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SAYIFA 

Musolini çok düşünmüş, lıer şeyi tartmış ve hazırlamış/ 
Kafa ile kol denkl~ği Uluslar 

sosyetesi 
: Nedir ve ne biçim 

bir yerdir? 

Musolini diyor ki 
Bunu öğrenmek ve bir 

karar almak zamanı 
gelmiıtir 

Paria, 21 ( A. A.) - BGIJ Muıollnl, 
ltalgan - Babeı anltıfllUUlı;ı hak • 
kında Echo de Pariı 11azetuinln Ro • 
ma aylarına demiıtir ki: 

"Uluslar Sosyetesi .zencilerin, bir 
takım geri kalmıı ve vahff ulularm, 

Sır resme bakınız: Biri Berlinln böyle oldufu gibi Fransada, ln&il insanlıkta devrim açan büyük ulu • 
yiikcıe'i bir okulunda Alman) anın mil· terede de böyledir. lan sürükleyecekleri bir hakyeri mi 
dafaa sıyasaiını anlatan bir profe • Avrupada en yüksek fikir adamla· olacaktır? Uluslar Sosyetesi Avrupa· 
sördür, öttki disk atarak l>fteni id • rının her türlü spor i§leri ile uğraş· nın sayı fazlalığı kanununa yenilece
man yapan bir sporcu. ilk bakışta in· maların-1aki ıizsebeb (lıikmet) kafa ği ve kendi kendisinin düştüğünü ıö
san bu iki resim batka başka adamla· ile kol hareketleri arasında denklik receği bir parlamento mu olacaktır? 

Yapabilmektir· insan Tiicudü öyle bir Bi ka k tık ı rı ıösteriyor, sanır. r rar verme zamanı ar re • 
Halbuki Almanyanın müdafaa sf. .makinedir ki her pn bir parça yıp· miştir.,, 

ranır; viicudün ve kafanın çalışma G t lnl B L-•'•t ,., -a-z yasasını anlatan adam meıhur pro · aze ec n, a.,..,.. anaa -
faör (Niedermcher) dir; spor alanın· kapasitesini yerinde tutabilmek için hareketlerin karf'ltlfacağı coğral11a 
da disk atan da yine odur. Spor işle· yine her ıün ° makinenin yıpranan ve hava zorlukları ltakkındald ıoru• 
rinde geri olan çeneler bunun ger • parçalannı onarmak <tamir etmek) ıuna da ıu cevabı vermlıUr: 
çeklffine pek inanmazlar. Eğer bizde lazım gelir. lşte spor hareketleri vü· • BütQn bunlan biliyorum. Çok 48· 
de ba yolda düşünenltr varsa onlara cudün açık havadan, güneşten ve gı- şündüm, her pyi büyük bir dikkatle 
• . '·er yerelim ki profesör <Niederm • dadan yüksek derecede faydalanma· tarttım ve hazırladım· Körü körüne rlt 
chır) hem fikir adamı, hem sporcu ol· sına ve ),pranan kuvvetlerin onanl· miyoru :. Size şunu söyliyeyim ki 1· ltanlarm c:ok sıcak gitmesi liele ta tfl rltnlerfn"cle t.lanbaDalann fOfun• 
makta yalnız değildir· Bertin yük • masına en ~ok yardım eden bir araç· talya istediği"'i yapacaktır. Büyük plajlara sekiyor. Dün Boğaıa, Florya ya, Adalara gidtn .~~.~ı_m~ ara~lan ~,_ 

---~~~~~~~~~~-----------~~~~i~bua~~~a4~~~~x~a~~~~~w•a~~km~-~~~~~~~~~~~~~~ 
aoldor (LaollJ a-)'llbek atta.lal IPOr· _.. ...... -... ,atım lftffer f. 1'llk JitllJkter ~ ,_ .,. Jnia· Ur. 
larr yapmakla tanınmııtır. Sonra Der· çla serekll bir feY deifldfr. Spor tür • sız lmNr&torlutmaa Juıraa MJf1k 
lin üniversitesi rektirU doktor (KrU· 18 idman yarlflanada birinci ıelmek F.ranaız limlrpdlerl Fraua fçla aa. y · 1 d 
ger) hem hayvanat profesörüdür, hem için hazırlanmak da değildir. Spor, ~l dliflbımlifJene ben de ltalra iPii ugos avya a go••sterı•Jer 
de.uzun atlama sporlannda ün almıı· her yqta, her sınıf halk için gerekli öylece dilffinllyorum.,. 
tır. Tanmmıı Alman riyaziye profe· bir beden hareketidir; ayni zamanda Gazeteci ltalganın Babeıiatanda"" -----------
söril (Biberbach) koşu sporlanna me· :•afa ile kol hareketlerinin denkliği pacalı •D~l hareket/~,. 8ırqıntla AD • 40 000 k• • • h ~ •• • 
rakhdır. Bunlar gibi daha bir çok ör· demektir· rupada kar11_tıfGlık çıkmamdan kor· t JŞJnıD yap gı DUm&yJf-
nekler bulunabilir. Almanyacla bu ASIM US kup korkmadıluu •ormuı ve Bt111 Mır 1 d ) J 

sollnltkn fU ceoab& almııtır: er e yara anan ar var 
"Bir kere Avrupanın önünde daha 

iki üç yıllık nlsbt bir siik6n devresi 
vardır. Sonra afustosta İtalyanın fi· 
malinde bef yüz bin askerin katılaca· 
tı bUyilk manevralar yaptıracatım. 
Birinciteşrlnde İtalyada bir milyon 
uker ıillh altında bulunacaktır. Biç 
bir şeyden ve hiç bir kimseden kor • 
kam yoktur. Bütün İtalyan ulusu ne 
lstedffimi ve ne için lsteditimi anla· 
mrşt·r ,. 

ltalyanın proteatoau 

Harp, bir Y•ıama ve 
ölme harbi olacak ı 

( 4 üncü •tq/amatla) 

YlJIOlllavyada bir çok yıllardan • 
beri ıörillmiyen rösteriler (nlmayiı· 
ler) yapılmııtır. Manilyada öld8rü
len kral Aleksandr'ın hapse attıtı mu· 
halif liderler Maçekin 56 ncı yıld6nü· 
mli münuebetile her tarafta söyler 
ler siylenmi1o harp tazyikinden dert 
yanılmııtır. Bu münuebetle Maçekin 
önünden 40,000 Hı"at milli ıaarıla. 
rını söyliyerek ıeçmiılerdir. 

Belrrat, 21 (A.A·) - Hırvat ön • 
deri Maçek'in 56 ncı dolum yıldö • 
nümünü kutlulamak için Zafrepte aös 
teriler olmuıtur. Bu 81rada bir hAdise 
çrknuftır. Senato •tkanı Tonoçiç'in 
evi öniiaı elden bir ı&lteridler &TUPU 
eve ba71'Ü çekllmeainl lstemif ve bu 
yerine ıetirilmedlfl için eve atılmıt • 
]ardır. 

Atinad Bir _polis tabanca ile bir klflyi ya. a ralamqtır· Maçek daiıttırdıiı kl • 
lttlarla halka te,ekkUr etmit ve sil • 

Bir General kral- sel ıleterilerl kirletmekte çıkarlan Jerdf buhıamalarır.ın 6ailne lfflHk 
olan 11nnrJann kanıtıncı hareket • için dafıl~alannı riea 11-~tlr. 

ctlar ~rafından -R~M~,~~7e~e-n-~-,-u-a-n~~~~~~~~~ 
yaralandı bir dava 

. Eski Yunan kralı uçakla 
mı gelecek? 

Kızını öldüren 
ananın muhake
mesine başlandı 

Atina, 21 (A.A.) - Gazetelerin ver· 
dili bir habere göre, bir köylü top· 
Jantııında ctimuriyet rejimi hakkında 
söz siyliyen mütekait aeneral Kla • 
vokannis, kraıcııar tarafından a1ır Anana bakınız: öz 
surette yaralallDUŞtır. '::I 

. . REJiM ışı KOTARILMASI ÇA • kızını zelıirlemiş, 
Diin plt fl!Dplyonlafa için Jletlkt& 1 - Be)'lloz tamnlan brfilqtalar. Be BUKLAŞTIRILACAK k ffktaş neticeyi ancak t - 2 bzanabll dl. Maç çok sert oldu. Beykozlulardan Atina, 21 CA.A·) - Göriinüp ba ·ıSOnra UrŞUnla bey• 

kaleci Knndillinln kolu kmldı· Sol haf Turrut bqmdan yaralandı. Yu • kılma rejim meselesinin kotanlmuı • • t ı t / 
karki resimlerde ıup Befkos kalesi•• lllr PllU ft nralıJln ail'Jlor • nını pa ıa mış 
nan. Yum Betfad"Jihu•wllf. l 4 {.8ou 8& ı. 81. IA (YGU& J ma4qf""4). 
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Pariste enteresan bir dava 

l._:=.--'=o~TETi~t'if~f-laıo kızını öldüren 
muhakemesine 

ananın 

başlandı Bayındırlık r lngilizler Mısırdaki as-
.~~~~~------~~~----= Bakanımız 

Aydın demirgolunu 
Anaya bakınız: öz kızını önce zelıirlemiş, 

sonra kurşunla beynini patlatmış/ 
teftiş ediyor 

durtmuıtu. Erteıi sabah pek ıev- Afyon, 21 (A.A.) - Bayın· 

Cliii Sitil "m, dahi fifii IHf iü· dırhk Bakanı Ali Çetinkaya İzmir 
nunda ôldupnu ıörSQ. Matiıun ekıpreıiyle ıehrimize gelmiıtir. 
ıl•tinde tabanca tlrih' aldı lu- Bakan iıtaıyonda bir ıüel kıt'a, 

kerlerini çoğaltıyorlar! 
Roma, 21 (A.A.) - Kahire· 

den ıazetelere bildirildiğine ıö 
re Mıııra Hindiıtandan bet alav 
İngiliz aıkerinin ıitmeıi beklenH
mektedir. Bunlar timdilik M111r 
aıkerlerinin buluudukları kıılala 

Ann~i de, kızına kartı ıonauz 
bir ıctvıi l;eıliyor, ona mllkem· 
mel bir tahıil •ermele çalıııyor· 
du. Fakat müthiı bir kııkattçbk 
kadının içini kemiriyor, kızmı 
be.basın'ilan ayırmaja pbııyor . 
du. 

Bunu yapabilmek için en ket· 
tirme yolu tuttu. Kızma, meıru 
olmıyan bir ıekilde dünyaya ıel· 
diğini ve bütün ıuçun bab•ıı o· 
lan Ajiye ait bulwıdupnu anl•t· 
tı. Boı emek ! Kız bahaııfün 18i· 
terdiii alicenaplık ile ı:arlak \tir 
hayat sürmeye alıımııtı. Gün ıeÇ· 
tikçe ona daha ziyade ıokuluror· 
du. 

Bir tün ana, kıs hirlilqe Brük· 
aele ıitmitlerdi. Orada aralarin· 
da aeçen bir aytııma (mün•ka· 
p) üz~rine kız, anne•ini &ı~kn· 
rak yalnızca Parite d&nclü. ITua 
Folle de ondan sonraki btne hi· 
nerek Parite ıeldi. Us ıUn aoııri 
:Aji kızına ıelen lilr m~ ı&n· 
derdi Yt talili ltirlikte ı~lfffie• 
İçin kebdliini 'bekİeililini ~USir· 
eli. 

Kızın büJiik •••hıcl, annesini .. 
müthiıt kııkanılıino upndırma· 
ta sebep oldu. Siida aıı iatı ,ela· 
mın yanına ıltmesibe enıel ol· 
mak iltiyatdü. 

lıte kadına ölüt (katil) fikrini 
bu me"iele telkin etti. O aktam 
kızına .öldürecek .miktarda vero
nol veııerek: 
-" Kızım, biraz manyezi al, 

vücu:lün daha rahat bulunur,, de
di. 

I3i;az scnra Siman müthit ıan· 
cıLrla kıvranmaya baıladı. Kadın 

hemen bir bardak ıu, ıonra bi· 
raz süt, birn:ı: ıonra da ıhlamur 
verdi. Kız, bitmiı bir halde idi. 
Doktor gclirilse idi, belki de kur· 
tanlabilecekti. Halbuki snnesi 
buna yanqmadı. 

Kııkançhk onu tamamile im· 

sının alnına da,ailı Ye litlline halk ve iıyarlar tarafından kar-
d~kundu.. ıdandı. Ali Çetinkaya ıehirdeki 

Artık liıibnÇlııa IHr seliip lal bayındırlık itlerini tetkike bati•· Sovyet Rusyada 
mibuılı, liinli:ii AJliUn b~ltt&iiii dı. 
kızı, ölmlittli. Ô ~udurii'\Iİ~k a· 
rasınSa ne 1aplıJ1öi lilliiiirir· Trakya iskan böl- Yolsuz ele geçirilen aer-
du. • d • 1 mage geri flerilecek 

Pan•t• &ubaan hlr ,ı1 .,aar ge sın e ınce eme 
Bttt , \934 aiütliıunu on do· Tekirdaj, 21 (A·A.) - Trak- Moekna, 21 (A.~.) ~ SoTyet 
kuaunila, on beı yaımclaki kızı· ya müfettif vekili Vehbi Nüfuı ~u~~a ~erkez komıtuı, dev!et 
nı Tlliiic:ll Bldürnıüt tilin IYan Genel Direktörü Faik, BükTet el- orıutlerı tarafmdan kooper.a~ıf· 
Follenin tnüliakem•tlaie liatlan· çimiz Hamdullah Suphi Tanrıö· lerden yola.uz ol-:"ak ~le ı~ı.rden 
iihtlır. ver, lakin Danıımanı Huluıi, ıermayelenn ıerı •enlmeıını ka· 

M··1k· .. f ü0 
• Ş f 0 k Ed 0 rarlqtırmıttır lya~ f olle ılqldi Qtua fedi ra· u ıye mu et 91 e ı , ırne • 

ıında bulunuyor. fi•~ Ye pk il bayı Oıman, Kırklareli il bayı ~u kararın amacı, kooperatif· 
1 lil•el \;ir kı' Ulei ÖJl iCltbtla ili· Faik dün Muratlı'dan ıehrimize lenn mülkiyet haldannı berkiıtir 

ritile tUJfllUf ve iiUi flli .. Sa ıelmiılerdir. mek ve yan kapitaliıt ıayılabile· 1 
limon a~lı hir kızı clqqJari ı•l· Hey' et buıün ll itlerinin rand· cek olan kooperatiflerin haklarile 
iiijll. Aıta •• liatı lt1i ,._, .... manını incelemif, llbayla birlikte devlet ha.klarını birbirinden ayırt 
I• ıtsttıll k•tıı tnıtldi lilr f. iıkin bölıeıini ıezmiıtir. etmektedır. 
~:.t •• lien Utlha) il fjratl f· Nazi savaşçılarının yeni _E_k_o_n_o_m_i _B_a_k_a_n_ı_m-ız 

AJi ll••k• hir namla •1 Si, hazırlıkları şerefine şölen 
1iôfan&İs, ıenı evleıdli. ı.u iki Berlin, 21 (A.A.) _ Berlin Leninırad, 21 (A.A.) - Tür-
metreil ilp illin m&ttaii~ l\~l fi· Nazi aavatÇıları ırupunun ıefi, kiye ekonomi bakanı B. Bayar ile 
m f&Y&f kuti. f~liat dkın lilr yeni Berlin poliı direktörü kont yanındakiler ıehri ve endüıtriel 
kllf&k f~, aonfa hlr ıi'1f ~ı• Conheldorfa ıönderdiii bir ıün- ıiriıitleri ıezmiılerdir. Leninırad 
olan Simonu aenae~W ri Q ri· delik emirde diyor ki: "Nazi aa· Sovyet baıkanı Türk konukları 

ra yerlettirileceklerdir. Mııırda• 
ki İngiliz ıüel hazırlıklarına kı· 
navla devam edılmekte olduju 
gibi Mııır kuvvetleri de hazırlan
maktadır. 

lrlandada 
Son karıııkhklarda 

ölenler 
Belfut, 21 (A.A.) - Son br

ıaıabklarda yaralananlardan bir 
kitinin daha ölmeıi ile bu karıa
talıklardaki ölü ıayııı ıeklze çılD
mıttır. 

