve bun· bır1 suru o u · :ır a'İ olup olmadığı henüz belli de-
]ar ömek tutularak İngiltere do· u unuyor. "'ld. 
nanmuma bir takım uçaklar ya· Bu günün deniz uçakları, es· gı ır. . • 

k·ı · d k f ki d B 1 lşin iç yüzü, anca}( tahkıkatın oıldı. ı enn en ço ar ı ır. un ar . • • 
h ·1 ··d f • · kull ld ., yeni safhada da ılerleyııınden Büyük liarp sırasında deniz u· 

çakları inkişaf ederek şimal de· 
nizinde ve İngiltere sahi11erjnde 
keıif için kullanıldı, denizaltı ge
mileri onlar tarafından göze1ildi. 

Harbin bitmesinden hiT kaç 
yıl sonra buhnn devri b:ııladığı 
için bunlara diğer uçak çe-~itleri 
'derecesinde önem verile'!'neinİf, 

ancak bir kaç müessese bunlal'la 

nüne ge~Uemeyen yangınlar gör 
teriyor ki. anlan korumqk uğrun· 
da. "caktıle Jaoranılmamı§hr.,, 

Güzel lstanbulu çöl yapmak is
temiyorsak orman ve korulc!ra ço· 
cuk gibi bakmalıyız. 

S. Gezgin 

ısa ı mu a aası ıçın anı ıgı . . kt. 
.b. d • f I • ! de sonra J,?lli olabılece tl'. 

gı ı uzun enız meaa e erını e . . . . .. .. .. 
• .. 1..JL d" 5 f adenden Dolayısıle ıtın ıç yu.ıunun mey• 
ıt gormeıs.,e ır. il' m d k ... k nk ·ı · ·· 

1 k 1 b ki ... ana çı tıgım ese eı ı erı ıur· 
yapıma ta o an u uça l\r agır h. · d' 
b bal ·11 t k- mek, acele etmek ma ıyetınde ır. om ar veya torpı er ~~ıma ah . 

·. 1 ·· l 1 t h" ı k Sonucu beklemek d a y:erınde· ta, mıtra yoz er e ec ız o ımma · 
tadır. Hatta bu uçaklarm en ıon dir. 
modeli mermilel' atan ot.lmatik Balkanlarda gezi 

Türkiye Turing klübü Istanbul· 
dan Balkanlara bir gezi tertip et· 
mektedir. 

toplarla da cihazlanmıştır 

Bir Alman tayyaresi 
geliyor 

Önümüzdeki per§em'be günü, 
Münih ile lsbınbul arasındaki me 
saf eyi bir günde alank, ayni gün· 
de Münibe dönecek olan bir Al
man tayyaresi, §ehrimize gele· 
cek ve iki ıaat kalacaktır. 

Eylülde bir Yunan kafileıi şeh· 
rimize geleeek ve buradan onlar· 
la birlikte Romanya ve Y ugos· 
lavyaya gidilecektir. 

Bu memleketlerde de kafiteye 
girecek seyyahlarla Atinaya gidi
lecektir. 

Ekmek narkı 20 1 

para indi 
Uray. nark komisyonu dün top· 

lanmrı, zahire borsasından gelen 
un fiyatlarını ıözden aeç.irmit, 
ekmek ve frrancala fiyatlarını yir 
mİ§er para indirmiıtir. 

Buna göre ekmek fiyatı on bu
çuk, f ırancala fiyatı on dört bu
çuk kurut olmuıtur. Yeni nark 
yann ıabahtan muteber olacak
tır. 

Con Kravford Jstanbula 
geldi! 

Dün Metrogoldvinin methur ıi
nema yıldızı Con Kravfordun teh· 
rimize geldiği haberi yayılmrı • 
tt. 

O k:ıdar ki, otomobille geldiği 
ve yanmda kız kardeti ile, teyze
si bulunduğu IÖylenyiordu. 

Son zamanlarda Holivut yıldız
lanndan bir çoğunun Avrupada 
ıeyahatte olmalan ve hele geçen· 
lerde iki yıldız Lilyan ve Doroti 
Git kız l(udeılerin ıehrimize ge· 
li§i böyle bir §eye ihtimal verdi· 
rebiliyordu. 

Con Kı-avfordun, kız kardeşi 
y,. loyzesı ıle blrllklo &el!İzce Bey 
oğlunda ''ruring palas,, oteline 
indiği söylenmekteydi. 

BU arialar üzerine Turing pa
las otelinde geı-çeld:en Con Krav· 
fordu andıran bir genç ktzm ge• 
ne ayni soy admda bir diğer kızın 
bulunduğunu öğrendik. 

Yanlarında Kenyon isimli bir 
de kadın bulunuyordu. Otomobil· 
le Filistinden kendi ha,lamıa SZP.l· 
mİJliler. Ancak, Krovfordu pek 

andıran bu isim, as1mda Krov· 
fut,, idi. 

"Con Krovfut kardeıler ... ,, VF 

lngilizdiler .. 
Sinemacılıkta hiç ilgisi olmı· 

yan bu kızlar dün geldikleri gibi 
sessizce Londraya doğru !ehri • 
mizden ayrdmıılal'dır. 

Yaş meyve ve sebzele
rimizi gönderme yolları 

Memleketimizden orta Avrupa· 
ya gönderilecek olan yaı meyva 
ve sebzelerin Romanya transit yo· 
lile gönderilmesi itini konuşmuı 
olan Türk ve Romen uzmanları 
konuımalarını bitirmiı ve Romen· 
ler memleketlerine dönmüştür. 

Romanya elçisi Filoti bu if Ü· 

zerinde malumat verirken demi§· 
tir ki: 
-" Yapılan toplantılar, hep 

uzmanlar (mütehasşrslar) arasın
daydı. Bu heyet, orta Avrupa için 
gönderilecek meyva ve sebze gi
bi mahsullerin transit olarak gön· 
derilmesi" usullerini tetkik etmiş
lerair. 

Uzmanlar, raporlarr Türk ve 
Romen hükUmetierine verece~ler
dir. HükUmetler, raporları göz -
den geçirerek Iaznn gelen tedbir
Ieıi alacak1ardrr.,, 

Tarifeler için sıkı kontrol 
yapılacak 

Esnaf m uny müstahdemin şu· 
beıine yazılmaları için • verilen 
mühlet ay bqında bibni~ti. 

Lokanta, birahane, gazino ve 
emsali yerlerin tarifelerini tasdik 
için verilen müddet te bu ayın 
onunda sona erecektir. 

Uray tarafından dün bütün fU· 
belere bir yayım gönderilmit ayın 
onundan sonra gayet sıkı kon· 
trolfar yapılması yeni tarifeleri 
olmıyanlann cezalandırılmaları 

bildirilmittir. 

Hak yerler:nde 

Satılan yeleğın cebinde 
yirmi lira unutulmuş! 
Bir adam, bir takım elbiıe ıat• 

mış. Sonra, bu elbisenin yelek 
cebinde yirmi lira bulunduğunu 
iddia ederek, elbiseyi &attığı kirtı 
ıeleri yakalatmıf. Onlar, yelek 
cebinde para görmediklerini SÖY' 
lem işler. 

Üzerlerindeki paranın da ken• 
dilerine ait olduğunu ileri ıürmÜf 
ler. 

Bu işten dolayı Sultanahmet bi• 
rinci sulh ceza hakyerinde ıor• 
guya çekilen Hayriye ve Recep. 
sonuçta bırakıldılar. Hakim Reıit 
ıahitlerin çağırdmuına karar 
verdi. · 

Açık bulunan dükkan! 
Hafta dinleniti gününde dük• 

kanını açık bulundurduğu iddia• 
sile muhakeme edilen kahveci 
lbralıimin davasında, Sultanah• 
met birinci sulh ce~a hakyeri, 
bir §ahit dinlemiştir. 

İbrahim ismindeki bu belediye 
zabıtası memuru, dükkanı açık 
gördüğünü ve bunu bir zabıtlı 
belirttiğini söylemiştir. Dul'U§ma, 
devam edecektir. 

Numaralama işi 
Kaymakamlar dün sabah ilbayw 

hkta. (vilayette) toplanarak nü• 
merotaj İ§ini gÖrüımütlerdir. 

Şehir içindeki nümerotaj bit• 
miftir. Bazı köyler kalmııtır. Bu• 
ralarda da nümerotaj ~ ayın oıı 
he~luc- 1.-.ı ... 1..tı.eceK .. ·a.. 

Nüfus yazımında çah§acak 111e

murların iıimleri teabit edilmek
tedir. Y akmda da nüfuı yaznnı 
için vilayette bil' merkez büroıu 

kurulacaktır. 

Uray şubeleri bir binaya 
toplanıyor 

Uray tarafından ıatm alma1' 
muhtelit hakem mahkemelerinin 
bulunduğu binaya fen heyeti, ma• 
kine, harita, yol, ıubelerini1' 
yerle§tirilmesi, Beyazıttaki bi• 
nada bulunan müfetti§lik büTO' 
tarının da uray merkez binuınıJ1 
üstünde fen heyetinden botalaca1' 
yere taşınmaar kararlatmııtır. 

Bu suretle urar. ıubeleri kııme1' 
bir yere toplanmıf olacaktrr. 

Tecim odaları Türkofise 
bağlanacak mı? 

Tecim odalarının Türkofise bal 
lanacağı yazılmııtı. Dün teeim O' 

dası ile Türkofiıe ilgililel' böylıı 
bir §eyin olmadığını söyl&mitler• 
dir. 

Yalnız Türkofiıin bir çok mrıt' 
takalar ayırarak buralardaki te• 
cim odalarından bir çok yönde1' 
yardım görmesi, tecim odalarını11 
fili olarak ofise bağlı gibi 1ıörü11' 
mesi sonucunu vermektedir. 

Havadisin bundan çıktığı söy• 
lenmektedir. 

Nöbetçi eczaneler 

Samatyada: Teofilo~. Aksarayd• 
z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şe1' 
remininde: A. Hamdi, Fenerde: fil 
milyadi, Şehıadebaşında: lsmail a• 
kı, Sirkecide: Beşir Kemal, Divan>'~ 
lunda: Esat, Beşiktaşta: Nail Hat, 
Kumkapıda: Belkis, Zeyrekte: H• 
san Hulnst, Galat.ada: Hidayet, B' 
yoflunda: Kanzuk, Güne~ Paııplff 
da: Karakin Kürk~iyan, Kurtal~ıtı 
Necdet, Kasımpaşada: Yeni Turl 
Halıcıoflunda: Yeni Türkiıe. 
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KRAL KOJTANTIN IN 
SEVG\l.İSİ . P~ENSES PAOlA 

ÜLKEMİZDE 
=~-------------.·---------------~--------1111111!!111!!!!!!!!!!!!!1!1!11111!1!!11!!!.;_ ______ .:_._.~~5-KtJR 

D'OSTEHEIMİ~ HATlllAlAlll Şarbag Ber-ikerin digevi 

Bölem ~ 19 Oiiimi.e Çeviren~ -
Kral komisqon almaz, 

11 enizelos alırmış/ 
Trakgada 
KURUN 

Adana suya kavuşuyor 
Ankarada verilen karar - - Şehrin fotografla haritası 
yapılacak - istasyon meydanı - Belediye borçlanıyor 

Ko.tantin bir ıün bir gazeteci· 
,.. f6yle elem itti: "ltalya bqka 
ınilletlerin hukukuna en ziyade 
riayet eclen bir devlettir. ltili.f 
devletleri araımda daima namus· 
lci.rane hareket eden ltalya ol· 
du.,, 

törleri araıında ıelip ıeçen bu 
hidi.aeden bir &J. aonra idi ki Ve
nizelos Almanyaya on bir torpito 
ımıarlamıttr· Huaual kltibi bu ıi
paritin komıiyonunu almaia me· 
mur olmuıtu. 

V enizeloı ile arasmck cereyan 
eden mücadelede kral Koıtantin 
çok muztarip olmuıtu• Bu müca· 
delede her iki taraf ID aili.hları 
müaavi olmaması büyük bir mu· 
kavemet kuvveti ıarfetmesine ıe· 
bep olmuttu ki ııhhati de bu 
yüzden bozulmuttu. 

Edirnede sıcak 
arthkça arbyor 

Adana p.rbayı Turhan Berfker 
Ankaraya giderek şehir işleri hak 
kında yüksek makamlarla ~mas

larda bulunmuştur 
Çahtma aaatıeri • Şehir au• Adana ba · .. 
l•rt •. K•t•nlıl•rın ll•mlyetl nüşüııde ~:eri ı!ı=: do: 

Edırne, (Özel a ... •P11'1lmdan) la .. 1 • tir §un · ,__ n soy eml§ • 
- Son pnlerde, Trakyanm her • 
tarafmda olduiu aibi, Edirnede IQME SUYU iŞi 
de tiddetli 11caklar olmuttur• Ev• Projeai mevcut olan 1 h • • ı · .. e rımız 
ve ki ıun ııcak dereceıi 40 ı bul· ıu teıitabnm ibalui için İl ba· 
muttu. kanlıiınm çalıntı üzerine Anka· 

Yeni Edirne ilbayı Osman Şa· raya ıitmiıtlm. 811 itler berhı
blnbq, ilbaylık çevresindeki dai· de görüpek mere bakanlıkta 
relerde çalıtma ıaatlerinl 1 elen Menin ve Tanua ıarbaylari da ~ 
2 ye ka.dar yapmıfbr. Genel iıpek· lunduju halde bir kaç toplanb 

(1) Prenses Oltheim'm bu hatıratı terlikteki çal1f1Dalar da bu saat• yapıldı. 
neşredilmeğe bafJandıiı zaman bu lerde oluyor. Bu itibarla ııftinde• B 
nun olyul bir enırtk& eoeri oldu#U •~ . u toplantılar ııoınmcla tehrl-

<Arkaa var) 

tahmin edilmiştl· Venizelos Parilte lik zati itlerini görmek mecburi· ~ızle, Merıin ve Tanua tehirleri· 

Ve ölümünden pek az bir za
lllan evvel (Salaomaeıiore) den 
ıelirken Romada bir kaç gtin kal· 
dıiı ıırada bana yazdılt bir mek· 
tupt& da ıöyle diyordu: "Fatiıt 
idenai ben Napolir.e ıelirken tren 
bilet paruını ve (Palermo) ya 
ıiderken npur navlununu almak 
istemedi. ltalyanlar bellim hak· 
kunda o kadar naziklne hareket 
ediyorlar ki bundan dolayı nuıl 
nıütebuaiı oldufumu izah ede· 

bulundufu J~n kralm metresine ait yetinde bulunan memurlar da nın ıu teaisatl•nnm yaptmlmuı 
ınem.,, mektuplan ve hatıralan neşretmekle geniıçe nefes almak ve ev ihtiyaç• da kararlqtmldı. 

