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ve Habeş 
·-- ,,__. ,_..___ ~ 

De~iryollarımız hudu- ftononıi Hatanı An af artalar zaferi 
da kadar gidecek Bay Kal~ninle uzun • ld •• . •• •• 

.. d müddetgörüştü nın yı onumu 
Şark demiryollarJ işletmeSJDJD e l\losko\·a, 26 (A.A.) - Türk eko • 

h ld• nomik heyeti baı::ında bay Celal Ba. ____.--~~~----------~------,,..._ 

Yakında alınması mu teme Jr yar olduğu halde Noguinsk'deki elek- L-'~~ 
trik fabrikasının radyo merkezini gez-} r mi:.'tir. Dün gece ağır endüstri komi • 

Haftada bir l serlii;ri, Türk heyeti şerefine bir ka • 

D 
1 I bul resmi yapmış n bunda Türkiye Ünya StyaS3SJll3 büyük elçisi Zekai Apaydın ile bütün 

b b k 
heyet \e elçilik ileri gelenleri, ağır en-

top}U İr a iŞ düstri komiseri, dış bakanlığı ue ağır 
endü tri ileri geleoJtı~ }Mir bulun -

Habeş meselesi muşlardır. 
, Habeş meselesi bugünlerde Ulus · 23 Temmuzda Celal Bayar berabe · 
lar Kurumuna geliyor· Önce ikisi ltal- rinde 7.ekai Apaydın, Bay Krestinski 
ya, ikisi de Habeşistan tarafından olduğu halde Bay Kalenin tarafından 
atanmış <tayin edilmiş) olan hakem kabul edilmiştir. Görüşme, oldukça u-
kuruluna (heyetine) beşinci bir üye zun sürmüştür. '!'ürk ekonomi Baka • 
seçilemediği için Uluslar Kurumu ge- nı ile büyük elçisi ayni günde bay Vo-
nel sekreteri Avenol (1) ağustosta bü- roşilof tarafından da kabul edilerek 
tün üyeleri asnonal (fevkalilde) bir l k B k B Al' uzun uzadıya görüsmüslerdir. 23 tl!m· 

Bayındırı a anımız ay ı ~ ~ 
toplantıya çağırıyor. muz akşamı Türkiye elçiliğinde bir 

İngiltere, Fransa ve ltalya devlet- Çetin Kaya şölen verilmiş ve bunu bir kabul res· 

)eri bugünlerde hep bu iş üze~in(dea:o· famir, 26 (A.A.) _ Bayındırlık Ba- mi takip etmiştir· Bunda ağır endüs-
nuşmaktada. ltalyanın t~rg:~ı :ı - kanı Ali Çetinkaya dün de türlü ba- tri komiseri bay Kosengoltz Kre tin • 
sadı) toplanacak heye ın ır rar · i · 1 · t' y ki ile dıı:ı ve a.ıı:..r •_ndüsrti ve dış tedm 

1 k yındırlık işlerın ınce emış ır. anın • :.- 6• .. 
:vermeksizin dağı ması ve onuşmıı k k komı"serlikleri ı'le'rı· gclenJnri hazır bu· akt b k da bulunanlarla Hal apınar bata - .. 
konusunu başka bir v e ıra ma • k k lunmu!:ılardır. 
sıdır. onun için dalya hükumeti bu- lığının kurutulması, lfarşıyn a çocu a.:= 

günlerde harpçi olmaktan ziyade ha- yu\·asını \'e sagırlar kurumlarını, yan- 1 l"'
nşçı gibi görünmeğe çalışıyor. Ingil- gın yerlerindeki yeni inşaatı ve pana· 
tere ile Fransadan da yardım arıyor. yırı gezmiş, telefon sosyetesinde bir 