Yahudi 
Aleyhtarlığı 

Almanyada Yahudi iıçi
lere yol flerilecek 
Bellin, 21 (A.A.) - Ge~ 

Alman kız ve kadınlarıyle müna· 
ıehetlerde bulunarak iri kanını 
kirleten Yahudilere kartı açılan 
aavaı ıürüp ıitmektedir. Gazete
ler bir Yahudi tecimerinin hapi• 
edildifini ve bir diğerinin de Ea. 
teruıen kampına atıldığını bildir
mektedirler. ıa• titthıiktta llir ili ~N it.. ftfÇlları, Bay Göhbelıin bqkan· 

di. Slmon da kendiıini hu kadar Jıiı altında toplanacak olan kon· 
ıeven, iyilik ıösteren gayri met· feranata, hükUmet merkezinin te
ru 'ba'buma büyük bir aevai ne mblenmeai ~in ileride ..kiden 
bağlanml§tı. daha fazla ıavaıçılıklarının bir 

terefine bir akıam yemeli Yer-
miıtir. Fraııkfurt, 21 (A.A.) - Mah· 

keme, Alman kurumunun Yahudi 

inancuını (Örmektedirler. 
Belçika Fransız elçisi öldü Ulusal ıoıyaliıtliti bozmak iı· 

Paria, 21 (A.A.) - Belçika tiyen unaurlann iıe kantmalan· 
büyük elçiıi olup bugün ölen Ba· na müıaade edilmiyecektir.,, 
ron Gaiffier D'Heıtory, Franıa· Yeni poliı direktörünün Nazi 
daki yabancı devlet elçilerinin en miliıleri tarafından cotkun bir ıe
e9kiai idi. vinçle karıılanmıt olması da ıö .. 

Evvela orta elçi olarak 1916 terir ki, bunlar 'buPııkü krlzde 
yılındanberi Belçikayı Pariıte tem önemli bir rol oynıyacaldardır. 
ıil etmif, sonra da 1919 yılmda ============= 
büyük elçi qamuına (payesine) 
çıkanlmııtı. Ati nada 

iki Transatlantik. bir.ibirile itçiaiae yol vermeainin kanuni ol-
karşdaşmıyacak d'8r,,..Q ı ........ ..,,.,."'; •• ;.. u 

Londra, 21 (A.A.) - Dünya· Ankara bisikletçileri 
nın en büyük iki Tranıatlantilr 

ıemiıinin, Fransız Normandie ile Afyonda 
lnıiliz queen Mary'nin ne bir Ji. Afyon, 21 (A.A.) - Memle· 
manda ne de yolda biribirlerine ket içinde büyük bir turne yap· 
raıtlamamaları ve dairna biri A· makta olan Ankara biıikletçilerin• 
merikaya giderken ötekinin A- den bet kitilik bir pup dün ıeh· 
merikadan dönmeıi için 1936 dan rimize ıelmiflerdir. 

i., Biıikletçiler halkevinin konuju 
itibaren hareket saatleri deliıt 
rilecektir. oldular. Grup, Aktehir, Konya yo 

lile Ankaraya dönmektedir. Tur· 
ne hitince bieikletçiler 3300 kilo
metre yol almıı olacaklardır. 

Katolik ve Protestan kili-

Gazetemizi satmak 
istiyenlere 

Bir general kıralcılar selerine açı'an harp 
tarafından yaralandı Peıte, 21 (A.A.) - Yan ...... 

mi Peeter Lloyd ıutteai, Alman· 
<Uıtgtuıı 1 inci ıa11ltula) 

yadaki aytıımalann bu memleket· 
çabuklaşacaktır. Bu, ya eski kralın 
bir diy<dyle yahut da geneloy tarihi· te ıüktna yardım edemiyecefini 

ltalyan nüfusu 43 milyon 
Roma, 21 (A.A.) - 30 Hui

ran 1935 de yap:lan sayımda Jtal· 
yan nüfusunun 43 milyon 240 bin 
kitiJ• çıktılı anlqılmııtır. nin ileri ahnmasiyle olacaktır. Ati - yazarak diyor ki: 

na şarbayı bugün Londrada eski "Berlin halkmm büyük bir kı•· ----------------, 
"Bu ilandaki şartlara göra lıareket 
ederlerse /ıer talebi gerine getireceğiz,, 

Gazetemiz fiyatının yanya 
indirilmesi dolayıııyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ıa· 
zete ıatıcıhğı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek sureli· 
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine ıetirilmesi 
ıecikmekte olduiundan satıcı· 
lıiımızın ana ıartlannı netredi
yoru:s: 

1 - Her sayı bütün satıcı
lara -iadesiz olarak- 70 pa· 
radan verilecektir poata mura
fı bize aittir. 

mıza depo ederek makhuzları· 
nı, ıiparit mektuplarıyla ı,=rlik
te bize yollamalan ıerektir. 

111 - Her ay sonunda ıön
derilen faturalarda ıörülecek 
borçlannı en ıeç ikinci ayın o· 
nUDC11 IÜDÜne kadar 8demeleri 
lazımdır. Bu prta riayet olun
madığı takdirde f aturacla görü· 
len borç depoaito veya banka· 
da emrimize bırakılan paradan 
mahıup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köteainde daha ıenit llçtide 
yaymak dileiinde oldujwnuz
dan isteklilerin bu tartlara ıö
re müracaatları huauıuna na· 
zarı dikkatlerini celbederis. 

Müracaat aclreaiı KURUN 
ıazeteıi Direkt6rlüiü -Ankara 

kraı1a ıörüteeektır. Başbakan Bay mmm uıuaaı fikir bakımından... Bir yıian hikayesi 
Çaldaris Almanyada yapacaiı teda - h I 
viden vazgeçml~tir. Gerek cUmurlyet· ir enmiı olduiunu 16ylemeie ne , 
çilerin ::Jrek ktaleılann genel top. · için Bay Göbbela lüzum ·ıirüyor. 
lantrlar yapmaları yasak edilmittir. Stablttelm yan ıüel irptünün ela 

00 AVUKAT COMURIYETÇI jıtdmaaı, katolik ve proteatan 
Atina, 21 (A.A.) - Atına barosu- I 

nun 600 avukatı cilmuriyetin korun - kilise erine harp açılmuı Alman· 
ması için bir beyanname imzalamıı • yadaki büyük ıersinlilin hirer 
lardır. belıesidir.,, 1 

ESKi YUNAN KR~LI ispanya da bir harp filosu 
Londra, 21 (A·A.) - Hafta aonu t k 1 

tatilini geçirmek üzere Lonradan ay- yap ıraca ı 

Takas yolsuzluğuna ait olan 
evrak daha hakyerinde duruş
maya başlanmadan otuz dokuz 
kiloluk bir dosya olmuş. Gali
ba uzun muhakemeler ile bir 
deve yükünü bulacak. Bu yığın 
Yiiın dosyalan yapanlar haki
kati meydana çıkannağa mı 
çabfıyorlar, yoksa hakikati 
ii)mmek için dosyalardan me· 
zarlık mı yapıyorlar? rrlmış olan eski Yanan kralı Jorj a· Madrit, 21 (A.A.) - Eldebate 

ğustos ayına kadar Londrada otur . sueteıi, lıpanyanm bir harp fi· .. ______________ _ 

mak niyetindedir. loau yapmuı •e bu filoda dart 
Atinaya gitmek üzere bir uçak bu- hl •~1 --ı:. 38 • 

lundurulması hakkında emir verildi · zır ı, 8 ariaY.avr, torpıto " _. 
ğine dair olan haber l'rordondan ya- diler bir çok hafif ıemilet hahm· 

KURUN okurlarına , 
HIZ•ET K.VPONV 

1111 

Janlanmaktadır. mau llsım ıeldiiini yasıyor. 

ÇALDARtstN sözLERt F etiyeliler Mutlaya vardı 
Atin:, 21 (AA) - Bafbakan Bay Muila, 21 (A.A.) - Ftthl1*" 

Çaldart. gazetecilere :> :ıptığı defetde 
hüktlmetin rejim hakkında yapılacak li üç hiaildetçi Ankara, lıtanW, 
geneloy k&l'flSlndald durumunun de . lzmir yolu ile ıehrimize aelmiı· 
ğişmedl:';inf aöylemlt •e demlftir ki: ler ve 'butün F ethiyeye ıeçmit-

"Ulrual brul tarafından kafiri • lerdir. 
im zamanda geneloy yapd~aitır. 

... 
22·'1-935 

1111 kupondaki tarihten bqlıJa • 
rak il gln lçbul• KURUN ldarealae 
... teriline - resmi mee'barlyetl• 
yahut tecimer sıfatlle yapılan llb· 
lardan başka - bir küçük ildnın 1 
defalık 1 utın parası yerine abnır. 

il - Satıcı olacakların ıiln
de iıtedikleri ıuete aa111ma 
ıöre bir haçuk aylık ıuete ta· 
tannı anceden deposito olarak 
ıandermellR ..,.. ha miktar 
para71 it n,a Ziraat Bankan· 
nın oralardaki şubelerine namı· caddesi- lıtanbal Bu, ulıua rejim lıafckındald ilteğini Bisikletçiler ıimdiye kadar iki 

(tatl;yenler, sGnDade idarede tııulUD • 
dunılacak aurette bu kuponlan polta1• 
"91'9C•kl•rt mektupl&rm l~lne de koya • 
blllrler. f kelime bir •tır aa)'11m&lıdJr.l _ t:....mı..-------••••••!!!!ll!!!l!!!~~~~~~~~~~~az~g~ü~r~o~la~r~ak~bU~tli~nM~lc~imk~dn~ın~ı~ve-:_Lb~i:n~k~i:lo:m::etrelik yol almıılardır. 

t' ~~~~~~~~~~~~~~ 

B 
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Okuyup lşlttiklenlmiz: 

Büyük Petronun 
hazinesi 

Eic~ınek fTrakyada yasak birl 
1 mıntaka kuruldu 
' 

Paıi Suvar gazetesi aytsrmın 
bildirdiğine göre, iki yüz yıl <1n
ce Helsingfors kıyılarında bat· 
ınış ve büyük bir serveti de s~l~r 
altına gömmüş olan bir gemının 
çıkarılmasına başlanmıştır. 

KomıSllJ on bu~ün topla- Ankaradan bildirildiğine göre, 
? Trakyada yeni bir mevkii müı· 

nıqor,· nark değişecek mi tahkem kurulmu9tur. 

Vaktile büyu .. k Petro zamanın
. de 

da Rus - lsveç muharebesın 
- a 

bir gemi Isveç kıyılarını yagm 
. lt ziynetler, etnuş altın para, a ın 

1 her cinsten kıymetli taşlar a ~-
rak on dört fıcı doldurmuş .. Bu-

• · b" mıl'-'ar tün bunların kıymetı ır " 
~,·ank tahmin ediliyor. 

O zaman memleketini yeniden 

k d ima muhaı •-urınaya çalışan, . a.. · 
belerle uğraşan Bilyuk Petronun 
da paraya ihtiyacı v~rdr. Bu ge
minin gelmesini bekhyordu. 

Gemi !sveç kıyılarından ayrıl· 
dı iyi bir hava ile geliyordu. Aı·tık 
R~s kıyrJanna yaklaşmıştı. Fakat 

talih tersine döndü. Gemicilik ta
rihinde pek az kaydedilmiş ola~ 
ınüthiş bir fırtına baş gösterd1. 
Gemi ahı::ap olmakla beraber çok 
kuvvetli :s' Rusyanm genç filosun
daki ge~ilerin en iyisi idi. • 

Bütün gemiciler hem kend~~e:?· 
ni hem gemiyi, hem de bu~~ 
Petronun dört gözle bekledığı 
sen·eti lfortarmak için Gllerinden 
gelen her §eyi yaptılar. 

Lakin fırtına dehşetine galebe 
edcmadiler. Hepsi, bir . milya: 
franktan fazla bir servet ıle denı
zin dibine gömüldüler. 

0 zaman bu hadise bütün Av
rupada duyuldu, tngiltereye ka
dar gitti. 

On dört yıl sonra 1785 te bir 
~u6ıııu ::,"-•··:.:...: ..a.-ı:ı...:-: Jcı1c.u.1e!\ 

istedi. Geminin battığı yere gele
rek denize daldr, bir iki dakika 
sonra avuçları altın paralarla do-

lu olduğu halde çıktı. O . ~rihte~ 
sonra artrk gemi de, ıçındekı 
zenginlik te unutuldu. 

Son günlerde eski deniz fırtı
nalarım anlatan bir kitap bulun
du. Bu kitap 1721 de olan bu 
büyük fniınayı ve anlattığımız 
geminin nerde ve nasıl battığını 
yazıyor. Bunun üzerine, kitabm 
söylediği yere dalgıçlar indiril~ 
ai. Bunlar gemiyi gördüler ve ki
tapta anlatıldığına göre, bu meş
hur gemi olduğunu söylediler. 

Şimdi Fenlandiya ~ük~meti 
bunu çıkarmaya ve bu bın hır ge
ce :masallarındaki servete benzi-
yen zenginliği elde etmeğe çalı
şıyor. 

Istanbulda tifo 
Bir aya yakın bir zamandan• 

beri ıehrimizin muhtelif yerlerin· 
de ıık 11k gözükmeğe baılayan 

tifo vakalarma karşı lıtanbul 
ıağhk direktörlüğü tarafından 
tedbirler alınmaya batlanmıttır. 
Şimdiye kadar Kabala§ liıeıi 

ıon sınıf talebeıinden Suat ismin· 
de bir genç ile Kabataş fransızca 

hocaaı Bay Mazharın zevcesi ba· 
yan lclil, tifoy& yakalanarak bir 

müddet hıtanede yattıktan ıonra 
ölmüılerdir. 

içinde bulunduğumuz aylar, lİ· 1 

fo mikrobunun üremesine _ve haa· j 
talığı meydana getirmeaıne en 
müsait aylardır. 

Bu hususta incelemelerde bu 
İunmaJ& baflamlf olan ıağhk di· 
.,.ktlr1016, ,,iftıa11a yiyecek me!· 
ftlar ve sebzeler üzerine beledı· 1 

Yenin ciikkatini çekmiıtir • 

Ekmek fiyatını teıbit etmek Ü· Bu mıntakanın genel kurmay 
zere her hafta toplanan uray (be· batkanlığınca (büyük Erkanı har· 
tediye) nark komisyonu toplantı· biye riyaıetince) göıterilen lüzum 
ımı bugün gene yapacaktır· üzerine Kırklareli müıtahkem 

Son günlerde, Ankara ve Ana- mevkii olarak ilanı Vekiller He· 
dolunun muhtelif yerlerinde huğ· yetince kabul edilmittir. 
day fiyatlarımn ucuzlamasına ikinci nevi memnu mıntakayı 
rağmen lstanbuldaki ekmek fiya- tetkil eden bu yerin hudutları 
tmm hala ayni tekilde kalması, Osküp köyünün 3 kilometre ce
hatta bir kuruş arttırılacağı riva· nubu garbiıinde 280 rakımlı le· 
yelleri, halk tarafından garip o· peden itibaren 9imalde gayri aı· 
(arak karşılanmıştır. keri mıntaka hududu ve Kırklar· 

Zahire borsaıı genel ıekreteri eli kaıabaıı garbinde Dolan kö
Ba Akif, ekmek fiyatlarında bir yünden itibaren İnece (Yenice) 

y 1 d ~ .. 
kuruş çıkışın varit oma ıgını soy- (Kavaklının bir buçuk kilomet-
lemiştir. re cenubu) 234 rakımlı tepe, Bay 

Açıkta sahlan sebzeler 
ve meyveler 

Sebze ve meyva satan pazar 
yerlerinde ur ay tarafından yapı· 

ı bir kontrolda hu yiyecek mad-
an . d 
delerinin kaldırımlar üzerın e 
göıterilerek bazılarının yerlere 
döküldüğü görülmüttür. 

Toz ve çamura bulatmıt bir 
ekilde halka verilen sebze ve 

' d l .. . d meyvaların kal ırım ar uzerın e 
ıatılmaları yıuak edilmiş, bu hu· 
ıusta iliıikli olanlara kesin ih· 
tarda bulunulmuftur. 

ince tuz biraz daha 
ucuzhyacak 

· Bir buçuk ay kadar evvel üç 

kurut inQh'füm tuz fiyatlarının Ü· 
-nanJ., :phJlr.ı it' \ıf\k~ulıiı Y.ct• 
niden incelemelere giritmittir. 

