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Fransa ya ltalyayı ya lngiltereyi tercih etmeli ! 
lngiliz işçileri, ltalya ya borç ·para Amerikan Ani balı ! 

verilmemeli, diyorlar ! 
. 

H b · L ndra elçisi diyor ki: Jngiltere maddi benlik kaynağı Habeşistanın 
a eşın o . ·· d d ' yabancı bir ele düşmesıne musaa e e emez. 

t.itu.slar · ·Konseyinden neler bekleniyor ? 

)'~eni bir dünya 
~ultanah.met camiinin arkasında 

birkaç haftad:.ı.nberi ara:;;tı~:malar ya· ı 
pan genç Iskoçyab profesor Bakster 
m" umulmadık bir muvaffakıyet el -
de;; etr.ıiştir. Şimdiki halde bU mU\·af · 
fakıyet Bizans eserlerinden hurma a
iacına tırl\lanmış hir maymun, yahut 
kucağına bir köpek almış bir çocuk gi
bi şekiller ,gösteren mozayıklardır: An
Jaşıldıfına göre bu mozayıklar ~ı~ans 
bnp8ra,torJarının sarayından kılıse · 
ye gideri bir yolmu§'- Bu bakım~dan a
raştırmalar ilerliyecek olursa.sarayın 
kendisi ile kilise ae ortaya çı1{a(aktır. 

Eşki zamanlarda Bizans impara · 
torlarının en değerli sal'aYl8f.~ ve en 
ai~li varhklan hep Sultanahmet ca· 
mlinin ark'asından denize bakan bu 
sırtlar iistünde olduğu söylenir· Bo · 
nun için profesör Bakster'in buldu -
fu mouyık)ar bütün bu eserlerin or
taya çıkarılması için bir başlangıç 
sayılabilir. Sonra birer birer a<;rğa ~ı
karılacak bütün bu eserler dört yan· 
dan muhafa7..a edilerek büy\ik bir Bi· 
jiq.s müzesi haline .konabilit-. 

Habeş veliahti film çekiyor. 

Bilıniyorum, hu sözler profesör 
l'lakster'in elde ettiği muvaffakıyetin 
dere::esini gösterebiliyor mu? 

l)alJJ~ ..- Hpblı ~ne dai.r ~len 
haberlerin lıülôaaı f"dur: 

J.,ondra. çevenlerine göre Fı:ansız
lar ltalyan ~ ~ransız koııu~aıarrn· 
da~ doğan teklifJeri tn~ltereye bil • 
dirmiştir. İtalyanın UJuslın~ sn~ye · 
tesinin fevkalade toplantısında, 
anlasırtazlığın bütün safhalarının in • 
ccle~mesine engel olmaya çahşm~~ -
ta olduğu, ve gelecek dört. hafta ıçın
de hükumetler arasında ks>nuş"alar 
yapılmasını ve. uzlaşn_ıa komisyonu . 
nunfaaliyet müddetinın uz!tılhıasını 
isteaiği söylenmektedir· ROına çev • 
ren1eilne göre İngiltere ~karno pak· 
tını ileri sürerek Fransayı sıkıştır -

makta-dır. 1t u pııktla ilgili ol -
madığı idn Frnn,şanrn ya İngiltereyi 
yahut ltalyayı terci~ etmesi gerek • 
tir. 
Diğer taraftan Uluslar sosyetesinin 

bir kotarma yolu bulmak üzere ltal -
yan - Habe~ ui • .Ja~ma komisyonuna 
,·erdiği mühlet bitmi~tir. Konsey be-
şinci bir hakem se~mek üzere iki ta
rafı kandıromazsa lıaşka ve bita -
raf bir komisyon seçerek işi ona ha -
,·ale edebilir. 

Bu haberleri ı·e Londradaki Habeş 
elçisinin enteresan sözlerini yedin
ci sagfcnm.zda bulacaksımz. 

lstanbulun tarihçe olan değeri yal
nız Türklük ve müsJümanlığrn en bü
Ytik san'at eserlerini toplamış olma · 
mnda dejildir. Bü~n dünyayı ilgi -
lendiren eıskl Bizansın ı;;imdi yok olan 
tarihi de lstanbı:.lun yıkıkları içinde 
saklrdrr. Bu tarihin orta}a çıkmal'ı 
yalnız san'at dünyasına bir hizmet 
olmakla kalmıyacaktır, lstanbulun 
liugün dahi Çok büyük olan 'l'urizm 
·değerini kat kat·arttıracaktır. Sade • 
~e bu Bizans eserlerini görmek için 
lstanbula ecnebi gezginleri gelecek • 
tir. Jstanbulun bugün büyük bir yan
gın yerinden başka bir Şt>Y olnnyan 
ınahalJeleri yeni bir hayat alacaktır· 
Bütün İstanbul halkı bundan ekono-

ı.. ınik faydalar bulacaktır. 

Kültür Bakanlığında 
önemli değiŞiklikler 

Şimdiye kadar tarih bakımından en • .. .. 
'değerli Bizans eseri olar:ık ~alnız Ankara, 25 (Kurun) ::-: ~u!tur 

,.Sultanahmet mey~nındakı ~ı-!o~. -, bakanlığında önemal degıtıklık • 
rom sanılıyordu. İngiliz profesorunun 1 lmıstır: Talim ve terbiye 

•• 
1 

• • • •• er yapı • 
bulduğu izerler ise goz er!mıZ!P- ~ • l d BsııY. Harun Haydar· . b. . 1 aza arın an T .; ' "ı' 
nünde daha çok genış ır a em can • .. l • .. .... I' ". 
landırıyor. Ya~ğıh y~rleri ilftınd"an pata liaesj. tabııyat ?g~e~en ıg~~ 
canlaaarak çıkatak olan bu yenl'dün· ne, Bar, Tevfik C,~ Jıseıı ta,bu
yayı bize gösterd.~ğ~. içi~. f ngiJiz uz • yat öğr;tmenliği~e, Bay ~~vzat 
manı gerçekten but un dunJ(anm tak • Haydarp\fa Jiıesı ~elı~f e o~ret • 
dir]erini kazanacaktır. 1 • .... 'ne tav1n erlilmıtler~r. 

ı· AŞI ... US '1epı.ı8,! ,.ır-,.... ıt r-

~ 
·· leri KatU Hquptman'ın D<!,~ . . _ 

A iı..." ın "Atlantik :sıtı,. sınd& 
mer -n ··tehassısla. 

ki göz uzmanlarından (mu tdeıien bi~ 
rından) doktor. lsodor Go . . boz . 
takım canilerin parmak jzlerını . bir 
malarma b- gelmek için yenı t 

&:.-• b' terce ec-
~re bulmuştur. Doltor,. :de bJrtnfn 
rübeden sonra !nsanlat ıç """ı. . d n ua.s-asına de parmak ızi bakımın 8 ..__1 
bememMiii'"l'iW gidwWll •~~-

şekilde olduğunu ve hi~ bir gözürı bir 
~ d"~1 • İl t göze °ben;ı.eme ıgını an amış ır· 

Doktorun bu bulusunu zabıta dok
toru ve cinaiyaf u)ltlltll doli:tM- f:arJe· 
ton Siıh6n'a veriltniş ve onun tarafın-
dan kabul olunmµ,ştur. ,, 

BJV!4&Jt böyJA.158brka,JJ}ap.t\.)tiiı fe· 
sU:.Jerf 

0

de şimdiye kadar gözlerde 
has!f lık aramak için kullamlan bir 
alet\!' \ltııacaktır. 

' lzmir k:ültür direktörü Bar 
Hik~et talim ve terbiye' azalığı· 
na nakledilmiş yerine ilk tedrisat 
umum müdürü Bay Ali Rıza ta· 
yin olunmuştur. 

Orta tedrisat umum müdürlü
ğüne de Ankara kız J;lesi müdü
rü Bay Avni getirilmiştir. 

Doktor Simon hu huluj dolayı:silc 
şu sözleri söylemi tir: 

"Canilerin en ıırımam, parmak iz • 
lerini bozmak için kt.>ndini bir ttılı.'lnı 
işkencelere uğratıyor. Pakat bir ca
ninlo lıüviyetini fııklanıQk gtJlunda 
bir veya iki gözünü çık9rp.1Dja r.ıp.ı 
ol~ağını tahnıi11 edemediğimiz için 
hiç bir cani~i tanımakta püç_lük ~ek • 
migeceilt.~,, 

Amerikalıya göre Anibal, Sen Bernar 
geçidini hiçbir zaman geçmemiş .. 

Çünkü zorlukları atlatması imkansızmış} 
Bir Amerika • 

lının fil sırtında 
Sen Bernar geçi • 
dini geçerek meş
hur Anibali taklit 
etmek yolunda bir 
te§ebbüse _giriş -
tiğini yazmıştık. 

Bu işe dair dün 
gelen haber şu • 
dur: 

Aoste, 25' (A. 
A·) - Amerikan 
yazarı (muharri -
ı·i) Halliburton ge 
ce yarısında bu • 
raya gelmiştir . 
GazetecilerJe ko • • • 
nuşan yazar, fil 
ı:ıırtrnda yaptığı 

geziyi bilhassa eğ-

lenmek için yap • 
triını -re tarJht ha 
dJM!-·i tekrnrla • 
mak:. hMusundaki 
isteğinin ikinci de
rece olduğunu söy 
J~miş ,.e aeıni~tir 

ki. 
"1.fliMöl'm bü -

yük Saint-Ber • 
•ard ~inden lıiç bir zaman geç· 
menıiı olrluOwıa eminim. ~ bu 
gezimdeki zorlukları atlatması inı • 
kansız idi. Anibalin küçük Sait·Ber · 
nard, yahut Cenevre dağından geç • 
miş olması muhtemeldir. Bakım e • 
vintff.kf 11apadar, Napoleon zamanın· 

danberi dağda bu kadar kaiabalığuı 

gö'1ill1lfnıiş olduğunu bana .aö11lemif
lerdir. Geç(!n pazar günü Saint - Ber
nard'da 2.000 gezgin vardı·,, 

Gezisine de\·am edecek olan Halli
burfon, bundan sonra her gün 60 ki· 
Jometre yol almak umudundadır. 

Kral gelecek amma .gene dönecek 

Atinada bir tiyatroda 
çıkan panik 

• • 
ıçın Kral Jorj Yunanistana dönmek 

neler beklediğini anlatıyor 
işçiler ı~-~ 

Krallık projesini protesto • 
için grev yaptılar 

Atina, ,(Kurun) - Eski Yunan 
Kralı Jorj, Atinada çıkan Ellinikon 
'lJ/ellon gazetesinin Londra aylarına 
'(mulıabirine) şu diyevde bulunnıuı -
tur: 

-" Biricik dileğim memleketimin 
fÜkuna ve düzene ka,·uşmasıdır. Bu. -
n u başarmak için herkes tarafından 
İyi niyet ve samim bir elbirliği gös • 
terilme..qi lazımdır· 

Kral sıfatile rolüm, bUtUn unsur -
lan birleştirmek ve partilerin kin ,.e 
garezlerin üstünde onlarla samimi bir 
elbirliği dairesinde memeleketin iyili
ğine \'e ilerlemesine çalışmaktan iba· 
ret olacaktır. Tahta dönüşüm, şu ve
ya hu partinin kazanması anlamına 

alınmamalıdır. Bir ktal partflerin 
fe\·kinde durmalı, ve milletin dele • 
geleri ile çalışmasını birleştirerek 
rnemeleketin sükununa, düzenine, iyi
liğine ve ilerlemesinin teminine çalış· 
malıdır. Bu itibarla Yunanistana dö -
nüşijnı, bir Nrtinin galt~ ile olmı· 
yacak ancak milletin çokluğunun ha
kiki ve samimi bir fsteğile olacaktır. 
Aksi takdirde bir taraftan sıkı ve sa-

1 

KTal Jorj 

dık dostlar ile çevrili iken diğer ta • 
raftan lfarşımda kbyu düşmantar du. 
racak olursa, bu dönüşllmden ne fay. 
~a elde edilecektir? Bunun için tah • 
ta dönüşümün temelini ancak bugün. 
kli rejimin iflAs ettiğinin tanınmaSI 

.(Ll.itferı sag_fayı çeviriniz) 
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Yunanistanda geneloy yapılacak 
mı, yapılmıyacak mı? 

Veni1eJosurı tavsiyesi: Nisbi temsil sistemi ile 
nıüessesan meclisi için .derhal seçim yapmılpsı 

Atina, 25 (Kurun) - Ayrışık 

(muhali/) pp.rfi..ler IU/&rlerinder. 
Bay KafanJaris, Ywıaniıtana 

dönmüştür. 

/1<;1.riıt~ 'Jl,emzı:i.oı ve ita/yada 
kaçak Yurıan zabitleri ile görüş 
tüğünii ve C~huriy~ti. telJiked'• 
gördüğü cihetle, onlarla miite&a 
nit bııly.1},dpğq.n-q. 6Öylecliğini sah· 
lamamıştır. 

V !mizeJiıt partışi 8{1.§ki:ırı ve · 
kili Bay Solu/iş SiSPm p,daıınJµn 
Atinaya dönmii~, µ~ ga~U&ilere 
diyevinde ıon ktlbine deiitikli • 
ğindenberi ıiya,gl ,/.y,rymun dqha 
çok sertleıtijini, m~iste b#yii.:h 
bir !;okluğa dPY!man Ba§bq/Jgnın 
müterf!.dtiit J(lvranmaıaydı Kon· 
Jiliıe gg/.pbe salmıı !>lgc4ğvu. fa· 
kat ll'1Y l;alJariıin fekinğcnliği 
rejim meıel~aini,, inhi§alını teh · 
likeli bir ıal haya ıohmakta bu · 
lundujunu ıöylemı§ pe 5µ ıö#eri 
ilti"I.! ,;tmiftir: 

- "Öyle umu;grym Jş:i, ienel-
oy JY.amlmıY~if.ktır· f if.Js•ı ıa.yet 
yapılır :ve hile ke.nttırılmryacağı
na ,dair bi~e temin.at veriline ge · 
nel pyp. iştirak edeceğiz. Şunu 

söy)iyeyim kj, genel pyda Cümhu
riyet(;ilerin kazft.nm•ıı, Çald"'ris 
kabinesinin çekilmesine sepebi · 
yet vermiyecektir. 

Gener:ıf Kondilis, genel oy bir 
yıl sonraya bı.rakıhrsa, halktan 
yüzde ..1ekseninin Krallı~ lehinde 
rey vereceğini, orduda Cümhuri -
yelçi pek az; zabit k1Jdığından is

yan korkusu olmaclığmı söyle -
miştir. 

Atina, 25 (A.A.) - Hükumet 
~venleri, gencloy (reyiam) tari
hi hakkında Atina şarbayı Bay 
Kotzias tarafından Kralın dü -
şünc::eleri hakkında verilecek iza
baUan sonra bir karar alınabile · 
ceği likrindedirle,.. 

GeDeloy, sayla vlar kurplunun 
gösterdiği tarihte yapıldığı tak · 
pirde, Jıükumet bu husustaki şart
ların tesbiti için ayrış partileri ile 
.U)'U§mağa çalışacaktır. 

Geneloy, sonraya bırakılırsa 

hükumet, talik kararJJU vermek 
salahiyetini haiz olan saylavlar 
kurulunu toplantıya çağıracak -
tır. 

"Athinaika Nea,, gaJ;etesine 
göre VeJ)İ:zelos bugünün bulanık 
durumu içinde ~imdiki hükumet 
tar~fmdan yapılan reyiamın ulu
sal il diJeğe tercüman olmıyaca -
ğı fik:rindedir. Venizeloa, nisbi 
temsil sistemi ile meclisi müesse·· 
san için derhal seç;m yapılmasını 
tavsiye ~tmektedir. 

Bay Tsaldaris, geneloyu jste • 
mekte ısrar ederse. bir ulusal bir· 
lik hükumetinin kurulması ve 
Mart ihtilalinde yakalananlar içjn 
genel af ilan edilmesi lizımdır. 

· ı 

Atipa, 25 (Kµrun) - Atina 
Şarbi!fl t arJJJ. Londr•dan şlönü
yor. Şarbaym Kral ile görü~mele· 
ri hakkında vereceği izahat, siya
sal durumu aydınlatacaktır. Şa · 
ye.~, hükômet ,eneloyu t ı :i bı
rakmağa karar verse, Meclisi top
lanhya çağıracaktır. 

Athinaika Nea gazetesi, Cum
hurcu çevenlerin Venizelos gibi 
düşündüklerini ilave etmektedir. 

1 
Yahudilere kar§• h~reket 

ve AJDerikahlar 
V~şington, 25 (A.A.) - Utah 

hükumeti senatosu demokrat üye· 
lerindeıı bay J(ing, Alınan hüku
metinin katoliklerle yahudilere 
karfı takındığı durumun, Ame -
rika ile Almanya aiasıµdaki clip • 
lomc:tik ilgilerin kesilmesi için 

ı ~aklı bir sebep olup olınadığmı a· 
ra9hrmak üzere gerçin Ü!J.hkikat) 
yapılmuını istiyeceğipi söylemiş -
tir. 
~ ..... _.. ...... tllltlllü.tltffltlllllttl11111H........._lllllWlllfMPlltltlftlHWHllQI'• 

ve sj~·ıJsi kavgalann kf!Silmcsi hak • 
kında samimi bir arzu gösterHmesi 
teşkil edecektir.,, 
lŞÇILEH KRA LLIGIN KURUL -

MASI PRO.!J•-;SlNI PROTESTO IÇl~ 
GRE\T "f AJ?ffJLAJt 

.Atlna, 2;; (A.A.) - Patrµsta bir tü
tün fabrikasrJun işçileri, krallrğm ye
niden kurulmasr projesini protesto et· 
mek üzere grf.!'f ilan efmi~lerdir. 

Aüna, Pirı ,.e Selani~in birc;ok iş· 
çi senı:likaları lmgün ayni s~benten 

dolıJYJ JreY yapacaklarını ]?iJdirmi~ -
lerdir. Pqlis, ~pkak; lnplantılarını J·a· 
sak etffliştir. 

Kfi~L GEJ,ECt;~ AMMA •• 
Atina, 2;) <A·A.) - AskerJer, Ati -

na tiyatrolıı.rının birinde: "Kral JJe· 
]erek, amlJ'a 1Jene dönecek,, türküsü • 
nü ~airran bir artisti yaralamışlar ve 
dekorları par,,ıam1şlt1-rdır. 

lltJ tiir~yyü, as~trle;, krala hah· 
ret ~aymışlardrr. 

Tiyatronun içindeki dinleyiciler, 
birjl)irl,riRe jirıııişler, bir,ok silah a
trlfftrştıı'. flu yüzden j{inıseye bir za -
rar gelm,mi§S! de tiyatroda panik 
olın•ı•tML . ,. . 

rr::rftlıhlann dafr diğer lta.bP.rler 
lldrt,.f M•rfrmt1~rlnrfrr. 

lngilter~ yeni torpitolar 
yaptıracak 

Londra, 25 (A.A.) - Mor· 
ning Post gazetesine göre, hüku
met, yaz tatilinden evvel mun -
zam bütçesini parlamentoya ar -
zetmek fikrindedir. 

'Veni tahsisatı müddetini dol -
duran kruvazör ve torpidoların 
yerine sür'atle yenilerinin konul -
ması ve mürettebat sayısının .art • 
tırdmau jçin sarfedilecektir. 

Bu tedbirlerin Alman deniz 
silahlanmasından ve kralın tah -
tına çıktığının 25 inci yıldönü -
mii ilgisile yapılan müddetini 
doldurmuş, fazla mikdarda eski 
gemi sayısının göze çarpmasın • 
dan ileri geldiği sanılmaJ<tadm 

Türk - Fransız kültür 
söz bağlılığı 

Faris, 25 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi ile Bay Laval ve e • 
ğilim bakam bay Marioroustan, 
dün saat 18 de Fransız - Türk 
kültür sözbp.ğı ı imza etmişler -
dir. 

Hiç bir şeyi unutmadık 
intikam alacağız! 

Viyana, 25 (A.A.) - Dolfü· 
sün öldürüldüğü günün yıldönii· 
mü ilgisi ile naziler, üyelerini, 
Hitlerle birlikte "yeni Avusturya 
ve yakın olan kurtuluş günü,, için 
sava§a ~ağırmışlardır. 

Naziler tarafından ne§redilen 
bildiriğde şöyle deniliyor: 

"J·Hş bir ıeyi pnutmafJ1k· ~iı, 
nszi bekçilenyiz. Biz. yalm7. mu-

lzmirde Bir Bulgar 
sorguya çekiliyor 

lzmir1 25 (Ku!'un) - Karşı · 
yakadaki Fransız mektebinde ka· 
pıcı Mehmedin ihbarı üzerine 
mektebin idare memuru ve hah " 
çevanı ]Bulgar ~ebusından Hanri 
zabıtaca sorguya çekildi. 