Bununla beraber bazı ltalyan gaze· saat kadar çalışmıştır. 
teleri harbin önüne geçilemiyeceği Öğleden sonra Sala gittiler. Bugün 
fikrindeaır. Nitehim Popolo di Roma motörlerle Aydın hattını tefti.,e ~ı ··-.f....,~ ... ~ 
C&zetesı bunun sebeplerini şöylece kı· kaeaklardır. 
ialtmıştır.:ı Ali Çetinkaya basın oruntaklanna 

l - Habeşistan eski Aduva zaferini diyevinde lzmir urayı ile havagazı sos
:unutnıaınıştır·. 2 _ Uluslar Kura - yetesi arasında satın alma işini An • 
ınundan yardım beklemektedir. 3 - karaya dönüşünde inceliyerek sonuç· 
Habeş imparatoru bu memleketteki landıracağınr, Jzmir otomatik tele -
'Ulu çuluk (milliyet) hareketlerini hi- fonunun modern olduğunu, hükOme· 
Çe sayamaz. 4 _Habeşistan harpte tin beş yıl sonra bu tesisatı almak 
lngiıtcreden yardım göreceği kana - hakkının mahfuz bulunduğunu, halk 
atindedir. isinin hü nü idaresine emir verdik • 

Japonya ve Habeş meselesi l~rini, Halkapınar batalığındaki ku • 
rutmadan sevindiğini, bakanlığın bu· 
na yardım edeceğini, mülkü esasen 
devletin olan Şark demiryolları hat • ı 
tınrn işletmesinin de yakında alın • 
masının muhtemel bulunduğunu sö) · 
lem iş, demiştir ki: 

"Hududa kadar gideceğiz· Hatları
mız on bin kilometre olunca ana /tat
lar bitmiş olacaktır. Romenler 

Jstanb11l tramvay sosyetesi işini 
bir derece.ye kadar düzelttik. Serma· 
ycsini bir milyon dOO bin liraya ka • 
dar indirdi~. Sonradan ban yeni lım· 
/ar için sermaye getireceklerini söy
le.diler. Bir Türk lirasını 26 lsviçre 
frangı sayarak sermayeyi on milyon 
lira11a çıkardılar. Runu da düzelttik. 
.';iirkct 11cni ltntlar balıanesilc biletlere 
iiç b11çuk kuruş zammctmiştir. Kur • 
tardığımız bir milyon 700 bin lira bu
dur· Vaziyeti adaptasyon mukavele
sine irca ettik. Şirketi almak iste • 
yincc bir milflon 100 bin lira üzerinde 

Otokrasi ve istib
dat istemezler 

Bucare t, 26 (A. 
A.) - Kral Ka -
rol, "As ociated 

Press, mümessili -
ne demi~tir ki: 

"Romenler, o • 
tokrasi ve i tihda t 

i temezler. Ulu .1 

<Yazıc;ı dokuzuncu sa) famııı!a 

. 

Bul 
tah 

--·--lar Gümülcüned 
ımat yapıyorlarmı 

Bir Bulgar çetesi Yunan 
girdi. içlerinden birisi 

toprakları 
kayboldu 

Selanik, <özel) - Tbancalarla 
mü ellah on ki ilik bir Bulgar çete -
• i 20 temmuzda Bulgari:-<hından Yu • 
nan sınırları içine geçmiştir. Çete bu
rada bır kö) lü çobanı so) arak dön
miı~, fakat çete efradından biri Yu • 

nan topraklan içinde kaybolmust 
Bu adam Yunan hudut 1abıtasıncn 
hem mi) etle aranmaktadır· 

Gelen haberlere g,öre Bulgar 
Gümülcüne chımnda t hkimnt )n 

'Tllaktadırhır. 

Uluslar Sos1Jelesi 311emmuzda toplanıyor 

Italy anlar: Japonya 
işe d.arışamaz, diyorlar 

Şimdiye kadar Habeş i~inde Ja • 
Ponyanın adı pek gcçmi)ordu. Fakat 
Yeni haberlere göre bir yandan u1 .. ak 
doğuda Moğolistana girmeğe hazırla
nan Japonya öbüryandan da Habe • 
şistanr tutmağa başlamı~tır. Japon • 
ya Habcşistandaki ekonomik" tecim
sel (iktısadi \C ticari) menfaatlerinin 
bir ltalyan harbi ile zarar görmesi 
karşı ında s siz kalamı)acağını Ro· 
ma hükQmetinc açıkça bildirmiştir. 
Japonya son yıllar j~inde Habeşis -
fandaki tecimini çok iterTyc götür • 
mü fü. Bugünlerde silah satışı ile alış 
, erişini arttırmıştır. lngiltereden son
ra Japonyanın da Habeşistanı tut • 
mn 1 Jtnlynnlnrı sıkacaktır. nu ha 
kımdan dikkate değer olan hir nokta 
da JaponJnrın bütün renkli insanları 
ltal)aya karşı ayaklandırmak iç'İn ça
Jısma ıdır. Son zamanlarda (Tok) o) 
sokaklarında renkli in an kalabalık • 
farı bü)ük gö'teriler (nüma,>i,_ler) 
)apmıştır. 