Bu incelemelerden ıonra elde 
edilecek sonuca göre ince tuz fi
yatlarının bir miktar daha inmeıi 
çok yakın görülüyor. 

Fenni surette yapılacak ince 
tuzu halka ucuz fiyatla satmak 
maksadile inhisarlar bakanlığı 
tarafından yeni teşkilat kurula
caktır. 

Boyalı makarnalar 
Hıf zı111hha kanununun bir mad 

desinde boyalı olan makarnala· 
rın diğerlerinden ayrılması için 
ilzerlerine boyalı olduğuna dair 
bir eti·ket koymak lazımdır. · 

Bazı makarna amilleri her ma· 
karnımın boyalı olmaıı lazım gel· 
diğini sanarak makarna paketle· 
rinin üzerine "hıfzıuıhha kanu· 
nu mucibince boyalıdır,, ibaresini 
yazdırmaktadır lar. 

Halbuki kanunda makarnala· 
rm mutlaka boyanması lazım gel· 
diği hakkında açık bir kayıt yok· 

tur. 
Belediye daimi encümeni ma· 

karna paketlerinin üzerine böyle 
bir kayıt konulmamasına, yalnız 

b lı olanlarının üzerine "boya· 
oya ·ı 'k ·f 

l kelimesinin yllzılma11 e ı tı a 
ı,, . . 

edilmesine karar vermıttır. 

Yazısız hikaye: 

rakdere köyü cenubu kenarında 
280 rakımlı tepeden ibaret olan 
çevre içindeki mıntakadll'. Bu hu
dutlara sayılan mevkiler de da· 
hildir . 

Jstanbul saati 
lstımbul saatini radyo vasıta· 

ıiLe muntazaman verebilmek İ· 
çin, Kandilli rasathaneıinde e· 
lektrik tertibatı yapılmaya baş· 
lanmıştır. 

Rasathaneden İstanbul ıaatini 
doğrudan doğruya Oamaniye tel· 
sizine verebilmek için yapılan bu 
tecrübelerden sonra, radyo belli 
vakitlerde lstanbul saatini bildi· 
recektir. 

Heybeliye ışık 
Heybelide yapılmakta olan tur 

yolunun bitirilerek arabalara açıl· 
dıemı evvelce yazmıttık. 

Deniz kenarında yapılan rıh· 
tım işleri de bugünlerde epeyce i· 
lerlemif, çahtan i,çiler ve yol ma· 
kineleri f azlalaıtırılmııtır. 

Rıhtımın evvelce olduğu ribi 
çökmemesi için lazım gelen ted· 
birler alınmıştır. Sadece Heybeli· 
Iiler tarafından uraya bafvurula
rak, yeni yapılan rıhtıma elek
trik lambalarının az konulmama· 

11 iıtenıniştir. 
Hiç olmazıa Büyükada rıhtı

mındaki ışıklara yaklaşacak bir 
tekilde aydınlık istiyen HeybP.li· 
liler bunun gece hayatının çok 
sönük geçtiği adada, yeni bir ya· 
şama uyandıracağını ileri ıürü· 
yorlar. 

Bu isteğin, uray tarafından ye· 
rine getirileceği umulur. 

Gümüş fiyatları indirildi 
Cümhuriyet Merkez bankası gü· 

müş toplama işine büyük bir faa
liyetle "devam etmektedir. 

Banka dünya gümüıt fiyatların· 
da ıon günlerde görülen düşük· 
lüğü gözönünde tutarak evvelce 
45 kuruştan 60 kuruşa çıkardığı 
bir gümüş mecidiye fiyatını şim· 
di 54 kuru~a indirmiştir. 

Bu suretle para şeklinde 10 
gram gümüşün fiyatı da 27 kuru· 
şa indirilmiştir. 

iskelet 

C'lm ıtC www.a:waw 

Habsburglar 
Avusturya ıııntına naşıl 

geçmişlerdi? 

Araştırmalara göre 
cinayet değil 

Nitantaıında Vali konağı cad· 
desinde 115 numaralı Selçuk apar 
tımanmm tavanı onarılırken ta 
vandan düşen kemik ve iskelet 
batı etrafında inceleme devam 
etmektedir. 

Habsburglar yeniden Avustllf'ıt 
: ya tahtına geçecekler mi?.. Av• 
rup::ıda önemli (mühim) biı ta
kım vakaların meydana çıkması 
beklendiği sırnbl'da, zihinleri kur 
calryan büyük meselelerden biri· 
si de budur. 

Bu mesele etraf mda bir zabıta 
amiri bir yazıcımıza şunları ıöy
lemittir: 

"- Bu me•ele etrafında °Labı 
ta taralınJan araıtırmaya deıJanı 
edilmektedir. Şimdiye kadar ya· 
pılan araıttrmaJa bunun bir ci 
nayet olmadığı, ve kemiklerin bu 
apartımana bundan on beş yirmi 
yıl önce c,tutan bir doktor tara· 
lınclan inceleme yapmak için ge 
tirilmiş olduğu anlcqılmaktadır. 

iskelet bcqı denilen şey de tam 
bir ba, değil yarım bir çenedir. 

Zabıta ıimJi bundan evvel a
partımancla oturanların kim ol· 
cluğunu incelemektedir.,, 

KUltUr itleri 

üniversite talebesi için 
kurulan kamplar 

Üniversite talebesinin kampları 
arup grup yapıldığı için beı ey
lüle kadar sürecektir. 

Üniversite direktörü Bay Ce· 
mil Bilse], ile Tıp fakültesi deka
nı Bay Nurettin Ali talebenin 
kamp yaptığı yere giderek tal~
beyle görüımütler ve kamp du
rumu etraf mda malumat al mı!· 
lardır. 

Edebiyat Fakültes\nde 
Üniversite edebiyat fakülteıi 

dekanı Bay Fuat Köprülünün aay 
lav olması dolayısile edebiyat fa· 
kültesi dekanlığı timdilik veki· 
letle idare edilmektedir. 
Diğer taraftan edebjyat fakül· 

teıinin Ankaraya taşınacağı ıöz· 
Ieri de dolaşmaktadır. 

ÖZ TÜRKÇE - llk okulların 
kınat kitapları öz türkçe olarak 
bastırılmaya batlanmııtır. 

Kiraatlar eylül başına kadar 
yetittirilecektir. 

Sovyet uçak öğret menleri 
Bursaya gittiler 

lıtanbulda açılacak Türk kuıu 
için inceleme yapmak üzere teh· 
rimize gelen Sovyet uçak öğret· 

menlerinden Romanof ve Ano
hin timdiye kadar Çamlıca, Yeşil 
köy, Göztepe ve Kayışdağı etra· 
fında incelemeler yaptıklarını ve 
yelken uçuşları için Kayışdağının 
kuzey (şimal) kısmında uygun 
bir alan bulduklarım yazmıştık. 
Öğretmenler planör uçu§ları İ· 

çin uygun bir alan aramak üzere 
dün Yalova yolile Bursa ya· gitmiş· 
}erdir. 

Öğretmenler Burıada da ince
leme yaptıktan ıonra Gemliğe gi
decekler ve oradan lstanbula dö-
neceklerdir. 

Son posta ile gelen Deyli He
rald gazetesinin diplomat yazıcı· 
sı, "Habsburglar harp demektir,, 
mamf sözile yazısına başlıyarak 
Habsburglarm hnrp yolile değil, 
ancak evlenme ~uretile ülkelere 
sahip olduğunu anlatarak şunları 
söylüyor: 

"1''akat bu imparatorluk geniş öl· 
çilde evlenmekle yapılmışken harple· 
rin en büyüğü esnasında parçalanıp 
dağıldı. Saraybosnada bir Habsburg 
prensinin öldürUlmesl ateşi parlattı. 
Birkaç ay sonra, Loid Çorç Çar ordu
larının bu harap imparatorluğu par • 
!;aladığmı iftiharla haber veriyordu. 

Fakat Loid Çorç lüzumundan fazla 
kendine itimat ediyordu. lş sona e • 
1inceye kadar tam dört korkunç yıl 
geçti. Sonunda Çar ordu1an değil, 
(çünkü Çarlık önce yıkılmıştı) hal • 
kın isyanıdır ki, imparator Karlı Vi
yanadan çıkarttı. 

Macaristan tahtını yeniden almak 
için, iki defa teşebbüse girişti. lkisin· 
de de kaybetti. Şimdi dünya, bunun 
oğlu Ottonun AYusturya tahtına çık -
ması gibi bir plan tehlikesi karşısında 
bulunuyor. 

Eğer Avusturyada krallığın ihya· 
sı, yalmz Avusturyada tahta bir hü • 

kümdar geçirmekten ibaret olsa, in • 
san kafi derecede müteeRsif olur. Fa· 
kat bu mesele arsıulusal bir mese1e ve 
ya harp endişesine sebep olmaz. 

Fakat Habsburgların yeniden ikti· 
dara ge~mesinin, Habsburglar "e 

Habsburgları tutanlar içinı.bundan lıii· 
yük bir manası vardır. Bunlaı·, kü· v 
küç bir dağ memleketinde bJr mo • 
narşi ihdasını deiil, aşağı yukarı mu· 
ayyen bir şekil üzere, eski imparator
luğu diriltmeği kuruyorlar.,. 

Muharrir bundan sonra, Ottonun 
"Tuna devletlerinin ekonomik birleş
mesi,, gibi mevzular üzerinde tezler 
yazdığma işaret ederek Avusturya 
tarım (ziraat) bakanının da şu söz • 
terini hatır la tryor. 

Avusturyalı bakan, "bir zamanlar 
Avusturya - Macaristan imparator· 

tuğu olan yerlerde yurtdaşların Habs· 
burglara kar~ı duyduğu sadakatten 
ve 15 yıl içinde bu memleketlerdeki 
bazı ahalinin kendilerine iltihak et-
1.1 • · : istlyeceğin den,, bahsetmişti. 

"Bütün bunlara, bahsedilen mera· 
Jcketlerin, hükumetleri meraktan da • 
ha fazla denebilecek bir şeyle kulak. 
veriyor. Bilhassa küçük itilafın üç 
memleketi bunlar arasındadır. 

Bugün zemin aşağı yukarı hazır • 
lanmı~tır . .A rnsturya, teşkilatı esasi· 
yesi itibarile, artık cümuriyet de • 
ğil .• İmparatorluk remizleri, impara • 
torluk üniformaları, ve Unvanları ye· 
=ıiden kullanılmağa başladı. 

Bu ha1, harbe sebep olur mu? KU-
ük hilaf 1921 de Kari, Macar tahtı-. ' na geçmeğe teşebbüs ettiği ,·akit yap· 

tığı gibi seferber olur mu'! Şüpheli • 
yim. Hltler, "Avusturyayı Ha!Ôburg 
zulmünden kurt:nmak i~in,, A,·us • 
turya üzerine yürür mit'? Bunun ya· 

· l:ı~ağından da 'üphe ederim. 
Şimdiki halde hu değişiklik, .sef;· 

ıdzce olur. Fakat buna rağmen, orta 
Avrupaya yeni bir i tikrarsızlık ge -
lir· Yeni devletlere yeni bir tehlike 

belirir. Herkesin emellerine ve işti -
ynklarına - gelecek tehlikeler ifade 
eden - tehlfüeler haşgöstcl"ir, Bugün 
değil fakat epey sonra, pek benzer ki 

"Habsburglar harp demek,. enelft ... 
Hem ''Habsbuglar,, dR gittik~e yak • 
!aşıyor. 

ÇEK TALEBE - Çek ünh:ersite
sinden 80 kişilik bir kafile di.in şehri• 
mize gelmişlerdir • 

Konuk talebe, Galatasaray lisesi· 
ne konuklanmı~tır. 
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Habeşıstanın Paris Elçisine göre Polla halterleri: Avcılar ve atıcılar 
iki çocuk boğulmaktan 

ltalya Habeş yurdunu 
zaptedemez ! 

kurtarıldılar } • t• J 7 
Beıiktafda Dikilita, sokağın- ne er ) s ) yor ar • 

Italyan hükumeti Habeş imparatorunun söyl~vi 
yüzünden Habeşistanı şiddetle protesto ettı 

da oturan 15 yaılarında lamail 
oğlu Rüttü, gene ayni mahallede 
oturan polis kazımın 11 yaıların· 
daki oğlu ile gezmek üzere bir 
sandala binmiıler, sandal Dolma
bahçe açıklarında dolaıırken bir
denbire devrilmit ve çocukla" 
denize dütmüılerdir. 

Yasak silahlar hakkındaki madde 
yanlış mı tefsir edilmiş ? 

Bir Fransız gazetesi, lngiliz dostluğunu 
feda etmek bir delilik olacaktır, diyor! Etrafta dola,an digw er sandal

Avrupada kadınlar arasında 
Atıcılığa çok önem verildiği aıa· 
ğı yukarı herkes tarafından bili-
nır. 

Pariı, (KURUN)-Habeşistanın 

Paris elçisi fU diyevde bulunmut· 
tur: 

ltalya, Habqiıtana karıı harp 
açarıa, bu harp, hayat ve mema~ 
harbi olacaktır. ltalya, belki Ha 
beı yurdu11u iıgal eder, lakat Ha 
beı halkını hiç bir vakit kıramı 

• yacaktır. Habq haikı, yabancı bir 
boyunduruğa girmektenıe mah· 
volmayı tercih eder·,, 

Habeş elçisi, T ekla Havaryat 
Habetin manda, himaye yolun
da her teklifi, nereden gelirse 
gelsin, reddedeceklerini, Habe~in 
37 aaırdan beri özgürlüğünü ko
ruduğunu söylemif, daha sonra: 

"Habeılilerin erkinliklerine ne 
kadar bağlı olduklarını yabancı

lar pek iyi kavrayamazlar. Ha 
bqlüere karıı bir zaler kazan
mak için ltalyanlar bütün halkı 
aıri harbin bütün barbarlr.ğıyle: 
zehirli gazlarıyle, tanklarıyle, a 
fır toplarıyle katliam etmeleri la 
-ıımgelir.,, 

Habet elçisinin bu diyevi çı

karken İtalyanın Habeıe gönder· 
mek istediği 300 bombardıman 
tayYaresinin yola çıktığı haberi 
de onunla birlikte çıkmıt bulunu· 
'VOr. 

VIY ANA GAZETELERiNE 
u:tau1,1ıc ,, ' ' GÖRE 
; _: • .1 r t L 

Viyana, 21 (A.A.) - \Viner 
Zeitung ltalyan-Habet anlat' 
mazlığında İtalya tarafından ile
ri sürülen görüşleri ele alarak ve
rilecek kararın Avrupanın istifa· 
desi bakımından İtalyanın Habe
tistana harp ile değil barıf yolu ile 
girmesini sağlıyacağı ümidinde 
"•Junmaktadır. 

SALDIRMA PLAN! 

Londra, 21 (A.A.) - Obser· 
ver gazetesi diplomatik yazarının 
fikrine göre ltalya tarafından Ha· 
bet-İtalyan uzlatma komisyonu· 
na verilmif olan belgeler -vesi
kalar- Habeılerin ulusal hadiae
lerinden iki ay evvel ltalyan sö· 
mürgelerine kartı bir saldırma 
planı hazırlamıt olduklarını isbat 
-•mektedir. 

ŞiDDETLi PROTESTO 

Roma, 21 (A.A.) - İtalyanın 
Adis Ababadaki elçisi imparato
run parlamentodaki söylevi ilgisi 
ile Habet dıt bakanlığı nezdinde 
ıiddetli protestoda bulunmut ve 
hükfunetin ileride bu husuıta ala· 
cağı herhangi bir kararı, Habeıi .. 
tana bildirmek hakkını muhafa
"!a ettiğini söylemiıtir. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Se
natonun silahlanma komisyonu 
baıkanı, bu komisyonun yirmi if · 
yarının, ltalya ve Habetistanla 
olan muhtemel ilgilerini meyda· 
na çıkarmak için bankalar ve si· 
lah fabrikalarının faaliyetini tef· 
tit etmekte olduklarını söylemif· 
tir. Batkan, bu teftitin §İmdiye 
kadar hiç bir ıey çıkarmadığını 
il.Rve etmittir. 