Bu adam, mektebin sörlerine 
tatilde vekalet eden Bayan Jana 
giderek para istemiş "Vermezse
niz mektebin içmcleki bütün gizi~ 
olan biteni söyledm !,, demiştir. 
Bulgarm söyJediğıne göre bun -
dan üç sene evvel Hanri mekte -
bin jkinci müdürü Bayan Tubi İ· 

le bahçede geze,rken müdür ken
disine: 

" - Hanri, !Urada bir adam 
aömülüdür, &ömen de ~vas Sa · 
ittir,, 

Demiş, kavas Sait şimdi orta
da yoktur. Bulgarm söylediğ: 

bahçe kısmında c-esedin aranıl 
masma ba§lanmıttır. Bulgar "Ce
set kimindir, nasıl ölmüş veya öl
dürülmüştür, bilme~!,, demek -
tedir. 

Başbakan 
Trabzonda 

Trabzon, 25 (Kurun) - Baş · 
bakan ismet İnönü, Rizede hal· 
km büyük gösterileriyle karşılan· 
dı. Başbakan alkışlar arasında 
hükumet binasına, oradan Halke· 
vine gitti. 

lki saat muhtelif kurumların 
ve üç saat ta köylülerin dilekleri· 
ni dinledi. 

Ankara vapuru Rizeden saat 
15 le ayrıldı. Başbakan saat 19 
da Trabzona vardr. 

RiZE ILBAYLIGI 
Ankara, 25 (Kurun) - Rize 

llbaylığına, Urfadan Çanakka · 
Jeye naldedilen Bay Nizamettinjn 
tayin olundqğu sövleniliyor· 

ÜÇÜNCÜ BiR GENEL 
fSPEKTERLIK. 

Ankara, 25 (Kurun) - Yuka
rı doğu illerinde de üçüncü bir 
genel ispekterlik ihdasının düşü -
nüldijğü söyJeniliyor. 

SiLAH 'ALTINDA BULUNAN
LARIN iSTiDALARI 

Ankara, 25 (Kurun) - Silah 
altında buluJlan askerlerin, ala -
cakları ve buna benzer diğer me
seleleri için ilgili bakanlıklara ya
pacakları müracaatlerde istida 
pulu kullanmamaları Finans Ba -
kanlığınca alakadarlara bildiril -
miştir. 

GÜÇ BİSİKLETÇiLERi 
ANKARAYA DONDU 

Ankara, 25 (Kurun) - 26 
Haziranda bisiklet turuna çıkan 
Muhaf ızgücü bi6ikletçileri bugün 
döndüler ve törenlı=~ kar§ılandılar. 

lMTlff AN PROJELERi ETRA· 
FINDA BiR KONUŞMA 

Ankara, 25 (Kurun) - Anka
rada bulunan öğretmenler bugün 
J)ültür müs~eşarr Bay Ridvan Na~ 
fızin başkanlığı altmd~ bir top · 
lantı yaptılar ve imtihan program
Jarı etrafında konuştular. 

zaff er olmakla kalmıyacak, inti • 
kam da alacağız.,, 
Viyan~da 50 ve illerde menfi 

propaganda yazılan dağrt~n ~00 
n11zi 1htH~lcisi y~kAfanm1~trr. 

• 
ıza 

Buğday fiyatları Ankara ve Istan° 
bıılda niçin hir olamaz? 

Ankara, 25 (Kurım) -Anka· 
rada ekmek narıkı in.dirildiği hal· 
de lstanbulda narkın yüksekliği
ni muhafaza etmesinin bazı tef -
sirlere yol açtığmı hildirroiştir. 

Bunun ne surel!e izah edilebi
leceğini Ziraat Bankası Umum 
Müdür.il Bay Kem.;tJ Zajmden sor
dum. Bay Kemal Zaim hana de
di ki: 

- Bu senenin j;rün durumun" 
göre, Ziraat Bankası elindeki 
stoku, buğday komisyonunun di
rektifleri altında v~ ınemJeket ih
tiyaçlarına uygun hir şekilde kul· 
lanmaktadır. Bu bakımdan ha -
riçten gelen talepleri ,JerJıal ihti· 
yaçlarla müvazeneli bir şekilde 
temina çalışmaktadır. 

Elimizdeki buğdaylar satış 

hususunda bize tatbik edecek bir 
vaziyet göstermediği için muhte
lif istihlak ınerJcezlerinin Hıtiyaç
l~mı daha tabii bir şekilde tat -
bik edecek vaziyetterjz. 

Hiçbir yerde ~atıı durdµrul • 
m1,1ş değildir. TalepJer buJÜn için 
normal ~elak~i edilebilecek fiyat· 
lar dahilinde ~aima is'af edilmi!? 
ve bundan sonra dl! iı'~f edile -
cektir. 

Dahildeki istihlak mer1<ezle -
rinde ve Ankaradaki fiyatların 

lstanhuldaki fiyatlara nazaran 
daha düşkün olması haddi ·zatın
da vaziyetin zarµri icabıdır. Böy
le bir fark daima mevcut olagel -
miştir. 

Ankara şehri, en büyük hu'ğ -
day mmtakasımp içinde bulun -
mak itibariyle purada istihlak e · 
dilen buğdayJar, ekseriya müs -
tahsil tarafından hiçbir nakliye 
ücreti ödenmeksizin doğrudan 

doğruya paraza arzedilmekte -
dir. 

Buna mukabi] lstanbul paza • 
rmda satılan buğday fiyatları i· 
çinde buğdayın menşeine göre 
daima bir nakliye ücreti payı bu
lunmaktadır. Bu :tibarla iki şe • 
hirdeki buğday fiyatları arasında 
Ankaranın lehine olarak bir far • 
km bulunması zaruri ve tabii gÖ· 

rülmelidir. 

- Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de banka tarafından harice 
buğday satılacak mıdır? 

- Bazı memleketlerde~ hu
bubat satın almak için talepler 
vaki olmuştur. Bu talepler hüku· 
metçe tetkik edilmektedir. Bitta• 
bi hükilmetin vereceği karar da· 
hilinde hareket edjlec.ektir. 

- Banka müstahsilden aldığı 
buğdaylara ne fiyat vermektedir?. 

- Adanada buğday satın alın• 
ması için emir verilmişti. Anca~ 
köylü bankanın verdiği fiyatta9 
daha yüksek fiyatla alıcı 1iulmalC• 
tadır. Bunun için oradan lMıidaJ: 
alınamamıştır. 

Bay Kemal . Zaim t:>u netieeöbı 
sevince değer olduğunu ve esasen 
bankanın buğday satın almumın 

her ~eyden ziyade müstaliıilin 
mahsulünü değer fiyata ıatabil • 
mesi düşüncesinden ileri gel iği• 

ni sözlerini ekledi. 

Bay Kemal Zaim 1'ankanm llu 
sene yaş meyve ve sebze ihracat
çılarına da kredi açıp açmıyacağı 
yolundaki ~oruma da: 

- Ban1<amız, esasen illracat 
tücarlarma ·daimi surette yardım 
etmektedir. Yaş meyveler iliraç e
decek tüccarlara da 'bankanın 
mevduatı ·dahilin.de olmak: tartiy .. 
le memnuniyetle yardım edebili .. 
riz, dedi. . 

Ômer N. 'Köıtem 

Ankara 
• • 
ızın 

hflyanları öndülasyonculara 
verilmesini istediler ! 

Ankara, 25 (Kurun) - Anka
ra bayanlarından bazıları beledi· 
yeye başvurarak ondülasyon ber
berlerinin bir an önce çalışma
larına izin verlemisini dilemişler· 
dir. 

Belediye bunun için çahşacağı· 
nı bayanlara temin etmiştir • 

Bunlardan birile konuştum; di-

yor ki: 
"- Siz erkekleri bir ay oeğil. 

bir hafta traş olmadan gezrneğe 
mecbm· etseydik, acaba ne ya
pardmız '!,, 

Bazı kimseler, belediyeye baı• 
vuran bayanların ondülasyoncu. 
lar tarafından kışkırtıldıklarını i• 
leri sürmektedirler. 

Harp çıkarsa Amerika 
bitaraf mı kalacak ? 

Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyorkl 
Times gazeteşinin l/ a§İn~on ay -
tarı yazıyor: 

Bay Roosevelt, öteki uluslara-

KURUN okurlarına } 
HiZMET KUPONU 

rasında bir harp ç,kt1ğı takdirde 26. 7- 9:1:> 

Amerikanın bitaraf kalacağını Bu kupondaki tarihten başlıya · 
bildiren bir kanunu, kongre pro- rak 15 gün içinde KURUN idare~iıw 
gramına )<atmıştır. gösterilirse - re.smi mccbı,ıriyct le 

Basın konferansında sorguya yahut tecimer sıfatile .Hıpılan itan
çekilen Bay Roosevelt, böyle bir la;rdan »aşka - bir küçük ilanın 1 
kanunun derhal kabulünü iate .. defalık 1 satrrr parası yerine almır. 

(lstiyenler, gilnUnde idarede bulun • 
mekle beraber, toplantı devresini durulacak ırurettc bu kuponları poı:ıtaya 
fazJa uzatll}JıSJ ihtimali karıısın · verecekleri mektupların l~ine de koya • 

da kanunun bu devrpde ~abµljj • İllll!bll!!lll!l!ltrllll!!lelll!r.•'•klll!elll!ll'llrn•e •b•ir11a!llat.ır•slll!la!llyılll!lm111a11ıı•rı•ır•ı111.,.81 
nii iııtcmiv~c~P,1ni ııöylemi,ti,-. 



Hicaz toprakların
da telsiz yasak 

Çünkü Jbnissuud 
parazitten hoşlanmıyor 

"Enteransijan,, gazetesinin K~
hire aytarı gazetesine bu haberı 
veriyor: 

Hicaz kralının bir telsiz telgraf 
ahize iıtaıyonu vardır. Bütün Hi
cazın biricik istasyonu da budur· 
Fakat lbnissuut parazitlerden ka
tiyen hoılanmıyor. Şap denizin -
den geçen vapurların ve Hicaz 
toprakları üzerinde uçan tayyare
lerin verdikleri telsizler bu para
zitleri yaptığı için Hicaz resmi 

azetesi buna karşı bir emir çı-

karıyor: .. 
"Bundan sonra Şnp denızınde 

Hicaz kıyılan çevresinden geçe -
cek olan yapurlarla, Hicaz top -
rakları üzeıinde uçacak tayj·arc
ler telsiz kullannuvac~klardtr.,, 

Ameli Hayat okulu için 
toplantı 

lstanbul vilavet.i hususi idare · 
since yardım faslından verilen 
para ile yaşamakta olan Ame!i 
Hayat okulunun Ticaret lisesi m~· 
hiyetinden çıkRrılması ve şehı; 
çocuklarına ame1i iş ve sahalar · 
da ve kısa bir zamanda faydalı 
olacak hale getirilmesi kararlaş · 

tırılmı§tı· 
Dün llbaylıkta ilbay ve Şar· 

bay Muhittin Üstündağın başkan
lığı altında bir komisyon t_opla .
narak okula verilecek yenı şek• 1 
hakkında uzun uz ldiya inceleme 
!erde bufonmu~tor; Komi yon 
birkaç toplantı d ha yapacak ve 
ders yılı başlamadan önce hazır
~ ıklar bitirilecektir 

Dünkü toplant ·da Bay Muhil· 
lin Üstündağ, KüHür Balcanlığı 
Genel müf elti~lerinden Bay Hil· 
rni, Beyoğlu Akş"m Kız San'at 
okulu direktörü Bayan Ayşe, Sel· 
çuk Kız San 'at c.lmlu direktöriı 
Bay Asım Tevfik Sonumut, Erkel: 
San'at okulu dire~törü Bay Yu • 
auf Ziya. Bay Osman Kemal, U -
ray ikti&at itleri direktörü Bay A
ıım Süreyya, Uray yazı işleri di -
rektörü Bay Hüseyin Necati, Is -
tanbul Şehir Meclisi üyelerinden 
Bay İhsan Namık, Doktor Ethem 
Akif ve Refik Ahmet Sevengil 

bulunmuşlardır. 

Kağıthane yangını bir 
cıgaradan çıkmış 

Kağıthanede kırk iki evin yan
maaiyle neticelene:1 yangın tahki
katı bitirilmiştir. Yangının Şaba
nın evinde çocuk!,um devirdikle
ri mangaldan çıktığı sanılıyordu. 
Arattırma sonunda bir ciğaradan 
olduğu tesbit edilmiştir. . 

Şabanın küçük kardeşi Remz1: 
yangın günü lstanbulda sebzelerr 
sattıktan sonra ~ve dönmÜ§, orta· 
kata çıkarak soyunmu§, elinde ci
garaaı yanar bir halde yatağa u-

'?ann'n§tır. 

Remzi biraz sonra uykuya dal· 
rnıı, cigarası ye::e düşerek döşe 
me tahtalarını, kilimi ve perdele-

ri tutufturmuştur. 

R . .. ··nu·· açtığı zaman 
emzı gozu ... 

her tarafın alevler içinde oldugu· 
nu görmü , kapıdıın çıkamıyacn -

f d" · · don ve iını anlayınca :ken ısını 
gömlekle sokağP atmıştır. 

R . 'lk 'arda J. an dar -emzı ı sıra. , • d 
maya hiçbir §eY söylememı§se ... e 
bir müddet sonra vakayı old~gu 

·· erıne gibi anlatmıthr· Bunun uz 
kendisi yangın evrakiyle birlikte 

dün XdtiYeye verilmiıtir. 

zılarından çıkan izerle 
Ayasofya önlerine kadar kazı yapılacak. Bulunan 

kısım büyük sarayın bir parçasıdır 
lngiliz profesörlerinden Baks

ter'in Ayasofya kazılarından 
(hafriyatından) çıkardığı izerler• 

den dün bahsetmiştik. 
Bay Bakster, dün Londraya git-

miştir. Bunun sebeb.i de bul~uğu 
izerlerin çok önemlı oldugun~ 
kazılar işi ile ilgili olanlara bıl-
dirmektir. 

Profesör buraya iki bin lira ile 

gelmişti. 

Urav-Evkaf 
yargıç kur ulu dün 

top'andı 
Evkaf ile Uray (Belediye) a -

rasındal<i anlap.mazlığı çözmek 
için dört saylfıv seçlldiğini yaz · 

mıştık. 
Uray tarafınJon, şimdiye ka -

dar hall~dilnıemi:: birçok mesele
} rin bir listesini inceleyecek olan :u yargıç (hakem) heyeti önü · 

müzdeki hafta icinde toplanarak 
ödevlerine ( vazıf elerine) başlı -

yacaklardır. 
Her i~i prensip olarak gözden 

geçirecek ve sonunda genel (u • 

mumi) bir karar verecektir. Dün, 

ilbaylıkta topla :ıarak llbay Mu • 
hittin ile birlikte tıazırlık1ar etra

fında görüşmüşlerdir. 

f ütk1yat e'rlstitüsü 
Ankaraya taşınıyor mu? 

Türkiyat enstitüsünün Ankara

ya götürüleceği haberleri etrafın
da dün üniversite direktörü Bay 

Cemil Bilsel, bir yazıcımıza şun • 

farı söylemiştir: 

"- Ti.ir1-.iyat enstitUsi.ini.in An-
1\araya nakledilmesi etrafında k:ı
rarlaştırılımş ve clii!iünUimüs hıç 
bir şey yohiur. 

Lise talebesinin daha rnükem -
mc.>l yetiştirilmesi etrafında ~a
kanhğın üniversite profcsörlerıne 

l b .. f" nrofe sorduğu soru ara u un .ı· -

. örlcr cevaplarım vcıınişlerdir. 
Bunlar bu aksam BakanJığn 

göndl'rilrcektir.,, 

Fforyada tren yolu geri 
ah nacak 

Uray tarnfındnq Floryamn ba

yındırlığı için esaslı bir projenin 

hazırlığı devam etmektedir. 

Diğer taraftan plajlarn çok ya

kınından geçen tren yolunun geri 

l da dü~ünülmektedir. a ınması 3' 

P . d bu da ele alınacaktır. roJe e 

Şimdiden onra yapacağı itler i
çin yirmi otuz bin lira paraya da
ha ihtiyaç otduğunu ileri sürerek 
bu parayı alacaktır. 

Kazı işlerine Bakaterin mua • 
vini devam etmektedir. Muavin, 
kendisile görüıen bir muharriri • 
mize §unları &Öylemittir: 

- ''l\lilattan yedi yüz yıl son
ra yazılmış Bizans kitaplarım e
sas tutarak kazıya başladık. Bul
duğumuz izerler çok önemlidir. 
Ayasofya önlerine kadar kazıya 
devam edeceğiz. Bulduğumuz kı
sım büyük sarayın bir parçası -
dır.,, 

Bizans ıanatı hakkında mevcut 
malfımatı çok deği§tireceği mu -
hakkak olan yeni izerler, Bizans 
tarihinin bir çok gizliliklerini de 
ortaya çıkaracağı umuluyor. Çün
kü lpodromdan Ayasofyaya ka • 
dar uzayan "Büyük saray,, veya 
"İmparator sarayı,, hakkında 
şimdiye kadar bilinenler pek az 

şeylerdi. 

Bu sarayın büyüklüğü ancak 
onuncu yüz yıldaki töreni anlatan 
ve Kostantin PorfiroJenet tara • 
fından yazılan Ceremonies kita
bından anlasılmaktadır. Bu kitap 
yalnız töreni anlattığından sara
yın büyüklüğü hakkındaki bilgi 

pek azdır. 

Labart, Bizans eserlerinden 

topladığı bilgi ile imparator sa· 
rayı hakkında şunları yazmı§hr: 

"Yedi delhiz, bir iç avlu, beş 
bi.iyük divanhane, üç büyük ye
mek odası, şehzndelere mahsus 
on daire, yedi hususi daire, sara
yın muhtelif daireleıini birbirine 
bağlayan iiç mabeyin yolu, bir 
kütüphane, bir selfımhanc, tara
calar, bir koşu yeri, iki hamam, 
bahçe içinde mütefenik sekiz sa-

ray.,, 
Büyük saray Halke, Dafne, ve 

Palesakre adları verilen üç kııma 
ayrılmakta idi. Ve bütün bu kı
sımlar, Jpodrom denen at mey· 
danı ile Ayasofyn arnsını yani 
Bizanslıların talcsimi ile şehrin 
birinci tepesini işgal etmekte iai
Jer. imparator sarayının yapılışıno 
330 yılında Kostantin tarafından 
başlanmış ve sonraları saray bir 
çok imparatorlar tarafından il .. · 
veler yapılarak büyütülmüştür. 

1200 yılında sarayın ancak bir 
kısmında oturuluyordu. İstanbul 
fethedildiği vakit saray terkediJ
miş, harab bir halde idi. Saray 
harabelerini ziyaret eden Fatih: 

Efrasiyabin köşkü üzerinde 
bayku§ nöbet çalıyor, kay erin 
köşkünde de örümcek perdedar-

Yazısız Hikaye: 

hk yapıyor, anlamına gelen şu 

mısraı söylemişti: 

Bfın nevbet mizenet bcr tarımı 
Efrasiyap 

Perdedari ınikiinet der kasn kay
ser ankebut 

Bu saraylar üzerinde bir çolc 
defa tetkikat yapılmıştı. Son de
fa 1918 de Ber1in eski eserler di
rektörü doktor Vigand da bazı a
raştırmalar y pmı§h. 

Vapurculuk 
Sosyetesinde 
italyanların sahn almak 

istedikleri vapurlar 
Türk vapurculuk osyetesi ge• 

çenlerde Loyd Triyestino kum· 
p nyasmdan iki vapur satın al-
ını , lbunlar Güneysu ve Aksu 
adlarını koymuştu. 

ltalyanlar, Habe§istana asker 
ve eşya sevketmck üzere vapur 
tedariki için b zı memleketlere 
baş vurduklan bu sıralard ar• 
tık Türk gemisi olan bu iki vapu
ru da satın almağa teıehbü et
mişlerdir. 

Vapurculuk kumpanyası direk
tör vekili Bay Rıza, ltalyanlnnn 
müracaatından bahsederek şun

ları söylemiştir: 

- Loyd Triyestino kumpanya

sı direktörü evvelce sosyetemize 
sattığı jki gemiyi beşer bin ln· 
ğiliz lirası kar vererek satrn al
mak istediğini bildirdi. Bunu ka
bul etmedik. Çünkü bu gemiler 
sosyetemizin kabotaj sahasında 
yapacağı seferlere esas olan to
naj miktarı tesbit olunurken he· 
saba katılmıştı. 

Bundan b ka vapurlarda bir 
çok yenilikler yapılmış, masraf
larla lüks kamaralar eklenmiş -
tir. Bu itibarla satılması imkan
sızdır. 