Bu mektup 12 ikinciteırin 1922 Yunantstandakl rejim meselesi üze· larını kotarmak im'klillarllU ka· K 

t 

....!I.. rln bl 6--1 mak ı-ıe.u.ıı:.ı h"k arara lire· komlı•on,· -··ııat annhıele yuıhıııttır ki bu tıırlh- • r ....r 11lP • ..,. ne • • zanmıt bulunduklan ıibi de9lel • ' -
ten bir ay_,. kral ll • O Ya• ınoııııımllftDo Halbuki prtMHin bu itlerinden de fazlaca renclmıan ~ Mt yıldan 9falı olmomak 
kit kral "oıtantı' lf d·~ sllllerl •• bfru qafıda Ventselos a- 1 k b uzere ~ ıehrin ıu itlerini eksilt· 

A ,.., ley1ı.indeki ifadeleri bu zanftlll yan • a ınMmOaaı a il oluyor. meye koyacak. ura•lar '-u ... •-yı 
leri tarafm ardım edilmek HENDIS B .. ·y S ... nDt • ~ 

0 

..-..-119 oldutuna gleterlyor. Çünkü bu ya· · ~ IWH'A uraylar bankaaına on vwlda ıtd.._ 
tutile arebeye qtirak etme- •lar daha zf1ado venı-ııııtıer - • Bayındırlık bekanlıiı ou itleri yecektir. ,. u ~ 
ie ~ mütemayil airüaiyor• tından U.l .... .-.. aleJhllle vaki dairesi 1eflerinde11 IU mühendiai 

Bankanın ıenel direktaril son 
baharda tehrimize ıelmeyi vadet
ti . . Geldikten aonra eaular tubit 
edilecek ve telırimizde ev pptır
r..uk iatiyenler bu ıuretle Wirüi' 
kolaylık tarmUt olacaklardır. ' 

YENi JST ASYON ALANI 

Onceden yapılan mtıracaatl 
tekrarlamak üzere Devlet Dem~ 
yoll~ ~erkezi~~· yapılan uı.,. 
ma uzenne :rem iltaa1on alanm• 
parke haline konmumı da idare 
onarladı. 

Bu onaylama, idare tarafında 
tatbik edilecek ve bu nıretle a• 
lan süzelleımit olacaktır. ' 1 

90 BiN LIRALlıK BORÇLANP« 

Şehir kurulu tarafından ~ıl
maaı oııarlanan 90 bin litalm 
borçlanma için de lls11n. ıelen te
ıebbU.lercle bulundum. istenilen 
bazı vesikalar ba21rlanmakta· 1 

d~ , 
Bunlar ıarüldükten aoma bta 

paranın uraymma verilec;eJini 119 

muyorum. 

ASFALT YOUAR ela. . neşr ya n ehem - Bay Sabri tehir aulanmD Irat'! Sn projelerini INlllııldl lhtl,... 

K 1 K ti Y Ilı• miyetlnl dlfUrmek için )'Ullmlf gibi 
11 

ca ve ııhht ... _..__ u•d-ak i-
,.. .....,. n m ı:re- girtln6yor. tese ümünii yapmak, Meriç, ft .-~• , --

tinde olınuınclan c1oli7i iftihar "" Yunan cftmurlyetç!Jerl KMtantln Ergene :vataklannda iııcel-eler- çin ı,.,., deiitiJdilder yapılmak 
clereli. Ba ınillotin mazisine bü· aile1ln• mllU hanedan güoli ile bakını- de bulunmak üzere Edirnqe gel• lizmı ıeldiilnclen ıhncli ba elnik H6ldlaıot kmıaiile Cmıııatl,ei 
ytlk hıırıaed vardı ve Yunanistan yorlar. Birine! Yunan kralı Jorj Da· mittir. · lilderin merliade _._.. Halk Partiii ilnütıclen T.pilpıil-
lçia büyük v• meıut bir istikbal nimarkalı idi. Karw ve Kootantlnin EDiRNE _ IST ANBut YOLU sma d..- olnmmıktaclv. ye ııid-11: J:olmı tafl- yaptlm. •--·-~·"" imanı nrdı. Bu o• anası Rus prensesi ldL Adı (Olp) Edime - lıtanbul olun 1 Sonbahata dofiu itin eblllme- it, yecli sekiz ay- -Jlumıll 
Q.Lln i,çin p,n har~retli ve aarıılmaz olan bu prenses bir gUn lstanbuldan L l d Y. un .. ye konulaca"mı umu~o---. Bu ve ekailtmele konalmuttu. 
bir icl•l<li. peıprbıl ,.......- aedlmelerladea tanou sınırın an Lüleburga:ıa ka· g , _ • ·- O -Mrf\A,,_ .ıı 

00 

.--. ıhır olan ıı.ılle Mntmtır _ .Bli- itler üatenciye verildikten iliba· ıtenci, Uotenlii\nl 7apmaıb· 
Ben bazan bndioi ile lltlfe "lnpllah ha ldllııe bir l[llıı Mle .. • Jiik KarqlsdD :rcılu-. ;Jlll)Jlma- ~ ~ silr9 bir lıusak ~da fmdaıı ıııukaftle bomlmat .., .,. ıeklinde muziplik JaPDÜ bter- slp olur- YIM bir ııtı• -.. Jıral- 11 kararlafbrdautttr· bibnleblJeuiimlen ya.km - ftlBl h-"'na :reıılclon elıalltıneye diın. Ve g#ylo derdim: ııtnu -1---~ Bu o&- GoÇMEN AKDii DEVAM da Achm--. ~ Ye bol ... lionalnnqtar. 
- Siz benim çok hotum• gidi· I~ ukrattlik~ Oliga kmnıt. necllme91nlıl D>IYOR ya ka'ftlf8ıC&lml hekllJehllirla. El• bu defa .. lateldl cılnn•• 

soz n esm ş : "Ayasofya Yunanh • B .._ • Bu 'a' ---

yorsunuz. Şunun lc;in ki si• bir ıara değil, Rmlara !Ayıktır~ deııdş. . u,.~ Eoldı:aına kaa • ...ne ile coJraff ...., elrOJIC>o 1& - lıu J.01ıı ulalt ,_. .ı. 
timal adam111nız. Boyunuz uzun, Bagflnlerde Yunanı.tanda cıımuriyet- baııle y ..._ kasuı ırıı,,ıer11>o mik ~lardaıı birhlrine pek yetlnclecllr, renııiniz kumral. Badeın b\c;imin- çilerle kralcılar arasında mUnakaşa - den 300 banellk bir ~en ka· batlı oı... ÜÇ ..,ı.ir bir birlik ..U- Son defa ptlrilen elli ton ... ' 
delcl ıllzlerinizin mavi renai her lar olurken bu ııiller de p1ete ııtitilıı- filesi daha ıelmft...., Karaataç- cada ıetlnnlt olıı:rorlar elemek- fahla yeni bir teertıbe )'lllllllf .,. 
halele ıi .. balanuıdım ıelmit ola· iarmda geçiyor. VenlzeliaUer, yani taki göçmen eTine :rerlettirllınit- tir. lacalız. \ 
cak. Hllani• kral Al.ı-ttdra· cümuriyetçiler kraliçe Olp'uın bu tir. Önceden selmit olanlann Nitekim tehirlerin miistalılıel Almacali -- ıı&e, 'bir ı;.. 
dan.,. ııiizJerlnl kral ııanedııuınm y uııanb ol· hepsi Trakyaıuıl muhtelif 1erleri- pllnlan ela aıııi eaaalar iiıar'~"den aım rollan aıfalt wa.--'- m'yea.1--madıfına delil olarak giilteriyorlar. ne ··nde-''-ı.lercllr. - ·-- -Kral Kosıanlin benim bu tıllsle- Ve ..Yımaıılıllallda doim8' olmakla ııo ,......~ profetÖr Yamene ffrilmittir, deyiz. Bu suretle telır\min. .... 
time kaqı iliru ederdi: bir adam için Y11111111lı olmot& wı EDiRNE GOVENLIK t ı FOTOCR.AFLA HARIT A tablatlle ualllllf olacıılmr~, il 

- Ha'jtr yanılryonunuıı. Ben değildir~ d17orlat. J)!REKT(>RO Pil ~ ~ IOlulıtan çok müteeuir olurum. yç..,;ren) Edimeda ....,..ıu< clirektıllrll1 • - --· fen karallan • ~ renle araba çtU'pllil 
Sisten hiç h09lanmam. Ban Yu· ı-U--f--d-b-.----f--. iüne atanmıt olan eski lltanbul ~a daha~ ft eeulı liir te- Dörtyolda Erzin nabiy811n.t. _ı.,...... Ynnanlı olank doi- l 8 8 lf gaze ecl ııtıvenllk e1tre1ı111rlutıı ikinci b11- ıo'cle yapılahıhneol için flç telırin Mehmet kanaı .,. lmlıardetl ihı 
elam. Anlıyor muıun?,, (1) ••ıd•• ••ıd•• lüm direktör& Ahmet Demir ..:~aflarmm almmaaı eaan üze beraber aral>a ile çVtlikten ki,. o uru u Edirneye pllllit ve &devine~· nuue ele ilaili Binleri• ........... T~LL-1.. t_L 

kral Koıtantin Pariste iken bir Urfada -"·"Yenilik -mot.esi ıa-..m. balunilali. .....- --· 
...::- L_ ___ bahri. t ·ı 1 ~ eı- ---s 1 d ... Pi- timenclller ,. ... •• .... ınp.a 

1 
e ındir~fl'I sahibi avukat Bay Galip BOkak or- EMNiYET DANIŞKANUCI d ç b~lıiı bu teıebbüaümüzü zerindu arabavw 

1
_.irmek 

1
• _._ 

0 
an bir ltalyan ıirketinin ek· tasında öldilrf!lmii§tür• TrakJa ,-ı İopelderliii emn\. e tok iJllıaqılaclıjmcla ,aJaıı. mi!llt. •.· ~ -

törleri mürac&•t etmifler, kral ;. HAdise göyle olmuştur: Jel: itleri ~ · ....ı.;ı .,. da umanlarla hlrlikte lılr ~ Aralı . 
1
' lliriltmek için beniın taTauat 27 temmuz cumartesi Upını larak atanmıt olan O. S. Adal ı.. liuraya plmuln1 beldı,.ı.ıJirlz anın ~ ,.,ı... etııieınl ı.tenılflenll. _.t 17 raclclolerinde bir elinde kin itleri daııJtkanbima ta:rln .,. ~ aeldz DD IÜD • izHI • lalalelıtmclan ılmmak _...,.. 

Koatantin bu müracab liabul çantuı dijer elinde Uslim elola clilmit. emnirl itleri dlllUflwılı. blrlerin fotoiraflannı .:raca:: r tinde kalmqtır. 
etti. Direktörler iki ıün aonra mendili olckıla halde nine giden jma da eaki itkin danıtk•nı h·- tofraflan &ltıtlerile hG,u~ı...: o- Bu ıırada aiiratle ıelen fiınen- , 
llrlittüler. Fakat bu miil&ka- ~ fa1ttı1ıtan sonra .._ ft..,. ço- cllfer ualıaya çarparak ...,._ • Galip, elki batmahane bin&1mm IGai Denim Erin atanmuı OD&J• c.-1~. ~ uraya Yere- tar A. dahil olmak .H-- ı.ı.:.1_ 
IOııra lnııılar tekrar bana ıelerek ııniincle birdenbire arkuından o- lanmq, &devlerine ele Mtlumt- ......- ..., """'"' ...__. lıir teldifıe balunduları muzuııa ve yiizün• bofaltılan ta• lardv. Almacali olan ba liaritalar kileri Ye -ı..,ı 1!&11& JIUP .,_ 

. - Eier kral K111tantin Yuna- bancanm mennilorinclen alcloiı HAVA TEHLiKESi VE ~eoar Y- ..,.ı.nı.c.ı.'. mittir• 

1111
1an namma bizim ınü-i· ,....ıarı. h-en yere ,-ılalryor. KEŞANLILAR tir. ' ........... malılıılııtl laulilf .. 

.. lıarp ,_isi ıiparlt ecl-1< .,. Katil Galibin ifini bitirdikten Ha .... tııhliknini bilenler liJ:eli· EV y APTJRMAK fSnYEN. dllmlttlr. Tııltlı:lbt ..... -. .... 
ı._ bnclishıe ıa:ret ..ı.-tJetli - qajı ınaballelere ıloiru iine :ruılmak Ye içli Tericllerıle ıı.ıut B l 111İktarela koınisyon ver-Iİ"· kaçryor. bahmmak pyretl K-1don 41a ti solalclalrma lt:arp h.p Slziıı Kral ile aranızda yalan- Yakadan haberdar edilen c. battanbap. ~- Emili< Ye eJlam henliannm 1iım Eokitebircle ,..._ llııoııllı deni-
b), •e d01tluk varılp. JCendisine müclcleiımıımılsi, doktorlar"' - ilk adımda ilyellklere JUtlarak elan aoma ralnm llT ~ len banın oahlbi Ba1 JClmm ... ~ teklifinıüıi bildirebilir ınisl· bıta yatitiJ'Of· Yaralı i5in - La..a telılikeai kartıunclaki. :rurt· istlyeal.., - .. .....; -· hirlenerek lllmllttllr. ' iliz?~. lıil getiril.alı: ı.aotaneJO kalılınl· -erlilderini ..-... aldmq llllfbr. K&mm lıel eııJuldal- tOo ·: Decıııer. malı: istenirken ...ı1et1 i,-1 gllriil· olu yuıtlatlarmumn isimlerini Baııka s-1 elbekııllrllyle JllPt• tııl.ı.ta. t.lıat ~ isia ı.ı.. 

Ben bu aclamlann tekliflerini mecliilnden otomobil ile nakledil- birer birer yazı70l1DD: lan ı.on-a tberine ilk olank ..,. 111ylemedlil .. lıllıime ele ~la blldinlim. Bunun üzerine ıniyerek secliye ile meınleket hu- lira Aılanqa iki :rlls biıı lira -U· ıltmecllll. o c:ı....dald lılr 'ber-bir d L- be • . 
1 

k taneıine kaldmhyor. Hastanede Şapçılı Bay Mustafa 500 ••m-:•~İ~oı:ı'naı:n::m~ı-fbr_·~-----I herden tedirik eltili L-.-'-- ı.. __ 
._ nun bu türlü il ere a• Maltalı Kadir ı _ ... -~ılnm taniye ettl

0 

!C~ ifeıleti almmak isıe- yaralı hir Gtlmlldlaell Halli lbrahJın ııoo Dem ~ l!lırn !1111 ıalıima iJI ..ı-ı; ........... . 
.._ teldlf olunan bir koç mJ. 181 tıllJliyemeden tlzlerini bt:ra- Fabılkael Ali : Baeı ella Ram 2SO ,...ıtaia, .. )'llzıl., aehirlmip ıı. ~parayı reddetti. ta kaplJM°• l'abrlka"' Mehmet Ali ııoo TedmenAml 1119 clUlil sllylenmekteclir. 

-• •• • - . , _., ~ı....ı... Takibat denm edfıor· , SaMth tııraııım 500 Af$11small 2llO Aelliye tahkikat •a-akta· -~~~--=:____:_----'~:__~_:_~~~~~~~::__:.~~~~~~·:·B~e~l~~~~~erfm~~d~ı~~~~~~==--J=-r=-::::~ 
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Ydzan: H. G. Wells 

Himala.ya srrtlarında, bir yanı ulu 
ormanlar, öbüryaru yüksek yaylalar • 
la çeTrili bir memlekette alanı dar, 
ancak haznesi zengin bir raça. hü • 
küm sürüyordu. Racanın bir düziye 

para biriktirdiği, haznenin pek dolu ol
duğu söylenirdi. 

Ra~ 1\-findapur'a geldiği zaman 
burası küçük bir kasabacıktı. O, bu 
kasabayı bir şehir haline getirdi. Sa
rayının kocaman kayalardan yapılma 
burçlarının eteğinde, yassı damlı ker
piç ku1ubeler çoğaldı: Bir kaç katlı 
evler yerden bitercesine yükseldi. Es -
kiden bir tek yerlinin barındığı nok
tada şimdi koskoca. bir pazar vardı. 
Memleketin yüzü gUlmüştU. Racamn 
hazne dedikodusu da işte bu sıra -
Jarda dillere düŞmüştü. 