GAZETELERiN 
DOŞONCELERI 

Pariı, 21 (A.A.) - Gazeteler, 

ltalyan-Habeı anlaımazlığınm 
geliıini takip etmekte devam edi
yorlar. Bu gazetelerin yazıların· 
da asıl göze çarpan ıey, maddi 
vak'aların erkin (müstakil) bir 
gözle görülmesidir. 

Gittikçe fazla enditeler gös
termekte olan gazetelerin eğilimi 
(temayülü) Fraıuamn İngiliz -ye 
ya İtalyan dostluğuna zarar vere
bilecek herhangi bir hareketten 
çekinmesini tavsiye etmelerinde 
görülmektedir. 

Eko dö Pari gazetesi bu husus
ta tunları yazmaktadır: 

"İngiliz dostluğımu feda et· 
mek bir delilik olacaktır. Ayni 
zamanda ltaiyaya gösterebilece
ğimiz arka bizim uluslar sosyete· 
sindeki mevkiimizi saydırmalıdır. 
Çünkü müşterek güven sıyasamız 
bunun üzerine kurulmuttur.,, 

Ordr gazetesi Almanyanın dip 
lomatik tam bir taarruz yaptığı sı 
rada Musolininin Habeıistanda 
muharebeye girmeği dütünmesin 
den ötürü teessüf etmekte ve tun· 
ları ya~~aktadır: 

Musolininin İtalyayı Avrupada 
zayıf dütürmemek iıtemeıi çok i
yi bir fikirdir· Fakat Musolini fU· 
na inanmalıdır ki, Hitler, ltal
yan- Habeı muharebesi esnasın
da ltalyaya bir çok mütküller çı
karmak için elinden geleni ya-
pacaktır.,, 

Pöti Pariziyen gazetesinin Ro· 
ma ayları şunları yazmaktadır: 

"Habeı imparatorunun söyle
vi balyan çevenleri tarafından 
gayet ağır telakki edilmektedir. 
Söylendiğine göre bu söylev, da
ğıtılan metinde görüldüğünden 
fazla tecavüzkaranedir. Bu §art
lar altında timdiden İtalyan -
Habet ilgilerinin kesilmesi ihtima· 
lini gözönüne almak mümkündür. 
Fakat bu ilgilerin kesilmeıi der
hal harp haline geçilmesini ve bil
hassa harp ilan edilmesini' icap 
ettirmez. ltslyan çevenleri ulus
lar soıyetesi paktı ile 1906 yılın
da üç devlet araıında imza edil
mit olan andlatmayı tatbik imka 
m olduğu fikrindedirler. 

MUSOLINl'NlN SÖYLEVi 
OZERINDE BiR HABER 

DAHA 

Pariı, 21 (A.A.) - Echo de 
Pariı gazeteıi, Musolininin timdi 
Romada bulunan gazeteci. Henri 
de Keriliıe ile yaptığı uzun bir 
görütmeyi yaymaktadır. 

Habetistan hakkında bir soru· 
ya cevap veren B. Musolin.\, ulus· 
lar sosyetesinin Avrupa medeni
yetini dünyaya yaymak için ku· 
rulup kurulmadığını öğrenmek 
lazım geldiğini söylemiş ve de· 
miftir ki: ' 4Bir karar almanı.1 za
manı gelmiştir.,, 

lar derhal o tarafa kofmuılar ve Türkiyede alıcılık ile ilgisi bu
çocukları boğulmaktan kurtarmış· lunan avcılar ve atıcılar birliği
lardır· nin ne yaptığı, alıcılığı gençler 
YANGIN - Kabristan sokağın- ara11nda nasıl yaydığı meselesi 
da 22 numaralı evin dördüncü ka· etrafında kurumun genel ıekre
tında oturan Adilin odasında11 teri Bay Turhan Maral ile görüt· 
dün akfam yangın çıkmıf, ilerle· tük. Bize tunları aöyledi: 
mesine mt:ydan verilmeden sön- - Atıcılık Türklerin en eski 
dürülmüıtür. Yapılan araftırma- ve ulusal bir sporudur. Türk gibi 
da yangının üst kat kiracıları ta- atıcı, Türk gibi binici ve Türk 
rafından atılan bir sigaradan çık- gibi kuvvetli meseli bütün Avru-
tığı anlatılmııtır. paya yayılmıştır. 

NARA ATMIŞ - Fenerde Te- Son yıllarda bu spor çok ih-
kir sokağında oturan Ahmed ge- mal edildi, hemen hemen sıfıra 
ce sarhot olarak evine giderken indi. Bugünlük memleketimizde 
sokakta nara atmıt, yakalanmış · atıcılık diye bir spor yoktur. 
tır Ahmedin üzerinde yapılan a- Halbuki bu spor vücut terbi
rattırmada bir de bıçak bulun- yesinde birinci derece yer almak
muftur. tadır. Bu suretle insanın nefsi
TUTUŞAN OTLAR - Dün Ba- ne karşı olan itimadı artar. So
kırköyüne 11,55 poatasını yapan ğukkanlılığı kuvvetlenir, en zayıf 
tren Bakırköyüne doğru hızla en kuvvetli ile bir seviyeye çıkar. 
giderken çıkan kıvılcımlar etrafa Bütün uluslar, küçük yaştan 
sıçramıt ve yol kenarında bulu- itibaren gençleri atıcılığa teşvik 
nan kuru otları tutufturmuttur. ediyor ve bunun için lazım olan 
Daha fazla ilerlemeıine meydan her kolaylığı gösteriyorlar. 
verilmiyerek söndürülmüştür. Atıcılık sporu içinde yetişmiş 

GARSONLAR TARAFINDAN bir genç, askerlik ödevini yap
DôVOLMOŞ - Beyazıtta oturan mağa çağınldrğı vakit mükem
Hüseyin adında biri zabıtaya baf mel bir nişancı olduğunu göste
vurarak gece Tepe batı bahçeain- . rir. 
de arkadaflarını görmeğe gittiii· Alman mekteplerinde atıcılık
ni, fakat Yani ve Mustafa adla- ta muvaffak olamıyan tal~be sı~ 
rında iki garson tarafından •e- rufta kalır. Avrupanın hemen her 
bepıiz olarak hakarete utr&dıiı- köyünde bir sıb,_ A hırır v~VJ:;.. Jt a-,· 
nr, ve dövüldüğünü iddia etmiş· ' buki bizde lföyl~rae' aeğil: hiç bir 
tir. Suçlular yakalanmııtır. şehirde bir · atış yeri yoktur. 

BALIKÇI BIÇAGI iLE - Ka- Son defa Ankarada yapılan 
dıköyünde Tulumba sokağında o- poligonda henüz bitirilip çalışıl
turan balıkçı çıraklarından Ne- mağa başlanmamıştır.,, 
cati ile Karabet arasında kavga Avcılar ve atıcılar birliği ge
çıkmıt, Karabet eline geçirditi nel ıekreteri bunun ıebeplerini 
balıkçı bıçağı ile Necatiyi kar- töyle anlattı: 
nından yaralamıttır. - Atış meraklıları ve atışı teş-

BIRDENBIRE FENALIK- vik etmek istiyen kurumlar bir 
Beıiktaıta kahvecilik yapan lran· çok yönlerden engellerle karşı
lı Süleyman dün bir mütterisine !aşmaktadır. Bu sebepten atıcılık 
çay götürürken birdenbire üzeri- yapılamıyor. 
ne fenalık gelerek yere yuvarlan- Sebebini anlatayım: Atış, nişan 
mıttır. tüfekleri ile yapılır. Bu tüfekler 

Etrafından yetiıenler Süley- gayet kuvvetsiz ve sırf nişan a~ 
manı kaldırarak hastaneye aön- makta kullanılmaktadır. Fakat 
dermitlerdir· her nedense bunlann ve cephane

ARABA ALTINDA - Bakır- !erin gümrükten geçmesine güç-

k .. ·· d n sebze getiren bahçevan lük çıkanlmaktadır. Atış tüfekle· 
oyun e . . . h ""f .... d k d. 

... Hikmetin idareıindeki a- n ıçın arp tu egı enme te ır. 
çıragı H'"k·"'- · . kt 1 d raba tramvay yolundan g~erken u wuetımız, me ... ep er ~' 
b. d b' beygirler ürkerek kot· spor kurullarında atıcılıgı teşvık 
ır en ıre, . . .. . · 1 d b l k 
mağa baılamışlar, Hikmet ken- ıçıdn onemlı ~vsı~ek er de d~ğ~ma. 
d. · tut m yarak arabanın altına ta ır. Bu boyle ı en e ı ım gı· 
mı a 

1 
b" kl · · ı · ld ğund 1 t r ı av tüfe en, yıv ı o u an 

yuvar anmıt ı · h .. ... .d. d" ·· ""kt 
Et f dan yetiıenler Hikme- arp tufegı ır ıye gumnı en 

ra ın · 'l · 1 K b d 
t. k ld ılar ve arabayı güç hal- geçın mıyor ar. anunun u ma 
ı a ırmı . f . d"l . . 

le durdurabilmif lerdir. Hikmetin desı yanlış te sır e ı mıştır. 
h f'ff Daha sonra avcılık yalnız kuş 

yar~s;H;~L;r· YOGURT _Yeni avı ~eğildir. Bir takım b~yük. ve 

M d Ş k vahşı hayvanlar vardır, ki bunla· 
mahallede oturan a am ura k h .. t'"f kl 1 1 . d w n anca ususı u e er e av a, 
Cumartesı pazarın an yogurt sa· k k b"ld" B t""f kl d . . 1 · w ma a ı ır. u u e er e yıv~ 
tın alarak evıne ge mı§ ve yogur- l" Id ... d .. "'kt b k 1 
du bet kızıyle yerken birdenbire 1 0 uktagund an gumru en ıra 1 • 

mama ır. 
düşüp hastalanmıtlardır. H 1 k tt b"" ""k ha . . d er mem e e e uyu yvan 

yapılan ~u~yene ~etıcesın le avlarında kullanılan bil tüfekler 
yoğurdun zehırh oldugu anlatı - b t kull 1 B tl k 1 

1 h k ld ser es çe anı ır. u sure e u 
mıt ve hasta ar astaneye a •· . . h k Şimdi Habeıistanda uğraıan lanmasmda hıç bır ma zur yo -

k" r .... rılmıttır. t ç·· kü b 1 1 da balyanın, Avusturyanın er ın ıgı --... -· .... ,--·•:um_,,_ ur. un un ar ya nız av 
ifi 11yasasının haf -ansuru olarak da büyük manevralar yaptıraca- kullanmak için yapılmıştır. Zira
muhafazada devam edip etmiye- ğım. Gelecek ilk teırinde bir mil- ate zarar veren yaban domuzla
ceği hakkındaki bir soruya Mu- yon lt•lyan silah altında toplan- n ancak bu tüf ekler ile öldüıiile
solini fU cevabı vermiıtir: mıı bulunacaktır. O zaman hiç bilir. Hükumet köylülere Gro tü

"Ağustos sonunda beş yüz bin kimseden korkumuz kalmıyacak- fekleri rla~ıtm~~tadır. Avcılara 
kitinin ittirakiyle Kuzey ltalya· tır.,, av tezkeresı venhrken uzun tah-

kikat yapılmakta ve tezkere ala
nın hüsnühal sahibi olduğu anla
şıldıktan sonra verilmektedir. 

Köylülere Gro tüfeği mahzurlu 
görülmezken avcılara da av tüfe
ği tezkeresi verilmelidir. 

Başka memleketlerde kadınla-, 
rm bile atıcılıkta maharetler gös
terdiği bir zamanda doğuştan aU 
er olan Türklerin nişan atmak i
çin tüfek ve cephane bulamaması 
çok acıklıdır. 

Birliğimiz atıcılığı bir spor şek
line sokarak gençlik arasında yaY 
mağa çalışıyor. Rastlanan güçlük" 
!erin ortadan kaldırılması için 
canla başla uğraşıyoruz. 

Yasak silahlar hakkındaki 
maddesinin yanlış tefsirinden do
ğan bu yanlışlığın nüzeltilmesi i
çin ilgili makamlara başvurduk. 

İsteğimizin yerinde görülece
ğini umuyoruz. Gelecek yıllat 
harbi, ordu harbinden ziyade U" 

lus harbidir. Ulusun her tek ço
cuğu ayrı ayn keskin birer ni
şancı olması lazımdır. Birliğimiz 
bir spor çerçevesi içinae bunu 

• 
yapmağa çalışacaktır.,, 

ispanyada 

Eski Başbakan mahkunı 
edilemedi 

Madrit, 21 (A.A.) - Saylaf" 
lar Kurulu. eski baf bakan Azan' 
ile eıki iç bakanı Caaarea'i~ 193' 
~; .. ;",.; ••s,.in iht11AH-.J - .:ı y.J• ıJ 
çakçılığı yapmakla ıuçlu tutut 
ması hakkında hükiimetin yaptılt 
önergeyi reddetmittir. Bu öner 
genin kabulü için 222 oy lazımdı· 
Halbuki 68 e kartı ancak 189 o1 
toplana bilmi§tir. 

Başbakan Lörru, önerge oy• 
konulmadan önce hükUmetin gir 
ven meselesini ileri sürmediğiııİ 
ve çoğunluk saylavlarına oy ör 
ğürlüğünü bırakmakta olduğunll 

bildirmiştir. 

Zilede yangın 
Zile, 21 (A.A.) - Dün gec::• 

saat 23 de bir araba imalithanr 
ıinden çıkan ani bir yangınla ;. 
malithan~ ile üzerindeki bir e'f 
tamamen, yanlarındaki iki ev de 
kısmen yandıktan sonra söndürUl
mÜftÜr. insanca zarar yoktur. 

Sofyada ihtilalciler 
serbest bırakıldı! 

Sof ya, 21 (A.A.) - Geçe~ 

lerde yakalanan bütün ihtıJilc• 
Makedonyalılar illerin birind~ 
hapiı edilen tefleri Petro Tr•"' 
koff müıtesna olmak üzere, özıiit 
bırakılmıflardar . 

Hava postaları için telsi• 
istasyonları 

Hükumet bir yandan yurtt6 

hava poıtalarının her yana yayıl" 
ması için çalıfırken bir yand•11 

da hava postalarının tam bir ı'!" 
venlik (emniyet) içinde olması 1" 

çin yeni teıiıat vücuda getinııe1'• 
tedir. Bunun için icap eden ye 
lerde telıiz teaiıatı yapılacak 'f~ 
radyo - ganyometre makineler• 
kurulacaktD'. 

Bu teıiıat timdi salın almrrıs1'" 
tadır. Yakında kurulmasına bıaı
lanacaktır. 
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- Hayatın hakiki sırrını 

Öğren~!ştim: s~?a~!~ü~~L 
EVLEN!\ bana tebeuüm ediyordu. Her §C\' 
-1-

1 
tedaviden ıon· güzel görünüyordu. Hayattan a r 

Uzun ve ıstırap 1 • k k b l d "h t kulaaırn iyilettı. An· tı ço memnun u unuyor um 
ra nı aye e b. Sanki dünya benim için hi· 

b . t ili et:nek, ıraz oya· 

ınemd enık ~s~n 
5 

.. ~-Moriç' e gö- cennet olmuıtu. Fakat bir taraf taı. 
an ırma ıçı - l · · da benim gençliğim artık zeva: 

türdü. llk defa olar~k svıçreyı noktasını bulmuıtu. Yavaı yavaş 
.. .. d m lsviçrenın karlı man· 

goruyor u · · · d hayatın ıstıraplarma, acı tecrübe-
! temiz havası ıçın e ne-

zara arı, k }erine doğru gidiyordum. Ancak 
kahet devrinin sıkıntılarını pe 

Yunan Kralı Kostantini tanıdık 
çabuk geçirdim. . . . tan ıonradır ki ben hayatta idea! 