Yeni gemi tedariki için bize 
tekliflerini bildiren müesseselerle 
muhabereye giriştik. Bir sonuç 
elde edilmiş de"' ildir.,, 

Köprüde dumiın salıver
mek yasak 

Galat köprüsüne yana an va
purların köprüde yanaşık iken 
fayrap etmemeleri sosyetelerden 
istenmişti. 

Buna aldırış ed:lmediği görül· 
müş ve halk taraf mdan şikayet e
olunmuştur. 

Uray (belediye) Deniz Tecim 
Direktörlüğüne dün yeniden baş 

vurarak bu şikayetlerin önü alın
masını istemiştir. 

-D 
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Gezinti 

Ah 
"Haber", büyilJı çapta bir re

sim bastı. "D.narlı Mehmet,, in 
reB111ini. Tunç bir dalga gibi ha -
barık göğüs, o goğsii çerçevcliycn 
taşkın omuzlar, gergin kollardan 
fırltyan bazılar, mermer direkleri 
andıran boyun bitibirindet1 üstün 
şeylerdi. 

Ômrümüt1 her çağrn8a kuvvet, 
bana güzellik kat/cır alımlı göriirı· 
dü. Yaracltlt ın keskit1 çizgilerle 
kabartıp belirttiği lıkır fıkır ad ele 
istillerini çok kez, ''llyad,, dan bir 
parça gibi okur ve orunçlanırım. 
Böyle düıiındüğüm içindir ki, "Di
narlı,, nın resmine uzun uzun bak
tım, altınddki yazılara göz gez· 
dirdim. 

Yad illerde Türk adını alkı§ ka
sırgalariyle kuşattıran, eski bir ta
rihin §anlı günlerini yeni baştan 
takvimlere sokan bu tosun deli
kanlı, kendi öz. yurdunda ela alkıf· 
lansa yeridir. Nitekim baıta Basın 
Kunınları. ispor kalabalıkları ol
mak üzere herkes benim gibi clü
şündühlerini ortaya koydular. 

"Haber,, in ispor ayları, Dinar
lı ile gider ayak konuştuğunu da 
anlatıyor· Gövdenin en güzelini 
taşıyan bu pehlivanın kala yönü• 
nü öğrenmek istedim. Söylcdikle • 
rini ölçerek okuclum. Dilimizde 
pehlivanın başına pek te aldırış 

ettirmiyen ata sözüne benzer ltıf· 
lar vardır. Belhi .Mehmet, on-

dan uzakla iken içi böyle derin öz
düşünmÜ§lüm. 

Güreglcrini anlatırken htıllan -
dığı dil, azıcık gifkin olmakln be
raber bende fena izler bırakmadı. 
Fakat ikide bir: 

-Ah Amerika! Ah Amerika! 
Deyi Zerini hir beğenmedim. 

Bir "Dinarlı,, nrn ·bu kadar gcnig 
bir hasretle anacağı yer yalnız. 
Türk ülkesi olmalıydı. Y alnır. on
da uzakta iken içi böyle derin öz
leyi§lerle yanmalı, buranın topra· 
ğı, buranın suyu, buranın çiçeği 

ve buranın dikeni ;çin ah etmeli İ· 
di. • 

Bir "Türk,, e göre Amerikanın 
otelclen ba§ka nasıl bir anlamı o • 
labilir? Avrupada birkaç aylık bir 
oturuştan sonra anayurda dönen 
züppelerin minarelerden huylan • 
ılıklarını, baba ocağından tiksin • 
diklerini duymu§tum. Fakat onlar 
aıağı yukarı kaybnımu adamlar· 
dı. Kendileri11tlcn yalnız iğren
mek kar§ılık olarak yeterdi . 

''Dinarlı,, yı bu toprakların ö~ 
çiçeği, Türk tarlasının dolgun ya• 
pılı bir ba ağı sa:>tlığım içln: 

- Ah Amerika! 
Deyi§inclen alındım ve incin

dim. Mehmet, Nevyorkfa, Va ing• 
tonda ve daha sayıp döktüğü ya • 
6ancı şarlarda güler yüzle kar ı • 
landıysa, ancak Dinardan götür
düğü çınar varlığı için kar§ılan· 
mı§lır. O, bunu unutmamalı ve 
her nefeste bir kere daha doğup 
büyüdüğü topraklara canclan, yü
rekten bağlanmalıyclı. 

S. Gezgin 

Kültür kurul bakanlığı 
lstanbul kültür direktörü BaJ. 

Eminin kültür kurulu başkanlığı• 
na atanacağı öylenmektedir. 

İstanbul kültiir direktörlüğüne 
kimin getirileceği de henüz belll 
değildir. 

Buğday durumu 
Dün borsaya 612 ton buğday 

gelmiş. rt buğ•fay 4,225 kuruş 
ile 6,15 kuru arasında, yum ak 
buğday 7,10 kuru ile 6,22 lrurus 
arasında s tılmı tır. 
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y ahudiyi öldüren 1 Kısa Haberler [ 

Yahudinin 
Duruşması 

Bir şişe, cinayete sebep 
011-uş 1 CezJ isteniyor 
latanbul ikinci ceza bakyerin· 

de, dün bir yabudiyi öldürmek· 
ten suçlu bir yahudinin duruıma· 
61 son safhasına gelmiı, genel &a· 

vamanyar Ahmet Muhlis, esasa 
dair mütafoasını kildirmittir. 

Mütaleau,nda vaziyeti esaslı 
surette gözden geçirerek, ıöyle 
anlatmııtır: 

- Suçlu yirmi bet yaıında I· 
sak oğlu Yaıef, bu senenin mart 
aymda, Çemberlitatta Davidi öl· 
dürmüttür. Bu usulü dairesinde 
sabittir. 

Öldürüı vakaıma gelmeden ön· 
ce, arada olan ve bu vakayi ha· 
zırlayan hadiseyi gözönüne koya· 
yım. Burada muhakemesi görülen 
Y aıef, bir zaman Cafer isminde 
bir adamın yanında çalıımıı On
dan, kendisine geriye vermek üze 
re bir tarap !ifesi almıf. Bu tiıe· 
yi Davit Yaseften istemif. Yasef, 
vermiı. 

Aradan zaman geçmif. Şiıe sa
hibi Cafer tiıesini Y aseften iste
yince, o Davide verdiğini, ondan 
iıteyip almasını söyJemif. Caf e • 
rin isteği karıısında Da vit tiıe 
yerihe elli kurut ödemi§, sonra da 
Y aaef e gelerek böyle bir ıişenin 
kendisinde olmadığını, buna rağ
men parayı ödediğini söylerken, 
aralarında kavga çıkmıf. 

Yasef, Davide kendisinden ti· 
ı:e almadığı yolunda iddiası üze • 
··in~ yemin etmesini teklif edince 
!);:ıvit on be§ kuruş i~in yemin et· 
-iye::«:ğinden bnhsetmİ§. 

Kavga uzamış, alevlenmi§, ora· 
ela bulunan Cemal ve Şakir isim
lerinde iki ki!i araya girmiıler, 

kavgacıları ayırmı§lar. Davit, Ya· 
, sef e: ".ben sana gösteririm,, diye· 

rek, korkutup hiddetle gitmit. 

Aktam \?zeri itinden çıkan ve 
evine gitmek Üzet'e olan Y asef, 
çarııkapıda eski F eyziati lisesi 
önündeki tramvay bekleme ye • 
rinde dururken, Davit görünmüş. 

Y asefi yakaamdan tutmuş, karan· 
hk yan sokağın içerisine çekmiı. 
Elindeki çekiçle batına vurmağa 
koyulmut. lkiıi birden yere düt
müıler, onu tutmağa ve çekiçten 
korunmağa uğraşan Yasef, bir a· 
ralık bıçağını çıkarını§. Dört ye -
rindeıt saplryarak Davidi öldür
müf. 

Beyazıt merkezinde doktor ta
rafından yapılan muayenede ve· 
rilen rapor, ıol köprücük ve 
muz kemikleri arasındaki ıirya
nın kesilmesinin ölüme sebep ol
duğunu belirtiyor. 

Yasef, poliste, istintak bakimi 
ve mahkeme heyeti kaıı11nda ay· 
ni ifadeyi vermiı, suçu bu yolda 
itiraf etmiştir. 

Hakkı, Lizari ve diğer ıahit· 
ler vakayi böyle teyit etmitler
dir. Müdafaa §ahitleri Cafer ve 
Asım da, ölen Davidin sert huy
lu, ~eçimsiz, durup dururken me
sele çıkarmaktan ve meseleyi bü
yütmekten hoılanır tabiatta bir a
dam olduğunu söylemiılerdir. 

V akanın fite gibi ehemmiyet
siz bir !eyle bqlamaaı, hiç sebep 
yokken Davidin bajırrp çağırma-

u, sövüp aaymaaı, zorla uzakla!· 
tmbrken tdıdit etmes~, Y asef p~-
tinden gitmediji 1ialde onu son-

1:.~~'- ide? J.oluııu bekler~ıine 

Bir tapu ve kadastro defterinde : 

900 dönüm tarlaya . ait yazı! 
Yazı, yazıya benziyor ..• ve benzemiyor! - Hattatların raporu - Seygid 

Sinan, daha kundaktayken ... - Hiçbir delil yok, heraetini istiyor um I 

lstanbul ikinci ceza hakyerinde 
dün görülmesine batlanan bir da· 
vada, tapu ve kadaıtro direktör· 
)üğüne ait defterlerden birinde 
yazı değitikliği yapıldığı iddiası 
ileri sürülüyor. 

Bu hadise olduğu zaman Is· 
tanbuldaki mahzende bulunan 
Sivrihisar defterinde yazı deği· 
tikliği yapılmak suretile, oraya 
hiç yoktan dokuz yüz dönümlük 
tarla maledilmif. Sivrihisar köy
lülerinden bazılarının buraya ge
lerek direktörlüğe batvurmaları Ü· 

zerine, it meydana çıkmıf .. 

Sivrihisar defterine bu dokuz 
yüz dönümlük tarla kimin tarafın· 
dan ne maksatla katılmıt? Hayli 
eski olan bu hadisenin uzun uza
dıya yapılan arattırması sırasında 
bir çok fahit, bu arada yüzden 
fazla köylü dinlenilmiı, fakat bu 
dinleyif, hiç birisinin ityarlardan 
fU veya bu ile tanışıklığı, alıı ve
riti olduğu sonucuna vardırma . 
mı§. öte taraftan da o zaman ls
tanbuldaki b~nada bulunan direk-
törlük dairesinde çalııan bütün 
memurların el yazıları toplanmış, 

Otomobil yarışları 
Türkiye Turing ve Otomobil 

yönetğe heyeti toplanmasını yap· 
mıt ve her yıl tertip edilmekte o
lan otomobil yarışları hazırlıkla· 
riyle uğratmııtır. Bu yılki yarışla· 
rın Balkan haftasına dütürülmesi
ne karar verilmiıtjr. 

Ayni 7amanda kulübün yıllık 
gezinti işi de görJ~ülmüştür. Ha
zırlanan programa göre, Ağustos 
ortalarında yapılac:-ak olan bu ge
zinti, vapurla oh(Alktır. 

Yürükali plajina gidilecek, o
radan HP.ybelide bir gezinti yapı
lacak, sonra Büyükadada öğle ye
meği yenilecek ve gece Boğaz · 
içinde ay ışığında dolaşılacaktır. 

bunlar tüze .bakanlığı mümeyyiz· lunu tutar. Lakin, mahkeme iste
lerinden Abdülkerim ve İsmail diği şekilde tahkikat yaparak, 
Hakkının önüne konulmuf, onlar hakikati meydana çıkaıır. Bu i
defterdeki değiıik yazı ile bunla· şin hakikatinin benim lehimde çı
rı mukayese etmiıler, nihayet ev· kacağı yüzde yüz muhakkaktır. 
rak İfyarı Seyit Sinanın yazısına Lüzum gördüğünüz şekilde tah -
benzeyit gördüklerine dair bir ra- j kik edebilirsiniz.,, · 
por vennitler. Hakyeri batkanı Kemal, bazı 

Seyit Sinan, bu işle hiç bir ili· sualler sordu. O zaman mahzen 
fiği bulunmadığını ileri sürmüş itine ityarlardan T evfikin baktığı 
ve ikinci bir yazı mukayesesi ya- ve bu zatın timdi de Ankarada 
pılmıf. Bu ikinci seferki mukaye· mahzenleır tefi olduğu öğrenil • 
ıeyi yapanlar tamnmıt hattatları- di. 
mızdan Hamid, Hacı Kamil, ve Raporlar v. s. okunduktan son-
Necmeddindir. ra, genel savamanyar Ahmet 

Bunlar hakim Reşidin yanında Muhlis, ortada daha fazla tahki
toplanıp istiktap, tetkik ve muka- ke mühtaç bir fey görmediğini 

yese yaparak, verdikleri bir ra - aöyliyerek, esasa dair görü§ ve 
porda defterdeki yazı ile Seyit dütünütünü bildirdi Sonuçta şöy-
Sinanın yazısının hiç bir benzer· le dedi: · 
liği olmadığını kesenkes bildir· "- Netice itibarile, ortada Se
miıler. Bu işyar aleyhinde batka· yit Sinan aleyhinde hiç bir delil 
ca da hiç bir delil görülme- olmadrğmdan, kendisinin bu suç
diğniden, iıyarları muhakeme ku- tan beraetini isterim.,, 
rulu, kendisinin muhakeme edil· Seyit Sinan, tefekkür etti. A· 
memesini kararlattırmııtır. vuk!ltı müdafaa yaptı. Durutma, 

Fakat danıttay mülkiye daire- hakyeri kurulunun karar verme
si, dosyada duran iki rapor ara - si için yedi Ağustoı sabahına bı
aındaki kartılığın kotarılma11 ge- rakıldı. 
rek olduğu noktasından, bu ka -

rarı bozmuş. Kültür Bakanı gitti 
Dün ikinci cezada yapılan du· 

ru§mada, Seyit Sinan avukatile 
birlikti. Hazırdı. Kendisi timdi 
Ankarada memur olarak çahfı -

yormuş. Duruşması için buraya 
gelmif. Şunları anlatmııtır: 

- Çalıştığım daire lstanbulda 
iken, ben sadece evrak memuru 
idim. Mahzende saklı dosyalarla 
hiç bir temasım yoktu. Mahzene 
ginnem imkansızdı. Bu hususta 
sıkı kayıtlar vardır. Dolayısile 
bu dosyaya da bir an için olsun 
elimin dokunmuş olması bile, ta.
mamile imkan haricinde bir şey
di. Ve hakikaten bu dosya elime 
geçmemiştir. 

Ortada iki rapor bulunuyor. 
Adliye vekaleti mümeyyizlerin -

Orta tedrisat öğretmen
liklerine alınacaklar 

Üç gündenberi tehrimizde kül
tür itleri hakkında incelemeler 
yapan k~Itür bakanı BaY. Saffet 
Arıkan, dün de Çamlıcaya gide • 
rek hasta talebe ve öğretmenler 
için açılan Prevantoryomu gezmit 
ve direktör ile Prevantoryomun 
ihtiyaçları etrafında görütmüt • 
tür. 

Bakan, yanında İstanbul kültür 
direktörü Bay Mehmet Emin E
ritilgil , tefti§ heyeti başknı Bay 
Cevat ve özel kalem direktörü 
Bay Nihat Adil olduğu halde dün 
akıam Ankaraya dönmüttür. 

1 Nöbetçi eczaneler ı den ikisinin verdiği rapor, defter

-----·---------- deki yazının benim yazıma ben-

Yakında Ankarada kültür itle· 
rini incelemek üzere bakanlıkta 
bir komisyon toplanacaktır. Bu ko 
misyonda ıehrimiz kültür direk· 
törü Bay Emin de bulunacaktır. 

Samatyada: Erofilos, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeb 
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Arif, 
Şehzadebaşrnda: İbrahim Halil, E • 

minönünde: Agop Minasyan, Beşiktaş 
ta: Ali Rıza, Lalelide: Sıtkı, Küçük-
pazarda: Hüseyin Hüsnü, Cağaloğ • 
landa: Obeyt, Galata da Mahmudiye 

caddesinde: l\tişel Sofronyadis, Tak · 
simde: Nizamettin, Kalyoncukullu -
ğunda: Zafiropu1os, Şişli Hamamda; 
Halk, Kasımpaşada: Yeni Turan, Ha
Jıcıoğlunda: Yeni Türkiye. 

arayıp bulması ve belki de bil
haaaa yanına aldığı çekiçle ba~ma 
vurması, cezayı azaltacak sebep
lerdendir. . 

Suç, ceza kanununun 448 inci 
maddesine uyar. Lakin itin için· 
de haksız tahrik bulunduğundan, 

51 inci madde de gözetilmeli, ce
za müddeti indirilmelidir. 

Ben, olan biteni böyl~ görüyo
rum. lstekim, budur! 

Sonra suçlu avukatı müdafaa· 
sını yaptı ve Kemalin başkanlığı 

' 
alımdaki hakY.eri kurulu, karan· 
nı Yermek Ü'Zere, duruıma batka 
~e kaldı. 

zediğine dairdir. Buna karşı, 
meşhur hattatlar heyeti, sonradan 
verdikleıi raporlarında, aksini sa
rahaten söylüyorlar. Bu sonuncu 
rapor, isabetlidir. 

Bu arada şunu da söylemekten 
kendimi alamryorum: Araştırma 
yaprlırken, alman başka bir ra
porda da, Sivrihisar defterinde -
ki suç mevzuunu teşkil eden ya
zının, senelerce evvel Mehdi or : 
mam sahtekarlığım yapmaktan 
suçlu olanlann yazrlarma uygun 
düştüğü tesbit edilmi~tir. 

Mehdi ormanı hadisesi, ben he
niiz bir yaşm'da, kundakta iken 
olmuş! 

Ben, hiç bir vakit böyle bir iş 
yapmış değilim. Yapmağı aklım
dan bile geçirmedim. Vazifemde 
"düriistlükle çahştrm ve çalrşıyo
rum. 

Hukuk son sınıf talebesinde -
nim. Kanun hüldimlerini bilen bir 
gencim. Böyle suç işliyecek, ay
kırı yoldan yürüyecek kabiliyette 
olmaktan çok uzağım. 

Gerçi her muhakeme edilen, 
mahkeme huzurunda aşağı yu -
kan böyle söyler, kendini temyi
ze ç.ıkancı sözlerle müdafaa yo-

İstanbul okullarının öğretmen 
kadroları bir eylüle kadar tamam· 
lanacaktır. Sıhhat sebepleri dola
y11ile bir okuldan diğer bir okula 
geçmek istiyen ·öğretmenlerin lis· 
tesi, bakanlığa gönderilmiıtir. 

Bu yıl öğretmen okullarından 
çıkanlar doğrudan doğruya kültür 
direktörlüğü emrine verilecektir. 
Direktörlük bu mezunları on bet 
ağustosa kadar açık bulunan öğ· 
retmenliklere atanacaktır. (ta· 
yin edilecek) on bet ağustostan 
sonra da diğer ufak değitmeler 
itine bakılacaktır. 

Orta tedrisat kadrosu bu yıl 
her yıl olduğu gibi kültür bakan· 
lığı orta tedrisat direktörlüğü 
tarafından hazırlanmak üzere -
dir. 

Resmi okullerda öğretmenlik 
yapmak evsafına haiz olup ta 
yabancı ve azlık oku11arında öğ· 
retmenlik yapanlardan lüzum gö
riildüğü vakitte resmi okul öğret
menliklerine alınacaklardır. 

Bu takdirde yabantı ve azlık 
okullarında aeçen öğretmenli]!:_ za· 

lTFAlYE KADROSU - ltfai)·e 
kadrosuna yeniden if\i makine mü • 
hendisi alrnacaktır· Bunlar grup a• 
mirliklerini yapacaklardır. Bu suret
le birkaç sene içinde bütün grup a • 
mirleri makine mühendisi olacaktır. 

ADADA BlSlKE'l' YARIŞI - lt-l 
tihat spor klübü tarafrndan pazar gU· 
nü iı;in Büyükadada bisiklet yarışları 
tertip edilmiştir. Yarışlara bir çok 
sporcular girecektir. 

BlR PROFESOROMOZ J; FGANA G[· 
DlYOR - Tıp fakültesi doçentlerin· 
den doktor Zühtü Ef~an ünh-ersitr 
si profesörlüğüne tayin edilmiştiı· . "f3" 
kında Efganistana gidecektir. 