Raça., iri yapılı, uzun siyah sakal -
b, sarı benizli, kalın dudaklı bir a -
damdı. Dindarlığına söz yoktu. Sert· 
tL Şöyle böyle işlerde bile hiç kimse 
ona. karşı ağız açamazdı. Hareketle • 
rlntle öyle anlaşılmaz, akıl ermez bir 
gidişi vardı. 

Veziri Gulam Şah bir uşaktan, bir 
aletten; en büyük kumandam küçük 
riltbede bir zabitten farklı değildi. 
Raçn, nüfuzunun, kudreünin verdiği 
cür'etJe onlara açıkça çıkışmaktan, 

kemlilerine bile dilediği zaman avuç -
lan içinde kırılacak birer aletten baş
ka bir şey olmadıklarml söylemekten 
çekhntıezdi· 

Racanın çocuğu yoktu. Yalnız A -
zim Han isminde bir amca oğlu var
dı ki racadan çok çekinir, yalnız tah -
tı ele geçirmek için raçanm bir an 
önce ölmesine için için düa ederdL 

:Bu küçük Minapur raca.sının bir 
hazne yapmakla uğraştığı lafım orta· 
ya kimin attığı belli değildir. Belki 
ele raı;anın öteberi satın aldığı vur -
guncuların ağzından yayılmıştır. ön
celeri raçawn değerli yakutlar satın 
alıp emin yerlere gizlediği söylendi; 
sonraları bu yakut dedikodularına 

daha başka mücevherler, inciler, el -
maslar, çeşit çeşit taşların dedikodu
ları katıldı. Dedikodu Allapor'daki 
komiserin kulağına kadar gitti· En 
son Mindapur sarayının kendisine de 
sokuldu. O kadar ki raçarun amca 
oğlu ve mirasçısı ordu komutam, ge· 

neral rütbesinde Azim Hanla vezir 1 
Gulam Şah bunun üzerinde gizli giz • 
11 konuşur oldular. G.Jllam Şah, cam 
sıkgın: 

- Bir şey, benden sakladığı bir ş~y 
var, diyordu. 

Azim Han, kurnaz görünmek isti -
yordu: 

- nen ne öğrenirsem size bildiri -
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Necdet gişenin yanındaki küçiik 
stadyom kapısından girdi. iki tarafın· 
da frenk çınarları dizilen yoldan yii • 
rüdü· Aşl boyalı klüp binası, stilize 
edilmiş mercan renkli bir tayyare gi· 
biydi: Bir gövde iki kanat. - ihtiyar 
bahçıvan Barba, elinde bir keser sal· 
Jıyarak tenis kortu sahadan ayıran 
tahta perdenin kapısından çıkıyordu. 
Necdet ona sordu: 

- içeride kimler var? 
Barba kısaca: 

- Beyler içeride, dedi. 
Aşağı kattaki soyunma salonunda 

epey hareket vardı· Necdet kapıyı a
ralayıp bakınca evvela Zekiyi forma· 
sını giymiş olduğu halde gördü. O· 
nun yanmda Fikretle Muzaffer so -
yunuyorlardr. Öyle ya, bugün pazar 
egzersiz günü. Bu sene .sarı laciverde 
.. mpiyonluk muhakkak· Antrenör 
Çvenk ellerini ~ırpıyor, kendine mah
sus tuhaf türkçesile: 

- Haydi efendim, haydi · efendim, 
amman efendim! diyordu. 

======~.(?,.!:.. 
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rim, şimdilik bir bildiğim yok, diyor· 
du.. 

Gulam, bir şey bulmaya çalışıyor • 
du: 

- Dalgın dalgın, şarkı mırıldana -
rak, bir aşağı bir yukarı dolaşıp du -
ruyor, keyfinden bşkasını düşünme -
yen bir adam hali var. 

- ileri! Veli Reis vuruldu. ilerı.. Bunların hepsin 
öldürmeli. Bunların birini sağ koymayın ... 

Azim Han, rüyasında konuşur gibi 
idi: 

- Daha da başka yakutları olduğu
nu söylüyorlar. 

- Hele üç aydan, o lngilizin geldiği 
gündenberi hali tuhaflaştı· lriyan bir 
İngiliz. Yaşına göre yüzünde hiç de 
buruşuğu yok. Allı kırmızılı saçtı, so -
kakta herkes.in gözüne çarpacak de -
recede kahkaha ile gülüyor. Geldiği 

zaman gülüyordu, giderken, raçanın 
da birlikte kahkahalar attığını işit -
tik. 

- Sonra? 
- Sonrası bu! İngiliz ya bir elmas 

ya bir yakut tecimeridir. İngilizler bu 
alışverişi yaparlar mı? 

- Bu adamı göremediğime canım sı
kıldı. 

- Giderken avuç dolu altın götür -
dü. 

İkisi bir müddet sustular. llerde dö· 
nen kuyu dolabının çıkardığı gürül • 
tü ile kuyunun etrafında sesler, ha -
vada tatlı yankılar bırakıyordu. Gu -
lam yine söze başladı: 

- Bu İngiliz gelip gittikten sonra 
raça büsbütün değişti· Dilinin altında 
benden ' sakladığı bir şey var. Yakut! 
Yakuttan başka ne olmak ihtimali 
var? 

- Demek toprağa gömmüyor. 
- Gömmüyor amma gömecek, sonra 

da kazdırıp çıkaracak, bakacak.. Ba -
zan sessiz sessiz yürüyorum, ansızın 
karşısına çıkıyorum, şaşalıyor .. 

- ihtiyar, sinirleri bozuk. 
Sustular· Gulam yine söylendi: 

- O İngiliz gelmeden raça bu ka • 
dar ihtiyar, bu kadar sinirli değil • 
di .. 

Bu konuşmadan bir kaç gün sonra 
saraya bir demir kasa getirdiler. Bir 
sandık içinde getirilen bu kasa, Hi • 
malılya civarında şimdiye kadar gö -
rülmemiş derecede büyük bir şeydi. 
Bir fil ancak taşıyabiliyordu. Bu ka -
sayı, bin güçlükle yerine kadar götü
rebilmek için günlerce ve günlerce 
uğraşaılar· Allapar'da, bu kasanın gö
türülüşünü görmek üzere, halk, istas
yona yığılmıştı. 

Kasayı, fillerle ve bir sürü amele· 
nin yi.salarile dağa tırmandırmak i -
ca.p etti. Tören salonunda kasanın ka
pağı açıldığı zaman herkes içinin bü· 
yüklüğüne şaştı· Bunun, lngilterede, 

Kılıçlar, baltalar, topuzlar biribi • ı 
rine çarpıyor, şurada burada bir baş, 
omuzların ilstüııden düşerek yere vu· 
varlanıyor, orada bir göğüs mızrakla 
deliniyor ve kanlar içinde yuvarla • 
nıyor· •• 

Venedik gemisinin çanaklıklarına 

çılfan ok~ular, Türklerin üzerine yağ -
mur gibi ok yağdırıyorlardı. Levent • 
lerin çoğu bu yüzden kalkanlarım bi· 
rer şemsiye giib başlarının üstünde 
tutuyorlar, silc"ıhlarını kullanmak için 
ancak sağ elleri serbest kalıyordu. 

- Vuuur! ... 
- Ali! .. Sağa bak?. .. 
- Sinan ... Kara Hasanm yardımı-

na koş •• Çabuk!.· 
- lleri! .. Ileri? .• Vur!. 
Diye bağıran sesler biribirine ka· 

rışıyor, bunların hepsinin üstünde, 
Ka. Veli Reisin gür kumandaları et. 
rafı titretiyordu. 

Kara Veli her an daha çok coşu • 
yotdU· 

Yolunu, diğer leventlerden daha 
önce açıyor, durmadan ilerliyordu. 
Daha ziyade giderse dört yanını dü~
man kuşatmış olacaktı. 

Gözünün hiç bir şey görmediği an· 
laşılıyordu. 

Venedikli Armenyoya karşı duy • 
duğu kin, alabildiğine ve gittikçe ar· 
tıyordu. Her halde bu tuzakçı korsa· 
nın karşısına kadar gitmek, onn: 

- Kılıcını sıyır "e erler gibi dö • 
vüş! •• 0 

Diye haykıracaktı. 
Halbuki Armenyo bir adım bile 

ilerlemiyor, Türklerin beş altı misli 
olan askerlerini ileri süriiyordu. 

Leventler. alda durgunluk verecek 
derecede yiğitçe dÖ\'ÜŞÜyorlardı. ;Fa· 
kat VenedikJiler de, güverteye devri • 
len direk ve yelkeni elden geldiği ka· 
dar toplamışlar, oldukça düzgün bir 
cephe kurmuşlardı. 

Kara Veli Reis tek başına bu cep
heyi yarmış, amiral Armenyoya doğ· 

ru adım adım ilerliyordu. 
Armenyo bu hali gördüğü zaman: 

- Kendi ayağile geliyor.· Şimdi ye· 
re sereceğim ve Kara kartal bu sefer 
denizin dibini boylamazsa benim av -
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raea hesabına bilhassa sihirbazlar ta· 
rafından yapıldığı rivayetleri aldı yü· 
rüdü. 

(Sonu Yann). 

(1) Raca, Hint prenslerinin ünvanıdır. 
Mihrace büyük prens 11erindedir. 

laştıran Cemil efendi bile onu görün· 
ce durakaldı. Bu kadar da vefasızlık 
olur mu? Ayol bir senedir nereler • 
deydin? 1 Bu, Necdetin hayatında çok za • 

Yazan: Safiye Erol 

• nıandrr tatmadığı, lezzetini unuttuğu 
bir zevk oldu. O, Bedriye ile tanıştığı 
gündenberi her şeyi, herkesi tek bir 
iştiyak uğrunda ihmal etmiş, girmek 

Yukarı kattaki büyük salon oldukça 
kalabalık, hep tanıdık . simalar. llk 
çocukluk senelerindenberi insanın zih 
nine nakşolan, dokunaklı bir hatıra 
bırakan dost çehreler. Mektep arka • 
daşı, mahalle arkadaşı, klüp arka • 
daşı. Bir sene ayrılıktan sonra bir çok 
sevgili vücudü böyle bir arada gör -
mek insana ne büyük helecan Yeri -
yor. - Avcı Sait Bey golf pantolon • 
Jarı giymiş dolaşıyor, peşi sıra köpe
ği Cimba. Köşede bir koltukta Galip 
Bey oturmuş raket tamir ediyor. Rad· 
yonun önünde Mümtaz Beyle Hulki 
Bey ayakta durmuşlar, makineyi ku· 
caklıyorlar· Hayri Celalle Şakir Bey 
bir tarafta bir idare meselesini si · 
nirli jestlerle müzakere ediyorlar. A
rif (Zekinin kardeşi) Saip Beyi kız • 
dmyor. Saip Beyden zehir zemberek 
cevaplar alıyor, fakat bu Uflar bat • 
maz, bilakis hoşa gider. Sağdaki o • 
dadan tavla şıkırtısı, şeş beş, dübarn 
gibi sesler duyuluyor. - Herke.'! Nec· 
detin etraf mı. sardı. Kahve, çay do • 

istediği diyara vasıl olamamış, fa -
kat eı:ıki dünyası ile de irtibatı kay • 
betmemişti. - Senelerce bir kuru ova· 
da yürüdükten sonra kendini birden -
bire vatanın gül bahçelerinde bulan 
bir adam gibiydi. Burası, y~lnız se"~· 
gili klübü Fenerbahçe değildi. Bura • 
sı, kaygusuz çocukluk hatıralarının, 
henüz kanadı kırılmamış gençlik e • 
mellerinin rengini, kokusunu muhafa· 
za etmiş bir asudelik yuvası, bir hu • 
zur ve sükun cenneti idi. - Necdet 
kendi hayatını ikiye bölüyordu: Ev • 
vel ve sonra. Evvel dediği, Bedriyeyi 
tanımazdan en-el yaşadığı hayattr. 
Sonra dediği, Bedriyenin ortaya çık -
tığı günü takip eden zamandı. Aşk, bu 
gencin hayatını, eskiye göre tek hir 
benzeyiş noktaı:;ı bırakmayacak kadar 
değiştirmişti· Şimdi arkadnşlarınm sa· 
mimi muhitinde kaygusuz maziyi ya· 
na yana düşünüyor "Ah ne olur )ine 
öyle olabilsem!,, diyordu. -

Bu sırada sağdaki odanın kapısı 

açıldı, Burhan göründü! Necdet, te
pesine ateş düşmüş gibi irkildi. Bur· 

cumda demektir. Onu yedekte Vene· ı 
diğe kadar götüreceğim. 

Diyerek gülümsüyordu. 
O gece gözile gördüğü yangından 

nasıl kurtulduğuna bir türlü akıl er· 
diremediği bu gemiyi şimdiden ya -
kalamış sanıyordu. 

Burak, Kara Velinin bulundüğu fe· 
na vaziyeti görmüş ve kavramıştı. O
nun dört yanım saran Venedik as • 
kerlerine karşı yiğitçe ve göz açtır· 
madan dövüştüğü inkar edilemezdi. 
Fakat iki tarafm arasında bu kadar 
büyük bir nisbetsizlik bulunduğu bu 
dövüş, çok uzayamazdı· 

Burak, geniş ağızlı kılıcım birer 
şimşek parıltısile savurarak bağır • 
dı: 

- Reise arkadaşlar! .. Reise? .. 
Leventler bu sözlerin manasını ve 

değerini anlamışlardı. 

Büyük bir hamle ile ileriye atıldı
lar. 

Venedik askerleri sarsılıyorlar, yı
kılıyorlar, gerileyorlardı. 

Türk yiğitleri ilerliyorlardı· 
Burak, yirmi otuz kişiye karşı de -

mindenberi eşsiz bir dövüş yapan Ve· 
Ii Reisin yanına varmıştı ki tepeden 
gelen bir ok, başının U~tün.de tuttu -
ğu kalkana çarptı ve kaydr. Onun ar
kasın dan ikinci bir ok ıslık çaldı. 

Armenyonun yanına varmak için 
ancak üç dört a ım daha istiyen Ve
li Reis, sarsıldı. Sallandi. 

Burak onun ağırlaştığını hemen 
gördü. 

Kara Hasanla arkadaşları da on -
tarın yanlarına yetişmişler, güverte 
boyunca. yeniden çelik bir cephe kur
muşlardı. Fakat ne oluyordu? Veli 
Rei:ııı ıt0n defa. bUttin gticUnü harca • 
yarak kılıcını havaya kaldırmış, son· 
ra sol elini omuzlarının arkasına 

uzatmıştı. 

Burak oraya baktı· 
Bir okun Veli Reisin kürek kemi • 

ği hizasında, yarıya yakın gömüldü· 
ğünü gördü. Veli Reis yaralı bir ars
lan gibi homurdandı. 

- Kara Hasan! .• 
- Ne ,·ar? 
Hem dövüşüyorlar, hem de böyle ko

nuşuyorlardı. 

- Reis yaralandı. 
Kara Hasan babasına baktı. Sahi· 

den onun yüzü sararmıştı· 
Leventler de gördüler. 