J le 0 zamanda ıdı kı ben ha· 

Yatın§ hakiki sırrını öğrenmiıtim ~ bir sevginin ne olduğunu anlaya 
bildim. Fakat yazık ki bu da bir 

Unutmak! denbire ölüm ile nihayet buldu. 
fsvir'rede bütün günlerimi açık 

7 • • Alman Veliahtının maiyetinde 
h•vada kıt sporları ile geçırıyor· 

• k olan adamlar arasında biri vardı 
dunı· Kar ve buz üstünde kayma. · 

ki benim hakkımd.a tamamen hu· 
yamaçlatdan atlamak, uzun gezın· ıusi bir vaziyeti vardı. Bana giz· 
tiler yapmak... Bunlar beni çok 

Iice kur yapıyordu. Biraz da em· 
eğlendiriyordu. • 

Bu mevsim çok parlaktı. Isvıç· niyetsizlik eseri gösteriyordu. Mü-
rt>d• her memleketten gelmiı olan tereddit bir hali vardı· Boyu u· 
ve bütün dütünceleri iyi ve eğlen · zun, ince, kendisi sarıtmdı, Al
ceH vakit geçirmekten ibaret bulu mandan ziyade lngilize benziyor· 
nan yüksek sınıflara mensup kim· du. Spora f evka1ade meraklıydı. 
ıeler vardı. Bunlarla kolayca mü· Saf ve masum bakıtlı mavi göz. 

d leri vardı. 
nasebet tesis olunabiliyor u. 

Sen Mor iç' de bir haf ta kadar Ben onun gözlerindeki 
ancak oturmuıtum. Burada bir sevgi ifadesine bağlanmııtım. 
ıenç Alman ile tanııtım. Bu, Kons· Bütün mevcudiyetime adeta ha
tanı gölünde büyük bir sanat mü- kim olmuftu. Fakat bu gencin ne 
essesesi olan bir zenginin oğlu gözlerinde, ne dudaklarında de

ğil, fakat yüzünün umumi heyeidi. 
Bu genç bana hemen Sen Mo· tinde öyle ifadesi müşkül bir İs· 

riç'de evlenmek teklif ediyordu. tihza manası vardı ki bana lesi~· 
Hatta bana bir de yüzük vermit- ederdi. 

t . Bir. gün bu.genci bana takdim 
ı. 

Ben bu teklifleri reddetmiyor· ettiler. Bu tarihte hayatımda hem 
dum· Bununla heraber gencin büyük bir saadetir. he::n de büyük 
Protestan, benim de Katolik olma· ıstıraplerın baıladığı gündür. O 
mı vesile yaparak mazeretler gös günden sonra meçhul ve mukave-

met edemediğim bir kuvvet bana 
teriyordum. Ben henüz genç ya,ta 
bulunmakla beraber içimde iki hakim olmuıtu. Musiki gibi atkın 

ki da benim üzerimde o kadar bü· 
türlü his çok derin surette kö eş· 

h 1 • B yük bir teıir hassası vardı ki ba-
miıti: Din ve vatan is erı. un· 1 dan batka artık hürriyetimi de zan onu ihata edebilmek !çin ka . 
bırakmak istem!yordum. Bana bu bimi pek dar bulurdum. Bu genç 

ben.ım bu halimi pek iyi anlıyor· 
· sıralarda kur yapan bir çok kim· 

du ve hazan bana~ "Beni bu kadar 
ıeler vardı. . 

Gene bu aırada Alman Kron sevme, bende batkalarını çok ın· 
citen bir t3biat var. Korkarım, 

prenıi ile Kron Prensesi yanların· 
da bir çok debdebeli adamlar ol· seni bedbaht ederim.,, derdi· 

Fakat ben ilk defa olarak bu 
duğu halde {Senmoriç) de bu· 
Junuyorlardı. Kronprens ne vakit adamda bütün hayallerimin, can· 
beni görmüt olsa çok taltifki.r bir Ianmıf bir timsalini buluyordu~. 

A•k hayatında gönlümün aradıgı 
vaziyetle tebessüm ederdi. l:' 

O vakit eski Avusturya Veli· bütün esrarengi:z §eyleri onun 
ahtı olan Fransuva Ferdir.and ile benliğinde toplanmı§ sanıyordum. 

Bence o namütenahi bir §eydi. 
Prenseı Şotek'e de prezanta e· d" 
dilmiıtim. Fransuva Ferdinand lli.hi bir §eydi. Onda beni ken ı· 
azameti ile §Öhrel bulmuştu. Ay· sine doğru çeken mukavemet e-

t h dilmez bir kuvvet vardı. Bir za· 
ni za""anda talyanları iç sev· 1 b" 

~·· b man için bu bana çok tat ı ır 
medigvi söylenirdi. Hakikatti! " "d 

d k hayat Oldu. Sanki biz y. e_nı .en 
adamın yüzünün urufu pe se· 

b ocuklug"umuza dönmüt gıbıydık. 
vimli değildi. Bununf aberaber a· Ç • 

k 
"ltif"t ederdi. Beni uzaktan Ondan sonra ben onun peııne 

na ço ı • l takıldım. Ailemi bıraktım. Mem· .. .. olsl'l bile çok cid,fi o an . b .. 
gormu§ . . leketimi bıraktım. Benim içın u· 

.. .. d hal değişjrdı, be:11 mem· 1 . 
yuzu er b .. tu··n kainat onun mavi göz erın 

t k isteyen bir te essum 
nun e me den ibaretti. 
ile gülerdi. O da sarayı bıraktı; alayın ı 

Ş . d"ki Danimarka Kralı 
K . . ım ı kit ~enüz bir Prens bıraktı, kendi rütbesinin icap et· 
rıatıyan o va · ti ~i askeri vazifeleri unuttu. Her 

idi. O da (Senmoriç) de bu.lunu· g . 
F d 1 ikimiz de gençliğin bütün atetı· 

yordu. Ve Fransuva er ınanr d 
(A V 1

. htı) ile beraber le biribirimizi seviyor uk. 
vusturya e ıa d (Sk . Bu hal bir kaç ay sürdü. Fakat 

üçü Mili.na giderek ora ~ d'ka ne kadar yazık ki bir kaç gün İ· 
1 ) ··rınek ııte ı · 
a tiyatroıunu go k" "k çinde bu saadet tamamiyle yok 

Ierini, fak at veliahtJn en hutu oldu. 
hareketlerini bile telgraflan ad::. Bu gencin adı Herman idi. Her 
alan Alman imparatoru~~- i üç man Vaymar Dükaıının veliahtı 
hal buna muhalefet ettıgın ' . idi. Fevka)dde kültürlü, gayet ze
veliahtın bu suretle ltalyaya gıt· ki olan bu adam molonden hayatı 
meıerı.ne man·ı o'ıdugu" nu ban" b • 1 d k. • d ti sevmezdi ve u a em e ı a e e· 
aöylemitti. 

Mıntaka merkez heyeti 
kongresi yapıldı 

Kongrede bulunanlar 
latanbul mıntakasının yıllık zi Tezcan (Beykoz) Cafer (Fe

kongreıi dün Beyoğlunda Halk- nerbahçe). 
evi salonlarında yapıldı. ATLETiZM HEYETİ - Bat· 

Geçen haftaki hazırlık toplan· kan: Omer Besim Koıalay (Ga
tısındaki liatenin değittirileceği latasaray) Melih (Beıiktat), Yu-
ağızdan ağıza dolaııyordu. suf Ziya (Eyüp). 

Heyetler birer yıllık çalııma DENlZCILIK - Baıkan Kad· 
raporlarını okudular. ri Nuri (Galatasaray) Şazi Tez· 

lttifakla kabul edildi. Seçime can (Beykoz) Demir Turgut (h-
geçildi. tanbul su sporları) Şeref (Ana • 

Fener bahçe murahhası Bay dol~o~i~~~t~tı;;;~~TBOL, 
Hayri Celal, ıeçen haftaki top· TENiS - Batkan Ali Rıdvan 
lantıda kararlaıtırılan merkez he 

(Hilal) Sadri (Betiktaı) Ekrem 
yetinden iki kiıinin çekildiğini, 

(Topkapı). 
bunun için mıntaka heyetinin ye- BlSlKLET - Baıkan Hikmet 
niden seçilmesini, diğer heyetle· 

(Süleymaniye) Talat (Fener Yıl
rin aynen kabulünü teklif etti. 
Kabul edildi. Merkez heyeti ile maz) , Rüıtü (Fenerbahçe). 

GÜREŞ - Baıkan Iamail Hak 
diğer heyetlere seçilenler §Unlar· 

kı (Kumkapı), Kemal (Kasım· 
drr: paıa), Sa ip (Anadolu), Hikmet, 
MINT.A:KA MERKEZ HEYETi Mazhar. 

- Baıkan: Fethi Baıaran (Hi- BOKS VE lSKRtM - Baıkan; 
lal) ikinci baıkan; Necmi (Top· Nuri (Beıiktaf), Süheyli (Galata
kapı) üyeler: Muhtar (Süleyma- saray), Hilmi (Kumkapı), Rıza 
niye), Sait Salahattin (Fenerbah- (Kumkapı). Selimi (Galatasa· 
çe) Kemal (Eyüp). ray). 

FUTBOL HEYETi - Batkan: Merkez heyeti ıeçimine itiraz 
Kemal Rifat (Günet), Saim Tur· eden Galatasaraylılar toplantıyı 
gut (Vefa) Basri (Beıiktaı), Şa - terketmitlerdir. 

Beşiktaş, Istan bul şilt 
birincisi oldu 

Iıtanbul tildi turnuvasını fi. arkaya hücum ediyor, iki defans 
nali dün oldukça kalabalık bir oyuncuıunun da iıtirak ettiği bu 
seyirci kitlesi önünde, Betiktaf akınlarla Beykoz kaleainin önünü 
Şeref stadında oynandı. Bu mü· allak bullak ediyordu. Öyle za· 
aabakayı son karıılaımada Fe· manlar oldu ki, bütün Beykoz ta
nerbahçeyi de yenen Beıiktıla, kımı ceza sahası içinde oynadı. 
çekilen kur'anın ıanılıaı sonucu Fakat Be,iktatlılar ne bu karııık· 
ile bir tek maçtan ıonra finale lık arasında bir gol çıkarmağa 
kalan Beykoz oynuyordu. Betik· ne de oyunu açmağa muvaf bk o-
t af tam kadro ile oyuna baıladı. lamadılar. 

Maça Beıiktatın bir akını ile Devre bu tekilde biterken, 41 n-
baılandı ve siyah beyazlılar, bu ci dakikada çenberi nasılsa açan 
ilk akınla Beykoz kalesinin önü· Beykozlular Bet iktat kalesine doğ· 
ne indiler. Ve orada yerleıtiler. ru aktılar ve Kazımın ayağı ile 

Birinci devrenin genel görünü· güzel bir sayı kazandılar. 

fÜ §U oldu: ikinci devrede Betiktaıın du· 
Beıiktaı mütemadiyen, arka rumu kurtaracağı belliydi. Teknik 
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Yüzme yarışları 
Mıntaka denizcilik heyetinin 

hazırladığı yüzme teıvik müsaba· 
kaları dün Modada yapıldı. 

Alınan teknik ıonuçlar ıunlar
dır: 

Erkekler 100 metre - Galata• 
saraydan Halil, 1,08,8 birinci, 
Beykozdan Saffan ikinci, 1. S. K
dan Mahmud üçüncü. 

Bayanlar 100 metre aerhest 
Beykozdan ~ola 1,34,1 birinci, 
Beykozdan Simo ikinci. 

Erkekler 100 metre ıırtüstü 
Beykozdan Fuad 1.33,5 birinci 

Erkekler 200 metre kurbağla• 
ma -Beykozdan Ömer 3,38,4 bi· 
rinci. Beykozdan izzet ikinci. 

Erkekler 400 metre ıerbeıt 
-Galataıaraydan Ha1il 5,47,4 bi
rinci. J. S. K. dan Fikret ikinci 
Galatasaraydan Ali üçüncü. 

4 X 200 bayrak - Bu yarıt• 
l. S. K. nın iki takımı girdi dere
ce 12,53 dür. Tramplenden atla
ma Beykozdan Fahri 230 puvan 
birinci l. S. K. dan Necdet ikinci, 
Beykozdan Selim üçüncü, Bey· 
kozdan Şeref dördüncü ... 

Erkekler 200 metre serbest -
Galatasaraydan Halil 2,36 yeni 

Türkiye rekoru birinci t. S. K. 
dan Mahmud ikinci. 

Bayanlar 200 metre ıerbeıt -
Beykozdan Lola 3,39,2 birinci, 
Beykozdan Simo ikinci. 

Bayanlar 400 metre ıerbeıt -
Beykozdan Lola 8,02,4 birinci, 
Simo ikinci. 

1500 metre serbest - Galata· 
saraydan Halil 25, 11 ,4 birinci, 
Beykozdan Mekin ikinci , Galata• 
saraydan Cihad üçüncü. 

Türk bayrak yarıfı - Beykoz 
ve l. S. K. takımları. 6, 14,2 ile be
rabere, kuleden atlama - Bey· 
kozdan Hakkı 204 puvan birinci, 
1. S. K. dan Necdet ikinci Bey· rin hiç birine inanmazdı. Bu mev· 

kiden uzaklaımak ona bir nevi 
hürriyetini geri almak ve bir nevi 
intikam gibi geliyordu. Bunu çok 
sonra anladım. 

ve daha üıtün bir kuvvetin, sade 
enerjiye dayanan bir takımı her· 
halde toparlayacağı muhakkaktı. kozdan Şeref üçüncü, genel sıra• 

Nitekim daha ilk dakikada baş lamada Beykoz birinci, ı.s. K. i· 
layarak Beykoz kaleıini saran Be- kinci, Galatasaray üçüncü gelmit• 
tiktaılılar, yedinci dakikada Ha· lerdir. ikimiz birden Londraya git· 

tik. Orada beynelmilel müsaba
kalara giren atlar~ vardı. Herman 
kendisi çok iyi bir biniciydi. He: 
yerde büyük takdirler kazanıyor
du. Bundan dolayıdır ki ne vakit 
o ata binecek oluna lngiltert> 
Kralı ile Kraliçesi kendisini göı 
meğe ve alkıılamağa gelirlerdi. 

(Arkası var). 

ya tinin ayağıyle bera her l ik kOl Ü· .. , .. ; ... 1;-j';" ... ~-·""""'i;.,.k""''~"'"'~"'"i""";'-; ·-~-ö-riı-. n·-;-. y';;du. fi:. 
nü çıkardılar. kem Beykozdan Saidle Betikta!· 

Biraz ıonra da Şeref az görü· tan Şerefi bu yü-ıden dı,arı çıkar· 
nür güzellikte Vole bir ıütle takı· dı. Betiktaılılar çok sıkıthrdılar 
mına üstünlüğü kazandırdı. fakat aayı adedini arttıramadılar'. 

Oyunun bundan sonrası birin· Ve maç bu suretle 2-1 Bet ikta
ci devrenin ayni oldu. Yalnız 9u tın kazancıyle bitti. Ve Siyah
küçük ayrılık göze çarpıyordu. O- Beyazlılar lıtanbul ıild biriaciıi 
yun gittikçe sertleıiyor, bile bile oldular. · 
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Dn~torun Daloınlıiı 
Tabiat bu ~:a! Doktor Fümel ne 

yapsm? Allah kendisini dalgın ya • 
ratmış. ÖyJe adamlar yardır ki yazı 
yazar:~en mürekkep hokkasına kalem 
yerine parmaklarını batırırlar. Dok • 
tor Fümel dünyanın en iyi adamla • 
rından biridir. San'atında da haki · 
katen m.:hirdir. Yalnız kendisi Fran· 
sanın cenup ' 'ilayetlerl ahalisinden· 
dir. Cenup ahalisinin tabfati de biraz 
aceleci olmaktır. Yalnız doktor Fü • 
mel'd~ bu acelecilik biraz daha ileri· 
ye gitmiştir. Her ne ife başlarsa baş· 
kalarının bir adımı yerine beş yüz a· 
dım atmış olur. Kendisi apartıma • 
nın büyük kapısından giripte ayağını 
daha merdivenin ilk basamağına atar· 
ken zihni beşinci kata ~ıkar O vakit 
ayağın.: kaldırmağı unutur Ye bun · 
dan dol:tyı hazan düşer. 

Amma siz diyeceksiniz ki bu ka · 
dar dalgın olan bir adamın doktor ol
ması doğru değildir. Şüphesiz bun • 
da sizi!r de hakkınız var. Fakat dok· 
tor Fümel san'atına {ışık bir adam· 
dır. Başka bir meslek tutmak onun 
için im~ansızdı. Eğer bir operatör 
olsaydı o nkit dalgınhfının tehlikesi 
daha büyük olurdu. Onun için doktor 
Fiimel operatör olmadı. Sadece bir 
dahiliye mütehassısı oldu. 