SCLEYI\IAN N UMAN lHTlFA • 
Ll - 'l'ıp fakültesi profesörlerinden 
Bay Süleyman Numanın ölümünün 
onuncu vıldönümünli kutlamak üze • 
re 27 te~1muz cumartesi günü saat 10 
da Gülhane hastanesinde bir toplan• 
tı yapılacaktır· 

NOMUNf; ECZA~ESl - Eczaeı 
okulunda önümüzdeki ders yılı haşın· 
dan itibaren bir nümune eczanesi a· 
çılacaktır. , 

lNKlLi\P 1MT1HANLARI BlT • 
Tİ - Askeri dişçi ve eczacı okulları • 
nrn inkılap derı::leri sınnçlarının so • 
nucu dün alrnmış ' 'e bütiin talebe 
mu,·affak olmuştur. 1 

MlDE YE BARSAK KONGRE • 
Sl - Ağustosta Brükselde toplana .. 
cak olan arı::ıulusal mide ,.e barsak 
doktorları kongresine iştirak etmek 
üzere şehrimizden doktor Akil 1\luh • 
tar yakında Brüksele gidecektir. ı 

Sarıyer askerlik şubesinden: 
331 doğumlu Ye bu doğumlularla 

muamele ve muayeneye tabi olanla· 
rın kendi mahalleri askeri mümes..cıil • 
lerine müracaatla gösterilen günler • 
de ~ubeye gelmeleri. 

26· 7. 93:J cuma, 27 cumartesi, 28 pa .. 
zar günü akşamları Tepebaşında Be• 

~'~"'ut Blf 14i""i 
St hirTUjatıtosu 

111111ııım111 

llJ 
. nnun 

Jediye bahçesin • 
de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
Uelidolu operet 3 
perde yazan Ek • 

1 

rem Reşit beste • 
!iyen Cemal Re C 

Dikkat 
Bebek, Şişli, Jstan 
bul ciheti tram .. 
vayları temin edil 
miştir. 

"Astarar,, davası 
"Astarar,, isimli Ermenice ga• 

zetede çıkan bir bqmakaledeıı 
dolayı Y edikuledeki Ermeni hat• 
tahanesi idare ku~ulundan Ser" 
kisyanın açtığı yakııık almıyad 
yazı netri davasına, lstanbul bi• 
rinci ceza hakyetinde dün devani 
olunmuıtur. 

Gazete neıriycıt direktörünün 
avukatı, müvekkil! tarafından bit. 
karşı daha a.çıl:lığmı söylemit, i• 
ki davanın birleıt~rilmesini iste " 
mittir. Duruıma, tetkik için kal• 
mıttır. 

Çingeneleri soyanlar! . 
Erenköyünd~ göçebe geçinen • 

lerin çadırlarını basarak beıibif". 
yerde altınları v.s. yi zorla almak 
tan suçlu Cavit, Osman ve arka" 
datları, bugün İstanbul ikinci er 
za hakyerinde muhakeme edile • 
ceklerdir. 

Taşlık arsasına havuz 
yapılacak 

Maçka mezarhğiyle Taılık • • 
rasındaki arsa Err. lak ve Eytadl 
Bankasına devreailmiıti. Yakın • 
da satılığa çıkarılacak olan bu ar
sa 15 parçaya bölünmüştür, ,,, 
70.000 liıa kıymetindedir. 

Şimdi Taılık denilen yerde i•• 
Abdülaziz zamanında yapılmıY• 
başlanan bir cami binasının te • 
melleri bulunmaktadır. Evkafa 
ait olan bu Tatlık uraya geçer 
geçmez burada bir havuz yapıla" 
cak ve denize doği·u da bir bahçe 
uzatılacaktır. 

...... ............ , .. ~ ...... muc!. '-.allattnlltfmll........---

manları yeni vazifelerine kıdeın 
olara~ eklenecektir. 
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KRAL KO.STANTİN lN 
SEVGil.İSİ PRENSES PAOLA 

CUMA Cumartesi 

Takvim lb Temmuz 'l7Temmuz 
! :I R. Ahı r ~6 R Ahır 

GQu doğuşu 4 51 451 
ÜLKEMİZDE 8 

Glln batısı 19.:>3 19,31 o·osTEHEİMi~ HATIQALAR.l 
1 

Bu bir kadınlıktır. Erkek 
biziz, biz Almanlar ! 

Bölem: 8 Dilimize Çeviren: • • -
Sıbab namııı 3.44 
Öfle nımazı ıuo 
!tindi ııımu. 16.17 
Akşam namu. 19 .. ı.' 
Yatsı nımıı• 91.2:" 
lmsai: !43 
Yılın ıı tçea ı:On !erı ~O'i 

Yılı n talın tünlerf ı • ı 

RADYO 

~.'44 

ıuo 

J6.J7 
19,31 

Zonguldaktaki kurullar 
'it.'l-4 
'l.46 

!Ol'i 
l ~O 

Henry lacovexo iıminde bir 
Fransız profesörü vardı ki ırk 
sık bizi ziyarete gelirdi. Bu a• 
dam Hermanın genif kültürünü 
takdir' ederdi. Ona çok defa Al· 
rnan edebiyatı ve felsefesi hakkın· 
da sualler sorardı. Bundan batka 
bu adnmm kendine mahı~ı hu· 
ıusi hareketleri vardı ki bizim 
1ıo§umuza giderdi. 

Bu profesör ile aramızda bir 
defa §&yanı dikkat bir konuşma 
olmuıtu. Almanya ile Fransa ara· 
ıında bir harp ihtimalinden bah· 
•ediyorduk. Bu konutmamızda 
büyük harp b&Jlamadan tahmi· 
nen bir yıl kadar evvel cereyan e· 
diyordu. 

Ben profesörü öğle yemeğine 
çağırmıttım. Kocamla beraber Ü· 

ÇÜmilz ıofrada bulunuyorduk. 

Yemekten ıonra kahve içerken 
Hernıan 0 günlerde gördüğü bir 
Fransız aakeri geçidi hakkında· 
ki müı~edelerini anlattı. Fran· 
ırz piyadesinin hareketlerini çok 
beğendiğini söyledi. 

Bunun üzerine profesör birden 
bire bir ıual ıordu: 
ı _ Azizim prens, istikbalde bir 

t
ınan - Fransız harbi hakkında 

düf ünü yorsun? Bu husuıta 
rini bana söyler misin?,, de· 

4• 1, 

}ursa ıizin ordunuz mağlup ola· 

caktır. 
Fransız profesör birkaç daki • 

ka sustu. Fransa tarihinden misal· 
ler getirerek Hermana cevap ver· 
di. Fransanın lngiliz iıtili11 al· 
tında mahvolduğu bir ıırada or
taya çıkan (Jan Dark) ı, diğer 
bir takım büyük hareketleri, 
Fran11z ihtilalini hatırlattı: 
-" Siz o kadar hayalata ka· 

pılmayınız. Fransız milletinde öy· 
le gizli bir kuvvet vardır ki gü· 
nün birinde, memleket tehlikeye 
dutünce birdenbire infilak eder. 
Öyle ıanıyorum ki Fransa gibi 
hiç umulmadık zamanlarda hari· 
kalar yaratan batka bir memleket 
ve millet yoktur,, dedi. 

Bundan ıonra prof eıör ara sıra 
Herman ile görüttükçe: 

- Prenı (Jan Dark) ı unut· 
ma ! ,, derdi. 

O vakit Herman gülerdi. Bu 
gülütün tarif edilmez bir hali var· 
dı. Bunun karfısında beni bir tit· 
reme alırdı. . .. • 

-5-

Bu suale 
•erdi: 

Kocamda gayet ince bir istihza 
tabiati vardı ki bunun karı11ında 
benim için mukaddes olan ıeyler 
bile en küçük hürmet görmezdi. 
Meıela ltalyan milleti, İtalya mem 
leketi ile ara sıra alay ederdi. Al

Herman fU cevabı manları her fırsattan istifade e

_ Böyle bir harp çok müthit 
Lir felaket olur. Fakat ben tuna 
kaniim ki sizin askerlerinizin bir 
Çok iyi evsafı olmakla beraber 
böyle bir harpte mağlup olacak· 
1ardır. 

derek · daha yüksek gösterirdi. f. 
talyanın Trablusgarb seferinden 
bahsedildiği sırada: 

- Gördün mü ltalyanları? Yan 
Iarında maymunlar olduğu halde 
bir mandolin orkestrasile beraber 
Trablusgarba çıkmıılar,, gibi söz· 
Jer söylerdi. 

BugUn 
lSTANBUL - 18.:lO: Dans musi • 

kisi (plak). 19,10: Hafif musiki (p -
lak), 19,4>: Ege caz <türkçe sözlü e· 
serler.) 20.15: Konferans. 20 .. 10: Stüd· 
) o orkestra~ı. 21: Stüdyo caz \'e tan. 
go orkestraları. Gavin kardeşler· 21. 
30 : Son haberler, borsalar. 21.40: ifa· 
ya n Aleksandr Mayler. l\lacar halk 
ha,·aları. Orke!'ötra ile birlikte 20.10 
Plak neşriyatı. 
nüKREŞ - 13-15: Plak ve du • 

yumlar. 18: Orkestra kon eri· 19: Du 
yumlar. 19.15: Konı.erin süreği 20: 
Sözler· 20,20: plak. 20,50: Duyumlar, 
21: Sözler, 21,1:>: Oda müziıii plakla -
rı. 21,4:>: Şarkılar, 22,0:l: Radyo sa • 
lon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22· 
50: Konserin süreği, 23,15: Yabancı 
ditlerle duyumlar, 23.3:> Konserin SÜ· 

reği. 

BUDAPEŞTE - 20,15: Karışık ya
yım· 21: Viyanadnn röle. 23,10: Du • 
yumlar. 23,30: Çingene müziği, 24,20: 
Piyano birliğile şarkılar. 

Y ARŞOVA - 20,30: Şarkılar. 20· 
rıo: Sözler. 21.10: Hafif müzik. 21.45: 
Duyumlar. 21,!l5: Konferans· 22: Sen
fonik knser. 23: Duyumlar. 23.0:> : Söz 
ler. 23.10: Dans plakları· 

PRAG - 21: J{arışık müzikli ya
yım 21.45: Flül müziği, 22.10: Linz.· 
den röle. 23. 23-15: Duyumlar. 23.30: 
Plak. 2.1,4:1: Rusça duyumlar. 

HAMBURG - 20: ''Kandırtlmış 
kadın,, adlı bir perdelik opera, 21: 
Duyumlar. 21.10: Alman şarkıları· 22, 
10: Siyasal skeç. 24: Eğlenceli mü • 
zik. 

DRE ... LAU - 20: Süel kon er. 21: 
Duyumlar. 21·10: Sil yayımı. 22,10: 
Süel konserin süreği, 23: Yaz gecesi 
şarkıları. 24.30: Eğlenceli yayım. 

MONtH - 20,05: Dans, 21: Du)um 
Jar 21.10: Karışık yayım. 22-10: Ak • 
şam müziği, 23: Duyumlar. Zl.20: A· 
ra. 2.1·30: Yaz şarkıları. 2t.30: Prog
ram arasr. 24.40: Eğlenceli ya),m • 

8 O H ~ R : ~~ -1 · l~J~ 

Zonr1u l dnldaki scrgilcrdcrl ~·ı kanlar ııc sergiden bir lı:öşc 

Zonguldak, (Kurun) - Şeh· tedirler. · 
rimizdeki biçki, dikit ve nakı§ Her iki yurdun bir yıllık göz nu• 
yurtları her yıl olduğu gibi bu yıl ru ve el emeği mahsulleri sergi • 
da ders devresinin sona cmıe:ıi )erde çok beğenilmittir. Genç 
münasebetile sergilerini açmıt - kızların göz nuru dökerek ince bir 
lardır. zevkle hazırladıkları güzel işler 

Zonguldakta iki tane biçki - birbirlerile ölçülemiyecek kadar 
diki§ yurdu vardır. Bunlardan hi· ustaca ve mükemmeldir. 
ri Bayan Mürüvvetin, öbürü de Bu yıl Bayan Mürüvvetin mek· 
Bayan Nazirenin idaresindedir. tebi dokuz, Nazireninki ise seki7 

Bu iki kıymetli hoca. bir çolt genç kıza .diploma vermittir. 

genç kızı tam bir ev kadını ola· Resimler her iki biçki mekte-
rak hayata vermiılerdir. Bugün binden birer intibaı tesbit edi· 
de ayni amaç üzerinde yürümek· yor. 

Sinopta bir panayır 
kuruluyor 

üniversiteliler lzmire 
vardı 

Bunun üç sebebi vardır: Bi· 
rincisi iyi bir ordu körü körüne i· 
taata ahımı§, demirden bir diıip· 
1ine tabi askerlerden olur. Halbu· 
ki F ransanın ordusunda bu vazi • 
yet yoktur. Sizin askerleriniz dai-

Bu tarzdaki konutmalarımız 
Fransızca olurdu. Sofrada bize 

ıhizmet ~den adamlar Alman ol· 
dukları ve dil bilmedikleri için 
.özlerimizi anlıyamazlardı. Fakat 
benim hiddetli halimden, ıinirlen· 
melerimden aramızda tatsız bir 
münakafa geçtiğini tahmin eder· 
lerdi. Derhal Hermanın annesine 
gizli surette rapor verirlerdi. 

tllUJarmda yıldız lpreW olanlar, ıı.ıe • 
rinde muamele 11SrenlerdJr. Rakamlar u. 

; iZ kapeııtf aaht flyatlarıdrr. 

l rtukut 

Sinopta her •~ne Eylul ayınm 
sekizinci gününde baılamak ve 
üç gün d°"vam etmek üzere Mah
sulat ve Hayvanat alım satım pa
nayırı açılması k.ırarlaıtırılmıı • 
tır. Şimdiden hazırlanmaktadır. 

Hava tehlikesine karşı 

İzmir, 25 (A.A.) - ilimizde· 
ki örnek köyleri gezmek ve ince
lemeler yapmak üzere çağırılan 
lıtanbul Üniversit~si gençleri bu 
sabah limanımıza gelen lzmir va· 
puru ile ıehrimize gelmiılerdir. 

Yanndan ba~lıyarak örnek 
köyleri dolaıacak!ardır. * Loodrı 

* NeYyor~ 
• Pırls 
• l\11t&no 
• BrOk~t 
e Atlnı 
• Cenenr 
• Sofya 
• Amsterdn 
• rur i • Stothol nı 

tıH. - • Vtyıını 2.s. ~o 
126. - • MatJrld !6 -
16S. ~cı • Berllo 4:'1, -
19f, - • \'8f$OY1 24, SO 
82. - • Budıpest~ ~5. -
H . so • Rlikreş 1:1. -

Adana, 25 (A.A.) - Şehri· 
mizdeki havacılık itleri durma· 
dan ve düzgün bir programla yü
rümektedir. 

tO • • • Betgrad !-5, - Çevremizdeki bütün ilçe çift • 
::: : : Iı~~0•hama 0~~'. : j ' çileri Adanalıların yüzde üç ka-

100 - • Mecidiye 53, - rarına uymuılar ve Kozan, Ka -
:ıı. -· • Buknot ~31 - dirli, Osmaniye pirinçlerinin bü-
Çekler yük bir kısn:ı d::ı yiizde on ver . 

• Loodrı 673.:-(1 • Stothlııı 3. 119> ... . k b l · ] d' 
• ~eryor~ 0.7960- • \ 'fyar. 4,'.(()7~ megı a u etmıf er ır. 
• Parls 12.N~ • ~1 ıdrtd !'.80~ Muğla, 25 (A.A.) - Dün u-

Aydında okuyan 
çocuklar 

Aydın, 25 (A.A.) - Bu yıl ili
miz bet arnıflr ilk okullarından 
369, üç sınıflı köy okullarından 
366 çocuk bitirerek çıkmıılardır· 
Bunların 181 i kız . 581 i erkektir. 

ma düşünür, muhakeme eder. Dü· 
'fünmemek, muhakeme etmemek 
ellerinde değildir. Abval ve te· 
rait hakkında münakaıa etmek • 
ten kendilerini alamazlar. Halbu
ki cesur insanları ölüme ıevkeden 
!eY muhakeme etmek ve düıün· 
mek kabiliyeti değildir. Düıün· 
mek, gevezelik etmek, 'ha11aıiyet 
göstermek, insani duygulara kapıl 
mak bunlar bot ve gülünç 9eyler· 
dir. 'ınsanları merhametsizliğe a· 
lı~tırmak lazımdır. Ç~~kü harp 

Bu türlü caıusluklar da 9üphe· 
ıiz kayın valdemin benim hak· 
kımdaki kinlerini arttırmağa se· 
bep olurdu. Bu türlü haberler ka· 
yın valdemin elinde oğlunun iı· 
kence altmda y&§ıyormuf aibi 
göıterilmeıine vesika tetkil eder· 
di. 

1 • Mlltao ıo.o3 • Rerlln ı,97!'8 çak kurulundan seçme bir kurul 

: !~~ok:e ,~~;1~" : ~:i.~:~ıc ::~~ Ahiköyüne giderek halka hava 

Ayrıca. 3743 e.·ke.k, 1652 kı:s 
sınıf geçmitlerdir. Bütün ilimiz • 
de okuJlara devam eden öğrenci
lerin genel sayısı 7644 erkek, 3645 
kızdır. 

h etsizlikle olabılır. Fran -
mer am 'f 'h 

l deni olmakla ı tı ar e· 
sız ar me . 
d 1 F k t hakikatte bu hır za· 

er er. a a b' . b' 
f K d 1 ktır Erkek ızız, ız 

a tır. a ın ı · 
Almanlar. · 

ık. . bep sizin ıefleriniz hi· 
ıncı se , d I . . . ında a am ar 

zım şeflernnız ayar 
değildir. 

ı,ep: Sizin 
Nihayet sonuncu ıe J'f 

ordu ve askerlik itlerin ize p~ 1 fı· 
k Çok ..,e a 

a ve siyaset karıtır ve 
bu amiller galebe eder. 

B .. k' hazırlık ve 
~n •una kanıım 1 • t' · 

~ ye ı ı· 
teşkilat bakımından umumı 

.... d"nyanın 
hunrile Alman ordusu u 

d Vakıa 
en mükemmel orduıu ur. k 
•izin askeıleriniz hakikaten ta • 
d' 'd' fakat ır edilecek kadar iyı ır. 'lerİ· 
dedlfim sebeplerden dolayı 1 

• 

Bir çok defalar aramızda kü-
çük sebeplerle hadiseler oldu. Ben 
kocama çok ağır sözler söyledi· 
ğim gibi 0 da bana mukabele e-

derdi. Sazan en ehemmiyetsiz bir 
hareket ile aramızdaki nikah ha· 

ğının kırılmalı içtinap edilemez 
bir netice olduğunu anlardım. 

Bu vaziyet içinde ikimizin de 

h 1. · · d " un" u"rdüm• Aramızda a ımızı Uf • 
olan bu kadar sevgilerden, bu ka· 
dar tatlı hatıralardan sonra bir 
gün birer yabancı haline ıelme· 
miz bana çok acı görünürdü. Bu 
alemde yalnız kalmıt olmaktan 
korkardım. Hem Hermana, hem 
de kendime acırdım. 

Bazan da (Herman) dan ay· 
nlmaiı gerçekten isterdim. Ayn1· 

kta aV1'ı bir zevk buhn'dum. .... ~.· 

• Cenevre 7.4~40 • Bllkre~ 78.03 - tehlikesine karşı alınacak tedbir-
• Sotya 6MBS • Oetgrad :l4 :155 ]eri anlatmıılardır. 
• Amstcrdım 1.1 70~ ,. Yokohımı 9.7310 
• rraıı 1 9,011~ • Moslı:ovı 109~.tl Bunu gören halk akın akın ku· 

·----E S H A M rulun bulunduğu yP.re gelere)< teh· 
iş Bıokas• o.s·ı - Tramvay ~9.- likeyi bilenler kuruluna üye ve 

Anadolu 2:-.7o • Çimento aı I0..20 yardımcı üye yazılmr•lardır. Ve-
ReJI ~ 6ıl Ooyoo Del -. - :r 
Slr. Jlıyrlve ıs. - ' fark Oel. -.- ı·it ve Üye paralarının tutan bin 

Mertu Baııkası 57.7~ Rılya -. - lirayı geçmittir. 
U Slırnrt • - 00 S'ark m. e-· B ) 

• .~ p • • ""'" -.- a ıkesir, 25 (A.A.) - Hava 
• Bomootl 7.9~ fcleroo -.-
-istikrazlar - tahviller- kurumu için yüken ve verit yeku· 
•ı933Türt Bor.I .7.9rı Elektrl\ -.- nu timdidden elli bin lirayı bul-

. il 26,1170 frımvı~ Sl,70 muıtur. 
• _ ili , 6.60 Rıhıtm 44.-

latltrhıDıhlll I 94,00 Anadolu 44 75 
Hava tehlikesini bilen üye aa· 

t rraaı tstıtruı 9S.- Anadolu ıı 44,15 vraı günden güne artmaktadır. 
19'8 A 1\1 ıo. Anadoln Hl 1,40 Muğla, 25 (A.A.) - ltin bü-
Sını·Erıanım 91'i,SO • \1Unıusll Jı. 4S 40 

7 EYLÜL CUMARTF.Sl 

Bu tarihi iyi belleyiniz. Uyes} 
bulunduğunuz Kızılay kurunm si
zi kernıese davet ediyor. 

tün iJ.çelerinde uçak tehlikesi ve 
üye, yardımcı üye yazılmaya de· 
vam edilmektedir. 