- Reis yaralandı. 
- Reis vuruldu ... 
- Okla vuruldu. Düşüyor! •• 

Cephe sarsılmıştı. 

hanettinle göz göze gelince selamlaş· 
tılar. Bu fena tesadüften sıkılan di • 
ğer gençler, hepbirden sustular. Nec· 
det de gitmek üzere kalktı. - Mer • 
diven başında sarı lacivert fanilalı Qn 
yedi yaşlannla iki çocuk, onun telaşlı 
telaşlı yürüyüşüne hayretle baktılar. 
Biri. arkasından dedi ki: 

- Bunu tanır mısın? Muharrir. 
dir. Bedriyeyi seviyordu· · 

- Hangi Bedriyeyi? 
- Hani• canım sarı saçlı, uzun boy· 

lu gilzel bir kadın vardı. Hep beyaz
lar giyerdi. Hani bir futası var. Maç· 
lara da geliyordu. 

- Ha anladım. Nesrinle gezerdi. 
Ey· .. ne olmuş? ' 

- Ne olacak, o güzel kadin bizim 
avcı Burhanettin Beyle evlendi. Bu 
Necdet de yeisiden Kadıköyden kaç • 
tı. Ağabeyimle eniştem anlatıyorlar, 

hala Bedriyeye tutkunmuş. 
- Allah Allam_! Bu Necdet ismin

de bir keramet var galiba. Necdetter 
hep böyle aşık mı oluyor nedir? Kaç 
tane Necdet tanıdımsa hiç biri · ıe • 
kin değil. Bilirorsun ya Kadıköyü -
müzün dilJere destan aşıkları arasın· 
da yarım düzinesinin adı Necdettir. 
'J'Öybeler olsun. Aşık olmak da ne de -
mek sanki? Züppelik . 

Diğer çocuk, mısırpüskülÜ gibi sa
n sa(lı, uzunca burunlu bir • tenisçi, 
arkadaşının kulağına eğilip: 

- Arpaları fazla geliyor! Dedi· 

Venedik askerleri: · 
- Vivaaa! •• 
Diye haykırdılar. Bu onların za 

sesleri idi. Armenyo da serinçle 
ğırıyordu: 

- Ileri!· Veli Reis vuruldu. lle 
Bunların hepsini öldürmeli .• Hiç 
rini sağ koymayın! ... 

Bu sözlerle kendi askerlerini c 
turuyor, Türk leventlerinin cesarP 
terini kırıyordu. 

Halbuki Türkler: 
- Reisin öcünü alacağız!.· lleri 
Diye haykırarak düşmanın üstü 

daha büyük bir hızla atddılar. 
Bir iki saniyede Venediklileri l 

umulmryaca.k kadar geriye sürmü 
terdi 

Veli Reis doğrulamıyordu. 
Deli Murat onu kucakladı. Bur 

ile Hasan onun öntinü kesmişler, 
isin düşman elinde kalmaması iç· 
elden geleni yapıyorlardı. 

Başka bir levent de reisin bir k 
tundan tuttu. 

Geriye çektiler· 
· Veli Reisin ağzının kenarında b 
iki kan sızıntısı görüldü. 

Geri gitmek istemiyordu. 
Fakat onu dinlemediler. 
Sırtında, elbisesile derisi arasm 

topJanan pıhtı pıhtı kanlar, yakası 
nın kenarından taşryordu. 

Burak, düşmanla başa çıkılamıy 
cai'tnı anladı. Çünkü onlar Türkler 
yedi seltiz ınisll idi. Zırhları var 
üstelik Veli Reis vurulduğu için 
fere iyice inanmışlardı· Türklerde 
ne kadar azda olsa ümitsizlik sezili 
yordu. 

Dvwolc. büsbütün msıhvolmakta e 
gemi c d6nmeyı ve top ateşııe ve . 
dik gemisinden öç almayı düş\indü 
Hem dövüşüyor, hem de bunu Kat 
Hasana soruyordu. 

Kara Hasan babasının yaralan 
masından çok ~zmıştı ve artık hiç b" 
şey görmüyordu. Fakat kızgınlıkl•. 
değil, düşünerek iş yapılacak zama.ıı 

dL 
Burak'ın sorgusuna cevap verdi: 

•u~pauıSa~ ıJ"tl?A ·"UlJ!~lPla5 !~a? -
yaptığımız yanlışı duzeltmelıyız .. 

Burak kumandayı verdi: 
_ Geriye? •• Reisin yanına. Reis öl• 

medi.. Yalnız yaralıdır. Onun öcüntl 
alalım·. Onun öcünü ne olacak.? 

- Onun öcünü başka türlü alaca. ' 
ğız ... Geriye ı... Dövüşe ·dövüşe geıt 
gidiyoruz .•• 

( Arkaaı var) 

Yanlarnıa gelen kendi akranları 
diğer bir çocukla beraber pesten, ıs • 
lıklı bir tango söyleyip fıkırdaşırlat' 
ktn büyüklerden biri salondan çıkıl 
onları biı·az .haşladı. Köskös çekildi' 
ler. . • • • 

Necdet, pist kenarındaki yolda yii' 
rürken Burhan ona yetişti; bir IAhtJ 
durmasıru ve kendisini dinlmesini ri' 
ca etti. Diyordu ki: 

- Neden beni görünce ifrit görnıiif 
gibi oluyorsunuz? Ben sizi köyünüı ' 
den, klUbünüzden kaçıracak kadııt 
size ne fenalık yaptım? Bedriye ha ' 
nımı sizin elinizden almış değiUJO• 
Ben olmasam da o sizinle evlenmet' 
d;. O halde? 
· Necdet, bu muhaverenin neticesiı' 

liğini işaret eder gibi yorgun bir ta ' 
vırla omuzlarını silkti • 

- Kaçtığım şahsınızdan değildir• 
Belki şahsınıza taalluku olan bazı hl' 
tıralar. Siz .,lmasaydınız da Bedri • 
yenin beni yine kabul etmiyeceğil11 
kat'iyyette nasıl iddia edebilirsini:t1 
Elbet benim de bildiğim bir şey ve.t 
Sizinle bu mevzuu görüşmek istemet' 
dim. Fakat mademki oldu, şunu d~ 
söyleyim ki Bedriyeyi çok bedbaht et' 
tiniz. Onun için sizi görmek istemj ' 
yorum. 

· Burhan başını eğdi, düşündü. J{ıt' 
ranlıkta saha11ın kenarında aşağı :)'ıl' 
karı dola ı • rl 



ltalyanlar nerelerden 
hücum edebilirler? 

Adua muharipleri toplanarak tören 
yaptılar 60 bin Habeş muharibi 

Adisababada çadır kurdu 
Paris, 5 (A.A.) - Maten ga· yakınında sınır üzerinde önemli 

zeteıinin Londra aytarı Adisaba· miktarda Habeı askerlerinin top· 
hadan gelen ve 1896 Adua mey· landığı bildirilmektedir. 
dan muharebesine girmiş bulu • J SEVKlY AT DEVAM 
nan eski muharipler tarafından EDİYOR 
Üün tertip edilen yurtsever toplan 1 Napoli, 5 (A.A.) - 1500 uz· 
h'ya büyük bir kalabalığın iştirak 1 man (mütehauıı) işçi ve önem· 
ettiğini bildiren telgrafları neş • Ii miktarda gereç (levazım) t&§I• 

retmektedir. yan (Nazario Sauro) gemiıi, E· 
Adisababadaki diplomasi çe • ritreye hareket etmittir. 

~enlerinde muhtemel muharebe· CENEVRE DELEGELERiNiN 
Ye ait ıüel hareketler görüşülmek· RAPORU HABEŞISTANDA 
tedir. NtKBINLIK UYANDIRDI 

Bathca İtalyan hücumunun Londra, 5 (A.A.) - . Adiıaba-
Maıura - Adigrat demir yolunu hadan Times gazetesine haber ve· 
bir üı olarak kullanacağı ve bu rildiğine göre, Habeıiıtanm Ce • 
hücumun başlıca hedeflerinin as· nevredeki delegesi profesör Jeze
kuun ve Adua olacağı sanılmak· nin raporu pazar günü buraya gel 
tadır. miş ve nikbin duygular uyandır· 
Akıumun İtalyan askerleri ta· mıştır. 

raf mdan zaptı, Habeşler üzerin· HABEŞ MUHARIPLAR 
'de pek büyük manevi bir etki (te· Londra, 5 (A.A.) - Adisaba· 
air) yapacaktır. Çünkü Aksum hadan Times gazetesine haber ve
mümbit bir bölgenin merkezi ol- rildiğine göre, Konta ve Vallamo 
~aktan hafka Menelik zamanın· bölgelerinin 60.000 muharibi A· 
C:la ltaJyan askerlerinin Habeşler disababa etrafında çadır kurmuı· 
tarafından kılıçtan geçirildiği a- lardır. 
landır. İmparator, bu muharipler nez· 

Bir kaç giindenberi Ual • Ual dine bir memur göndermiıtir. 

Göbels söylQyor ve dev
letler le · eğleniyor ! 

Almanlarla Yahudilerin evlenmesine artık müsaade 
edilmiyec~ktir t~mizleme ameliyesi yapıyoruz 

Berlin, S (A.A.) - Bay Gab
J;elı, dün Esıende fu diyevde bu· 
lunmuttur: 

•. "lıtikbalde Almanlarla yahudi· 

lerin evlenmesine artık müsaade 
edil.miyecektir. Çünkü biz soyu· 
muzdaki tereddinin gelecek ne· 
•illerde de devam etmesini kabul 
etmiyeceğiz. 

~ Kuvvetimizi tanıyoruz. Düt· 
manlanmızı da tanıyoruz. Bizden 
bahsederken, daima aldanmı§ o· 
1an yabancı gazeteler, nasyonal • 
aoıyaliıt hükumeti buhranından 
bahıetmiılerdir. Hayır, mevzuu 
ba.hsolan §ey, bir temizleme ame· 
liyeai, bir tasfiye kürüdiir. Bizi 
tahrik eden yahudilerdir. Biz, on· 
lara karıı büyük bir sabır göste· 
dik. Bu sabrımızı bizden yana o· 
lan bir çokları anlamamışlar· 
dır. 

Yahudilerin bize karşı alacak· 
ları duruma göre, biz de onlara 
ayni muameleyi yapacağız. Ya· 
hudi halkı ülkemizde misafir sı· 
fatile kendilerine tatbik edilmek· 
te olan kanunlara riayet etmelidir· 
ler.,, 

da Belfastta herkesin gözü önün
de evlerin yrktldrğrru görmek ka
bildir. 

Fransızlara gelince, onlar lren
di memleketlerinin iç işleri üze· 
rine dikkatlerini dikebilrler.,, 

Koca Sinan 
(Üstyanı 1 inci sayfada) 

Bu iş için Türk tarihi araştırma 
kurumu şimdiden çalışmaktadır. Bu 
yönden ayni zamanda bu büyük dMıi 
Türk mimarının biyolojik ve mor • 
foJojik şahsiyeti de incelenmek ve bu 
dahi adamın büyük hususiyetleri is • 
keletinde de aranmak istenilmiştir. 

Türk tarihi araştırma kurum un un 
verdiği bu karar üzerine koca Sinanın 
mezarının ufak bir kısmı Türk tarihi 
araştırma kurumunun seçtiği bir he • 
yet önünde büyük bir dikkatle 1-8-
1935 tarihinde açılmıştır. Ve ne yazık 
ki iskeletin pek büyük bir kısmının 
ç:k bozulmuş bir hale ge~diği ~örü~· 
müstür· Zamanın ve tahrıp amillerı • 
ninj tesirinden kurtularak bugüne k.a· 
dar kalabilmiş iskelet kısımlarından 
bazrJarı üzednde tetkik yapılmış ve 
yine ayni heyet önünde mezar kapan
mıştır. Ayni zamanda mezarın toprak 
üstündeki ve altındaki yapılış tarzı 
mimari noktasından anlaşılmak üzere 
ölçüleri alınmıştır. Bay Göbbels, Habeş işinden 

bahsederek bir kaç sene evvel d ' ı ~ d. · b. Bay Şefik, işbaşın a harbi kanun dışında i an e ıcı ır 

• 
s l NEMA 
Alman/arım Yeni Yıldızları 

l' -

Avrupa. ve :A'merlka.da, büyük yıl • ı 
dızların peşi sıra yeni yeni yıldızlar 
yetiştirmek için, devamlı surette çalı
şılıyor· Bu yoldaki uğraşmalar, her 
zaman umulduğu gibi yıldızların or· 
taya çıkmasına yaramıyorsa da, ba • 
zan da verilen emeğin boşa gitmediği 
görülüyor. 

Son zamanlarda yeni yıldız yetiş • 
tirmekte, biJhassa Almanlar ileri git
tiler ve bu yoldaki çalışmaları sıra • 
smda muhtelif filmlerde önce kil • 
çük küçük roller verilen bir kaç yıl • 
dız kısa bir zaman içerisinde kayda 
deier kabiliyet gösterip göze çarptı-
lar. · 

Şimdi hayli şöhret edinmiş bulu • 

••• 

·. .. ı. --
nan yeni Alman yıldızların·dan ilçü • 1ü kadın kıyafetine girdiği filmdt•! ..• 
nün resmini, yukarıda yanyana bulu- .Almanyanın yeni kadın yıldızı 0 [ i' ın· 

yorsunuz. Bunlardan soldaki Karola de rolünü benimsemiş, hassasiye1k o.r· 
Höndür. Bu yıldız, "Benim talihim,, uamasınr bilmişti .... 
ismindeki eğlenceli filmde oynamış, Sağdaki yıldız, Heli Finkentseller-
bu filmdeki oynayışı pek hoşa gitmiş- dfr. Kendisinin en ziyade başarıkh • 
tir. 1 k ·· t d·-· f'l l k ' 

O tad k. Id M . A d ı gos er ıgı ı m o ara - 'EYJenme 
r a ı yı ız, arıya 11 ergast - . ... 

tır. En cazip görünüşle r r· ·· . ı grevı,, anılıyor. 1 ıldız, bu filmde hir o unu oyna b k iti .. 
dıg·ı film "Son istasyon sa 1 A- şar ay arısı ro nu yapmaktadı r. 

' " yı ıyor. T "ld b l b b" t• teşli Macar yıldız Franziska Gale ilk emsı _ e aş 1 aşın~ . ır ıp canl <"ıı · 
filmlerinde eş olan Pavl Hörbiger, bu dırdıgından bahsedılıror. 
filmde buna eş olmuştur· l\fariya An- Geçen sezondaki filmlerine ni;;lıet· 
dergasta, ge~en sinema mevsiminde le önümüzdeki sezonda daha bü: "ik 
lstanbulda "Saray,, sinemasında ilk ~ollerde görülecekleri yazılan bu üç 
defa gösterilen bir filmde de, Güstav yıldızın yukarıdaki resimlerinden. yaz 
Fröliş eşti. Güst.av Frölişin atlı su · tatili sırasındaki sokak giyinişleri 

bay rolünii yaptığı ve bir aralık köy· hakkında da bir fikir edinebiliı-~inizl 

Valsi,, Filmi 
...------~---~-------...... ----------------~-------------------------------------------------~------------------Stüdyoda Bir Saray Kuruldu! 