Bununla beraber dahiliye işlerin • 
de de dalgınlık yüzünden doktor Fü
mel'in başından bir takım tatsız ma· 
ceralar geçmiştir. lşte bugün bu ma
ceralardan birini, Madam Pallare ile 
olan rnk'asını anlatacağım. 

Güniin birinde Madam PaJJare dok
torun muayenehanesine gl!ti. Teda,·i 
için müracaat etti. Doktor kendisini 
tanın1 •;ordu; kadın hastalığını an · 
lattıktan sonra doktor: 

- Pc:.: ala, soyununaz. Dedi. 
E:{cr !'tfaclam Pallare kalçaları bi· 

raz geniş olmasaydı, bu genişlffi da· 
raıtmak i~in sıkı bir korsa kuJJanmı§ 
bulunsaydı hiç bir mesele yoktu. Çün
. ü bir dakika içinde soyunabilecek • 
ti. Hiı;.kjr ·n~'a M lmıyacaktı. Hal· 
lı:•ki Madam soyunurken gecikti. Koı· 
uçuk ' 'e dar kol'S'!lyı kalçasından çı· 
karmak için uğraşırken be.' dakika · 
dan fazla bir Yakit geçti. Bu beş da· 
kika i.,c doktor FümeJi'n en derin 
düşünce:cre dalmasına kafi idi. Çün
kü o günlerde doktor kanserin teda · 
visi i ;ln yeni bir m:;ul keşfetmekle 
me~guldü. Kadın soyunurken onun 
zihnine son ı;ünlerde yaptığı tecrübe
lerin n~ticeleri geliyordu. Doktor bu 
neticcic:- üzerinde derin mütaleaları· 
na daldı. 

- Duyurunuz, doktorl 
Doktor uykudan uyanır gibi gözü· 

nü açtı. Baktı. Karşısında soyunmuş 
bir kadın. Doktor daha gençtir. Onda 
doktorlukla beraber gençliğin icapla· 
rı da nr. Arasıra kendbılnde kadın 
ihtiy:ıcını duyar. Şurada, burada ya-

rı çıplak kadınlar ile vakit reçirdiği 
olur. lşte bunun için doktor Jı'ümel 
gözünü açıp da karşısındaki yarı çıp
Jak kadını görünce kendisini bir ran
devu evinde sandı. Elini uzattı, ka · 
dını biraz okşadı, sonra kolundan tu· 
tup kaldırarak biraz ilerideki diva· 
nın iistüne yatırmağa kalktı. Kadın 

telaş ile bağırarak: 
- Aman doktor! 
Deyince kendisine geldi. O vakit: 

- Affedersiniz, dedi. 
Bereket Yersin, doktor dalgındır 

amma, terbiyesiz detlldir. Sonra ka· 
dınların tabiatini iyi bilir. Efer işi 
fasdilleğe vurupta dalgınlıfıma gel· 
di, kendimi bir randevu evinde san • 
dım, demiş olsaydı Madam Pallare 
bir türlü kendisini affetmezdi. Der • 
hal bir mazeret buldu. Bazan birkaç 
dakika içinde kendisine delilik gelip 
gittiğini, son hareketi de böyle mu • 
,·akkat bir de1ilik eM!ri olduğunu söy· 
ledi. Doktor bu mazereti o kadar gü· 
zel söyledi, insanlarda geçici delilik 
ne demek oJduğunu o kadar iyi an -
lattı ki kadın bundan memnun bile 
oldu. Çünkü çıkarken doktora ücret 
,·ermedi. Doktoru bir gün öğle ye • 
meğine çaf\rdı. 

Doktor 1',ümel ile Madam Pallare 
arasında böyle başlıyan ilk münase
bet biraz sonra daha ziyade ilerledi. 
Günün birinde çalımına getirdi, ka· 
dından bir rande\·u aldı. Paris etra
fında bir otobüs gezintisi yaptılar. 
So:ıra (Panier de Rose) denilen yer
de birlikte yemek yemeği kararlaştır· 
drlar. <Panier de Rose) da birinci 
katta bir oda tuttular. Madam Pal· 
iare yine burada soyunmağa başladı. 
Fakat yine dar kauçuk korsayı çıkar· 
mak için uğraşırken rnkit uzadı. Bu 
arada doktor Fiimel de meşhur ha · 
yala.tına daldı Madat Pallare bu defa 
soyunup da: 

- Doktorl 
Dediği zaman doktor FUmel gözü· 

nU açtı YC karşısında kısa bir gömlek 
ile yarı çıplak bir kadın gördü. San'· 
atı doktorluk olduğu için bu türlü 
bir \'aziyette bir çok kadın görüyordu. 
Derhal lavaboya doğru yürlidü. Ora· 
dan bir yşkfr a1dı. Kendisinden baş· 
ka türlü bir hareket beklemekte olan 
kadının göğsüne koydu ve kulağını 
peşgir üstünden kadının göpüne ya· 
pıştırarak: 

- Nefes alınız .. Biraz daha derin .. 
Şimdi öksüı-ünüz ... Diyordu. 

Fakat bu hal çok sürmedi Çok de· 
fa olduğu gibi doktor .Pümel yine 
dalgınlıkla bir pot kırdığını anladı. 
Fakat o buna dalgınlık diyemezdi. 
Yine bir mazeret bulmak icap ederdi. 
O vakit birdenbire güldü. Bütün yap
tığı ~eylerin unki bir lltife olduğunu 
bu suretle gösterdi! 

* • 
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çimde nefret yoktu, yainıı biraı alay, 
biraz merhamet, bol bir f erahhk. l · 
çimden Farukla konuştum: Ey gil • 
neş! Artık gUneş değilsin. Zaten hiç· 
bir zaman güneş değildin. Sana bil • 
tün şaşaayı bahıteden benim gönlüm • 
dü. Senin küçük parıltını ilihi bir 
perta'J'Z gibi namütenahi büyüterek 
seni güneş yapan gönlüm. Sen bu mu
akkisi kırdın, kendi !i!altanatını yıktın. 
Var şimdi kuytularda 1ş1lda, kör kan
dil! 

Şunu da unutmadan söyleyim: Ne
bileye bir teşekkür bor~lu idim. Ya 
o Nebileler olmasa bizim halimiz ni
ce olurdu? Onlar öyle slperisaikalar· 
dır ki Faruk gitii yıldınmları kendi 
Üzerlerine rekerek bizi kül olmaktan 
kurtarırlar. Neticede erkek onlara ka· 
lır. Neticede dediğim, ihtiyarladığı, 

posası çıktılı vakit. Çünkü Faruk 
dnsinden erkekler de kurbanlık ko • 
yun gibidir. Kanlı Jezıetlt iken eti~ 
ri her tarafa tevzi olunur. Nebile ha· 

_...,.'""'''" evine kala kala posteldsl ka -

Yazan: Safiye Erol 

lır; - Affediniz, küçük hanım, 

sert konuşuyorum. Fakat siz Çinlile· 
rin o meşhur darbımeselini bilir misi
niz? "Doğru sözler tatlı değildir. Tat· 
h sözler dofl"u değildir.,, 

Yc.-;rum. Bütün bunları söylernek
fon maksadım kadınla erkeğin sev · 
da bahsinde hiç bir zaman hemfikir 
olamrya~a:}ını anlatmaktır. Nasıl uz
JaŞ..41rnlar ki kadın sevince, varıni yo • 
ğunu, dinini imanını bu nşk kozu il · 
zerine oynar. Kaybederse her ,eyi bir· 
den kaybetmişti. Halbuki erkek?! 
l\feseıa evlenir. Karısının üzerine baş
kasını sever. Nedir bu ettiğin? Dersi
niz. Der ki: Aşk başka aile başka. -
Haydi kabul edelim. Erkek aşkının 

üzerine de diğerlerlle düşüp kalkma· 
ğa başlar. Çünkü onun için: Aşk baş
ka tenenü başka. Derken efendim, 
yeni bir sevdaya tutulur. E hani se • 
nfn aşktn vardı ya! Karının Ustüne 
yana tutu~ lleYdlğtn hanım? - Si
ze der ki: Atk bqka ideal başka. 
_ Qınım ~avrum. isterim ki son 

f 

Kara Veli Reis bir 
kadınla bu 

daha kavuşmamak üzere ayrılacağı 
gece son gecesini yaşıyordu. 

_ Son akında bir belaya mı çattı ·ı 
nız? Neden böyle yaslısın? 

- Bu akın çok iyi geçti. Hatta yep· 
yeni bir Venedik gemisini sapsağlam 
olarak Kara Kartal'ın ardına taktık 
da getirdik. Şimdi onu da donataca • 
tız ... 

- Yal!. 
lstelya boş bulunmuş bu sözü söy

lemişti. 

Kara Veli sordu: 
- Hoşu:ta gitmedi mi? 
- Yok .•• Onun için değil. Daha çok 

hoşuma gitti. Bana bu sefer kim bilir 
ne güzel şeyler getirdin? Her halde 
.:>k yoruldun ... Yatmak ister misin? 
yatağın hazırdır. 

- Görüyorum. Fakat sana söyliye
ceklerim var, lstelya :' .. 

- Bana ne söyliyeceksin? Yoksa bir 
kabahat mi i~ledim?. 

Kara Veli kalktı. 

Genç kadın da Jr••Jktı. Türk akın • 
cısı onu baştan ayağa kadar süzdü. 
Sonra gözleri onun gözlerinde uzun 

kirpikli derin, parlak ,.e kara gözlerin· 
de saplanıp kaldı. 

Etli ve kızıl dudaklarınr, ete has • 
ret çeken bir kaplan gibi yemek iste
diği sanılıyordu. 

Rum güzelini birdenbire kucakladı. 
Dudaklarını onun bQynunda, saçla • 
rında, yüzünde ve yanaklarında gez· 
dirdi: 

- Söyliyemem.. Bu fena bir ~ey .• 
Söyliyemem .. Yann .. Bu gece başka 
hiç bir şey düşünmiyelim .• Son gece • 
dir bu gece .. 

oldukça sert bir rUzgar esmesine rai· ı 
men, alabitdiğine açılmıştı. 

Istelya, kardeşile birlikte tasar
ladıklan işi biran önce bitirmek için 
can atıyordu. Çünkü kendi kendine 
şöyle düşünüyordu: 

- Kara Veli belki de benden kuş· 
kulandı. Neden dün gece için, son ge· 
cc, dedi. Bugün bana ne söyliyecek? 
Acaba her şeyi biliyor mu? •• 

-11-

BASKINCILAR?-

Prevezenin biraz cenubunda San • 
ta Mana adında bir ada vudı. Yuka· 
rıdan aşağıya doğru biraz eğri ola· 
rak uzatılan ve bir yeri parmağile 

gösteren el gibidir. Ada, açıkta ol • 
mayıp hemen hemen Tesalya kıt'asına 
bitişik gibidir. Hele cenup tarafı hem 
dağlık, hem de girintili, çıkıntılıdır. 

Vcnedik korsanı Alban Armenyo, 
dört gemisile birlikte İ§te bu girinti • 
]erden e., büyüğü olan Yasiliki kör
fezine girmişti. Kara Veli Reisin son 
günlerde bir Venedik gemisini avla • 
mış olduğunu bilmiyordu, fakat Pre· 
veze körfezin in kim bilir nere8lne git· 
miş olduğunu öğrenmişti • '--

Kara Velinin lstelyanın yanında 
kaldığı gecenin ertesi güniydi. Türk 
balıkçılarının kullandıkları biçimde 
bir sandal, yelkenini alabildiğine şi
şirerek Preveze körfezin den çıktı. 

Santa Mavra adasile Tesalya arasın· 
daki daracık boğaza henüz girmişti 

ki büyücek bir Yenedik kayığile karJI· 
laştı. 

Bir yüzbaşı Nikonun sandalına a· 
borda eder etmez sordu: • • • .., ın .n ı 

söz söylemekle, sözlerinin tam mana 
sile doğru olduğunu göstermiş olu· 
yordu. 

Alban Armenyo, delikanlının sır 
tını okşadı : 

- Arkamdan gel!. 
Dedi. , 
Beraberce geminin süslü n yUk • 

sek kasarasma girdiler. 
Venedik korsanı Nikoyu bir kena• 

ra oturttu. Sonra kapıdaki aöbetçl 
ile en çok güvendiği .zab.itlerden bl· 
risini çağırttı. Bu, aneıt ~'b'&\1 J'llŞ • 
Jarında $ebastiyea Lw"°c. t.d.hd& 
bir gençti. Çelebi Sultan Mehmet za• 
manında Gelibolu önünde Türk do • 
nanmasını yakarak büyük bir şan ka• 
zanan amiral Loredanonun karde§l • 
nin torunu oluyordu. O da me§hur ol· 
mak istiyordu. Bunun için• Armenycr 
nun gemisine girmişti ve Türklerle 
karşılaşmak, on1ar1a boy ölçüşmek i
çin can atıyordu. 

Fakat bu fırsat onun eline bir tür 
Jü geçmiyordu. 

Armenyo bunu bildiği için Kara 
Veliye yapılacak olan baskında gen~ 
Loredano'yu kullanmak Jstiyordu. 

Loredano geldi. Armenyo onunla 
şöyle konuştu: 

- Beklediğin gün geldJ. {'tırzft •dır 

rim ki fırsatı kaçırmazsın! .. 
- Kara Velinin yerini mi öirea• 

nlz senyor? .. 
- Evet ... 
- O halde ne duruyoruz; dofraea 

oraya gidelim 
- Kara Veli açık denizde değil • 

dir. Preveze körfezinde, Halkin• 
.koyuncladır. 

ı. , , - Daha iyi, orada sıkıştırırız. ' -ı 1o !stelya titredi. - Ne haber? ... 
- lyi ... 
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Kara Yeli Reis ne demek istiyor
du? Onun bu sözlerinden hiç bir şey 
an1amıyor ve korkuyordu. 

Türk akıncısı biiyülenmiş gibiydi. 
lstelyanın titrediğini, korktuğunu bi· 
le anlamryordu. Bu genç n güzel Rum 
kadınmı kucaklarken bir engerek yı
lanını kucakladığını bilmekten pek u· 
zaktı. Çünkü ayrılık acısı ile aşk sar
hoşluğunun verdiği tat arasında, çıl· 
gına benzemişti. 

Biraz sonra ı~rk söndü. 
Kara Veli Rei!ll yarın hir daha ka· 

vutmamak üzere aynlacağı bu genç 
kadınla en son ve belki de en güzel 
gecesini yaşı} ordu. 

Ertesi gün öğle olduiu halde u
yanmamıştı. 

Fal:at odanın pencere.si, denizden 

• - Ne var? •• 
- Beni Senyor Armenyoya götürü

nüz, ona söyliyeceğim .. 
Gittiler ve Rum delikanlısı Vene · 

dik korsanına müjdeyi verdi: 
- Kara Veli Arta köyünde lstel • 

yanın yanındadır. Gemisi orada de· 
ğil. llalkineada demirlemiş. Şimdi 
belki de kızağa çekilmiştir ,.e bağlan· 
mak üzeredir. 

- iyi öğrendin mi? 
- Elbet ... 
- Eğer dediğin doğru çıkmazsa Ka· 

ra Kartalı Halkineada bulamazsak 
seni geminin direğine asacafım. 