Şimdiye kadar ilçelerde Muğ· 
la dıfarda olmak üzere 500 üye, 
1423 yardımcı üye yazılmıırtr. 

Verit ve üye pan11 olarak da 

Bigadaki yılan 
Bigadan Son Postaya bildiril

diğine göre orada yıllardanberi 

yafıyan ve her yıl yaz günleri çı· 

kıp halkı korkutan büyük ve yaı· 
1ı bir yılan, birkaç gündenberi ge
ne görünmeğe ba,lamııtır. 

Bu yılanın kalınlığı bir soba 
borusunun bir buçuğu, uzunluğ•J 
da on metre kadardır. 

Görenlerin söylediklerinde gÖ· 
re batı üç aylık bir buzağı yavru· 
sunun kafası büyüklüğündedir. 
Ekseriya tehir salhaneai mezarlı· 
ğında görülmekte, halkı ve bil· 
hassa bağcıyı büyük bir korkuya 
düıürmektedir. 

..,.._ •••ann19111•- •....._••*" ... _, ttı·wr-

Bodrum 1000, Marmaris 700 Mi· 
las 11 bin, Datça 500, F e~hiye 
9500, Köyceğiz 700 lira olarak 
vermeğe aöz keımitlerdir. 

de 'bir - ranıız harb1 o-
~---~------~--------------------------~--~-------~--~--~~~ 
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Fıkralar 

Hiç hamam yüzü gör
memiş adam 

Anlayışta incelik 
Adamın biri birkadehedi ile~-~-a_z_a_n~:-~~a_d_ı_~_c_a_n~~~a_f_lı~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~8-l_e~n_ı_~-·~-~--~ 

vurmuş. Hizmetçiı\ derhal gitmit 
kendiıine bir nar getirmif. Y anm
dakiler kadehe bir fiske ile vur· 
maktan nasıl olur da (nar) mana
ıını çıkardığım ıormutlar. Bu a -

Eski de·ıirde T cµkapı Mevlevi
hanesi Şeyhi olan Celal Efendi a· 
ra aıra Balıklı Rum papazları ile 
görii~ür, onlarla Müslümanlık ve 

Hıd.>;tiy:ınlık felsefeleri üzerinde 
bahisler edermit· Bu ıuretle Ba -
lıkh pap,.zla.rmdan bazıları ile a · 
raSJnda ·tanışıklık \'armı,. 

dam cevap vermi• · 

Loredano avuçlarını boru gibi yaparak Nikoya seslendi: 
- Geç kalmıyalım ! Gece yarısından sonra oraya 

varmış olmamız gerek ..• . 

Cdal Efendi bir gün hamama 
gitmiş. Yıknnmı}. cıkacağı sırada. 
hamamın göbek latı üıtfüıde Ba· 
hklı papazlarından birinin otur -
duğunu görmiif. 

Beklememeli için papaza. ken· 
di~inin ~·ıkandığı kurnayı göster -
mıt: 

- Papaz Efendi, bak bot yer 
var. Orada yıkanmız,, demif. 

Papaz, Şeyh Celal Efendinin 
bu nezaketine te§ekkür etmekle 
be~beı· kendisinin hamama yı· _, . 
kanmak için gelml'!diğini ıöyle · 

•a • 
miı: 

-Ben daha vaftiz ıuyu ile du· 
ruY,onım. Şimdiye kadar hamam 
~iıf" ·.ı· M k . d .. 
gormeuım. era eltım e gorme· 
·ğ~g:Jaim !,, Cevabını vermif. 

Bilgide üstünlük 
n Eski devirde Ali Ağa ve Yust;f 

- Tın ( eıki yazı ile) üzerine 
bir noktı lıonuna ı;an, ( eıki yazı 
He) olur. Zan'nin fariıiıi ğünan 
dır. Kef üıtün oku!luna keman o
lur. Kemana ya.yr lazım. Yayın 
fariaisi tar (eıki yazı ile) dir. Bi:
noktazı alınırsa (nar) olur. Bunu 
anlamıyacak ne v&.r? 

Çorba içinde mercimek 
Adamın biri Arıadoluda it için 

dolatıyordu. Bir gün geç vakit bir 
köye misafir oldu. Ev sahibi ıof ~ 
raya çorba getirdi- Miıafir bir 
kere ka;ığını çorbaya daldırd1. 
Bir kere daha, bir kere daha, son
ra ıofrl\dan kalktı, ıoyunmağa 
baıladı. 

Ev aahibi miıafirin bu hareke
tine merak etti: 

- Y;\hu, ne yapıyorsun? Ni
çin böyle ıoyunuyonun? Dedi. 

Misafir cevap verdi: 
- Çorbanın içerisine girece · 

ğim merdmck arayacağım!,, 

Kara H:ı~an, habasınm yanında do-1 
laşı~ ·n lstelyayı sal'11p saYma· I 
dığıı. mak utiyordu. Diğer le-
vent. ,JUnu merak ediyordu. Yok-
sa Kar•ı ,·eli bundan vazgeçecek miy
di? Eğer önceden söylediği gibi Kara
kartalla Kefalonyaya uğrayarak Rum 
güzelini Llvadya köyüne bırakacak O· 

laydı şimdi onu buraya getirmiş olma· 
sı Iaıım gelirdi. Yoksa yarın sabaha 
karşı haşka biri~i mi zetirecekti? .. 

Güneş batacağı s~rada Kara Veli: 
- Atımı getirin! .. · 
Diye bağırdı. 
I\ara Hasan da, Burak da ,.e diğer 

leYı!'ntler de bu söze foa§hlar. Fakat 
bir şey söylemediler. 

Buna rağmen Kara Yeli onların ne 
dü~iindültlerini anlamıştı. 

At, geldi. 
Ona hindi ve kırbacını atımn sağrı

sına ,·urmadan önce: 
- Yarın giineşle beraber yelken a

çılacak. Rüzgar yeniden keşişlemeye 

dönecek gibi· .. Her şey hazırlansın ... 
Ji.ara Hasan bu kumandayı kar§Ila

dr: 
- Her şe:r şimdiden hazırdır ... 
- O halde ben lstelyayı almağa gi-

t~ğa" alıında iki adam varmıı. Het -============-==============
iki~i de yalnız imza atmaktan baı
ı:<'bir §ey bilmedikleri halde biri· 
liüi;ri ile münakaıaya girerler. 

diyorum. Wiııeşten önce buradayım. 
Kara Yeli topuklariyle atının karnı~ 

nı tekmeledi. 

B~: ırı: 

- Benim hüsnü hattım Yuıuf 
.\ğanmkinden daha iyidir, der. 

.. Q' ··rü de: 

- Hayır, ben daha iyi yazarım, 
: ckl iasında ısrar eder. 

H:llep orada iae artın burada
Jır. Kimin daha İyi yazı yazdığı 

rhh::ı. doğrusu sadece imza attığı 

<:..nln.şılmak için her ikiai eJlerine 
· alemi alırlar. 

Kağıt üstüne ' birer imza a
tarlar. Yanlarında olan bir üçün-

'" cü adam Ali Ağay3 dönerek: 

- Yusuf Ağa senden daha İyi 

• -ıza atıyor,, deyince, Ali Ağa: 

- Yusuf Aia 'd.ıha iyi atamaz 
a~ma, Yusuf'un rnimini kıYırır da 
onun için imzau güze) oluyor!., 

Dı!r. 

""' 

Çocuk piyesleri için 
müsabaka açıldı 

Bu yıl ''İc;tanbul Şehir tiyatrosu,, 
tarafından , ·erilecek çocuk temsilleri 
için bir "~ocuk piyesleri müsabaka · 
sı,. a~ılmıştır. Bu müsabaka da birin
ci seçilen çocuk piyesini yaz.ana ı::ıo 

lira, ikinci ~eçilen piyesin yazıcısına 
100 Jira ,.-e üçüncüye 50 lira Hrilerek 
temsil hakkı satın alınacaktır 

Yazılacak bu çocuk piyeslerinin 
kültüre, bilgiye, terbiyeye, ulusal ül
küye ait ~rtlarını öğrenmek için pa
zartesi, çarşamba günleri ikiden dör
de kadar Tepebaşrnda şehir tiyatro -
su Dramaturgu Şükrü Erken'e müra
caat edilebilir. 

Eserlerin nihayet ı;; eyhile kadar 
Şehir tiyatrosuna gönderilmiş olma -
Jarı lamndır· 

1 Gelenler, gidenler J 
SOVYET UZMANLAR - Kayseri 

mensucat fabrikasında montaj iı:-ile 
uğraşan 18 uzman evvelki gUn !ia~:se· 
riden gelerek dün Odesaya gıtmı' -
tir. 

Gittikçe kararan tozlu bir yalda. 
bir kasırğa gibi uzaklaşmıştr. 

1\ara Hasan ~aşını 6alladı. 
Burak onun omuzuna elini koydu: 
- Sabırlı ol!· .. 
Dedi. 
Leventler acı acı mırıldandılar: 
- Bir kaltak uğruna neler yapılı

yor? ... 
- Onu almak i~in başkası gidemez 

miydi? 
- Gehersin kahpe ... Hala düşman 

elinde inJiyen ve köyünün hasretini 
çeken nire Anadolu kızlan ,.ar.·. Onla
rı düşüneceğimize ... 

-13-
YOLDA ... 

Niko en önde Ye diğerleri onun ar· 
kasında idiler. Durgun denizde Ye yal· 
mz yılclrzlann ışıldadığı bir denizde 
yavaş yaYaş ilerJiyorlardr. Kürekleri 
denize hızlı rnraı-ak köpükfondirmek
ten çekiniyorlardı. Bu :riizden ~ıka· 
cak olan gürültü hiç şüphe~iz Türkle
rin bulundukları yere değil, daha 
yakınlara bile duyulmazdı. Fakat kö
püklerden ~tkan fo~forun rı~ığ'ı pek u-

•"-t sin iftarına Bedriye ile Burhan da 

' &:~ •dı'•Oao Jl'Da•• D llllllllll 1 dantıi idiler. tttar, ha.kjkattc bir hu· . sn Ilı susi balo idi. l\liı;afirlerin dokuz bn . ============== çukta teşrifi rica edilmişti. Yentkiiye - B o m a D 1 1 ~itmezden ev,·el Burhan, ı~tanhul ta -
1 . llllJllll • rafının ramazan halini görmek iste-

di. OtomobilJe Fatihe kadar uzandı -
lar. Bit' lıaftadanheı-i kar Yakıyordu; 
yerJer adamakıllı tutmuştu; dah:t 
hayJi zaman yayılı kalmak hatta te
melleşmek ister gibi hir ta'•ır takın . 
mıştr. Gezinti esnasında hiraz din -
miş.-s~ de fasılalarla esen şimal rü7ı -
g~rı yerden, elam lardan siipiirdü~ii 

kar tabakalanm önüno katmı~ sUrii -
}or , .e havada heyaz bulutlar gibi 
koşturuyoı·du. Gök yüzünün donuk 
boz renkli zemini üzerinde minarele • 
rin kandilleri ö1eye beriye ar-Tlmış 

~ele.nkler gibi duruyordu· Mevsimin 
acı so~uğuna rağmen Dh1aııyolu, Şeh

zadebaşı kalabalıktı. Elleri ceplerin · 
de gizli, hoyunları atkıh yolcular~ et· 
rafı hüriiyen çiy beyazlık üzerinde 
kapkara tere..c:;süm "diyordu. - Bur • 
han çok neş'eli idi. Bir hnfta kad:ı r 
Yalornda ayı aYlad1ktan sonra yor • 
gun fakat taze, parlak bakrşlarla, 

!"ıhhat fışkıran bir çehre ile dün evi· 
ııe dönnıü~Ui. Uzun bir ayrılıktan 
sonra karısını özleyen bir erkek gi -
bfydf. HattA. bir aralık büyük bir ca· 
zibeye kapılar:ık elini kansJnın kür -
l\ünden ge~irdf. ~ıplak t'nr-l'c:;ine üo -
kundu. Bedrire - edendiklerinin ilk 

!!<'.llft~-

" fiötem: 66 
• 

Crlıana l'eda edip yalnız olarak .Mo
d~b'trrnuna gitti. Hala sulu k:ırla ka
rışık s:ınulnn mel'un bir karayel i
nım inim inliyordu. l\foda hurnu11da 
Baha, bir müddet yalnız dolaştıktan 
:ionra yanına atkıh biı' kadın g,,ldi. 1-
kisi ,bir.,..şemsiye altında hep ayni vı
czk yolları tavaf ctmeğe haşl11 dılar. 

Tıfo,·z;;mkrs mı, bahar mı; Yak it sa -
~~1;Iu, gice mi, farkında hi!e değil· 
diler.v Elleri biribirinin belinde, piya
s!!~da dönüp dururken sitemle 
~~i;klbir kıskançlık da ·nsrna dal· 
mıştılar. Bu zaten hep böJ le olu:ror
d~0;1e özle hasretini çek, bi:ı korku 
"e ıarım~etle Jcaranlık sokakla rda bu
l~,~ sonra l\a vga. Ebedi miinakaşa, 
..,:;-. . 

kıskandık· Bir !l'aatın yarısı vın"Irla 
g[ç'tikt~n .sonra yansı da ahenkli bir 
miıhabbete erehilirsc ne nimet! Fa-
~-... 

kat ekseri o d:ı na!'IİP olmazdı. Bir ıw· 
se'J1bln ~tem, bu sevişmek illeti Nas
rettin Hocanın kc~ihoynuzu hikayesi· 

1 

ne t~·1;ly<'ll'. - ~ı ... .. 1, ı: ··-~ '1:l :;r1 ayrıl· 
c!.: ..... . ~ --, : · .· ·- · : .. :-~:.;-- ::n Lt;c:c-

Yazan: Safiye Ero1 
sinde bıraktı. Kadm anahtarla kapı. 
yı açıp girinceye kadar köşede bek
ledi. Sonra döndü. Yan beline kadar 
~amur içinde kalmıştı. Ancak yahuz 
kalınca ha tıp çıktığrru, iliklerine ka
dar üşiidiil:tü11 ii far ketti. 

- thti:rarlamaktan haşka ~are 
yok, diyordu, gençlik baş helası· İn· 

san rahatını. huzurunu, canını ~anı
nı kıyasıya israf ediyor. Ne için 60 -

rarım size? Bir hayal için değil mi? 
Fakat! .• Bu hayal de olmazsa hayat 
denilen soytarırı ne J apmah? Çek 
kuyruğunu. 

Baha, paltosunun yakasını kaldır
dı. Her ne olursa obıun, gençliğin iyi 
bir şey olduğunu .düşünüyor, zevkin
den titriyerek büztilüyordu. 

NEBiLE HANIMIN İZİNDE 
Hakikatler bir bıçak gibi e· 

timize nirmcyin~c onların ha
kika.t olduğuna inanmak ~te
rrttyiz· 

NIÇE 
Yeniköyde oturaıt bir Mısırlı'pren-

zaklardan bile görUlebifü· Hele. 
Bu gibi şeylerdt•n çok iyi anlıyan 

Türkleri kuşkuJandırabilirdi. 
Loredano avuçlarını bir boru gi • 

hl yaparak ağzına dayadı kendilerin
den on adım kadar ilerideki Nikoya 
seslendi: 

- Geç kalmryalım r •• Gece yarrsrn • 
dan sonra oraya varmış olmamız ge
rek.· 

- Sus~ .. Konuşmak yasak .. T:ırn 
zatnamnda Yaracağız ... 

Loredano, jyi bir kılaYUT. ile kötü
sü ara"'ındaki farkı ~ok iyi bilirdi· Ni· 
konun her hali ona inanç ,·eriyordu. 
Bunun için bir daha sesini çıkarma· 
dr ve sustu. 

Körfez sağa doğru genişliyenk a . 
labildiğine uzuyordu. Orafarda hiç 
bir ışık yoktu. 

Solda gittikçe daralan kara par -
çasnıın ortasında Pl'e\·eze boğazı ol · 
dukça iyi göri.iniiyordu. Boğazın şi -
mal yakasındaki kalenin kü~ük pen· 
recelerinden bir iki cılız ı~ık dışarıya 
sınyordu. 

Bundan başka bir de ileride Hal -
klnea koyunun dibinde bir ışık Yar • 
eh. nu daha biiyücekti ve Niko bu ışr 
ğa bakarak yolunu kestirh-or, dos · 
doğru ona gidiyordu· 

1\oyun ağzına iki fersah kala Ni • 
ko birdenbire sağa lm·nlclı. Sonra ka
yığın burnunu yarıyarı:ra sol;l çevir
di. Böylelikle Halkenea koyunun ağ· 

zına d~ğil. onun doğu tarafındaki a
ğac;lı tepelerin hizalarına. snılmıştı. 

f,oredano: 
- Nereye 

düler mi? 
Diye düşündü. Fakat onların gö -

riilılihHine dair etrafta hiç hir kı · 
mıldarnş yoktu. 

Onu Nikodan sormak i<:in irkildi. 
Fakat hemen kendini toparladı· Bu 

sefer şöyle düşiindü: 
- Öyle ya .. Dosdoğru koyıın ağz1 -

na girmek doğru olmazdı. Biıi görür
lerdi Ye ... 

Niko geriye do~l'U ~c.o;len di: 
- Kıyıya yakın gideceğiz .• Oraları 

dah.1 karanlıktır ve hele deniı; kap • 
karadır· Görünmeyiı .• Yolumuz hiraz 
uzayacak amma, ayın doğması içiı1 

henüz çok ıaman Yar ..• 
- Da h.a önce vnr:ıhiliriz degil mi? 
- Elbet ... 
- Kı>,lar hoş mudur? .• 
- Boştur· BuraJarda ne bir kayık-

çı. ne de bir köy yahııt aY vardır. fki 

ı.:i111!eri n;fü;tcsna - böyle o\\~ayı-:: • 
tara alışmış değildi. Burhan onq mu· 
ayyen saatlerde ve sırf maddi hir 
tarzda sevmişti. Şimdi güzel bir rüya· 
yı da.iıtmamak korkusile adeta ncf e • 
s ini tutmak lazım geldi. B<'lki lrütiin 
arıları, hicranları hoş ~ere c:ekmic:ti. 
Belki Burhanı kendisini seviyordu. 
Fakat ketum hir erkek,, ha~in bir ns
kere henzi,}en bir sporcu olduğu için 
bir kadını doyuracak tarzda sevgisi · 
ni izhar edememişti. Ent, nihayet bir 
ertrnk. Ondan uzun itiraflar, çok çok 
~özler beklemek doA'rn mu idi? Bu gi · 
bi şahsiyetler kendilerini seyrek, kı -
sa, çıplak bir kac helime ile ifade et
mek isterler. - Burhan Bedriyenin 
sırtından kolunu çekerek sağ ommm· 
nu avucu i~ine alnuştr. Sol elini elin· 
ele tutuyor, ı~arısmın saçlarını hafif. 
çe öperken kıtlağına yavaş sözler söy
lüyordu: 

- Seni hu clefa çok aradım- Ek~ik
li~ini his~Pttim. Seni .. Özledim. Çok .. 

O gece Yrniköyde iki nişanlı iki a· 
ştk gibiydiler. Hemen her dansı bir • 
likte yaptılar Burhan, usulen, evin 
hanımını hir defa kaldırdı, başka hiç 
bir kadınla dansetmedi. Bedriye baş· 
ka Jarile dan8ederken, o, bir koltukta 
ağır ağa· sigarasrnı içerek, kendine ait 
olan bu güzel kadını seyrediyordu. 
Müsamerede bir çok güzel, kibar ka. -
dınlar 'Vardı. Fakat hi~biri Bedriye 
kadar cazip ve müstesna d.eğ,Udi. Her 

defa geçtim ,.e her geçişte çok h 
gözden geçirdim. 

- O halde iyi .•• 

Şimdi Türklerin yaktıkları ışı 

görmüyorlardı. 

Fakat yolu çok iyi biliyorlardı. 

lşte ) U kıyıya mihazi olarc:k 
dince bir buruna ra;;tı;:diniyordu. 

burunu kıvrı1mca da llalkine:ı. ko~· 
na giriliyordu· Ondan sonra artık a 
sıl iş başhyacaktı. Bu da Loredano il 
kundakçı arkadaşın cesaretleri Ea) 
sinde her halde başarılacaktı. 

Loretlano yıldızlara hakarak e:aati 
kaç olduğunu anlıyordu. 