"Kral valsi,. ismini taşıyacak olan ki Kral saraymın geniş salonu da, bil· rnan yıldızlarından Heli Finkentsel · 
bir filmin çevrilmesi tamamlandı. Al- tün ihtişamile gözönüne getiriJmiştir. Ier bu filmde .Münihin ünlü bir kah· 
manlar, bu filmin büyük bir kısmını Bir baloya ait ı:ıafha, bu salonda ge· vehanesi sahibinin kızı rolünü, Pavl 
Münihte çevirdiler. Filmin dekoru • çiyor. Stüdyoda, sarayın bir örneği Hörbiger Kral !\faks rolünü, Yilli 
nu, Münihin eski devri gözönüne ge· yükselmiştir. Forst Kont Tettenbah rolünü temsil 
tiren tarafları teşkil ediyor· Filmin konusu, sonradan Avustur· ediyorlar. Son ikisi imparator Fran • 

öte taraftan bazı safhalar için de ya imparatoriçesi olan Elizabetin, sova Jozef namına delege olarak gi
Noybabelsberg stüdyolarında dekor · Bavyeralı Prenses Zisi olarak tanın - dip Elizabete evleniş teklifini bildi • 
Jar ·kurulmuştur. Bu arada Münihte- dığı zamandan alınmıştır. Yeni Al • riyorJar. 

andlatmayı imza eden devletler· lstanbul genel sa vamanlığı yar 
le eğlenmiş ve yaba~c~ ülk~ ga· !arından Bay Şefjk, bir aylık izin 
zetelerine kendi işlerı ıle ugraş· müddetini tamamlamıştır. . 
nıalarmı tavsiye ettikten sonra Genel savamanyar, Bay Şefik, 

........ mı •""'11''-iilflll1111llC;M1MlllQui111JttHı1111ıııı11111ııııımııı1111ııııııııııııııı1111111ııı111111tııı11111ıınnH11uı11ıııırıırıııım1ııııı1ıııııııııııı1111111ıırıınınıı1111111ıııııııııı111111111ıtııııııı1111111ııııın 

tunları söylemşitir : .. dün tekrnr işinin başına gelmiı· 
"Evlere karşı mitraly~z ku:ıa- l.t:.:i:.:r·------------

ndan Almanya değildi~'. lJ~l~~~.~~ BSNAF CEJ\11YETLER1 F~DE • 
e yabancı bir devlctın J .. RASYONU _ Kurulduğunu b~r kaç 

~la zorla yırtılmamıştır. Bu ~lUlS- , gün önce yazdığımız esnaf cemıyctle· 
tesna hareket, başka medenı 1 • ri federasyonu heniiz işe _başla~a. -
lusı nustır. Ög·rendiğimize göre, hukuln bır ar.a mahsustur. · -

Y 1 hir kac m"'.selenin anlaşılması ı_"çin tecim oda-
ahudi mag~ azalarrTK a .. · " - l t 

nn -· el· IClll Si hukuk mÜşavirine başvuru mu_ş ur. 
'-<ınırn kırıldr~ ... w rtıı gorın \ · dikten - d Hukuk müşa,·fri raporunu ver 
Londradan Berlinc gelmek fay a- sonra hazırlıklara başlanacaktır. 
SIZdı. Çünkü, Londranın yakının· 

P.r. Bakster . şehrimizde Bu hafta Te· Plajlarda halktan fazla 
Sultanahmette saray araştır- ~ı.ı·"'uı !dldiİltd pehaşr Belediye para alınıyor 

maları yap_a. n Sk.oçyalı prof eıör ~ehır'li'uaf rosu Tiyatrosu: Per -
1 1 ~ b cu Bazı plajlarda halktan fazla pa-

!::t~~n::,t:r~1 tereden şehri - llflJllll~lllf ~~:::t:~i, p:~rc;ü: ra alındığı tikayet edilmiştir. Bu 
l "it de bu a t b nü akşamları saat arada hususi kabine tutanlardan 

luşl:~ı h=~~ınd.a . ~::;;::s;:r :; 111111 jllfll ~~~e 3 (~!~ ~~: bile ayrıca yirmi kuru§ duhuliye 
raporlar vermıştır. ,., U ret. Yazan: Ek • alındığı .görülmüştür. Şikayet e-

lki ay kadar daha Sultanah· ffffHfl rem Reşit, beste • dilen yerler hakkında tahkikat 
mette kazımalarına devam ede· J li~en Cemal Reşit. yapılmaktadır. 
cektir, - --~_......... 
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Avrupa mektupları SAf.I Çarşamba 
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6 C. Evvel 
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7 Ağustos ' 
7 C. Evvel 

reşe 

Birinci mevki güvertesinde panayır - Köstence limanı
Tek minareli cami - Mısır tarlası - Biikreş istasyonu 

Glla doğu'" , S Ol S.02 
Gün batısı IQ.20 19,20 
Sabah ııamaı. ·UO 4 ~2 
Oi:le D•mızı li.20 lt.Y.0 
irindi namaz 6. l~ ı6.t 3 
Akşam namu• ICJ.U 19,'lO 
Yatsı namazı !1.07 ~l.06 
1 msu :ı .o~ :ı,03 

sinde naıdedilir .. Romany" top· Yılın t(fçeo günler ııt6 tı7 
raklarında gördüğüm hususiyet· Yılın talan 1?liolerl ı~o 149 

KURUrt'un Rom ~nı 64 Yazan: A. ismet Ulukut 

Ay sonunda bu hastaneyi sahibine 
teslim etmeyi düşü- ·1 yorum 

Allah kimseyi Kudüsten dönenj 
Polonyalılarla ayni vapurd~ aeya.

1 
hat mecburiyetinde bırakmasın. 
Kirli yorıanlar, palaapare min
derler birinci mevki güvert"'sinde 
bir tark panayırını and.rıyor. 
Keskin b!r soğuk, gecenin 'l1iha
yeuiz boıluğu ve hareketaiz yer· 
le re uzanmıt iman kada v,.aları 
İnsana uyumak ihtiyacını hiuet· 
tirmiyor. 

lerden biri de tren yolu ke'ların· 
8 

o g ~ ff . D JR~t 
daki kaz ıürüleri. ~ n u . 4. u . "d" ~ 

Şimdiye kadar hulyam•la ya· ttızaıarında yıldı& ııareuı uluüar, w.c • 
Hüsnü müdürün odaaından l ceğiniz • ..; göre hesapların 

Köstence limanı üzerinden 
yava§, yavaı dağılan siıler kili· 
se kubbelerini, yüksek kuleleri 
ıabahın ilk penbeliği için kud· 
retli bir ressam eli gibi bir kaç 
fırça içinde çiziyor, sonra evlerin 
kırmızı kiremitleri, esmer cephe· 
Jeri, limandaki tesisat hepsi gü· 
neıin bol ıfığı altında uykudan 
rerinerek kalkıyor. 

Sıkıntılı pasaport yoklamala
rından sonra tren Pulman deni· 
len cidden güzel vagonlarl& Bük· 
reıe doğru yola koyuldu. Yol ni
hayetaiz bir düzlüğün içinden u· 
zayıp gidiyor. llk gördüğüm ev· 
ler fakir gösteriıli, bakımsız bir 
haldeydi, yol kenarında kıvafet
ıiz insanlar gündelik itleriyle uğ· 
ra§ıyorlardr. içimden kendi. ken· 
dime ıoruyorum: Romen halkı a
caba bu kadar yokıul mu? Biraz 
ıonra bunun cevabını kendim 
buldum; tek minareli bir cami ba· 
na sorgumun acı kar§ılığını ver· 
di. Heyhat bu fakir kılıklı tldam
Jar bizdendir yol ilerledikçe yem 
Yetil arazi üttünde temiz, itinalı 
yapılmrt .ıltöyler görünıneğe baş· 
Iadı. Tren timdi hafif bir rüzgar 
la dalgalanan koyu ye§il b:, de. 
niz içinden geçiyor. Mübaliga et· 
miyorum. lJk intibaım beni aldat· 
h. Deniz sandığım kaynapn ko
yu yeşilli1'. ufuklarda bile siln ver
miyen mısır tarlaları imiş; fB§kın· 
lıktan ke!ldimi alamadım. Tek 
bir evi bile olmıyan yerlerde tren 
İstasyonları gördüm. Şüphesiz ki 
milyonlarca kilo istihsalatı olan 
bu genit topraklarda yetişeıı mı
sırlar ancak bu istasyonlar saye· 

§attığım Mavi .Tunayı pek sarar- rinde muamele ~örenlrrdlr. Makamlar .. ıL 
mıf buldum. Haliçten dah~ ziya· 12 kapanıı aatıı fiyatlarıdır. 

de kirli olan Tuna etrafın11. yem· Nukut -----
yeşil bir CE"nnet manzaraıı vere- 1 • Londrı "'2!\. • Viyana •4· -

k • l\cvyor. 126. - • Mı1rid 16 -rek endi kirliliğini mazut gös· , • Paris ıc.9. - •o, __ 
• ııerlln • 

termek yolunu bulmu§. Tuna ü· ı · Mlltoıı 196. - • \Tarşovı 
• Brilk~c tl3, - d zerindeki eşsiz köprüye vakJaı· • Atloa 24• _ • Ro mp e!ı· 

• Rükrc• 
makta olduğumuzu garson hu ha· • Ceoevır i'iO • • • Relgrad 

~4. -
·~. -

of6, -· 1 
·6. -
32, -her verdi. Ben de müteceuisler • Sofyı ıtli, - • Yokoham~ 

• Amsterdıo • ~1. - Alt u3 .!. -içinde idim. Yüzlerce metre uzun· • Praı: • ın ~· _ 
9~. - • ~ccldtyc ,,., 

luğunda ve bütün ağırlığı1le Tu- • Stokhoım :ıı, : • nanknoı ts.'-ı -

nanın üzerine abanmıt bir demir Çekler 
heyula! Karııya geçmek isteyen • Londrı 611,7~ * Suıthlm 

l k k h. ( • Ncvyor• o.rımı • \'lyar. 
tren ere ar a verme ten ·~ ütur • Paıts •i.M- • !\Tadrtd 

getirmiyen çelik ayaklarını top· • !'11llloo 9.7u~ • Berna 

rakların içine gömmÜf, kuvvetine • Rrülm •.71•8 • Var$oYa 
• Atlnıı. E3.6-41!1 • Ro:lapcşır 

kudretine mağrur bir dev gtbi du· • Cencvıe ı.4~!i!5 • Rllkreş 
ruyor. • Sotya 63,8!5- • neJgrad 

:u 't ·-

!\,80~-' 

1,9713 
4,903i 

1 

4,41- ı 
&9, JY.36 
U.882~ 

Ög"'le vaktine dofru artık Bük- ı • Amıterdım 1.1110 • Yotohama 'l.ns , 
.. Prıa 19, t7 • Moskova 1090 ~o 

reşin yükıek binaları görünmeğe E S H A M ___ _ 
baıladr. Tren son merhaleye yak· 1, Bauas• 9.~-ı- Trımvay ~9.-
laıırken gevinçli gibiydi. Nihayet * AD1d6tu ~o.o~ Çimento as trı.40 
binlerce vagon ve lokomotif ka· Reji uo Onyon Del. -.-· 

Şlr. Hayriye !5.- ~·arır Deı -.-
labalığı araıından bir yol bularak Mcrkez.Ba.tısı 59.- Balya -.-

geniı bir yol bularak gara girdik. u. sııona -,oo ~ark m. ec:u -.-
Hamal ıesleri bana Sirkec\ istaı· P.omontl 7,9s Teıeroo -.-

h 1 K b. -istikrazlar - tahvlller-
1 yonunu atır attı. aynaıan ır ı933Tilrk Bor.l .s.01~ Elektrik -.-

kalabalık, karıılayıcılar, herkeı . ıı 26,llO Tramny sı.ro 
biribirine karıftı. • - lil 26.7' Rıhtım 44. -

ak ı lıtlkrhıDahlll 1 94. - • Aaadolo ı .ıs.90 • 
Para bozdurm için ma iimat ırcaoı lstltraı.ı 9S,- • ADAdoln ıı •s.9<> 

edinmek üzere garda husus\ kıya· t 9!8 A M ıo. . Anadolu 111 1,40 

fet taşıyan bir zate müraca:st et· Sıvu-Erzunım 96. • •\1Bnımll A .f& 6~ 

tim. Büyük bir nezaketle beni gi- l 
1 ıe önüne aötürürken ne yalan _ R A D Y O _ 

söyliyeyim içimde önce für sem·I_._ ___________ .. .,.. 
K lSTANBUL-18,30: Almanca ders. 

pati uyandı; bu para değişfome 18,50: Dans musikisi (plak). 19,40: 
işinden sonra bir hadise rrözüm· Haberler. 19,45: Ege caz, tiirkçe söz
den kaçmadı. Ecnebilere kar!ı gu- lü eserler. 20,15: Konferans. 20,30: 
ya hayı:hahlık gösteren istas· Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz ve 
yondaki mahud giıe ile meğer tango orkestraları· Emine Ihsan (şan) 
0 hususi kıyafetli zat anımda 21.35: Son haberler, borsalar. 21,45: 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden 1. Ga· bir anlaşma varmış. Ufak b;r göz 
lip, konuşmalar. 22: Profesör Ferdi 

işareti üzerine azametli zat gişe· Ştetser, piyano solo. 
nin yan kapısına yaklaştı, benim ViYANA - 17,15: Gramofon. 18: 
aldatılmam suretile temin edilen Konuşma. l~,30: Konser ve §an· 19,05: 
kardan bir kıımının paylaş~ldığı- Konuşmalar, hava raporu, haberler. 
nı gözümle gördüm. 20,15: Ulusal yayın, 20,35: Operet par· 

Recep S!ıat çaları. 22,05: Andersenin hikayeleri. 
23,0:>: Haberler, 23,15: Orkestra kon • 

Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

seri. 24,40: Halk orkestrası. 
BERLlN - 17,05: Şarkılar. 18,0S: 

Königsbergden· 20,05: Alman şarkı • 
Jarı. 20,35: Raryo sergisi hazırlıkları. 
20,(5: Günün akisleri. 21,05: Haber · 
ler, 21,t:>: Kabare numaraları. 22,35: 
Konuşma. 23,05: Haberler. 23,35: Ko· 
nuşma, 24,05: Münihten. 

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

Gazetemiz fiyatının yarıya 
indirilmesi doiafıtıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete sabcılığı hakkında bir çok 

1 teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek ıureti
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmesi 
gecikmekte olduğundan satıcı
hğımızın ana ıartlarınl neıredi
yoru:.: 

1 - Her sayı bütün satıcı
lara -iadesi7. olarak- 70 pa· 
radan verilecektir poıta masra
fı bize aittir. 

il - Satıcı olacakların gün
de istedikleri gazete sayııına 
göre bir buçuk aylık gazete tu
tarını önceden depozito o1arak 
ıöndermeleri veya bu miktar 
parayı it veya Ziraat Banka11· 
nın o~alardaki ~ubelerine namı-

mıza depo ederek makbuzları· 

nı, ıiparit mektuplarıyle b:rlik
te bize yollamaları gerektir. 

111 - Her ay sonunda gön
derilen fatura.tarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu §arta riayet olun
madığı takdirde faturada görü· 
len borç depozito veya banka
da emrimize bırakılan paradan 
mahsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köıesinde daha geniı ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz

dan istektilerin bu tartlara gö
;re müracaatları hususuna na· 
zarı dikkatlerini celbederiz. 

Müracaat adresi: KURUN 
gazetesi Direlrtörlüfü -'Ankara 
caddesi- İstanbul 

L ......................................... .. 

BUDAPEŞTE - 17,15: Masallar· 
l~O:>: Eğlenceli ve alaylı piyano kon· 
seri. 20,15: Konferans. 20,45: Macar 
şarkıları. 21,40: Hatıralar. 22,45: Ha· 
herler. 23,05: Gramofon, 24,0:>: Uç ki· 
şilik heyet tarafından konser. 1,10: 
Ha herler· 

BOKREŞ - 18,05: Radyo orkes· 
trası, 19,20: Konser. 20,05: Konferans. 
20,25: Gramofon. 21,05: Konferans. 21, 
20: Gramofonla senfonik kon8er. 23, 
O:>: Gece konseri. 2.1,20: Yabancı dil· 
lerde haberler· 23,30: Gece konseri • 
nin devamı. 
VARŞOVA -17,20: Konser. 18,05: 

Karakaudan. 19,20: şan kon8eri. 19, 
50: Gramofon. 20,35: Karakaudan pi· 
yan o konseri. 20,55: Konferans- 21,15 
Gramofon. 21,50: Haberler. 22,05: Mu 
sikili bir numara. 23,35: Spor. 23,45: 
Gramofonla salon musikisi. 