- Asmazsan hatırım kalır ... 
~iko kızmış ,.e ters bir cevap ver

mişti. Armenyonun hoşuna gitti. Çün· 
kü hu Rum palikarya4'ı bu ~kilde 

cür·r a ~mtl~r içr~.:-.,,c mecour kal· 'eccüh c:ıcrıer, ~i:izlenn tabii olarak 
dığım o hicran zehirini kader sana karanlığa değil, ışığa ~evrilmesi gi · 
sunmasın. Senin sıranı atlayıp geç • bi. - Camekanlı kapıyı kapattı, per
sin. Burhaneddin B~yin çok üstüne deyi ~ekti. Sandıktan yeni çıkanlan 
düşme. Sıhhatini kolla, aman sıh • kışlık ropdöşambrı naftalin kokuyor· 
hatin •• Erkeğin naturasını olduğu gibi du. Necdet onu sırtından attı. Çıplak 
kabul etmelisin. Ya Nebile olursun, ya olarak banyosuna doğru yürüdü. E • 
Mihriban olursun. Hepsinden Alası, lektrik düğmesini açınca boy ayna • 
inki.::ırlardan yılmayan, hicranları u- ısında kendini gördü. Bir adım atmış
mursamıyan, elemlerin i.izerinden rak· ken dura k:ıldı. Karşısında duran çıp· 
sederek geçen cesur ve kaygusuz bir lak atlete kktr. Tekrar içini çekti. 
katım olmaktır. - Haydi şimdi yeme· Fakat bu defa öyle derinden ki nete· 
ğe gidelim. Zira zira ... Midem zil ça· sini boşaltırken &'Öf8ünden küçük, bo
lıyor. Sı:ltan Aziz gibi bir oturuşta ğuk bir feryat koptu: 
bir kuzu haklıyac.ı.~r.1 alimallah. - Allah t 

iNSANIN HAK1Kl SESl Şimdiye kadar hiç bir zaman yük· 
Necdet rıhtım boyundaki aparlı - sek ~esle Allah dememişti. Kendin· 

manın kü~ük balkonundan denize ba· den ürkerek bir ayak iskemle~inin tt· 
kıyordu. Vakit gece idi. Kadıköy is · zerine çöktü. Ve timdi artık, bir has· 
kele.;i c yan:ışmı~ bir \'apu;·u:1 ı~ık • tanın iniltisi gibi sıralıyordu: 
ları denize ,·urmuş, suyun üzerine sı- - Allah, Alla?&, AIJah, AIJah ?-
ra sıra yatırılmış altın direkler gibi Bu kırık, bu ıztıraptan Jiyme Jiy. 
idi. Hafif bir rüzgar genç adamın me olmuş ses Necdetin kendi sesi de
sa .. larmda oynuyordu. Bu ılık lodos ğildi. Yahut da aı:cıl kendi sesi idi. 
on~ baharı hatırlattı. llkbaharda, Hiç bir zaman bu derece h:~:iki n 
Bedriyeyi eevmeğe ba~Jadı,) zaman· samimi çıkmamı§tı. 
lar, geceleri saatlerce bu balkondan Ey insanlar, ey büyük bir hasre· 
denize bkmı~, PJevdiğini düşünmü~, tin pe~i c:-:ı lmnlarını akıtarak sen· 
'l"'m :·.;?emiş, onu candan istemişti. deliyenler. En çok özlediğiniz şeye e
Baharda gönlü ümitle doluydu. Son • rcmiyeceksiniz. Sen, bana bak, gön • 
rad:ın, karşıhk görmemek f e1aketi ap· IUniln en azap1ı yoksulJufu nedir? Ev· 
atikar belirdiği vakit bile, Necdet il- 1at muhabbeti mi? Tatlı bir aile yu
mitten büsbütün cayamamıştı. - içi· vaStna gömiilüp 11yu9mak mı fstfyor
ni çekerek . balkondan ayrıldı. E,·et, : ·m '! Olamaz. Sen dostum, senin ara· 
gönüller, ga~ri ihtiyari ümide te • · dığın aşk mıdır? Ruhunun eşini bulup 

- Donanma ile oraya gireme;>i• 
Körfez büyüktür. Halkineanın yolu • 
nu bilmiyoruz. Aramak gerek. O za • 
mana kadar da Türkler bizi görürler 
' 'e boğazı kapa},nca kıskıvrak yaka • 
larJar. Oraya bir baskın yapacağız. 

- Bu daha iyi.. Nasıl i!tersenizf 
- Bu baskın i~in senden daha i:+ 

sini bulamadrm. Hepsinden daha yıl· 
maz, daha atik n atılgansın ... Na· 
sıl yapabilir misin 

- Kendimi bu uğurda ateşe bile a • 
tarım. 

- Varol .. Ben de senden bunu bek· 
lerdim. Şimdi, beni dinle! •• 

- Emret amiral .. 
- lki tane ateş kay~ı yapacağı7'-

Biri~ine sen, diğerine de ... 
( Arkaaı t•ar) 

acı bır ınznaa:ın ırnrrn ım::K mı ıı.e

ramın? Olamaz. Sen büyüklüğe mi 
ö:r.enirsin? Olamaz. Sen, büyükliiğiln 
mes'uliyetlerini üzerinden atıp hafif 
insan mı olmak istersin? Olamaz, o· 
lamaz, olamaz. insanlar! Gönülle -
rinin en büyük tahassürü ne ise, işte 
o olamaz. Hayatınız, hangi hasreti 
doyuramıyacaksa siz korkunç bir isa· 
betle onu keşfediyorsunuz ,.e imkan· 
8ızr h~def yapıyorııonuz. Ya ne zan· 
nettiniz, dostlarım? Aşk yolunda gü· 
lebilecek bir adam, evlat nlaU Diye 
çırpınıyor. Evlattan şans ihtimalleri 
olan biri aşk aşkı diye dö,·ünilyor. 
Haydi, beyhude iizülmeyin. En azap· 
1ı dileğiniz hiç bir zaman olamıyacak • 
tır. 

Ve siz, büyük hasretlerine nihayet 
kavuşanlar! Siz, şimdi elinizde tut • 
tuğunuz o kıymetli cevheri kaybede· 
ceksiniz. istediğiniz kadar üstüne tW 
··~yin, ona tapın, ona takdisle kölelik 
edin. Siz ..• onu kaybedeceksiniz. 

Necdet yerinden fırladı. Uyku içfıı• 
de kaderlerinden habersiz yatan in • 
sanlara bağırmak, onları uyıandırınak 
istiyorau: Olamaz, ummayın olamaı. 
Ezkaza oldu ise kaybedeceksiniz, çüll" 
kü ... 

Kanunu tabiat böyle emrediyor• 
Necdet bunu kendi nefsinde yapını~
tı. Onan çektiği f elik et tek kifiYi 
hırpalıyan acı bir tesadüf değildi. Bit 

(Arkaaı var) 



11- KURUN 
Gazetemize gönderilen yazılar, gazete

ye girmek için Lle, z&r!mın köıeatne !ga
zete) kcllmeal yazılmalıdır. 

KIJ'§ılık leUyen okurlar, mektuplarına 
lO kunJJluk pul koymalıdırlar. 

it '-1 ı(\J ı"t'un Rom..,,. 5=> 

d 1 D N • Huumıyan yazılan gerl ıöndermekten, 

Bı· nnaz şı·mdiki. uygu. a.rın. ın . r. ezır ıuymetıılz yollanmı, mektupların içine 
konulan paralarm kıybolmumdan, ilAn 

b·ı mesı nı ıstemıyordu olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör~ 
tarafın dan 1 ın • 1 IUk, üstüneeoru aorgu almaz. 

S. · .. ı··ı rı·n ruhlarile mü· - ızın o u e 
B 

. . d Günü geçmiş aayılar 5 kuru§tur 
riyor demektir. unun ıçın e I 

nasebfıtte bulunduğunuzu zanne • 
korkmak lazım gelmez. 

- Siz inıanm fikrinden geçen
leri de bilinnitıiniz !. 

Adre::lnl değiştiren aboneler 20 kuruı 

öderler. 
diyorum. 

- Bu zannınızı hasıl eden ıe· 
hepleri sorabilir miyim? 

- Daima bab&Dtın ruhundan, 
manevi bir ilenıden, ruhların yap 
trklarr itlerden ıöz açıyorsunuz 

da •. 
_ Böyle bir zan beılemekte 

hkkınız olduğunu kabul ediyo· 
rum. Çünkü berıiırı beli~iıiz ı~z· 
Jerimi, kavrayamıyacagınızı on· 
ceden aöylemittim. Börle bir sa .. 
nıya (zanna) düştüğünüzü açık· 
tan söylemek daha iyi oldu; size 

açıkça anlatayım: 
Biz, tabiatin dıtında hiç 

bir şey dütünemeyiz, bunu 
düsüI?~üğümüz dakika müıbet 
aı:udan (sahadan} uzaldaşmı!, 
doğru yolu kaybetmif oluruz. Be
nim manevi alem dediiim, öne~ 
de ~öylediğim gibi, hnüz kanunla· 
rı t.amamile anlaıdamıyan ve ne 
o!~ukları bilinemiyen kuvvetler· 
diı-. Elekbik mi, baıka bir 9ey mi? 
Kim bilir. Sonra insanın vücudun· 
da gene timdiye kadar belli ol· 
ma:nış ne kuvvetler vardır? Bil· 
miyoruz; fakat önemli (ehemmi· 
ye~i) kuvvetlerin varlığını ıezi· 
yoruz. İnsan dediiimiz bu pek 
karışık, pek ince ve mükemmel 
rnakine öyle kolay kolay ifliye· 
mez. Size küçük bir örnek: Ze· 
kinın hayatta ne kadar büyük rol 
er oynadığını görüyorıunuz. Ze· 
ka nedir? Filozoflar bir türlü, fi· 
ziyolojiıt!er bir türlü anlatmaya 
çalışıyorlar. 

Halbuki bir yandan da Fran· 
arzların en büyük fi2iyoloji pro
f esörü Şarl Rişe, bakmız ne di
yor: "Fiziyoloji dimağın, zekanın 
yeri olduğunu söylürot. fakat hiç 
hir zaman zekanın çalışabilmek 
için dimağa mühtaç olduğunu iı· 
bat edemez .. , Bir yanda da büyük 
Ingliiz ilimi OHve Loç, Londra· 
da 

/ 
i.limler önünde verdiği bir 

konferansta, "bizi saran manevi 
ibmi bulmıya çalı~mız, orada ne 
büyük zekalara rasthya-:akSTnrz,, 

diyor. 
Bunlardan ne anlafıhr? Zeki 

diı!lağa mühtaç olmadan var o· 
lan bir kuvvet midir? Dimai, 
onu kendi içinde toplayan bir 
nkumülatör müdür? Eğer böy
le ise bir çol< alimlerin ruh diye 
tanıdıklarının (zeka) dediğimiz 
bu kuvvet olma&ı gerek oluyor. 

_ Zeka, hiç bir vaaıtaya roüh 
laç olmadan da İ§ ı:örehiHr, de

me:c istiyorsunuz. 
_ Bunu ben d~miyorum; ilp 

- E~, bunun için büyük bir ik
tidar icap etmez. lnıan biraz dik
katli olur, biraz da tecrübeli bulu· 
nuraa, gözlerden, yüzün çizgile
rinden bunu anlamak güç ol-

maz. 
Binnaz tuhaf bir bakı!la sor-

du: 
- Her ıeyi, amma her şeyi an-

lamazsmız, tabii! 
- Tabii, ıiz ne kadarını is· 

teraeniz. 
Serbeıt bir hayatta gelişmemif': 

baıkaları ile düşüp kalkarak zama 
nın temiz, fakat ö2gen (hür) e
ğitimini (terbiyesini) almamı§, 
önce bir tazyik, sonra hastalığın a· 
ğırlığı altında bunalmış kalmış 
olan Binna.:, eıki eğitimin çekin· 
gen etkileri ( teıirleri) ile, şimdi
ki duygularının doktor tarafından 
anlatılmasını istemiyordu. Nezirin 

10~ ıözü bir im (ima) gibi gel
di; cevap vermedi. 

Doktor, bugün, kızın korkula· 
rını kaldırmak için bir takım kü· 
çük hakikatleri ıöyleyecekti, de· 
di ki: 

Oa:ı:eteml:ı:de çıkan ya:ı:ılıırla reılmlerln 

ber hakkı salt kendlııl ltlndlr. 

RADYO 
BugUn 

lSTANBUL - 18.30: YUZme derıleri. Ba· 
yan Azade Tarcnn. 18,150: Fran!ızca ders. 
19.10: Pllk nefI'lyatı. 19,50: Eetegaço orkeıı
truı. Romen musikisi. 20,20: Haberler. 20,30: 
Radyo caz ve tango orkeııtrııJa" ve Bayan 
Bedriye TUzün. TUrkçe sözlü eserler. 21.30: 
Son haberler, borsalar. 21,40: Mandolin ku -
artctı. Baya.n Pa.tere!U idaresinde. 22.10: 
PlAk neşriyatı. 

BÜKREŞ - 13-15: Pllk ve duyumlar. 
ıs: Orkestra. 19: Duyumlar. 19.15: Konıe· 
rin aUreği. 20: Sözler. 20.20: Pl&.k. 20,60: 
Duyumlar. 21: Sözler. 21.15: Kemanla bir • 
ilkte kltsik ıarkılar. 22.015: Çift piyano kon
seri. 22.30: Duyumlar. 22,50: Röle konseri. 
23,15: Duyumlar. 23,35: Konserin .Ureği. 

BUDAPEŞTE - 19,50: Oper" orkeııtra
sr. 21.10: Küçük skeç. 23: Duyumlar. 23.20: 
Çingene mUzlğl, 24: "Macarııtanda yaz .. ad· 
il Utayanca kon!cranıı. 2.f,10: Pl&k. Duyum· 
ıar. 

V.ARŞOVA - 21: Sözler. 21,10: Pl&k, 21, 
45: Duyumlar. 21,55: Konferans. 22: Senfo· 
nik kinser. 23: Duyumlar. 23.05: Spor. 23.10: 
Küçük radyo orkestran. 

PRAG - 20,10: Pllk. 20.25: Sözler. 21. 
15: Sözler. 21.30: Saksafon ıoıo. 21.(5: Rad
yo piyesi. 22: Duyumlar. 22.30: Çek filhar· 
monist tarafından konser. 23.15: Sözler. 28. 
30: PlA.k. 23.45: Almanca duyumlar. 

HAMBURG - 21: Duyumlar. 21,10: "EV· 
de yıkan,. adlı skeç. 22: Poplller konser. 28: 

- Sizinle açık konutalım: Ge· Duyumlar. 23.20: 14Uzikll yaymı. 2t: Plato 
konser orkestrası. 

rek burada, gerek benim yaşayı· BRESLAU - 20,30: şarkılı yayım. 21: 

tımda, size korku değil, küçük bir Kısa duyumlar. 21,10: "Der Blaue Montag., 
adlı radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.30: Ge· 

tereddüt verecek düşünce ve sam· ce mtizlğl. 
larınıza meydan vermek istemem. ı.IUN!H - 21: Duyumlar. 2ı.ıo: Radyo 
Onun için her §eyi söyliyeceğim. orJ{eııtrasr. 22,30: Sözler. 23: Duyumlar. 23. 

20: Ara. 24: Danı mUzitf. 
Şuna inanınız, ki size faydalı ol· l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;, 
mak için, iki yıldanberi beni ha· 1 b ı 
rekete büyük bir zekadan istifade Kısa Ha erler 
ediyorum. SlVlL KADIN POLİSLER - Is -

- Siz beni iki yıldanberi tanı- tanbul emniyet direktörlüğünde bu-
yonunuz demek? lunan 13 kadın memurun çalışma yer 

ı,., teri dcğiştiri1miştir. Kadrnlar için bi· 
- nayır; polis müdürile bura· rinci şubede yeni bir yer ayrılmı~ · 

ya geldiğiniz zaman ıizi görmüş t rr. 
ve tanımış oldum. Fakat iki yıl· TÜRK TAR1Hl TETK1K - Türk 
danberi, doktqr Süleyman Şefiğin tarihi inceleme kurumu bugünden 
Binnaz adında bir kızı olduğunu itibaren Dolmabah~e sarayındaki da-
biliyor ve arıyordum; hatta sizi iresinde çalışmayn başlryaeaktır. 
bulması için de polis müdürüne 
rica etmittim. 

- Anlamıyorum, tanımadığınız 
görmediğiniz bir kızı nereden bi· 
liyor ve ne diye a1'ıyordunuz? 

- Kendisinden istifade ettiğim 
bir zekayi size söylemedim mi? 
Bizim bildiğimiz tabii kanunlar· 
dan başka kanunlara uyarak var
hğını kaybetmerni~, eriyen, biten 
bir dimağın dışında gene ya§a· 
masmı devam ettirmekte bulun· 
muJ olan bu zeki, sizin yabancı· 
nız değildir. Gözlerinizde onun ı· 
şığı parlıyor; etiniz ve kemiğiniz, 
onun vaktile hareket ettirdiği et• 
]erden ve kemiklerden alınmıt 

23 perşembe, 26 cumartesi, 2S pa· 
zar akşamları Tcpebaşında Be • 

J\u11&ur lrlt4i1Jftl 

~ehirTiyatrosu 

111111 ııım111 

, ıııJı 
ınmm 

lediye bahçcsin • 
de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
Oelidolu operet 3 
perde yaznn Ek • 
rem Re~it be1'te _ 
liyen Cemal Reşit 
Bebek, Şişli, lstıın 
hut ciheti tram • 
vayları temin edil 
miştir. 