Koyun ağzmdaki buruna ,·ardık 

lan zaman .son defa göğe baktı 'em 
rıldan<lr: 

- Yakit t.am gece yansı ... 
Niko durdn. Onlar da durdulaı-. 
Niko Eanrlahnı Loredannnun ~an 

da1rna )·aklaştırdı: 
- İşt<' burun .. Beraberce yaraş ya 

vaş yalilaşalım ... 
- Peki .. 
Yaklac;tılar. Kıvrıldılar ,.e heme 

k.IJ,ya sindiler.. • 
Niko durdu. 
Elik i 1 E'ride, bir f ersnlı uzakta a 

tık küçülmekte olan ateşi gösterdi: 
- İşte orasr .. Direkleri görüyor mu 

sun·.? lyi hakınca Kara Kartalın tek 
ne~i de f!ezilebiliyor .•• 

Loredano irice haktr. Nikonun de• 
diklerini görmekte e-e~ikmrdi. 

- E\'~f •. Orada.N 
Diye frı-rldadr • 
Birdenbire 'ikonu• kolunu f1 f 

tu: 1 

- Fakat ... Orada bir degil, iki g .. 
• . 1 

mı 'ar . ... 
Dedi. 

- lki gemi mi? Nasıl olur! 
- İyi hak .. 
Niko iyice haktı. , 
Armando da gözlel'ini dört acmı~ 

tı. Tasdik etti: 
- Ent, iki gemi nr-.. 
Lor<>dano mern kla ıoıordu: 

- Yanlış gelmiş olmıyalını? 1 

- Kabil değil .. Çok iyi öğrendint• 
Giindüz gözile de gördük ve o za • 
m:111clanheri hiç gözümden kaçırma • 
dım. 

- EYet •• Öyle amma ... 
- Bir yerine iki gemi bulmaktall 

ne çıkar ? 
- lşi bir kat daha. büyür." 

(Arkası {'Qr > 

türlii sü~ten ari dfö: ve donuk hir al• 
tın lame ince endamını sıkı sıkı !a~ 
mı5'tı. O da sırf kocası ile meşgul ol• 
duğunu belli ediyordu. Kavalyenin &" 

muzu iizerinden bakıyor, hülyalı na• 
zarı, kendisini seyreden koca~ınt bu • 
luyordu. Sabaha kadar her -
kes oyundan bitap, sedir• 
Jerc kanapele.re yaslandı. tik saatle " 
rin etiketi çöziildü. Avizeler söndü • 
rülmüştii - Kalın abajorlu birkaç Janı
ba. salona loş bir kızıllık serpiyordu• 
Cazbant çekilmişti. Tek bir banju ha• 
vai dansları çalıyordu. Çalgıcı, keli .. 
me ta laf fuz etmeden, yalnız S<''"ile: 
Jlrnım .. mm .. 1llmmmm .. diye refakat 
ediyordu. Herkesin halı örtülü Eedir· 
lere uzandığr, yastık yığmlarına gö· 
müldiijfü hu rüya anında yalm:r, Bed· 
rive ile Burhan dansa dernm et'tilef• 
F~kat bu dans da bir rüya gibiydi, 
Çnk hafif bir rüzgarın arasıra hir e· 
kin t.arlasını okşaması kahilindeıı. bU 
çift çok reha,·etli. ahenkli harekettet• 
le dalgalanıyordu. Gün doğarken !\il" 
dıköye döndüler. Soyundular, bart:fO 
ettiler. Bedriye kendini aynada gô " 
ı-ünce şaşırdı. Yüzü, hidayet nuru ;ıe 
yıkanmış gihi, parlak, !evkalb~şerdl· 
Şüphenin, ıztırahın bulutlan sa,·uŞ " 
tuktan sonra hu çehre emsalsiz hit 
nur, bir dl§., d()kunaklı bir giiıellilc " 
le gerilmişti. Kadrnların ytizü, ert bti· 
yük saadet anında çocuk :rüzü gihi o· 
l~ r 
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1 ita/ya - Habeş meselesi 

Bulgar Kralına karşı 
şiddetli bir mücadele mi 

Dağlar be'Yazlara karşı yamandır! 
"Italyan ulusuna Doğu Afrikada şüpheli şereflerle 

dolu bir macera sunuluyor!,, 
Yunanistan da çrkan Atinaika 1 r:··~ :::n Koilef birliği yen • .:cn !·ur

Nea gazetesi, Bulgaristanın bu • maya çalışıyorlar. Muvaffak olup 
günkü durumu hakkında Belgrat· olmıyacakları ş~ph-elidir. Velçef 
tan aldığı malumatı yazryor, di- SoEyada a:·:m'l'.!3.kta ise de ortadan 
Yor ki: ky:...c:.Ir:.uş, v ··~yetle··i gezmeye çık 

Komisyona veriJen mühlet bitti -Fransa ya lngiltereyi ya Italyayı seçmeli!
Ulu.slar Sosyetesinden beklenenler -Jtalya asker göndermekte devam ediyor 

Bı~ kaç gün önce tel.g~afla~ muharririnin sandığına göre, Fran Ioka ilan etmek suretile Jtalyan 
Habeım Londraya gönderdığı yenı sız büyük elçisi, İtalyan_ fran. fütuhat politikasına karşı koy• 
elçi do~tor z:.1ar~in'in Londra ga - sız konuımaiarından doğan tek . mağa azmettiğini gösterdiği za-

"Partileı· hakkında olan 19 ma- mııttr. Bu gezi (ıeyahat) ile birliği 
Yısl9i}4 sıyasaS!, partilerin orta - yenidc_1 yap:lbilmesi ihtima~ ha
dan kaldırılmasından sonra de - ricinde değildir. Hatta kral tim -
vam erlt:ektir. Partilerin bozul - diden orduyu kendi-;" ~ sadık o -
ınası Zcin olan kanunda değitik - lan subaylarla doldurmaya batla· 
likler ;apılacak ve buna bir ilave mz~tır. Georg:yef - Velçef ka -
katılacaktır. K .. aı bu meselede hü- binesinin ordudan çıkardığı gene
kunıetle Hr fikirde bulunmakta • ra1~er.ıen Y ov of il"' """' llarof \ e 
dır. Çünkü ekinciler partisi ile daha yetmi§ üç yük!ek subay ye -
Çankofun nasyonal sosyalist par. · · ~n orduyt'. ;ıtanmıştır (tayin e· 
tiıini de ke•ıdisi için tehlikeli gör· -·· :n:t:::l'). 

zetelerıne dıyevınden bazı parça- lifleri Sir Samuel Hoare'a bildir • man İtalya tehl'k d ld -
ı b'ld' · · B d' · ·· k . . .. , ı e e o ugunu 
arı ı ırmıftı. u ıyevın onem- me ıçın dun dış bakanlığına git- anlıyacaktır. 

li parç.alarını ~byor.u~. . . . miştir. ULUSLAR SOSYETESİNDEN 
. El~ı Ha bet ısta~ ıçın .~kı m~lyon İtalya, Uluslar sosyetesinin ge· NE BEKLENİYOR? 
ıslerlın borç aradıgım soyledıkten lecek fevkalade toplantısında Ha- L d . 

1 k . . . ı•w• • b l on ra, 25 (A.A.) - Tımes ga sonra mem e etının zengın ıgım e§ - talyan anlafı'llazJığının bü · · Ad· • 
1 t ı 'l d b . .. l zetesının ısababa aytarı bildi· ana mış, ngı tere en orç para tun evre erinin (aafhalarmm) in- · 

b 1 A 'k 1 p· M J • rıyor: u amazaa merı a ı ıyer or - ce enmesıne engel olmaya çalışı- "D .. H b 
gan ile anlaşmağa çalıtacağını yor. İtalyanın gelecek dört hafta . kun . a eş dış bakanı, uzla.-
.. ı · d h ı · · d h''k"' ma omısyonunun erteye atıldı _ soy emıf, a a sonra f U aua e ce· ıçın e u umetler arasında ko - w d • I 

. . l gına aır talyanlardan bir nota vap vermıttır: nutma ar yapılmasını ve uzlaşma 1 
malct~dir. Bunun içindir ki geçen Bu suha:-·:···n iş başına gelme
yı} on dokuz mayısta yapılan re • si bir takrm tehlikeli konferans -
Hm deği~mesinde Çankofa bir Ba· !ar yapı'masına se'. c) olmuştu··. 
kanlık verilmemişti. Sanıldığına göre yüksek 1harp şu -

H be h b h ? k · ::ı. mıthr. I ı '°J - a f ar e azır mı• omısyonunun faaliyet müddeti -
-" Evet. Harp olacaksa bazı- nin uzatılmasını istediği söylen_ Bu mesele hakkında, ltalyan• 

rız. Bütün millet imparatoru uğ - mektedir. ların verdikleri nota bununla ü· 
runda ölmeğe hazırdır. FRANSA YA 1NG1LTEREY1 YA çü~cü oluyor. Bunda kısaca gös-

Zlatef kabinesi durumu düıel· rası buna muhalefet etmektedir. 
tici bir rol oynamıştı. Bu bir inli· Çünkü kendi içinde bulunan bir -
kal kabinesi idi. Uzun ::aman ye - Iik azasının aksi bir h~rekette bu -
rinde kalamıy:ıcaktı. Orduda bu • lunmasından korkuyor. Bunlar or· 
lunan ve ksn:ı~-·ı:: bir §ekif de ku- dudan çıkarılmıt olan subayların 
rulduğu söybnen süel (askeri) yeniden kadroya konmasını iste. 
birHk cnun idaresinde dağıtılmış· miyorlar. Bir takı,mı da birliğin 

Elçi daha sonra Habeıistan de- JT AL y AYI TERCiH EDECE:K terılen sebepler ise bundan ön· 
polarının mühimmat, ınitralyözler Roma, 25 (A.A.) _Diploma- ceki notalarda gösterilmiş olan 
ve toplarla dolu olduğunu, tayya- tik çevenler, İngiltere büyük el _ sebeplerin eşidir. 
reye kar§ı kullanrlacak toplar da çisi Sir Eric Drummond,un, İtal- Resmi siyasal Habeş çevenleri 
bulunduğunu, en son sistem tüf ek- yan hükUmeti ile yeniden temas bu son notayı ltalyan gö • 
Ier tedarik edildiğini, lngiliz fab· etmek için Londradan talimat bek !Ünün kesin bir ifadesi say• 
rikalarına büyük sipariıler veril - lediğini sanmaktadırlar. Sir Eric maktadırlar. Habeş bakımı • 
diğini ilave etmİ§, daha ıonra şun- Drummond, ıMusolini ile son de _ na göre, uluslar sosyetesi kon· 
ları ıöylemittir: fa1 bu ayın 17 sinde konuşmuştu. seyinin, biri geniş, öteki ise dar 

h. başına prens Siril'in geçirilmesini 
Zlatef dü.ftükten sonra, Kroum istiyc'- rsa da, azan:ı: çokluğu is

Koilef bu birliği yeniden kurma- tiklallerini muhafaza etmek için 
ia çalıştı; fakat yapamadı. Bir • bunu kabul etmiyor. 
liğin durumu, kral Borise sadık 
olan general Çanefin, Sü Bakan
lığına getirilmesile daha ziyade 
kötüle-;ti. Bulgaristan tacı da1 ken 
disin~ ~~a<:lık aubaylan (zabitleri) 
Çeyrcsine toplayarak kuvvetlen -
di. Bundan sonra birlik subayları
'lın tc,.sfiyesine başlandı. 

Şitn:li Da.myan Velçef ile 

Biryandan da alınan malumata 
göre Velçef'in bulunduğu vilayet
lerde birlik kuvvetlenmektedir. 
Böyle olunca krala karşı şiddetli 
bir mücadele yapılacağı ınuhak • 
kaktır. Bugün gizliden gizliye ya
pılan bu hareketlerin bir sürpriz 
hazrrlaması z~dkrniyecektir. 

-" Habeşistanda tanklar bir Resmi ltalyan çevenlerinin sandık olmak üzere iki ödevi vardır. Dar 
işe yaramaz. Mesaf eterin müthiş larma göre, Uluslar sosyetesinin ödev, "sınırların çizilmesi,, teri· 
uzaklığı topların iş görmesine ma- otoritesine indirilecek her darbe - minin tarifi hususunda komisyon
ni oluy:or. Asıl tehlike tayyare • nin Lokarno paktının ölümü de • da çıkan anlaşmazlığa müteallik· 
dedir. Fakat duşmanin tayyare mek olacağını Franıaya söyli _ tir. 
bombardmıanile kazanacağı bir yen İngiltere, bu suretle Fransayı Genit ödev, Habeş - İtalyan 
şey yoktur. Zehirli gaz kullanaca- sıkıştırmağa çah§maktadır. Bu davasının bütününe şamildir. 
ğımıza dair ortaya çıkan şayia • çevenler, ltalyanın Lokarno paktı Adisababada umulduğ~a gö • 
lar esassıooır. Zehirli gaz Avrupa- ile doğrudan doğruya ilgili olma- re, konsey, şayet beşinci bir ha
ya. uygun gelebilir. Fakat biz o - · dığmı ve Fransanın, İngiltere ile hem seçmek üzere her iki tarafı 
nu küTiarun·ayı barbarlrğtn en ba - Jtalyadan birini tercih etmesi ge- buluşmağa kandıramazsa, Man • 
yağr şekli sayıyoruz. Muharebe rektiğini ilave etmektedirler. çuride bir inceleme yapmış olan 
olduğu takdirde biz yine 1895 de KOMiSYONA VERiLEN Lytton komisyonuna benzer nötr 
harbettiğimiz gibi hareket edece- MÜHLET B11T1 bir komisyon tayin edebili;, Ve Kocok ur uma d aiılacak 

Bulgaristan ve Arnavutluğun iştirakile 
Balkan ittifakı yapılacakmış! 

gıv•z ve memleketi müdafaa için p · 25 (AA) 1 bu komisyonun mutalaka Afr'ıka· arıs, . . - yi haber 
çalışacağız.,, alan çevenler, Bay Lava} ile Ave- ya gitmesi de gerekmez.,, 

Habeş elçisi: nol arasında yapılan görüşmeye Gene bu aytar djyor ki: Ha be§ 
~ - ltalyanm harbi kazanması çok büyük bir önem vermektedir· hükUmeti, ya başka topraklara 

Muhtemel mi? I yah t k' f' ı b ' 
Bir Y LJnan gazetesine göre de ita/yanın Balkan 
ontlaşmasile bir yakınlık vücuda getirecekmiş .• 

er. u ı, ınansa ir yardıma 

Sualine ıeevap olarak: Çünkü uluslar sosyetesinin bir karşılık, kendi topraklarından ha-
-" Buna dair bir şey söylemek kotarma yolu bulmak üzere, ltal- zı yerler bağışlamağa her vakit 

imkansızdır. İtalyanlar en yeni si- yan_ Habeş uzlaşma komisyonu· hazırdır. 
]ahlarla mücehhez. Fakat dağlar na verdiği mühlet bugün bitmek- Hükumet, Adisababanm batı • 
beyaz insanlara karşı yamandırr. tedir. sında bir demiryolu dötenmesi 
D~man her şehri ve her köyü lNGILJZ JŞÇJLERJNIN tasavvurunu görüşmeğe hazır ol-

~ofyada çıkan Bulgarca "Dine- f rına engel teşkil etımekte olduğu 
duıx,, gazetesi J azıyor: kanaatidir. 
"Yuğo3Jav kral naibi prens Bütün bu sebepler doJayısiledir, 

Polun Rcmen kralını ziyareti bü- ki Yugoslavya ile Romanya, kü- bomoardnnan etse bile bir şey ka- KARARLARI makla beraber, süel ve yahut ki 
zanamaz. Adisababa yaıın tahliye Londra, 25 (A.A.) - Ulusal nötr bir bölgenin ihrlasını kabul Yiik bir aiya:;al hadisedir. ,;:ük anla§ma yerine, Bulgaristan 
olunabilir. Ve halk içerilere gi - işçi partisi kongresinin kabul et- etmemektedir. Orta Avrcpa siyasal ahvalini 

İyi tai(p ederek anlamakta olan 
herkes bilir ki küçük anlaşma, 
tutınaktıa. olduğu siyasuında mu
Yaffa!~ olamıyacaktır. Ve küçük 
anlaf.!na hükumetleri arasındaki 
tnüna~ebctier çok gevtemİftİr. Ya 
k;n Z!\o&-nan da yeni bir vaziyet ha
ıd olacak ve bunun gi.izel netice• 
leri kendini derhal gösterecek· 
tir. 

ve Arnavutluğun dahi iştirakile, 
Balkan paktını imzalayan Türki· 
ye ve Yunanistan ile birlikte bir 
Balkan ittifakı aktini tercih et• 

rer. Biz her ne olursa olsun, tes- tiği kararda bilhassa şöyle denil- ltalyaya siyasal bir nüfuz ba· 
lim olmıyacağız. ~akat İtalyanlar, mektedir: ğışlamamak şartile ekonomik im 
sayısız binler zayı eder ve h~rpte "ltaJyan faşizmi İtalyan ulusu- tiyazlar verme~e d~ razıdır. 

Yugoslavya ile Romanya, dış 
ıiyaaaJarında değitiklik yaparak 
F ranaanın nüfuzu altından kurtul 
!bağa çalışmaktadırlar. Çekoslo -
'Yakya iıe Franaaya sun sıkı bağ
lıdır. Yugoslavya ile Roınanya, 
kendi harici siyasalarını istedik
leri gibi tayin edebilmek için bek
ledikleri zamanın ~eldiği kanaa
tindedirler. 

Sovyet - Fransa, Sovyet - Çe· 
kosloYakya paktları ile Fransa -
Italya anlapnaaı, Yugoalavyada 
tüphe uyandınm§tır. 

y usoelau,. ile Romanyanın, 

dıt ıiyaaalannda delitiklik yap
mak istemelerinin sebeplerinden 
bfrlıi de, Fransa ile olan yakınlık

la• 

mektedirler.,, 

Balkan antlaşmasının 
yaptığı iyilikler 

Katimerini gazetesi "!talya ve 
Balkan andlaşmasr,, başlrğr altın
da bir betge (makale) yazmıştır. 
Bu yazrda şu sözler vardır: 

Balkan andlaşması yapıldığı 

zaman, bunun hakkında çok yan
lıt fikirler ortaya atılmıftı. Guya 
Yunanistan elinde silah olduğu 

h;ıd; ltaly~ya hücuma hazırmıf. 
ltalyanın Yunanistanla yapa • 

cağı bir dostluk anlaıma11, bü· 
tün Balkan andlatması ile yakın· 
lığına ıebep olabilir. Bu, bir Ak
deniz anlaşması suretile olursa 
Balkan devletleri de ltalya ve ih
timal ki Fransa ile birlikte olur
lar. Büyük Britanya da buna rıza 
göaterir. 

Yahut bir Adriyatik anlaşma
sı olur da o zaman Adriyatik de· 
nizinden Karadenize kadar tam 
bir bayıallık _(huzur ve ıükôn) 

maktul düşecek olanlardan haş • na, doğu Afrikasında •u'·phelı' •e. JAPON SiLAHLAR 
ka sıcak ve hastalık yiizünden de y y 

1 
reflerle dolu bir macera sunmak- T oky 25 (A A ) S.. 1 · 

büyük gayiplere uğrar İtalya bize tadır. o, · · - ue ma· 
karşı harp ilan ederse son derece kamlar, Japonyanm Habetistana 
müşkül bir işe girişmiş olur. Bü - Kavgaya vesile olan hadiselerin silah göndermekte olduğunu ne 

l gerçek bir önemi yoktur. Hahe· yalanlamak ne de berkitmek isti· 
~~n d~~~~=ı!~~~~kt ~:~~ ~~:~~i: tiatanda kopacak bir harp bütün yorlar. 
~ . l Afrikada karışıklıklar çıkarabi- Bunlar, görünürde, Japonyayı 
gım zannetmıyorum. ngilterenin lir. Böyle bir harp, Avrupa barı- l 1 
Afrikada o kadar mühim menfa- ta yan - Habeş davasına karıt· 
atleri vardır ki Mavi Nilin mem - tının temeli olan Kellog paktı i- tırmak amacile bir çok söylenti· 

le uluslar sosyetesi nizamnamesi- Jer (rivayetler) dolaştırılmakta ol 
bar olan Habeşistanın yabancı bir ni tehlikeye du"tu··rebı'Jı'r. d .... 
I d .. · ·· d ug.unu işaret etmektedirler. e e uşmesıne musaa e edemez.,, J 

Londra, 25 (A.A.) _ Daily _ şçi kongresi, Habeşistan ile J. Japonyanın Haheşistana silah 
Teleyraf gazetesinin diplomatik talyamn soravlarını (mesuliyetle- gönderip göndermediğini söyle • 

rini) tesbit etmek üzere uluslar meğe bu makamlar hiç bir lüzum 
sosyetesi konseyinin toplanması· görmüybrlar. elde edilmit bulunur. 