Operatör - nrolof 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

KöprühaŞT: Emin8nU han telef on 21915 ... 

çıkınca ıöylediği gibi bir mektup altına küçük bir ıerh verir, imr.a 
yazdırdı; "bir gün bu itlerin m<•y edersiniz. 
dana çıkmasından korktuğunu ve -- Bundan önce yapılmıı ola.11 
ne yapmak lazım geldiğinin bildi- bilançolara ıöre değil mi 7 
rilmesini, kabilse kendisinin de - Hayır, benim istediğim; bir 
Bulgaristana alınmasını, gt>lecek hülasai hesabiyedir. Bugün •· 
cevabın ihtiyat olarak 2 z&rf a ko· yın ilki, tabii geçen ayın heaap
nu)maıını, iç zarfa kendi, üstte ı larını defterde kapatmıt olacak• 
kine de ( ... ) adreıinin yazılma- ıınız. O batka. Bu benim elimdıe 
sını,, bildirdi. bulunacak bir kağıt olacaktm 

Bir hafta sonra gelen cevap, O suretle yapacakıınız, ki bu &• 

Hüsnünün eİinde idi. Cevat, "Bin yın sonundaki hesapları da katar 
nazın ölümü hakkında gazetenin ve bana verirsiniz. Acele etmeyi• 
yazdıklarının doğru olup olmadığı niz, yalnız ayın ıon alqamı elinı• 
nı öğrenmeıini, her ihtimale kar§ı de bulunmalıdır. 
fu ve bu yolda harekette bulun- Binnaz müteredditti; doktor aor-
masını,, tavıiye ediyordu. du: 

iç prftaki adreste bir Hatice - Bir fey mi dütünüyoraıt-
vardı; tevkif edildi. Her feyİ İn· nuz? 
kar eden bu kadın, ıatılan emli- - Anlanupınızdır, ttbit ! 
kin yeni sahiplerlle kartılattırılm- - Naııl anlayabilirim? 
ca, doğrusunu aöylemeğe mecbur - Siz insanın fikrinde olanı-· 
oldu: rı biliraiıriz. 1 

- Ben fa.kir bir l<adınım, Ce- - Her vakit deiil; icap eder-
vat beni buldu. Binnaz adınaa c.;. ıe. Ben bir hastamın durumuma 
vey bir kızı varmıf, veremmiş, anlamak için bunu yaparım; bat
baoasından kalan emlak satıla- ka bir ıeye karıflJl&ya hakkım 
rak kendisine bakılacakmış; hal- yoktur. Hakıız bir hareketi de 
buki kız ikrar edecek bir hal<U benden beklemezsiniz, delil mi? 
değilmiı. imamdan benim Binnaz - Sabah emrinizi aldığımız 
olduğuma dair yüz kuruta bir il- zaman katip ıaıtı: "Bu neden İ• 
mühaber aldık. Emlak satıldı, ba- cap etti? Bu hülasayi kime vere
na da beş on para verdi. cek? Yoksa Haci Yatar hesap 

Hatiçe tombul, büyük aiızlı, mı istedi?,, Diyordu. 
kısa bOyJu çok eemer, "! nfıt tie, - Olabilir 5Y Ha.tanenin ıahi-
yaşlarmda bir kadındı. Hüınü bi değil mi? Dilediği zamaıı he· 
fotoğrafını çektirerek Binnaza sap istiyebilir. 
gösterdi. Kız bunu görün~ kah- - Demek gelip hesaplara ba· 
kahalarla gülerek: kacak! Ne iyi, biz de kendisile 

- Ay, benim taklidim bu mu? teıerrüf eder, bütün minnettar-
Bari biraz benzetaelerdi. hklarımızı söylemek fırıatını 'bu-

Diye bağırdı. Sonra: luruz. 
_ Aman, tunu kaldınn, gö- - Çok doiru; fakat timdilik 

züm gömıesin. Kendimi böyle bu dileğiniz, maalesef haııl ola- : 
zannederim de, bir daha aynaya mıyacaktır. 
bakmaktan korkarım. - Neden? 

Dedi. Doktor hemen cevap ver- - Çünkü Haci Yatar Ala, t;a 
di: hastaneyi kurdığu zaman hana 

- Ne münasebet? :Yalan, hal- verdiği bir emirde, hutaneyi bir 
kı aldatmak için hakikatin elbi- müddet zarfında, bir zatın vari
ıesini kullanır. Çirkinlik te gü- ıine terkebnemi bildiriyordu. A.r
zelliğin adını kendine mal edin· bk bu müddet bitmek üzeredir, 
miı. Ay sonunda bunu yapmayı dütü-

Doktorun ilk defa ağzından nüyorum. 
kaçırdığı bu söz, Binnazı içind~n - Demek ki bu müddet bu-
sevindirdi. wünlerde, bitiyor ve •İz de huta• 

Hüsnünün yaptığı araıtırma- neyi teslim edip gideceksiniz? 
lar, satılan emlakin altmıt bin li- -Evet, bunu büyük bir mem· 
ra değerinde olduğunu gösteri- nuniyet ve vicdan hazzı ile görü
yordu. Yalnız Cevadın ele geçi- yorum. 
rilmeıi güçtü. Bulgariıtanın bu - Memnuniyetle mi 7 
adamı teslim edeceğine ihtimal - Hiç fÜphesiz! 
verilmiyordu. - Siz burada kalmıyaca1' mr 

Yalnız, ıivil memurun dediği 

gibi, Bulgaristanda mı, Türkiye· 
de mi yaşadığı belli olmıyan Hıı
cı Y aıar Ağa, Cevadın tevkif e
dilebileceğini, fakat polisin bune. 
b&fVUrmamasını, doktora haber 
vermitti. 

-37-
BINNAZ V ARISE KARŞI 

CEPHE ALIYOR 

- Evet, hastanenin bir bilan
çosunu iıtiyorum. Kuruluı gü
nünden düne kadar ne paraml'ı.: 
varmıf, it evinden, aalıt mağaza
ımdan ne ahnıtız, bugüne kadar 
ne aarfetmifiz?. Bunların birer 
rakamla yazılacak hülbuı. KA
tip bunlan teabit eder, ıiz de doif
ru oluP. olmadıiuu anlar, edine- I 

ıımz? 

Doktor gülümsedi. 
-Bu timdilik belli olmaz. Hu· 

tanenin sahibinin arzusuna bağlı 
bir İf. istene beni gene bu vasi· 
fede bırakabilir. 

- Ya iıtemezse? 
- O zaman bastonumu alır ti· 

derim. 
- Gider misiniz? 
Binnaz habnndan Lile areçmr 

mit olan bu yeni durumun kar.11 .. 

,ısında ıarııldr. Bütün r :. Jstel" 
hayaller, kardan yapılmıt hc1kel· 
ler gibi gözü anünde erimete bat• 
ladı. Bura11a ıeçirdili hayat, bir 
ıinema ekranındaki gölkeler gibi 

uçup aitti. 
_ (Arkaıı var). _ 



Bey erbeqinde güzel 
bir sergi açıldı 

mi Seıgiden bir görü17Üş veyurclun bu yıl verdiği. mezunlar 
''·•o 

Geçen yıl Beylerbeyinde kurulan 
"Bey]erbeyi dikiş yurdu" bir yıllık ç.a 
lrşmasını gösteren bir sergi açmıştır. 
Sergi dün saat ikide bir çok davetli • 
lerin önünde açılmış ve geJenJere e. 
serler gösterilerek izahat verilmiştir. 
Sergi, on gün nçık kalacaktır. 

Bir yıl içinde on mezun veren bu 
değerli yurdun sergisi gezenler ta • 

rafından çok beğenilmiş, yurt direktö· 
rü bayan Refia tebrik edilmiştir· 

Yurttan bu yıJ çıkan talebenin ad-
ları şunlardır: 

Leman /smail, Sabahat, Osman, 
Muazzez Kazım, Nimet Kadri, Kd • 
muran Şevket, Semiha Burhan, Ne • 
rime Aziz, Belkis Aziz, Saibe Alaattin. 

Diş dispanseri 

~ ... ~ ... ıaı· ı t.sırg~me hurumu tara
fı_ndan ilk okul çocuklarının dişle~i -
nı muayene etmek üzere bir diş dıs • 
llanscri acılmıstır. Dispanser kuru • .........__ . " 

Çinde bir hadise 
.. Tokyo, 5 (A·A.) _ Kuzey Çinin yat 

ıı:ıueı bölgesinde bir hadise çıkmıştır. 
Japon kaynağından bildirildiğine ~ö~ 
te, ı Çinli Luansoyefteld Çin polısı 
Şefi ile hir Japo~ polisini öldürmüş
lerdir. 
. Çinlilerin iiçü yakalanmış ,.e "Ma· 

\lı göıntekliler birJiği üyelerinden ol· 
<luı ı " < arr anlasilmıştır. . 

.Japon .,, ·· ~I k""'Jarr bu badıse· 
~ . ıue nrn .....,... , t t 

·ı Çin memurları nezdinde pro es 0 

etrııi şlerdir. 
'r ·d· ye 

h
.. 0 k:ro süel <.>evenleri, bu ha ıse 
uy··k ~ u hir Ön<'m wrmektedirJer. 

"-~·· lST ANIN LONDRA 
MOSKov A VE AAKARA 

ELClLEıRI 
~ ltAbil, 5 <A.A.) _ Hükumetin ça-
gırrs E i · ·ı l\f · r ,fganistanın ı.ondra elç sı 1 e, 

. oskova ve Ankara büyük elçileri • 
tıırı y k · bek · l ' a ·rnda Kabile geJmelerı 
eıun.ektedir. 

mun merkez salonundadır. Yukarı -
daki resimlerde dispanserin açrJı~ı es
nasında bulunanları ve doktor Kazım 
Esadı söylev verirken görüyorsunuz. 

Vlidislav 
Varnadaki törende 

Bulgar kralının 
söyledikleri 

S f ~ (A A ) _ Bulgar ajansı 
o ya, ;> • • 

bildiriyor: Varna yöresinde 1444 de 
Leh - Macar krall üçüncü Vladislav' 
m kamutanhğındaki Leh, Macar, Ro· 
men, Sırp, Çek ve Slovak ordulariy· 

Je Türk orduları arasında kral Vla • 
dislav'ın ölümüyle sonuçlanan muha-

rebenin olduğu yerde kralm ;~ bu. 
muharebede ölenlerin hatırası ıçın dı· 
kilen anıt dün törenle açdmıştır. 

Törende Başbakan Toşef, bütün 

h "kftmet üyesi, Lehistan hükumeti a· u • • e 
dına kü1tür bakanı JendrezeJevıç "' 
Leh ordusu adına general Orliçdrea -
ze'nin başkanlığındaki Leh heleti, Ma.· 
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Habeş tarihine bir bakış 

Habeşistanın Gariba disi .. 
imparator Menelik Habeşin ''Bismark,,ı sayılıyor. Haile 
Selase'nin de siyahların Garibaldi'si olması umuluyor. 
Tarihi araştırmalar ve ilmi tah· 

liller sayesinde Habeş tarihinin 
dayandığı efsaneler yıkılmış ise 
de bu memleketin tarihi gene me· 
raklı ve sürükleyici mahiyetini 
kaybetmemiştir. 

Habeşliler tarihlerini, bilinmi· 
yen devirlere kadar uzatırlar. Ve 
Hazreti Süleyman ile Seba meli
kesinin neslinden olduklarını, bir 
masal değil fak at tarihi bir haki
kat sayarlar. 

Habeşlilerin bu çeşit iddiaları
nı bir temel saymak mümkün de
ğildir. Bununla beraber Habeşin 
asırlarca önce ihtişam ve medeni
yetin şahikasına vardıktan sonra 
yavaş yavaş gerilemeğe ve düş· 
meğe başladığında şüphe yoktur. 

Habeşlilerin Firavunlardan, 
Yunanlılarla Romalılardan önce 
yaşadıkları muhakkaktır. Tevrat· 
ta onun memleketleri Kuş diye 
anılır. 

Homer, Heredot, Strabo ve 
Plini Habetlileri dünyanın ucun
ca yaşıyan insanlar diye anarlar, 
Diodorus oların dünyanın en eski 
insanları sayar. 

Habeşlilere göre, Hazreti Sü
leyman ile Seba melikesinin oğ
lu Menelek Habeş tahtına otur -
muştu. Bunun tarihçe aslı faslı 
olup olmadığı malum olmamakla 
beraber milattan önce 930 yılında 
Habeş tahtına oturan kralın Me· 
nelik adını latıdığı ve bu sülale-

ı nin bugüne kadar hüküm sürdüğü 
muhakkaktır. 

lsanın doğduğu sırada Habeş 
tahtında Bazent namında bir kTal 
bulunuyordu. Ve Habetli1cr üç a· 
sır sonra kral Elsemeara devrin
de hiristiyan oldular. Daha sonra 
islamiyet buralarda intişar ede -
rek memleketi kaplar gibi olmuş, 
Habeş kralı bir aralık atılarak 

yerine Müslüman bir hükümdar 
gelmiş ise de bu vaziyet pek u• 
zun sürmemiştir. 

Daha sonra Habeşistanda uzun 
bir sükun devri başladı ve hu sü
kun devrini ancak Portekizlerin 
Habeşe uğramaları bozdu. Por· 
tekizler buraya uğradıkları za· 
man Habe~ imparatorluğu az çok 
dağılmış gibi idi. Portekizler Ha-

car naibi ve :Macar hükumeti adına 
Macaristanın Sofya orta elçisi l\fat· 
suka ile Macar ordusu adına general 
Marşalko'nun başkanlrğındaki l\ta -

car heyeti, resmi şahsiyetler ve dip _ 
Jomatlar, Bulgar süet müfrezeleri ve 
binlerce Varna halkı hazır bulunmuş
tur. 

Anıt kral Boris tarafından açıl -
rnıştır. 

Kral açma söyle,·inde, kral Vla
dislav zamanında harbe hizmet etmiş 
olan bu şevkli ruh ve imanın, bugün 
barışa ve ulusların genliğine hizmet 
etmesi lazım geldiğini kaydetmiş ve 
demiştir ki: 

"- Bunun için hepimiz uluslar a
ra.sında samimi re dostça bağlarm 
daima daha çok berkitilmesine çalı -
şalım, uğraşlarımız daima arsıulu • 
sal, kültürel ııe ekonomik el birliği 
için yaratıcı ve barışçıl bir faaliyete 
müteveccilı olsun. Kral üçüncü Vla • 
dislav'ın ve lıarp eden her saftan bu 
yerde ölen bütün kahramanların anı
tı iJnünde Bulgar ulusu adına eği -
lirim. Onların şeref ve hatırası ezeli 
olsun.,, 

Açılış töreninden sonra bir öğle 
yemeği verilmiş ve yemekte başbakan 
Toçef ile Bay Jendrezejeviç ve Mat-

.l'uka söılevler :vermi~lerdir, 

imparator Haile Selase 

leri birleştirmeğe muvaffak oldu 
ve bu ülkelere yeni reisler gön· 
derdi. 