AKAY 
Direktörlüğünden: 

min yükse!< salahiyetini elinde tu
t~n1ar •Öylüyor. Böyle olunca si· 
z:n korkma.klan ziyade memnun 
"'lmanız lazım geliı-. 

varlıklardır. 

7 - I~URU!1 22 TEMMUZ 193:> lllf!!P.9 

r • 

1 oeuıeı Bemıryolları ue limanları ısıeıme ~nıunı ldaresı ımnıarı 1 
Muhammen be~elleri ile mikdar! arı, ekıiltme tarihi günü, saah ve 

muvakkat teminat nıikdarları aşağıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 

uıulü ile Ankara' da idare binasın da satın alınacaktır. Bu itlere gir • 

mek iıteyenlerin aıağıda yazılı olan muvakkat temrnatı vermel~ri ve 

kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe mıınii kanuni bulun

madığına dair beyanname ve ~eklHJer ile eksiltme gi.inü Hat 14 e ka

dar Komiayon R~isliğine vermeleri lazımdır. Bu işlere aid ~artname • 
Jer Haydarpaşa.da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankara'da Ma[. 

zeme Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4160) 

Malzemenin iımi. Muhammen Eluiltme tarih Muvakkat 
ve mikdarı Bedeli 11ün ve •aati T c.1;1inatı 

200000 aded tel - 16000 lira 19-8-935 Pazartesi 1200 lira 
graf makineıi bandı 
52 aded kasa 

Bir aded malzeme 
tecrübe cihazı ile bir 
aded azot tayini cihazı 

saat 15 de 
l 1440 lira 20-8-935 Salı 

ıaat 15 de 

8500 liu 3-9-935 Sah 
ıaat 15 de 

858 lira 

637.50 lira 

Muhammen bedeli 23,595 lıra olan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 

çıralı çam kalas 2/ Ağustos/1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1770 liralık muvakkat tE:minat ile ka· 

nunun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 üncü maddeıi mucibince 

işe girmeğe kanuni manileri bulun madrğma dair beyanname ve tek· 

liflerini ayni aün saat 14,30 a kadar Komisyon Rei11Jiğine vermele
ri lazımdır. 

Bu ite ait 9artnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire

sinden, Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. ( 4083) 

Muhammen bedeli 13,785 lira olan (750) ton yerli kok kömüril 

31/7 / 935 Çarıamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 

karada İdare Binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi 
mucibinde i§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığma dair beyan· 
nameyi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reis
iiğine vermeleri lazımdır. 

Buna dair •artnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai· 
re.inden, Haydarpaıada Teıellüm ve Sevk Müdürlüğünden almalii· 
lir. (4050) 

Muhammen bedeli 70,000 lira ol an Eıki,ehir atelyesinin kalörifer 

tesisatı 2-9-935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uauliy· 

le Ankarada idare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile ka • 

nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince i~e 

girmeğe kanuni manileri bulunmad ığına dair beyanneme ve teklifle· 
rini ayni gün saat 14,30 a kadar Cer dairesi komisyon reiıliğine ver

meleri lazımdır. Bu İ!e ait §arlna meyle 350 kuru! mukabilinde An

kara ve Haydarpafa veznelerinde satılmaktadır. (1785) (4110) 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet· 
]iği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından; 
l - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfeth§ Namzedj ve (5) 

Şef rıamz~dj alınacaktır· 

2 - rlu müıabakalar 5, 6 ve 7 Ağııstos /~35 tarihlerinde Anka • 

ra, lttıt.nl:>ul Ziraat Bankalarmda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 

kazananl.u ~dit ve dönÜ! yol paraları verilmek suretile Anke.raya 

getiriierek ~!fahi bir imtihana tabi tutuiurlar. Bu imtihanda da kaza

nanlardau hE>;ıi 140 lira aylıkla miifettit namı:etliğine ve diğer befİ 
de (130) lir 1 aylıkla şef namzetliğine tayin ?hmurlar. 

3 - Müfottit namzetleri iki sene stajdan sor.ra Müfetti~lik ehli • 

yet imtih:ımna girecek ve kazanırlarsa 175 lirtı tı.ylıkla Müfetti1liğe 

geçiri lecel-:~e:-dir. 
- NedP.n? 
- Ben bu erkin (müstakil) ya-

tıyan zekalarla konu~uyonam ve 
dediğinize göte daima babanız
dan söz açıyorsam, babanızın ze
kıisile münsebette bulunuyorum 

·~mek olur. 

- Ah, anladım; siz babamla 
konuştunuz; beni o haber verdi; 
ölümden ve eef aletten kurtarma· 
nızı şöyledi ... 

- Evet, Binnaz, zekanıza de
ğer vermekte h~kaız değilmişim; 
çok doğru düşünüyorsunuz; iki 
yıldanberi babanızın zekası, be· 
nim fıe münasebette bulunuyorum 
onun ricasını kabul etmekte te· 
reddüt göstermedim. Bunun için, 
sızı tanımadığım zamanlarda 
ıaadetinizin çarelerini hazırlama 

ğa uğraııyordum. 

Moda vııpur iskelesi üstündeki 
gazino binası 1-8-935 den 31-
12-936 tarihine kadar on yedi 
ay müddetle kiraya verilecektir. 
Arttırması 24-7-935 çar,amba 
günü ıaat 16 da tefleT encUme· 
ninde yapılacağından iıteklile
rin o/o 7,5 güvenme akçeleriyle 
yazılı vakitte idaremiz encümeni· 
ne gelmeleri. Şartnameler her gün 
levazım ıefliğinde görülebilir. 

Ankar3da Umum Müdürlük s "rviılt=rind" ço.ılıthrılacak olan tef 

namzetleri iıe bir •cnelik stajlarının : nunda < hliyet imtihanına gi· 

recekler ve vazananlar terfi ettirileceklerdir. 

_Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Ben daha bir şey söylemi

yorum; ıizin ıanmıza dayanıyo
rum. Bir de dütününüz ki bugii· 
ne kadar 1m hastaneden size bir 
zarar gelmemiıtir. Öyle olunca, 
beni, ıizin menfaatinizi temin e-

- Benim öteki hastanede oldu· 
ğumu biliyor muydunuz? 

(4062) 

--~--~ıı.-.u 
Operatör - Uroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

l{oprühaşı: EminönU han telefon 21915 

4 - l\bırn hakalara girebilmek için ( Siyas:ı : bilgiler) veyn (Yük· 
sek Ticar~t ve lktııat) okula.ından veyahut Hukuk Fakültesinden 

veya bunların yabancı memleketi erind"ki ben7er1erinden diplomalı 
bulunmak g~:ektir. 

5 - imtihan programını ve ıair tartları fC!lteren izahnameleı 
Anksra, IJbnbul ve lzmir Ziraat BankaJarrn!l:m elde edi!ebilir. 

6 - 1stekH1er aranılan belgeleri bir mektup]a birlikte en son 

26-7-935 Cuma günü akıamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
Teftiı Heyeti Müdürlüğüne göndermek veya vermek suret' ı.. .. . b l ıy .. ır.u-
racaat etmı u unmalıd rlar.395 



• 
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Kimya Malzemesi • Denizyolları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürl~ğünden: Ace!ı!e;: !ar::~ !p~übaşı 

Evvelce de ili.n edilip pazarlığı tehir edilen ve tahmin edilen Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
.. -- Han telefon: 22740 --.. bedeli 100,000 lira olan yukarda miktarı ve cinai yazılı malzeme 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma komi»yonunca 12- lskenderige Yolu 
Ağustos - 935 taıihinde Pazartesi günü aaat 15 de pazarlıkla ihale 1ZM1R vapuru 23 temmuz 
edilecektir. Şartname bet lira mukabilinde komisyondan verilir. SALI günü aaat 11 de lakende· 
Taliplerin muvakkat teminat olan 6250 lira ve 2490 numaralı ka· riyeye kadar. (4158) 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve 5aikle mezkur gün ve ıaatte ko· •--------------• 
misyona müracaatları. ( 4042) Trabzon Yolu 

Türk Hava Kurumu 
Büyü~ Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye

lerle ( 20.000 lira)lık mükafat vardır ••. 

60 Ton Devri Daim Yağı 

VAT AN vapuru 23 Temmuz 
SALI günü aaat 20 de Rizeye 
kadar. (4159) 

Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

Okunacak 
en faydalı kitaplar 

Dün ve Yann Külliyatındadır. 

En bUyU.k kolaylıkl~ 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatrndadır. 

Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: Otuz beş cildi::~~- Her aY. üç cilt 

SUMER BANK 
Yer i Mallar P zari r 

ikramiyelerini • 
verıyor 

Mayıs ikramiyeli satışları 

ıs~n~uı Jer~ Mallar PBıarından ~~ Mayıs Pazar oonı 
Beyoııu Yerli Mallar PIZBrtndan 1~ Mayıs tar,am~a oonD 
fiılıtn Je~i Mallar P'dıırrn~an ~~ Mayıs tar~am~a o~n~ 

Haziran ikramiyeli satışları 

ısun~ul Yerli Mallar P1ıırm~an 14 Hnzi ran tumn oını 
BeJOölu Yerli Mallar P'dzırından 21 Haziran Persem~e oonı 
finlata Yerli Mallar P'dZBrmdan 11 Haziran Salı oüno 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukablllnde 

..zde •• yuz 
Parasız mal alabilirler 

Satıı yeri: v· ı • 1 Tahmin edilen bedeli (22,800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi VAKiT Matbaası- lıtanJ;ut er 1 r 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü Satınalma Ka- .. __________ lllllll 

misyonunca 30 - temmuz - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de :nmsımı• 22111111aıwww:am mmm "I p A z A R l A R 1 ~~ 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komiı- H Sünnet dU.ğUnU 1 
yondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat olan (1710) lirayı ha- H ki fi 
vi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar Kamiıyona ver- ii yapaca ara il 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele- !i Tarihi Karagöz, Asri kukla, Hok·!ı' 
• d k. "ki kA .. k . .. ti ıl kabaz ı rın e ı vesaı e mez ur gun ve ıaatte omııyona muracaa arı. 1 İ 

(4041) !i Yorgancı oğlu Mehmed İ 

-------------------------," ~~~~~~~~de~M 
T hl• . U M••d•• 1 .. .., •• d uhteedilir. B a JSJye mum 1 U Ur UgUn en: İstanbul: Eminönü, Valde kırat·n . . . . 1 hanesinde Bay Abdullah Hamdiye H 
Tahlisiye mmtaka ve mevki!erinin senelik ıhtıyaçlar~ ~çı~ açı~ müracaat. (4527) g 

eksiltme usulile evsafı ıartnamesın de yazılı 500 teneke bırıncı nevı ::===:amaa==:::m.-ı:::::::::::mw.: 
gaz satın alınac..ıkt!r. muhammen bedeli 1812 lira 50 kuruıdur. Mu --------------.,-
vakkat teminat miktarı 136 lira dır. Eksiltme 5 8 935 Pazartesi Kiiçiik i/IJnlar _ 
günü saat11!5 de Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum _. _____ l_LA.....,N ____ _ 

Müdürlüğü Satınalma komisyonun da yapılacaktır. İ!teklilerin eksilt
meye başlanıncaya kadar teminat larım idare veznes:ne tevdi etme 
leri lazımdır. Şartname sözü geçen komisyondan alınır. ( 4126) 

ıooo 

Bomonti bahçesi ııraıında 65 numa· 
ralı üç katlı ahtap apai'tıman ucuz ıa· 
blıktır. 1 numaralı kata müracaat. 

(H K.) 

SA 1'1LIK ARSALAR 

lkramlyell satışlarından istifade ediniz 

B u ay son aydır 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
Had ve müzmin mafıal hastalıklarının, Gut, mevzii ve u· 

mumt !İ!manhfin, nevralji ve nevritin, cilt hastahklarınm, si· 
nir .zaaflarının, kadın hastalıklarının, mütehuaıı doktorlar 
tarafından su, ziya elektrik ve maıaj ile en ıon uıüllere göre 
tedavisi. 

Ucuzluk, 1emizlilc, Nefis yemekler, müzik 
orman gezintileri, eğlenceler. ton Mazot 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Fazla malumat için kaplıcalar direktörlüğüne 30. 

Beşiktaş, Yıldız Ihlamur cadde · I ka l 3 32 
sinde birer evlik müfrez arsalar; be· Kap ıca ı. veya A y Bqmemur uğuna 4 7 müracaat. 
her metresi 50 kuruştan 130 kuruşa (3672) 

Tahminedilenbeddi7~~1ira~anyukudam~~rıve cin~ b~rgW~b~~~ktaşhamnyg• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalal' Umum Müdürlüğü Satmalma Ko rajı karşısında manav Şabana mü · 
mi~onunca 6-Ağu~~-935~rihindeSalı günü saat 15~k~ ra~at(aK.) ~---~---~---~----~------~ 
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira "50,, kuruş mukabi 
linde komisyondan verilir· Ta!ip lerin muvakkat teminat olan ;:a .. rm=::::::::ı:::=:m::n.a:::aaı 
"4750,, lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Ps Fırsatı 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra- kaçırmayınız 
aatları. ( 4182) 

Her nevi Banka muamelatı. Harbiye ve merbutu mektepler 
için 20,000 kilo ayte kadın 12000 

1 m ooııınıııııı ııııı~ııı~ııooııı1110011mıı~•~nı~ı~ııııooıı~ıııııııooıı~1111~ kilo kırmızı domates, 30000 kilo 
patlıcan, 4000 kilo bamya, 1700 

Jandarma genel komutanlıgıv j. u. K. kilo dolmalık büber 2 ağuıtos 93s 
cuma günü aaat 14 de açık ek· 

Ankara satınalma komisyonundan: siltme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli 4345 liradır. Şartnamesi pa

Elde bulunan evsafına uygun olarak "2,~,, kilo Eğer sabunu ra11z alınır. isteklilerin belli sa· 
7-8-935 Çarıamba günü sa&.t 10 da Ankara Jandarma Genel atte 325 lira 88 kurut ilk teminat 
Komutanlığındaki komisyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. makbuzlarile Tophanede satınal· 

Bir kilo sabuna 60 kurut fiyat biçilmiştir. llk teminatı 90 liradır ma komisyonuna gelmeleri. 
Şartname her gün paraıız olarak komisyondan alınabilir. Eksiltme (67) (4095) 

Belediyeler 
Bankas ndan. 

Bankamız ıiıorta ıerviıinde açık olan 125 lira maatlı 20 lir• 
mesken bedeli ayrıca verilir. Şef muavinliğine aıağıdaki tartlar 
dahilinde memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmak, 
3 - Tam ııhhatli olmak 
4 - iyi ahlik sahibi bulunmak 
5-Askerlik hizmetiyle alakası bulunmamalf, yaşı 30 dan 

yukarı olmamak, 
6 - Yükıek mektep inezunu olmak, garp dillerini bilenler 

tercih olunur. Bankalarda en az beı sene hizmet etmit olanlar 
yaı kaydından müstesnadır. 

Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün evvel ıicil mii· 
dürlüğüne teılim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan : 
A - ilmi iktisat 
B - Muhasebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve bankacılık hakkında u~u111i 

maliimat. 
E - Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariyeye ait kanuni 

hükümler. 
F - Ticari muhaberat 
G - Sigortalar ve ıigortacııık lıakkında umumi maltlmat 
imtihan 9 - Eylül - 1935 saat 14 de Ankarada Belediyeler 

Bankasında yapılacaktır. Bu saatten sonra ıelenler imtihan• 
kabul olunmazlar. (1679) (3909) ye girmek isteyenler eksiltme san tinden evvel 90 lirahk ilk teminat --------- --- · 

~"uru~~~nbm~~~ile~90n~l?brmnvetar~~~i~ •~:ilm~-u~~~ ~-----------------------~I de vazıh belsıeleri komisyona vermiı olmaları. (1810) (4167). NesrlvaJ: rıır.ı..ı;;..ıı· 1:ı.f1k Ahn11ıt ~ .. vP.nıriı 