Balkan andlaşma.unın kendi 
çevreai içinde yaptığı iyilikler çok 

büyüktür. Bu hadise ile sabit ol
muttur. Şimdi ltalyanm daha ge. 
nel (umumi) olarak Balkan and· 
latmaıile bir Y.akınlık vücuda ge
tirmesi mevzuu bahistir. Halbuki 
önceleri buna ihtimal verilemez
di. Sandığımıza göre, Kondilisin 
gezisi (seyahati) bunun için fay· 
dalı olmuftur. 

nı İngiltere hükumetinden iste- Dış bRkanlrğında, Habeşistana 
mektedir. c~phane .g?nderi.lmesi için hiç 
Habeşistanm bundan evvelki kımseye ızın verılmediği ReutP• 

dileği yerine getirilerek bu ülke- aylarına söylenmi§tir. 
ye vakit kaybedilmeksizin bitaraf MUSOLlNlNJN OCLU 
müşahitler gönderilmelidir. GONOLLO 

Hiç bir devlet, ltalyaya, biricik . Roma~ 25 (A.A.) _ Doğu Af-' 
ergesi yeni fatist imparatorluğu- rıkaya gıtmek üzere gönüllü ya • 
nun fanını yükseltmek olan bir zılan Duçenin oğlu Bay Vittorio 
harbi kolaylaştırmak için ödünç M .. u.ssolini, hava ihtiyat astegvmcn· 
para vermemelidir. 1 -

ıgıne atanmı§tır. (Tayin olun
Bütün dünya, ekonomik bir ah- mu§tur.) 
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Devlet Demiryollarından : 

Adapazarı - Haydarpaşa 
Yolcu T enzilitı 

1/ 8/ 935 tarihinden itibaren Haydarpa§a - Adapazar k11mm 

daki iıt"syonlar arasında gidit . dönü§ bilet ücretleri için . tenzilli 

bir tarife tat~1ikine batlanacaktır. Bu biletlerin dönilt kısımları dart 

gün mühletlidir. Bu biletler, bir defaya mahsus olmak üzere istasyon 

Iardan tedarik edilecek fotoğrafh hüviyet varakalarile birlikte mu· 

teber olacağından ilk defa bilet alacakların gitelere birer veıika 

fotografı vermeleri gerektir. 

Fazla t;ıftilat için istasyonlara müracaat olunmalıdır. 

(1740) (4072) 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet· 
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından; 
l - 9ankamıza müsabaka ile (5) Mi\fettı! Namzedi ve (5) 

c;ef namzedi alınacaktır. 

2 - Au milıabakalar 5, 6 ve 7 Aiustos/~35 tarihlerinde Anka 

ra, btanbul Ziraat Bankalarında yapılaca!<tıt. Tahriri imtihanda 

kaz~nanlar ~dit ve dönüt yol paraları verilt:nek suretile Ankaraya 

ıetiriierek ;:!fahi bir imtihana tabi tutulurlar. Du itnlihanda da kaza· 

nanlardau beıi 140 lira aylıkla miifettiı namz~ıliğine •e diğer beti 
·~e (130) lir .ı aylıkla tef namzetliğine tayin ?lunurlar. 

3 - Müfottiı namzetleri iki sene stajdan sor.ra Müfetti,lik ehH · 
yet jmtih'1nıne girecek ve kazanırlarsa 175 t;ra •ylıkla Müfettiıliie 

"" . ·1 kl J' geçırı ece •. e!' ır. pı ,. 

Ankuada Umum Müdürlük ı !rvisltirind"' .; •. HtftırıJacak olan ,ef 
naJDZJetleri iıe bir ıenelik stajlarının : nunda t hliyet imtihanına ıi· 

~cekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mü~tt bakalara girebilmek için ( Siyall ı Bilgiler) veya (YUlc· 
sek Ticaret ve lkttsat) okulaaından veyahut Hukuk FakUlteılnden 

veya bunların yabancı memleketlerindeki ben7erlerinden diplomalı 
'>ulunmak gt~ektir. 

5 - lmtjhan programını ve ıair tartları fr~teren izah.nameler 

Anke.ra, J,bııbul ve lzmir Ziraat Bankaları-rı:hh• elde edi!ebilir. 

6 - İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en ıon 

2~7-935 Cuma günü akıamına kadar Ankara Ziraat Bank&ıı 

Teftiı Heyeti Müdürlüiüne göndermek veya vermek suretiyle mü· 

racaat etmiı bulunmahdırlar.3951 ... 

ıooo ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 70,000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikala~ Umum Müdürlüğü Satınalma Ko 
miıyonunca 6 - Ağustos - 935tarihinde Salı günü saat 15 te ka· 
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira "50,, lcuruı mukabi 
linde komiıyondan verilir. Ta!ip lerin muvakkat teminat olan 
''4750,, lirayı havi teklif mektuplarını mezkUr günd1t saat 14 e kadar 
kom!ıyona vermeleri Te kendilerinin de 2490 numaralı kanunur. 2. 
ve 3 maddelerindeki Tesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 
caat1-rı . . (4182) 

• 

ıstanbul 1 
Seneliğine 72 lira değer hiçi len Arnavutköyün:le Lutfiye ma

lialleıinde Elçi sokaiında 32/ 61 No·h 2 katlı, 4 odalı ev 936 senesi 
•• 
~ay111 sonuna kadar açık arttırma ile kiray:ı verilecektir. lstiyen ıe· 
lip fartnamesini Levazım Müdürlüğünde görebilir. Arttırmaya ıir· 

mek i(ın ae 5 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat makbu% veya ınek
tubiyle beraber 12 • 8 - 935 Pazar lesi ıünü saat 15 de Daimi E:ncü-
~ende bulunmalıdır. {l.) (4322) 

Ketif bedeli 1291 lira olan T opkapı tramvay yolunun Beyazıt 
Alacamii ilerisindeki virajin bu lundu(u yerin kaldırımları açık 
ekaihmeye konulmuıtur. Ketif ev rakı ve ıartnamesi Levazım mü
dürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler de 2490 No.lı art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve Fatih Dairesi Batmü
hendiıliğiı;ıden alacakları ehliyet \resikası ve 97 liralık muvakkat te
minat "1akbuz veya mektubiyle beraber 9 - 8 - 935 Cuma günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalı dır. (1.) ( 4317) 

DUN ve YARIN külliyata Avrupanın en canlı, örnek e:aerle.ı 
rinden alınır. DUN Ye YARIN külliyatı en modern fikirler1 göt. 
terir. DON ve YARIN kü11iyatı sekmez bir intizam altında ~ıkar 
DON \re YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teıkil eder. 

Teni Yeri: VAKiT matbaatt - lıtanbaıl 

= 
1 LAN 1 

Viktorya dö Berlin Sigorta Ano • 
nim şirketince 12 mayıs 1928 de mü · 
derris Bay l\f. Cemil'in hayati üzeri· 
ne akdohanan on bin liralık ye 1227946 
numaralı sigorta mukavelenamesine 

1 

alt depo ilmUhaberi zayi olmu~tur. 
Bu depo ilmühaberi kimin elinde 

ise, hukukunu ispat etmek üzere Vik· 
torya dö BerJin Sigorta şirketinin Js
tanbu1da, Galata.da Kürekçilerde, 
Manha:rm hanında kain Türkiye mü· 
dUriyetbıe 'teya Bertfndeki merkezine, 
bu ilanın neşrinden iki ay zarfında 
müracaat etme!1i rica olunur. 

Onlar kaçtılar; Yalnız Türk azmini 
ebedi abidesi Mehmetcik kaldı 

Mezkur müddetin mürurunda, nu· 
marası yazılı sigorta mukavelettame· 
~ine ait aepo ilmiltiatieri keen1tmye • 
k(ın ' 'e melsuli addedilerek yerine 
nüshayi saniyesinin tanı.im edileceği 
ilin olunur. 

Vlktorya dö Berlin Umum Sigor· 
ta Anonim Şirketi Türki11e müdüriyeti 

Ben de sizin gibi eski bir Türk 
ailesindenim. Benim ceddim de 
Fatihin ordusunda hizmet etmiş • 
tir; Azapkapı surlarını yıkan 

topa kumanda etmit bir topçu za
biti! Doktor Süleyman Şefiğin 
kanında nasıl bir ateş yanıyordıy· 
ıa, doktor Mehmedin damarlarını 
da öyle bir alev tutuşturuyordu .. 

1 LA N Ben Edirneliyim, babam Sala· 
lıtanbr.tl ikinci icra dairesinden: •h · 'ft · d' A N · attın çı çı i ı. nneme urıye 
Evvelce Nuruo~maniyede Menge • 

ne sokağında 10 numarada oturmak· derlerdi. Zengin değildik; orta 
ta iken ~imdi nerede olduğu bl1in • ha11i küçük bir aile idik. Siz, ba
miyen Hüsamettine; banızın kıymetli biı· kızı olduğu -

Gümrükler umum müdür1t1tilnün nuz gibi, ben de ailemizin biricik 
aleyhinize Soltannhmet üçüncü !Ulh oğlu idim. llk tahsilimi bitirrdik
hukuk ıriah.kemesinden a1dıfı 1~ ten sonra Vefa idadisine girdim; 
934 gün ,.e 934=322 sayılı n on dört aliyyülala ıahadetname i)e çrkm-
Jira kırk bet kuruşun yüzde on üe · T d 
retl nka1et ve 2:)-l-9:H tarihinden ca ıbbiyeye yazıldım. Ora an 
itibaren yüzde beş faiz n 155 kuruş doktor olarak çıktım. Umumi 
masarifi muhakeme ne birlikte tahsl- harpte Çanakkalede bulundum. 
Unt m.utaıammın ilim ltükmfi ala • Nezirin gözleri bilinmez bir 
caklr avuhtı tarafından infaz için noktaya daldı. Bakıtlarmda, kay• 
datrentlze konularak bermuclbi hükUm nayan bir parıltı vardı. Bu, onun 
32 f nci maddeye tevfikan tanzim ve 
934-7837 dosya numarasına kayıt n rizlilikler anlatan, yahut bu son 
tebliğ için tarafınıza gönd~rilcn le • günlerde Binnaza uzanan hakıt • 
ra emri a1tma mtibasirfn vetntiş olein- larından büsbütün farklı idi. Da. 
ğu meşrubata namran ikametgahı marlarını toku,turan aletin kıvıl • 
hatınnızın meçltuliyetl anlaşılmak · crmları gözlerinden çıkıyor ıibiy· 
la tebllfatın bf r ay müddetle ilanen d 
icrHtna karar nrl1mi~ olduğundan i. 
ilan ıüntinden itibaren mezkur müd • Bir iki dakika süren bu bakıt-
det zarfında borcunuzu \'ermedltfnfz tan sonra de-..am etti: 
veya tetkik metcll tarafından veya - Türk aıkeri çadırda dojar

1 
temyiz mahkemesinden n yahut ia · 
dei muhakeme Yolu ite ait olduğa at üıtünde ölür, sözünün ne oldu-
ntshl<emeden icranın ıeri bnakılma • iunu ben, orada anladım. Evrene 
ına dair bir ürar getirmediğiniz ve (kainata) nıeydan okuyan Met. 

yine mezkOr oorcunuza karşı '1·i ün • lerin,~ Bomin hanların, Attilaların, 
cü madde mucibince mat beyanında Cengizlerin, Hülaguların, Alp ve 
hulunmadığmtz veya hakikate muHa· Kılıç Arslanların, Timurlarm, 
Hr beyanda bulundu~unut takdirde Babürlerin, Fatihlerin, Yavuzla
ltaplsle ta:zfll< Tc ceıalandmlacağı • 
nız ınalClmunuı o]mak ve bu husus· rın torunlarını orada, ate§ ve de • 
ta icra emrinin farafınmı tebliği ma· mir ürkünü (tufanı) içinde gör· 
kamına kaim olmak iizere keyfiyet i- düm. Çanakkalenin bir kıyıcığın· 
lanen tebliğ olunur· (F.) da, bir avuç toprak üstünde, bin-

ZA Yl lerce cehennem, bir içim suda e-

1817201 No. ıu tayfa cüıdanımı za· rimiş çelik ateşlerinin milyonlar· 
yi ettim. Yeniı;;ini alacaiım bulana ca dalgası vardı. Topraklar yam· 
hUkmü yoktur. (V. No. 83S3) yor, dalgalardan cehennem alev • 

ı-1/ımet Cemalettin leri taşıyordu. 

Jıtanbul üçüncü icra m6nıurluğun- Dünya, en müthiş ölüm ifrit· 
dan: }erinin her çeşidini bu bir avuç 

Eminöntinde İzmir sokafında Lll· toprağa do°'Aüyordu.. Topraklar • 
tif hanında 1 No. da. Osman Nuri. dan, denizlerden fı§kıran kıyame· 

Harbiye mektebi kumandanlığı ve· te göklerden yağan ölüm tipisi, 
kfll SUleyman Tevfik tarafından da-
iremizin 3314.167 No. Ju dosyuı ile ya- karıtıyordu. O bir avuç toprağın 
pt1an takip Uzerfne tarafınıza ız-.11 meaa.meleri sıkıttıkça, zelzeleler 
33 de teblij edilen icra emri arkası- kabarıp çoıuyordu. 
na müba§ir tarafından verilen meş · Anafartalar, bir yarım adanın 
ruhata nazaran bir semti meçhule kenarında değil, aanki tayfunlar· 
gitmiş olduğunuz anlaşılmış oldu • la çalkalanan bir deniz üstünde 
fundan 30 gUn müddetle ilben tebo 
lifat icrasına karar verilmişti. Jşbu titreyen, zıplayan, çığlıklar kopa-
illn tarihinden itibaren 30 gün ı.ar • ran bir adanın göbeğinde gibiydi. 
tında bir itirazınız Yarsa bildirmeniz Her zıplayııından, her çığlığından 
icra iflls kanununun 74 üncü madde· bir bulut yükseliyordu. Et ve ke· 
~i mucibince mal beyanında bu1unma- mikten bir bulut! .• 
nıt bulunmazsanız haJ"!en taıyik e • 
dilec~inlz bildirilir· (F.) Dritnotlar, tanklar, tayyareler, 

toplar, mitralyözler, bombalar, 
lıtanbul üçüncü icra mem11rlugun- dünyanın her kö,esinden kofup 

dan: gelen ölüm demirleri ve aletleri 
Eminöniinde fzmir soka~ında LA. • 

tff hanında 1 No. da 08man Nuri. 0 l>ir avuç toprafın ötesine l:;eri • 
Harbfye mektebi kumandanhtı n· •İne ıığınmıf, elindeki süngüye, 

kili Süleyman Tevfik tarafından da· kalbindeki imana dayanan Meli . 
iremizin 3.'J/.i.167 No. ıu ddıılyası ile ya• metçiklerle, dünyanın eaki ve en 
pılan takip ü:aerine tarafınıza 1~11 asil kahramanlarının çocuklarile 
....-33 de teblif edilen icra emri arka· çarpı§maya gelmi,lerdi. 
sına mübaşir tarafından veri1en meş· Günlerle, aylarla çarpıttılar, 
ruhata nazaran bir semti meçhule Kit· 
mlş oldtıJnnuı ttnla~ılmış oldu~tından çarpıttılar, çarpıştılar .... 
:ıo ıun mUddtt1e ilanen wbllfat ic ~ Bir gün geldi, ki bu amanıız 
rasına katar nrilntiş itba. i1An tari- kıyamet birden suetu; çarpıtmaya 
hinden itibaren 30 gün zarfında bir İ· gelenler eridi, eridi ... Tutunabilen• 
tirazınız varsa bi1dirmeniz icra ifla~ 
kanununun 74 üncü mıtddest mudblıö· ler sürüne sürüne kaçıp ıidiyor· 
ce mat Myanında bolonmanıı bülun· lardı. Onlar ıittiler. Yanan de
mauanız h&PHn tazyik edileceffnf ı nizlerin, kıvrımnn toprakların· 
bildiriliz. _(F.), ıar'aları, havaleleri bir ıeamet 

döküntüsü halinde 
dü ... 

Hepsinin üstünde, hala kuvve 
li ayağile yere basan, ıüngüıürl 

ileriye uzatan, baJını gök Tanr 
sına kaldıran, ga up fakat meti 
bakıılarile kaçanları takip ede 
Mehmetçik kaldı: Türk 
b d• ·b·d ., e e ı a ı esı .... 

Doktor sözünü keıti; gen it bi 
nefesle gÖgsünü şişirdi. Çanakk 
lede gördüğü ve içinde yaşadıı 
harbi anlatırken dudakları ıöylU 
yor; fakat gözleri, ö bir avuç to 
rağın, Anafartalarm, işitilmenıi 
hürafe gibi, mucize gibi; li.ki 
bütün dünyanın ıa§kınlıktan a 
çılan gözleri önünde geçmit b 
hakiki kahramanlık alanını (sah• 
sını) göklerde arıyor gibiydi. 

Mendilile yüzünü silerek deva 
etti: 

- Ben, bir Türk çocuğu, 
kan, atet ve demir kıyameti içi 
de, Mustafa Kemal gibi bir har' 
kanın ordusunda, yalnız doktor 
lukla kalamazdım; bir neler aib1 
o seyyar yanar dağların arasın• 

sokuldum. Artık doktor Mehmet 
değildim. Kim bilir, belki, Atti• 
lanın ordusunda atını rüzgar gibİ 
süren, mızrağını rast geldiği Av· 
rupalıya saplayan bir cenkçi idiın; 
yaralandım ... 

Hastahanede yatmak benim i• 
çin en müthit "bir azap oldu. iyi• 
leştikten sonra Arabistan cephe • 
sine gönderildim. Orada da karıı• 
mızda İngilizler vardı, Çanakka• 
lede tepelediğimiz İngilizler!. Ge
ne onlarla çarpışıyorduk. Çöllerin 
nihayetsizliğinden gelen boğuc1.1, 

tehditli bir hava ile çarpı~tık. Biı, 
Mekkenin, Medinenin hizmetçi• 
si, muhaf ı:n olan Halifei Müs1i• 
min ordusu, Mekkenin Medinenill 
sefil ruhlu araplarile, daima bi· 
zim doyurduğumu:l araplarile, o 
halifeye sadakat ilanından bir da-
kika bile vazgeçmiyen Hindin 
mutaassıp müslümanlarile çarpıt" 
tık. 

Ah, bu, pek feci idi. Din dü~ 

manlarımızın bize yapamadıkla • 
rınr, dindaşlarımız yapıyorlardı; 
o dinin en sadık efradı geçiner1" 
ler yapıyorlardı. 

Din bağlantısının insanları, hat· 
ta din düşmanlarına karşı biJe, 
birbirlerine bağlayamıyacağııU 

ben orada öğrendim. lngiliz al· 
tınları onların gözüne müslümaıi"' 
lıktan daha kutlu, Türklerin ta" 
mimiytinden daha değerli görüıt" 

müş! 
( A rkaaı var} 

~..:.=-----.-....... ~.:-... ......... .__ ......... -=_,_....~~-

KURUN -
Gazetemize gönderilen yazılar, gazete

ye girmek için tsc. Zartmm kl5§esmc <ı•· 
1 zetel kellmCS! yUılmaJıdır. 

Karşılık Jstlycn okurlar, mektupıaififS 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

aasıtmıyan yazılan geri göndermekteJI• 
kıy,netslz yollanmııı mektuplarm ıçtıte 
konulan paralann kaybolmasından, tlAl> 
olarak çıkan yazılardan dO!ayı, dfrektl!r • 

ı tük, üıtune soru ıorgu almaz. 

1
Günü weçmif •ayılar 5 kuruftdf 

Adrc:lnl dcği§Uren aboneler 25 kurul 

öderler. 

Gazetemizde çıkan jazılarta restmietll' 
her hakkı salt kendisi !~indir. 
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Ankara Mektepler De~~~ıi~ie~~!1~~~i ~~.~~~~~~rım~~~~~.~m~~!1~nj~!s~~~~~~~r~J 
ılın Satım Komı.syonu Reı·sıı•gw ı·nden·. ğıda y.azılı elbise. palto ve serpuşlar 12-8-935 Pat.utesi günü saat 

15,30 da pazarlıkla Ankara idare binasında satın C\lınacaktır. Bu 
İJe girmek ittiyenletin 4498.72 lire lık muvakkat temİni\l vermeleri ve 

Uk .teminatı Tarih Saat kanunun tayin ettiği ve.ikalar veiıe girmeğe manii kanuni bulun-Cinni Kilo 

Koyun eti 57900 
Kuzu eti 12500 
Dana eti 8700 
S •iır eti 8800 
KoJUn böbrek yağı 825 
İç yağı 500 

Koyun kara ciğeri 2650 
Srğır itkembeıi 300 
Koyun iıkembeıi 1200 
Koyun beyni 1000 

Börülce 500 
Kuı üzümü 290 
ICuru üzüm çekirdeksiz 1950 
Çam fıstık 318 
<=eviz içi 1300 
Fındık içi 715 
ICuru kayısı 1296 

, l<uru erik 1246 
l\\lru incir 1860 
~dem içi 134 

Arpa tebriye 1200 
1' el !ehriye 335 
MeJcama No. 2 4950 
ltınik ince 1220 
\Jn ekıtra ekstra 7900 
~uıkus 1050 
l'irinç unu 342 
tiitaıta 603 
Vanilya (paket) 410 

l' U\ralet kağıdı 500 
Süpürge i 165 A. 
Ç;ıJr süpürge 2lS A. 
Çivit (paketi) 112 P. 
Yirn kalın (kutuıu nor· 
tna.)) 680 
Neft 
Parafin 
R.eçina 
Bal ın\l-.u 
To:c tüyii 

282 
111 
73 

66,S 
35 

Kaol 186 
Tu7. ruhu 311 

Filit (Fayda 1/ 2 K. G.) 52 

Arpa 5000 
Saman 3500 
Kuru ot 2000 
l<epek 1000 

Domates 
'f aze banıya. 
Dolmalık hüber 
Sivri büber 
Patrcan 
Şeftali 
"raze vitne 

10600 
2500 
4300 

800 
11000 

1200 
1600 

no. 
no. 