Kassia bu sıralarda Habeşista• 
na gönderilen İngilizleri esir e
d~rek lngilizleri darılttığı için 
bunlar ona karşı general Nopieri 
1867 de göndermiş, lngiliz gene
rali bir yıl kadar inşaat ile meş
gul olduktan sonra ve 1868 de 
Habeşlilere karşı Magdala'da 
mühim bir zafer kazanmışdı. 

(Habeş) in yeni tarihi bu dev• 
re hükümdar olan T eodor ile baş· 
lar. 

T eodordan sonra Habeş tahtı· 
na ikinci J ohan oturdu. Fakat o 
da Sudanlı dervişlerin karşısında 
mağlôp düştüğü için tahtlarından 
atılan hanedana mensup olan 
~oa prensi Menelek tahta geçmiş 
ve imparator ila.n olunmuştu. 

Bu sayede Habeşistan yeniden 
birleşti. 1talyanlar Habeşe sokul· 
mağa başlamaları Menelek dev • 

· rinde boşladılar ve bu yüzden 
Adovo harbi vuku buldu. 

Habeşistanda yüksek sınıflara men • 
sup kadınların kılığı 

beşlilere yardım etmişler ve on -
ları tutmak için çalışmışlar, fakat 
bu teşebbüsler hiç bir netice ver
memişti. Vaziyet on dokuzuncu as 
rın ortalarına kadar bu şekilde 
devam etti. 

On dokuzuncu asrın ortalarında 
Kassia namında bir çiftçi oğlu a
yaklandı, Habeş kralına isyan et· 
ti ve bir takım muvaffakıyetler 
kazandıktan sonra bir t~ım ülke-

Bu senenin şubat ayında Londra 
hayvanat bahçesindeki şampanze bir 
yavru doğurdu ve her tarafta bunun 
yetişmesi derin bir alaka ile takip 
olundu. Şampanzenin anası1 resimde 

Habeşlilerin bu harpte mu• 
vaffak olmaları üzerine Menelek 
1913 yılma kadar tahtının üze· 
rinde oturdu ve torunu Lijyaaoyu 
veliaht olarak gösterdi. 

Fakat Menelelrin karısı impa• 
ratoriçe Taito ikinci bir Seba me
likesi olmayı kurduğundan bu 
veliahti atlatmağa ve onun yeri• 
ne geçmeğe muvaffak oldu. 

Lij Y asu Raskafari taraf111• 
dan yakalanarak Salal kalesinde 
hapsolundu. 

imparatoriçe Taitionun ölü· 
münden sonra Menelikin uçun
cü kızı Zodito tahta oturdu ve 
Rasikaf ari ona yardım etti. 

imparatoriçe, koyu mu haf aza· 
karlığı temsil ettiği halde Rasi 
ki.f ari ilerleme lehinde idi. Zo· 
dito 1930 da ölmüş ve Rasikafa· 
ri onun yerine Haile Sellasi na• 
mına imparator ilan olunmuş• 

tur. 

imparator Menelik Habeşista· 
nın Bismarkı olarak şöhret a1mış· 
tır. imparator Hailenin de siyan 
ırkın Garibaldisi sıfatile şöhrei: 

kazanması umuluyor. 

görilldüğü gfbt yavrusuna bir ~anak· 
tan süt içirmektedir. Yavru şampan
zeye her taraftan hediyeler gönderil
miş Ye bir SOk giyilecek Şeyler veril• 
miştir. · -
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1 
Sirkeci-Küçük?ek- •Denizyolları " 

mece trenler ı 
----------- ı Ş L E T M E S ı 
Trenler Slrkecidt-n Kumkapıya, 7 Yenlkapı- Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı ı k b 

ya il, Samatyayn 15, l"edilmleye 19, Balık- Tel. 42362. Sirkeci .Mühürdar zade um ara Si 
lıya 22, Zeytlnburmına 21, Yeni Mahalleye 
2S, Baktrköye Sl, Yeşllköye 89, Floryaya 46 ·-- ilan telefon: 22740 --El 

•·::.:'"':::,:._.,.,.,2oıPuu VAT !:~!::n 6 ~~~t~s SA· sahip ı e rın e 
g!lı;ı.lerl işlemez ve Balıklı ile Floryada dur- O , 
maz), 7.25, 8.25, 9.30 (Balıklıda durmaz), LI günü saat 2 de R.;ze ye. sen ede 
10.30, 11.30 (Balıklıda durmaz, Ye§ill<öyde kadar. ( 4494) kalir.J, 12.4, 13.20 (Balıklı ile Zeytin burnun- -----------••lll!lllB 
da durmaz), 14.20, (Balıklıda durmaz), 15'30 

1 
20 oooıı· ra 

(Balıklı ue zeytınbumunda. durmaz>, 16.15, Küçük ilanlar 
17.15 (Balıklıda durmaz), 18 {Balıklıda dur-
ınaz, Ye~llköyde kalır), 18.30 (Yenlka.pı • -1---, -.:ı-_11._T_l_L_I_K_H_A-..... -.. E---~ 
dan ZeyUnburnuna. )<adarkl duraklarda dur- o~~ .l." •• k ~ f t 
maz). 19.20 (Balıklıda durmaz), 20 (Balık- Bomohti bahçesi sırasında ve cad- mu a a 
lıda durmaz), 20.30 (Kum.kapıdan Yenima • desinde 65 numaralı \'e 45 lira aylıklı 
halleye kadarki duraklarda ve Floryada dur· 3 katlı ahşap apartıman maktuan 
maz), 21 Balıklıda durmaz, Yeşilköyde ka-
lır), 22 (Balıklıda durmaz, Yeşiköyde ka • 3000 liraya satıhktır. Birinci kata mü-
lır), 23.58 (CUmartesiyi pazara, pazan pa· racaat. (H.K.) 
zartesiyee bağlıyan gecelerde .l§ler ve Balık· 
lıda durmaz, Yeşilköyde kalır). 

Yeellköyden Sirkeciye: 6.15 (Balıklıda dur· 
me.z), 6.30 (Ba.lıklrda durmaz), 6.151 (Balık

lıda durmaz), 7.35 (Zeytinburnundan Samat· 
yaya kadarki duraklarda durmaz), 7.55, 8.22 
(ZeyUnburnundan, Yenlkapıya kadar:ki du -
raklarda durmaz), 8.51 (Balıklıda durmaz), 
9.31 (Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 
10.38 CBallolıda durmaz), 1uo, 13.03 (Zey
tinburnu lle Balıklıda durmaz), 13.18 (Ba· 
hklıda durmaz), 14.30, 15.47 (Ba.:ıklıda dur· 
maa), 16.40, 17.40 {Balıklıda durmaz), 18.30 
(Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 19.33 
(Balıklıda durmaz), 19.515 ve 21.20 (Zeytin· 

bumu ne Balıklıda durmazlar). 
KUı;Ukçekmeceden: 6.40, 7.215 (Pazarları 

l§lemez;), 8.40, 9.21, 10.28, 11.30, 12.M, 14.20 

115.37, 16.30, 17.30, 18.20, 19.415, 21.10. 
(Bu t:trenlerln hepsi tio dakika sonra 

Floryaya gelll' ve yolcu alır). 

Gündüz ilk, gece 
son tramvaylar 

Mecldlyeköyünden: (İlk) Eminönllne 6.45 
- (Son) 18.45, 

Şlallden: cnk) TUnele - UO, - Eınlnönune 
6.5, Beyazıda 6.20, Sirkeciye 6.25 - (SOn) 
Beyazıda 23.30, Tünele 23.40; 

Kurtıılu,tan: (İlk) Beyaz1da 6, EnılnönU-
ne 7,lS, (Son) Beyazıda 23.10; • 

Maçkadan: cnk> Beya.zıda 6.1ıs, Emınönü
ne 7.10 - (Son) Beyazıda 23.20; 

Harbiyeden: (İlk) Fatihe 6.30, A.Jaıaraya 
'>.40 - (SOn) Aksaraya 23.30, FaUhe 2•: 

Tünelden; (İlk) ŞlfllY• 6 - (Son) 24.; 
Bebekten: (llk) Eminönüne IS.4.5 - (Son) 

:üıinönUne 23.40, Beşiktaşa l; 
Ortaköyden: (İlk) Aksaraya 5.50; 

Bf-rılktqt.an: (İlk) Bebeğe 5.25, EminılnU
e S.35, Fatihe 6.30; 

Emlnönlinden: Cllk) Bebeğe lS.ISIS, Kurtu
ıışa 6.35, Maçkaya 6.40, MecidlyeköyUne 
• 17, (SOn) Meddiyeköytlne. 19.15, :B~beğe 
. .!4.20; 

Sirkeciden: (tık) Topkapıya 6.12, Edlme
kapısma 6.U, Yedlkuleye 6.17, Şişliye 6.55, 
Takal.me 7.35 - (Son) Edirnekapısma 23.55, 
Topkapıya 24', Yedlkuleye 24.:5; 

Beyazıttan: (İlk) KurtulU§& 6.4:1, Maçka
ya 6.155, Şişllye 7.2 - (Son) Kurtuluşa 23.55, 
Maçkaya 24, Şişliye 24,12; 

Fatihten: (İlk) Harbiyeye ls.46, Beşlkta • 
oa 7.10 - (Son) Beşiktaşa 21.20, Harbiye
ye 23.20; 

Edlrnekapıımıdan: (İlk) Slrkec!ye ll.415 -
C Son) Sirkeciye 23.25, Aksa.raya. 24..25; 

Aksa.raydan: (İlle) Topkapıya, Edinıekapı· 
sına 15.2.'5, Yedfkuleye 15.30, Harbiyeye 8, Or
taköye 6.35 - (Son) Orta.köye 21.30, Har· 
biyeye 22.50; 
Topkapıdan: (İlk) Sirkeciye 5.415 - (Son) 

Sirkeciye 23.30, Akaa.raya 2U5; 
l'edikuleden: (İlk) Sirkeciye 5.40 - (Son) 

Sirkeciye 23.M, Ak.saraya 24.40. 

iŞ ARIYORUıJl 

Alpullu şeker ve İstanbul rakı fab
rikalarında üç senedir katiplik yap -
tım. Ayni vazife ile herhangi bir mü
essesede ç:. '•şmak istiyorum. Taşraya 
da giderim. (H· I{.) 

Kum.kapı, Tekinalp sokağı 14 nu • 
marada Nail adresine. 

KULLANILMIŞ POSTA PULU 
Alınır ve mübadele edilir. Cemil 

Evren. İstanbul Beyazıt Hakkaklar. 
No. 20 <H.K.) 

lŞ ARIYORUM 
Orta tahsilim nr. Türkçe, fran • 

sızca ve almancaya vakıfım. Daktilo 
biliyorum. Gerek bu i~\. veya ayak iş· 
leri getekse garson dö (büro) luk a-
rıyorum. (H.K.) 

lstanbul Vaki.t Yurdu P. K. 437 

1 LAN 

Gazete, mecmualann ilk sayıların· 
dan kolleksiyon topluyorum. Satacak
ların bildirmelerini diler, gönderen • 
!erin parasını yollarım. 

Aydın: Tüccardan Hilmi Tükel 

KİRALIK YALI 

Çengelköyünde Kulelide müstakil, 
dört odalr, bahçeli, terkos suyunu 
havi, havada.r yaz ve kı§ için elveriş· 

1i bir yalı kiralıktır· Görmek için Ku
Jelide bakkal bayan Dilbesteye mü -
racaatları. (V. No. 8506) 

DAKTİW lLE UCUZ YAZI 
YAZILIR 

Yahutta büronuza bir kaç saat ge
linerek yazılarınız ucuzca yazılır. 

Remzi, Galata posta kutusu 1122 
(H.K.) 

HER ŞEYE ELVERiŞLi BiR EV 
Cağaloğlu Düyunuurnuroiye kar -

şısmda No: 35 kagir ev üç bin beş -
yüz liraya sablıktlr· lstiyenler görüp 
gezebilirler. Aşağıdaki adrese soruş -
tursunlar: 

lzmir - Deli v~ T. hastalıkları dis· 
panserinde Şahap Könğül (H .K.) 

Dr. Hafız Cemal 
DalıUiye mütehassısı 

Pa.zardan bqka günlerde ıa· 
at (2 5 dan 6) ya kadar İstanbul 

--~~~~------------~~---! . J 
Divanyolundaki (118) numaralı ..--- Yeni çıktı 

Yunan feylesoflanndan 
i hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. 

~ 

Demokrit 
Haydar Rifat'ın tercümesi 

25 Kuruş 

Sel inik 

Muayenehane ve ev telefonu 
2239q, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beyler~eyi 48. 

;; Tesis tarihi: 1888 
~idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)= 

Türklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanistandakl Şubeleri : 
SelAntk • Atine . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

iki muhtelif tertip -Yedi kura 

Birinci tertip ... ikinci tertip ••• 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve 1 ilk tefrlnde kumbara 
sahipleri aras1nda çekilen kuralarda va her 
defasında 207 kl•IY• be,ar bin llra tevzi 
edilmektedir. 

Yeni ihdas edilen bu kuralarm her birinde 
tek kumbara eahlblne iki bin llra ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bef defa : 

Birinci mükafat: ıooo lira Şubat, Haziran, 
ikin el 

" 
250 " Temmuz, E 

On kişiye yüzer en 1000 " • • • kanun Virmi eJUşerden 1000 ırınca 
" " 175 
" 

on ardan 1750 
" Aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

~ 

Beş bin liralık kura iki bin liralık llk kura 
1 ilk teşrinde çekilecektir. 1 Eyltllde çekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

Beyoğlu sulh mahkemesi baş kdttp
liiğnden: 

1 - Ahmet Hamdi, Cemal Eyüp ve 
Hüseyin Alinin müştereken nıutasar -
rıf oldukları 11000 lira muhammen 
kıymetli Zühal vapurunun tamamı 

şüyuun izalesi için açık arttırmaya 
konduğundan 6-9-935 cuma günü 
saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
mahkeme~i baş yazganlığında müza
yede ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
yüzde 75 ini bulursa o gün ihale e • 
dilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci 
güne gelen 23-S..:...935 pazartesi günü 
saat 15 den 16 ya kadar icra oluna
cak ve en ~ok arttırana ihale oluna
caktır. 

2 - İsmi geçen -rapur hissedarla • 
rmdan Cemalin hissesi 2500 lira mu
kabilinde Mehmet Cevdete birinci de· 
recede ve Hüseyin Alinin hissesi ts • 
mail Hakkıya 1500 lira mukabilinde 
birinci derecede ipoteklidir. 

3 - İhaleye kadar birikmiş ,·ergi 
ve rüsum borçları tellaliye alıcıya a· 
ittir. 

4 - Arttırmaya girmek için iste • 
yenler onarlanmış bedelin % de ye
di buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya ulusal bir banlranın teminat mek 
tubunu getirmelehi şarttır· 

5 - Arttırma bedeli ihaleden 5 
gün f çinde mahkeme kasasına ya -
tmlacaktır. Ak~i takdirde ihale bo • 
zularak farkr fiyat zarar ve ziyan 

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde ailab tatım~k üze re evvelce emniyet müdürli,;ğij ta. 

raf mdan kendilerine vesika verilmiş olanların bu vesikalarıa.1 he· 
men emniyet müdürlüğüne iade etmeleri lazımdır. Bu veıikalar 
bundan sonra muteber ola~ıraca ğından kimde bulunursa iıt:rdadı 
için polis taşkilatına da ayr1ca. tebligat yapılmıştır. ( 4549) 

Hariciye Vekiletinden: 
Vekiletimiz otomobilleri için 2 50 ila 450 taneke benzin ile l O te

neke vakum yağı alınacağından taliplerin 9 ağustos 935 cuma günü 
saat 15 de ıaLrn alma komisyonuna müracaatları. (1784) (4112) 

fai.z bila hükiim kendisinden alına -
caktrr. 