Beher kiloıu 
Kuruı ; · 

37 
30 - 60 
35. 25 
32 - ,25 
40. 30 
40 - 30 

20 - 12 
50 - 30 
ıs - 10 
20. 10 

15 
60 
40 

100 
50 
80 
80 
60 
40 

100 

30 
30 .. 
30 
30 
15 
30 
30 
50 
75 
20 
25 
15 
85 

30 
50 
40 
30 
80 
14 - 45 
ı·s - 50 

ıo 

30 
50 

5 
3,5 
5 
4 

10 
25 
20 
20 
iO 
30 
16 

Tutarı 

Lira Ku. 
21423 

7500 
3045 
27S2 
330 
200 

530 
150 
18.0 
200 

75 
174 
780 

318 
650 
572 

1036 80 
741 60 
744 
134 

360 
100 so 

t48S 
366 

1185 
315 
102 60 
301 50 
307 50 

100 
291 25 
32 25 
95 20 

204 
141 

44 40 
21 90 
53 20 

17 !50 

18 &O 
93 30 
26 00 

250 00 
122 50 
100 oo 
40 00 

1060 00 
625 00 
seo oo 
ıao oo 

ııoo oo 
360 00 
240 00 

} 

l 
1 

ı 
J 

Lira Ku. nıadıjına dair beyannamelerle ayni gün tayin edilen saatte Malzc-
2643 75 lO • 8 ~ 9J5 JO me Dllfreıi komj•~onunda hazır b ulunmJ.lan lazımdır. Bu işe ait 
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şartnameler 325 kurut mukabilinde Haydarpafa, Ankara Merkez 
Ne lzmir 'Veznelerinde satılmaktadır~ ( 4303) 

Takriben u4709,. takım ve parça lacivert serj lacivert tayak, 
ve gri ..§ayak elbise; siyah kastor. gri şayak palto; la<.ivert çuha, kır· 
mızı çuha, lacivert ~ayak ve gri şayak şapka. Muhammen bedeli: 
64974 35 lira. 

Muhammen bedeli ile miktar ]arı aıağıda yazılı malzeme 26 • 
8 - 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da kapa!ı zarf u5u]ü ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. Bu İfe girnıek istiyenlerin 
(430.50) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kafüınun tayin ettiği 
v.esikalar ve ite girmeğe manii ıkrınuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydatpaşada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme dairesinde parastA: 
olarak dağıtılmaktadır. (4304) 

58 .kalem muhtelifülcinı cam, su tesviye fİtesi ve ayna. 
Muhammen bedeli: 5740 Lira 

Muhammen bedeli 70,000 lira ol an Eski§ehir atelyesinin kalörif er 
ılesiıatı 2-9-935 pazarteai günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliy· 
le Ankarada idare binasında ihale edilecektir. 

Bu i.te ıirmek iatiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği veşikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
airmeğe kanunt manileri bulunmad ığma dair beyanneme ve teklifle· 
rini ayni gün eaat 14,30 a kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver .. 
meleri laznndır. Bu ite ait şartnameyle 350 kuruş mukabilinde An· 
kara ve Haydarpaıa veznelerinde aatılmaktadır. (1785) (4110) 

Mu'liammen bedelleri ile mikdarları, eksiltme tarihi günü, saat~ ve 

muvakkat teminat mikdarları a§ağıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. Bu itlere gir • 
mek iıteyenlerin aıağıda yazılı olan muvakkat temınatı vermeleri ve 

kanunun tayin ettiği vesikalar ve İ§e ıirmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname ve tekHfler ile eksiltme günü saat 14 e ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu İ§lere aid ~artname • 
ler Haydarpatada. Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankara'da Mat .. 
zeme Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4160) 
Malzemenin fımi Muhammen Eluiltme tarih Muvakkat 

'· ve"lnikdarı Becleli gün ve saati Teminatı 
200000 aded tel - 16000 lira 19-8-935 Pazartesi t. 1200 lira 
ıraf makinesi bandı 
52 aded kasa 

Bir aded malzeme 

saat 15 de 
11440 lira 20-8-935 Salı 

saat 15 de 

tecrübe cihazı ile bir 8500 lira 3-9-935 Salı 
aded a;ıot tayini cihazı saat 15 de 

~58 lira 

637.50 lirfl 

lstanbul 7 nci icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
350 lira mukabilinde birinci der~cede ipotekli olup paraya çevril· 
mesine karar verilen ve tamamın3 1200 lira kıymet takdir edilen 
Kartal, Maltepe kariyesinin Ba.ğ dat caddesi Ayazma suyu mevkiir.· 
de eski 949/ 14 yen: 470/ 50 numa. ralarla murakkam bahçeli bir ka· 

· k ve saatlerden bir ıaat evvel mak- gir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiıtir. Arliııma pe§İndir. 
l • tı· carethane »•DJ1na ite gırece • · 

1 - Yukarıda adları Yl-~Jlı y,i- "" ı ı buz -ukabilinde J'om11yon Bat • Arttır.maya iştirak edecek ımüşteri lerin kıymeti mubammenenin %. l · · bu kanunda yazı ı Jart ar _. 
Yecek vesaire eksiltme ıartname· . e~ın dı: Noterlikten alma vekalet- kanlıtına verilmesi lazımdır. Bel- 7,5 niııbetinde pey ~kçesi veya milli bir bankanın temınat mektubu· 
&ine göre Komisyonumuza bağlı ~~:eleriyle girebilirler: . Ii gün :re zamanlardan sonra veri- nu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tcnviriye ve 
1 J okul namına parti parti kapalı 

4 
_ Kapalı zarf ~ksıltmelerm- lecek veye ıönd~rilecek teklif vakıf borçları horç.•uya aittir. Arttırma şartnamesi 5 . 8. 935 tarihine 

Zarfla :münakasaya konulmuş ve d . tekliterin yuk'lrıda adı yazl- mektupları kabul edilmez. Temi- müsadif Pazartesi günü Da.irede mahalli mJ.hsusuna talik edilecek-
Uk tetnil)at yanlarına ;yazılmıştır. l ekıs uyoun ol-•k üzere ka- l k 'it saatlerinden tir. Birinci arttırması 26 - 8 - 935 tarihine rnüsadif Pazartesi günü 

2 - Eksiltme Ankara Maarif J o.nun• "'"' ,.... · ·ı Jlat arın e 51 me ev- d · · d 14 16 k d · · 
1 

.. f mektuplarında ıstem en 1 Ankara Mektt!pler Muhasebe- anemız e .saat ten ya a ar ıcra edilecek, J:.1rincı arttırma~ 
Müdürlüjü Odasına toplanacak pa ı ıar kh zu ve Vf: • t l b l da •bede), :kıymeti uıuhammencnin % 75 ini bulduğu takdirde ii~t., 
b l 1 d I k belgeler ve teminat ma u · ciliği veznesıne ya 1rı mı' u un- I "ı_ • kd' . .. 

e li gün ve saat er e yapı aca - b ka mektuplarını koy,rnak k .
1 

t 1 .. hırakı ır. ""'ıuı ta ırde son arttırmanın taahhüdii .bcıkı kalmak uze· 
\Jr. Yil an m•sı ve e aı tıne ,ar name ermı artt b .. d h d. d"I k O 9 9· r: "h" .. f l zarfların üzerine teklif- . y re ırma on et gun a a tem ıt e ı ere 1 - • J;;> ta.11 ıne mu· 

3 - Ekıiltmeye gireceklerin sure ıy e . ld v nu v• görmek üzere Korrns:~n azgan- ndif Sah günü şaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art· 
O.ı 2490 l0 rinin hangi ite aıt 0 u_gu ·~ <J 1 ) l 

935 yılı Ticaret ,...ası ve sa- k . 'ka.metgıihları yazılı ve hiına mür~caat .ırı 1 an ° unur. tırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 nu-
Yılı kanunun 2, 3 maddelerine anfulnı > .. h .. lü ·olarak belli gün (1882) (4287) maralı icra ve İfliı kanununun 126 ı,ncı maddesine .:cvfikan hakları 

... 
~ao:-r:e~el~l:er:i:n:d:e~b:u:l:u:n:a:n~b=e:l:g:el:e:r~-~z=a~r~a~r~m~u~u~r~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ tapu sicilleriyle ~bü ol~ıyan ipo~kli alacaklarla di~cr alikadara-

l §küçük ilanlar 
KUUJANIJ,l\'fl.Ş POSTA ruLU 
Alınır ye mjibadele edilir. Centil 

Enen· lstanbul Bl'yaııt Hakkıiklar. 
(H. K. No: 20) 

SATJLlK EV 
Be.yoğlunda Kalyoncukulluk • t~k 

kuyu sokak 17 numaralr hane kagır 
altı oda ucuz fiyatla aeele satılıktır. 

Her gün ondan on sekize kadar bu 
adreste mal sahibine müracaat. (H.K.) 

ZAYi 
lli88 ırnnıaralı ~rabacılık ehliyetıta· 

hır.mi ZR) i ettim. yeni~ini alacağını. 

G 1 K t J g""' 1 U K nın ve İrtifak hakkı ıahiplerinin bu haklarını ve hu&uıiyle faiz ve Jandarma ene om ~an 1 • • masarifc dair olan iddialarını ilan tarihinde,1 itibaren 20 giin 111rfın-

Ankara Satınalma komısyODUDdan: da evrakı müsbitelrriyle birlikte Dairemize bildirmeleri laz•md1r. 

l Akıi takdirde hakları t•pu &içillHiyle sabit olmıyan1nr salı~ bedeli· 
J 

darına ve Polis mektebinde yaptm acak olan 1 1 - J:\nk;ıra an . . .. t 10 d k 1 nin payJaşmasınd!ln hariç kahrlar. Daha f az.Ja malumat a mak isti· 
Elektrik tesisatı 27 - 7 - 1935 Cumartesı gunu saa a apa 1 yenlerin 934 11521 ?IUmar.ah dosnda mevcut evrak ve maha11cn hac: it 
zarf usuli:e ,keiltmeye konulacaktır. . . . , . ve takdiri kıymet raporunu görÜJJ anlıyacaklıı.rı ilin olunur. ( 4309) 

2 Y. . b" ı· alık Elektrik teaısatı ıılerını be.ıarmı, olan 11-
- ırmı ın ır v d k · 

kı ·ı ·ıı· •ıkleri 255 kurut kandıgm a omısyondan te ı ere :cartname ve ı ~ · 
·1· 

verı-ır. ·ık · (3 
3 _ ı<e~if bedeli (50494) lira (94) 1'uruı, ı temınatı 774) 

Türk hava kurumu piyango 

lira l57) kurvıtur. . 
4 _ F.k,;Jtmeye gireceklerin kanun ve 'l'\rtname?e yazılı bel~e ~ir bu~uk mılyon adet beya~n~me bastırılacaktır. Münakasa açık 

direktörlüğünden: 

v• Jemjnatı ttk1if me)ctw>bırıru üetemle saatr.~d•n bır taat e~,Iuıe ektıltıne ıle 3~ - .7.~ 93~ ~~h aunu 1aat _ 14,30 da bati ıracak. lştekli 
kadar Jaudaıma Genel Komutanlıiında komısyonuınu:ıa vennıt ol • olanlar her gun Dırektorluk Muhasebeamde şarlnamcıini görebilir. 

(1629) (3818) (4286) 



YAZI VE rONETIM YERi: ABONE ŞARTL~l: 
htaabul, Ankara caddesi, {VAKiT yurdu) 

• 
Yrllılt 6 aylık 3 aylık Aj 

f tdare: • 24370 
Telefon }Yazı l§leri: 24379 

Telgrat adresi: KURUN !.etanbul 

Posta kutusu No. 46 

Memleketimizde 750 420 235 
Yabancı yerlere 1350 725 400 
Posta birliğine f 
glrmlyen yerlere 1800 950 500 

Türklycnln her posta merkezinde KURUNa abone y 

1 ~ •., .. a. '' : :.-_... • • • - '• 1' \ • • . • ' ' . ... . ı .. .. "/ ... -_1·1...--- - . 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak bir misli arttırdı ! 

' 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada 

l 
1 

l 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikanun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her· biri ikişer bin lircllık.1' 
~evkalade ikramiyeler verilecektir. 

(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sah,ipJerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmaları 1Azımdır 
. . 

• • • J, ••• ·... ,. ' .. 

~ •Üsküdar Amerikan kız lisesi _• r 

1 
Mektep Eylülün 2:l _ü~cü Pazartesi günü saat .13,~? d~ ~çılır. Ka· ı I Okunacak 

yıt güıtleri Ağustostan ıtıbaren Sah ve Cumartesı gunlerıdır. Fazla en güzel kitaplar 
malumat i5in mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. tstiyenlcn• Dün ve yarın Kiilliyatındadır 
mektebin tarif namesi göderilir. Tele fon: 60-174 

~ . -
~üksek Ziraat Enstitüsü . 
Rekt<?ı;lüğ_~nden :, 

Bu ~pi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziı-aat, Baytaf fakiilte
ine k!z ve erkek ve Orman fakül tesine yalnız erkek parasız leyli 

pax<ılı Jeyli ve nehari ta\ebe al~J).a. caktr~. Enstitüye yazılabilmek için 
'§ağıclaki şartlara uymak gereklid ir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmış veya 
lise olgunluk diplomasını almış ı., ~ "k (Bakaloryasını yapmamış ve-

Okunacak 
en faydalı ~itaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır . 

En büyük kolaylıkla 1 

alınabilecek kitaplar i 
Dün ve Yarın Kiilliyatındadır. 

Otuz beş cildi çıktı. Her ay üç cilt 
çıkar. 

Satış yeri: 
V AKIT Matbaası - lstanbui 

Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. lstanbul Komutanlığı 
ya olgunlµk diplomasını alınamw olanlar enstitüye alınamaz), ve 1 §1 

2 - İstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek o- Satınalma Komisyonu Hanları 
lanlar oracM okudukları sömestrele rden, muvaffak olmuşlar ise, ikisi iml•l•İ•k•i•n•ci•T-eş•r•in-9•3•5•g•u•.n•l ... em-e•c•in.,.· 

kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü sömes- de lstanbulda açılacak olan mu
treleritıe alınırlar. Ancak ~ytiJır fakültesine ,girenlerin bu fakülte - vazzaf hesap memuru mektebine 
nin birinci ve ikinci sömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay- · ki gırece erin şeraiti anlamak üz~ 
rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziı-aat stajını re en geç 5 Ağustos 935 gcnleme-

yapmaları gereklidir. cine kadar bulundukları askerlik 
3 - Enstitüye girecek taleblnin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yu- şubelerine müracaatları. ( 4299) 

karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
4 _ Parasız leyli talebeden mes !eklerinin lüzum gösterdiği beden 1 t L A . 

1
. . t 

k b·ı· · "l ı:.El .. iL kk d kk"ll" b" h t . 1 is • evazım m1r ı~ı Sa ın a ı ıyetı ve sag am IK arı na m atam teşe u u ır as a evı <u- Al K . ·ı.ııı. 
1 A ma omısyonu ı an ar1 

rulunun raporu lazımdır. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ- lstanbulda.n lzmire üç ton as-

lam lık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği be· keri eşya nakledilmek üzere 29 
den kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. Temmuz 935 pazartesi günü saat 

/A./~ 
2 ve 20 komprfnielik 'ambalajlarda bulunul'•' 

'1 ...... .,_.#-

Amöalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 
"' ~ "'•~,:.. t "'f .,.. • 

liğin timsali olaJl EB markasını arayınıı 
• 1 d 

At Yarışları 
Veli E fen dide 28 Temmuzda başlıyor 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğin- 15 de pazarlıkla bir motör kira
de 10 ay staj gömıeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye }anacaktır. Tahmin bedeli 200 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer liradır. Belli saatte isteklilerin 30 
talebenin yemesi ve iç.mesi .de ens titüce sağlandığı takdirde kendile· lira son teminatlarile Tophaned.e Altı hafta, Pazar günleri saat on beşte yapılacaktır. Treıı-
rine bu 30 lira verilmez.) satınalma komisyonuna gelmele- ler ucuz ve sıktır. Büfe vardır. Müşterek bahis zengindir. Biriıı-

7 - Parasız yatı" talebesinden staj veya okuma devresi içinde, son rı. (81) ( 4316) ci mevki: Elli kuruş, ımb<ly!arile olmllulara yirmi beş kuru§tUf• 

radan meyaana gelen mucbir haller dışında olmak üzere, kendiliğin· /kinci Mevki Parasızdır 
den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezeı olarak çıkarı· Yeni çıktı •••••• •••••..,. 
lanlardan hükiimetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında veri· Yunan feylesoflarından f 
lecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletna alınır. Demokrit Na 1 a Bakan 1 ı g-1 n dan : 

8 - Enstitüye girm~k isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka Haydar Rifat'ın tercümesi 
nüfus kağıdını, a•ı kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz· 2,-

1 1\-unış l ır ~ 
";t Trabzonda teslim şartiy e muhammen bedeli 4700 lira olan ~ş 

gidim kigıdınr, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süel ders- 1'114 
·············;;an·-~··············00•00••• .. •••••••••••• tıkaçtı tipinde iki adet kamyonet kapalı zarf usuli ile eksiltmeye ·1 

ler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yazacakları ~r·· .. SUn~·;ı·····dU.ğ ... U~Ü ...... si nulmuştur. 
pullu .bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Anka - :! ii _ •-•~ 
r~da Yüksek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne başvururlar. g yapacaklara ii Eksiltme 8-8-935 Perşembe günü saat 15 de Ankarada ~. 

9 -· Pulsuz olan ve 8 İnci madd ede yazılı kağıtların ilişik olmadı- i~ rarihi Karagöz', Asri kukla, Hok- ~i lık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
ğı dilekçeler gelmemiş sayılır. • · ı~ kab<}Z ii isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 352,5 liralık 1-~ 

10 - Vaktinde ta:m'kağrtlarile başvuranlar arasında kabul edilecek :! Yoq:ancı o~u Mehmed ~ vakkat teminatları ile birlikte 8-- 8--935 Perşembe günü saat \4 
talebe tliploma derecesine ve başvurma tarihlerine göre seçilirler. iİ lncesaz rn düğün aşçılığı da der-n kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

11 - Cevap isteyenler ayı·ıca pu 1 göndermelidirler. S uhte edilir. :: B h k" 1 · · k ı·ı l k M 1 ,Jii' .. t ta 1 1 E · .. ·· v ld k t :: u ususta ı şartname erı ıste ı er parasız o ara a zenıe 
b · · .. .. d ıAı·· .. s n >U : ,mınonu, a e ıra · :: 

12 - Başvurma zamanı temmuzun on eşmcı gunun en ey u un ·=" h . d B Abd 11 h H d' :: dürlüg"'ünden aı~·bilirier. (1832) (4193) . _ anesın e ay u a atn ıye :: ~ 

30 unc~ günü akşamına kadardır. 811ndan sonrakı başvurmalar ka • İ müracaat. (4527) ii ==================================================~-. : 
bul edılmez, (1757) (4080) ........................................................... :: Sahlbl: ASIM US - VAKIT matbaası Neşriyat direktörU:-Refik Ahmet seve~ ... .......... .. .. ............ . .. ........ .. ... ..... .... ........ ,_______.-

m0eee • • • • • • • 
!Elektr ik 
e 
~(i)~•;n;;;n.;ı"'-'~'6:'.8'~~.:.n~~~~,...r~v~·....,.._.,.,~,"°"'~~ 

Yeril Mallar Sergisinde ~-·-, hdl'---'b;tll' ___ _ 

şirketinin, Satgazel,(Y edikule Gazhanesi)nin ve S atie 
. 

nın 