6 - 2004 sayılı icra ve iflb kanu • 
nunun 126 ınsr madesine tevfikan gay
ri menkul üzerinde haklan olanlar 

hususile fa.iz ve masrafa dair olan 
f ddialarmı is bat için ilin güniinden i· 
tibaren 20 gün içinde müsbit evrak -
larile birlikte satış memuruna müra
caat etmelidir. Aksi takdirde hakla • 
rı ticareti bahriye müdürlüğü kaydı 
ne sabit olmıyanlar saoş parasıntn 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

'7 - Şartname mahkeme divanha -
nesinde herkesin ı5rebllecefi yere a. 

sıJmıtır. Vapur eşyası cinııı ve adedi 
vaz'iyet 7..aptında yazılıdır. Fazla ma· 
himat almak isteyenlerin 935/21 M • 

yısile bas yazganhğa müracaatlan · 
ilan olunur. <V. No· 8513) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hdkiTn" 
liğnden: 

Kadıköy Osman ağa mahallesinde 
Rızapaşa çeşmesi cadde~;inde 63 u. • 
yılı evde oturan Neşeye karışı ayni 
yerde oturan Fatma Cenanıyal'tn vır 
si tayinine 22-7-935 tarihinde m&h# 
kemece karar verilmiş olduiu il~n o· 
lunur. ev. No. 8514) 



'. - - - -~ ------ -~ -- - - - ------·-------· 

' 1 
stanbu. Helediyesı tlanıan 

ı .1e'Zat •!•e• . .• ıudürlüğü e~ya ,ubesine satılmak üzere Fat~:ı Sulh 
İcrası taratmdan getirilip :-;~ydettirilen ve satılamıyarak ard:yeye 
kaldırılan borçlu Oyrgiye ait eşya üzerine icra takibi düştüğ'i.: bildi
rilmiştir. ilan günlemecind ··n baş hyarak on beş gün içinde nhibi 
eşyasını k3ldırmadığı t::ıkliı c~e açık arttırma ile satılacaktır • . (B.) 
(4545) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 77 Ağustostadır 

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

lerle (20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 

Istanbul sıhhi müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Cinai Azı Çoğu Tahmin Fi. muvakat teminatı 

Taze Bakla 5000 6500 7 
Çalı fasulye 1500 1950 11 
Ay,ekadın 4500 5850 12,5 
Barbunya 4500 5850 10 
lspanak 6000 7800 \ 7,5 
Semizotu 1250 1727 5 
Sakızkabağı 4000 5200 5 406,96 lira 
Bamya lOOQ 1300 30 
Patlıcan 6000 7800 10 
Yer domates 5000 6500 5 
Sırık ,, 2000 2600 7 
Lahana 4000 5200 4 
Enıinar 3000 3900 6 
Pırasa 6000 7800 5 
1 - Tıp talebe yurdunun yubrdaki yazılı yaı ıel;zelerine Jiapalı 

eksiltmede verilen fiyatlar fazla sörüldijjiinden yeniden kapalı zarf 
ile ebiltmeye konulmuıtur· Eksiltme 9/ 8/ 935 Cuma günü saat 15 de 
Cağaloğlunda Saihk Direktörlüiü binasındaki komisyonda yapıla-

caktır. 

2 - Tahmini fiyat, muvakkat garanti ve miktarları hizalannda 

Q:Österilmiştir. 

3 - Şartnameler yurtta parasızgörülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesixasiyle 

2490 ıayı~ı kanunda yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveli ne kadar komisyona vermeleri. 

(4282) 

lstanbul Av Vergileri müdürlüğünden: 

Erzincan Jandarma Er. Oku!ası satın 
Komisyoniuğundan : 

Alma 

1 - Jandarma Er Okulaaı erat ve hayvanatının "935 senesi, yö.!etimi,, idares! ıçin bir yıllık ihti
yacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 29 kalem çe,itli yerli be,Jev maddeleri 1 - Ağustos - 1935 
günlemecinden itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye "münakasaya,, konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler: 21ve22-Ağustos - 935 günlemecine :esıtdüf eden Çarşamba ve Per§embe 
günleri "kapalı eksiltmeler Perşembe günü ıaat 16 da,, saat 9 .. 12 ve 13 -16 ya kadar olmak üzere Erzin
can Be1ediye salonunda Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

A- İhale; lstizana bağlı olup Ankarada Jandarma genel komutanlığından °J. U. K..,, sorµlc!uk
tan sonra yapılacaktır. 

8- İstekliler şartnameleri ve nümuneleri "J. okulasından,, paraıız olarak istiyebilirler: 
C - Eksiltmeye girecekier, "2490,, sayılı arttırma ve ihalP. kanununun 2 inci ve 3 üncü "Ticaret 

odasından 935 kayıtlı ve Noterden 111.usaddak kanuni ikametgah vesikalı,, maddeleriyle 16 ıncı ve 17 in· 
ci maddelerinde yazılı "Bedeli muhammenin .<J'oJ 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate,, Belgeleri dahilin· 
de girebilirler. . 

3 -· istekliler, Teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı olan sa atto!n bir saat önce getirerek mak
b'uz mukabilinde Satınalma Komisyonu Batkanlığına verecektir • .Teklif mektupları posta ile gönderile· 
cek ise bu saate kadar gelmiş ve tıf zarfları da mühür mumiyle iyicekapatılmıı olması şarttu. 

4 - Bu husus hakkında izahat almak iatiyen isteklilerin her gün Satınalma komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. '.( 4248) 

Taahhüdün mik- teminatı mu· Talimin eCliJen Eksiltme Beılevin cinai 
tarı kilo vakkate miktarı Fiat M. '· ! Uıulü 

Lira K. kuru, S. 
450000 
300000 
300000 
200000 
200000 
120000 
50000 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
8000 
5000 
5000 
5000 
4000 
4000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

25 

421 88 
281 25 
900 00 

,1800 00 
450 00 
67 50 

487 50 
93 75 
97 50 
52 50 
45 00 
52 50 

450 00 
245 75 

16 88 
210 00 
35 63 

150 00 
127 50 
93 75 
44 38 

136 50 
87 00 
;.ao 50 
67 50 
22 50 
33 75 
2250 

7 04 

29 Kalemdir. 

--- - ... 

lstanbul sıhhi 

. 1 25 
1 25 
4 00 

12 00 
3 00 

75 
13 00 
6 25 
6 50 
3 50 
6 00 
7 00 

60 00 
32 50 

2 25 
28 00 

4 75 
25 00 
24 00 
25 00 

6 50 
115 50 
29 00 
18 00 
30 ()() 

20 00 
30 00 
20 00 

375 00 

müesseseler 

Kapalı Odun '(meıe)' 
Açık Tahniye ~(ekmek)' 

Kapalı Arpa -
Kapalı Un ( ebıeklilC tahlile tabi)' 
Kapalı Yonca :<kuru)' 
Açık Saman '(Düğen)'. 

Kapalı Siğır eti 
Açıli Bulgur 
~ili Fasulye '(kuru)] 
'.Açrli Patateı 
~çm NÔ1iut 
:Açık ~rcimeli " 

Kapalı 
. ....--.;;;;· .. -. 

SaCleyağı '.(tahlile tabi): 
Açı1' Sal>un 

.... -·- .. 

'.Açm SO'ian (Jruru)' 
'.Açıli Pirinç :<Tosya): 
~ıli Tuz 

' J\Çm Uzüm '(JNru), 
'.Açık Şelier '(lieıme)' 
:Açık Mabma :c4. No. çu'bUk): 
'.AÇıli Ken<liin~ - - -

'.Açık Zeytin yalı 
'.Açık Gaz yaiı 
Açık Pelimez 
~rk ZeY,tin 
~ık Salça (domate.l; 
~Çık P~ynİT :Ctulum), 
'Açıl( PelCslmet 

. 

-Açıl( Ç&J: 

.. 

arttırma eksiltme 

1 - Küçükçekmece gölünün balık vergisiyle balık avlamak 'A. 
hallıkının 1/ Eylül/935 tarihinden ıubat 1938 nihayetine kadar 2 ıene - ._ .. .- Ji ta zı Ton 

komisyonundan: 
ÇoiuTon · Talimini F. Muvakliat Teminab 

altı aylığı açık arttırmaya çıkarıl mııtır. Akliye ve a~aoıye • as nesine 500 
2 - Sabık bedeli beş bin lira dır. Çocuk hastanenne 200 

· Kuduz tedavi nıüeıseteaine 55 
3 - Arttırma 12/ Ağustos/935 Pazartesi günü ıaat 14 de lstan· T tal b duna 100 

b ıd ·ı · ·· d.. • • d 1 k ıp e e yur u a av vergı erı mu urıyetın e yapı aca tır. H d • ,_. 
M kk 

• . a arpqa emrazı ıanye naı. 40 
4 - uva at temınat 375 hradır. H d Nümune H · 250 
5 1 kl'l . . .. k f l b·ı • l ak .. ay arpaıa aı. - ste ı erın tartnameyı gorme ve aza ı ıı top am uzere H ,_._1. d ato 150 

h ·· "d'' · ı 1 . ( 2 ) ayuc ıa a san ryoınuna. er gun mu urıyete geme erı. 4 78 ---

600 24 lin ıosö lira 
300 24 ,, 540 lira 
75 24 ,, 135 lira 

150 24 ,, 270 liı& . 
sn 24 ,. . 90 Jira 

400 24 
" 

720 lira 
250 24 ,, ltSO Ura 

Jandarma genel komutanlığı j. u. K. Yukarida yazılı aıhhf mu!:.~elerin 1~::6mali 0 yılr kok 

A k t 1 k • d konmuştur. 
D ara Sa ına ma OIDISYODUD an: ı -Miktar, tah'mini fiyat ve muvakliat garantileri hizalarında göaterilmittir. 

Elde bulunan evsafına uygun olarak "2,000,, kilo Eğer sabunu 2 - İfbU müeaaes:l~rin ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif yapılabilir. . ·· --r 

7--8-935 .. Çarta~ba gü.nü sa&.t 10 da Ankara Jandarma Genel 3 - Eksiltme _217 Ağustos~935 Çarıamba günü aaat 15 de İstanbul Caial!>ğlu S!h~at müdürlüiü 
Komutanlıgındakı komııyonda a çık eksiltme ile ıatın alınacaktır. binasındaki komııyonda yapıla·caktır. 

Bir kilo sabun'll 60 kuruş fiyat oiçilmittir. tık teminatı 90 liradır. 4 - Şartnameler 219 Irurut mul<abilinde liomiıyon·dan almabilir. ~ 
Şartname her gün parasız olarak komisyondan alınR.bilir. Eksiltme 5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odaaı veaikaııyle 2490 sayılı bnunda yazılı J;elgelerini 
Ye girmek isteyenler eksiltml! san tinden evvel 90 liralık ilk teminat ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplannı ve uıulü dairesindeki teklif mektuplarını havi 
ınakbuzu veya banka mektubu ile 2490 ıayıh kanun ve gartnamesin· zaı'flarını yukarda yazılı eksiltme saatinden hir saat önceye kadarmakbuz mukabilinde komiıyona 
de yazılı belgeleri komisyona ve:-miı olmaları. (1810) (4167) ve~meleri. '(4tf86) """ ~ · · 

Kırıkkalede yapılacak inşaat Fenni Sünnetçi 60 ton devri daim yağı 
Askerif abrikalar U. Müdürlüğünden: Askeri Fabrikalar U. Müdürlüg"' ünden: H. Tahsin Güröy 

Çarşıkapı Tramvay durak yeri N. 99 
Keıif bedeli ( 152373) liı B olan yukarıda yazılı intaat askeri fab· -Tel· 20911 Tahmin edilen bedeli 22800 lira olan yukarda miktarı ve dnıi 

:ikalar umurr. müdürlüğü s·~lınal ma komisyonunca 23/ Ağusto!/935 - - ----------- yazılı malıt:eme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatınalma komiı
.arihinde Cuma günü saat JS de kapalı zarf ile ihale edilecektir. yonunca 26/Afuıtoı/935 taribindePazarteai günü ıaat 15 de kapalı 

Göz Hekimn }a,tname 7 lira 62 kuruş mukabilinde komiayondan verilir. Talip. zarfla ihale edilecektir. Şartnu.me parasız olarak komisyondan veri-
Dr. Sükrü Ertan . 

ferin muvakkat teminat olaı- 8868 lira 70 kuruşu havi teklif mektup- " lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1710 liıayı havi teklif mek· 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

!arını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken- Telefon: 22566 tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri v~ ken· 

dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya~·!ı ve- Sah günleri meccanendir .•. -- dilerinin de 2490 numaralı 'kanunun 2 v,e 3 maddelerindeki vesaik 
saikle muayyen gün ve saatte ~misyona müracaatları. (4477) ile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (4A78) 



--· 
ABONE ŞARTLARI: 

Yıllık e aylık a aylık Ay1ık 
Memleket!m1.zde 750 '20 236 110 
Yabancı yerlere 1850 7~ (00 150 
P08t& birliğine 5 

1800 1500 gtrmlyen yerlere l 9~0 180 

TOrldyen!ı:ı her posta nıcrkez1nde KURUN& &bone y&Zil.ır. 

YAZ/ VE YONET/frf YERi: 

latan bul, Ankara caddesi, ( V AKIT yurdu) 

i ldare: 2t370 
:I'elefoı:ı l Yazı tıleı1: ' L 2t379 

' Tel&;l'&f &dreat: KURUN lataııbul 

Poet& kutuau No. " 

-"' 

~~------------------------------------------------------~~---------------------------------------~------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------""'"""'· 
KASADA 

SAKLADIÔINIZ 

DAD-A 
KUQU 
BİR 

([SM[ 
~ 

VAZi y ETİN DE'OİQ 

ONU rAİZL~ 
DANk'AYA VE:PİNİZ 

- ~ 
uususı SARTLARfMIZI 

SOQUNUZ 

Tapu ve kadastro genel 
müdürlüğünden: 

Heybeliada kadastrosuna baılanacağr ilan olunur. (4523) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
' 

ve eksiltme komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye has.tanesinin Kriple maden kö· 

mürüne kapalı zarfla verilen fiyat fazla görülclüğünden yenideı: ka
oalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Miktarı 500 tonClur. 
2 - Tahmini fiyatı beher tonu 1450 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminatı 543 lira 75 kuruştur. 
4 - Eksiltme 21/Ağustos/ 935 Çarıambr. günü saat 16 d~ Cağa· 

1 'lğlunda Sağlık Direktörlü~ü binaıındaki komisyonda yapılacaktır. 
5 - Şartname ait olduğu "l!liiesseseden parasız alınabilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklt>rin 1935 TicaTet Odası vesikasını ve 

bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarilf'l 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve usulü dairesindeki teklif mektuplarım yu· 
karda yazıh eksiltme saatinden bir ıaat önceye kadar makbuz muka· 
bilinde komisyona vermeleri. (4534) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT matbal18l Neşrlyat direktörll: Refik Ahmet Sevengll ' - -

- - · 
~ 

. . . 

-- - - ·--
Fratellini kardeşler Avustralya yolanda : t-2-3 

HhtAV&T ;~T ~ . • 
AVUSTllA~YA. l~IN 
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