Alnıanyada din kavgalan 

Otcdcnberi Yahudilere karsı aman
,;ı z davranan AJman 'azileri. on haf
ta içinde katoliklere karşı da harp aç
mışlardır. General Göring de,·Jet i ... 
]erinde hiç bir din \'e mezhebe ) t>r 'e
rilcmi) eceğini söylemiştir· Şimdi) c 
kadar kabinede nezaret..;iz hir nazır 
olan 1\1. Hans l\erri din 'e me7.ht>p nn
zırı olmuştur. Ilu 1.at eskidcnberi <W
ring'in en yakın hir adamı olnrak ht· 

nınmı tır. 

konuşacağı::.,, 

Kırfasiı;ecilik 

Devlet dairelerinde 
kırtasiyecilik işleri 
basitleştirilecek 

su ·un hiç bir 1 .. 'I · 

man diktatörlü . ı 

ğü kabui etmek 
zorunda bırakıl • 1 • 
mıyacai;FJ, parlfl • 

Kabinede hem iç bakan, hem tuna 
bakanı olan general Giiring polise 
'"erdiği bir emirde ka tolik papa!';lnrın 
gençlik üzerinde cgemenJil,Jerini mu· 
ufn1.a etmek için u~raşnıaları üze • 

ıs~IM US 

(Son11: ::Ja· d Sü. 2) 

Ankara, 26 (Kllrun) - Dev -
let dairelerinde kırtasiye itlerini 
basitlettirmek için yapılacak tali
matnameyi hazırlamak üzere 
Başbakanlık .niiste§arının bat • 

Kral Karol mento ' 'e)a her • 
hnngi bir özgür mucs escyi dağıt • 
mak teşcbhii ünde bulunmıyacağı mu 
hnkkaktır." 

Kralın bu diyevi, krallığa ait yet
kclerin (snJithiyct) gen· letilrrıcsi i~in 
temel )il anın değis tiril ı ~;! )olunda 
sağ cenah *;e\cnlcri tarafından yapı_ 
lan propaganda)a ce,ap tcskıl etmek· 
te \C uzun uzadı) a incelenmektedir. 

kanlığında müsletarlardan mü - ===~========== 
rekkep kpmisyon bugünlerde 
toplanacak\ır. 

Ko:ni:;yon, bu iş için Bakanlık
ta te§ekkül etmit olan Tali komiı 

yonun hazırladığı projeyi tetk1k l 
'edecektir· Bu projede Alman dev· 
Jetinin takip ettiği 
tulmuıtar 

usul esas tu~ ·i Habq hükumet merkezi 'AJi•af;a'6atltt bir sokak 

... ~l.azuı 4 üncü ıayıfamızda 



imparatoru " Italya Habeş 
venilecek ! ,, , diyor 

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

Bir harp çıkarsa Somalı ve Eritre-
ler ltalyan kıtalarını bırakacaklar 
Roma, 28 (A.A.) - Havaa A-ı ıüvenim vardım, hele Fransa vcı f 

jansı bfül~riy?r: . . l?giltere haklı taraftan, yani bi · ı Atatürk teşekkür 
Stefanı AJamı Hazıran ayı 1- zım tarafımızdan olursa. Fakat 

ıl•d• lnatllı So•Hıl lle Hatııi · lttlradan r•n• \6,,a-.• HJ& •· ediyor 
'lıtla '*''atidaki atnıra )'tktll bttoittlk hlçblr Utttltaı llilmİtUn btanbul, 26 (A.A.) - Cumur 
ltut.*"8aSd• H•-. ubtltrl)' · tltlthHr. \'• ttl•t hl_. .. hatlana Baıkanhiı Genel Sekreterlilin-
1• lıaılİlı SoiMllltindıkl Arcıı1a otcbaitl\Hl ilk '"tiri ~ ükttl•tl . den bildirilmiıtir: 
Wlptlna mtüuıt bir ıi•l MUft• dUn akt\tetltt• or\ü tlUlfim. Lozan ıününün 12 nci yıldö· 
.. aruıada ball '6ifttlft& 1tldu· l•-•.,ıtor lta)Jan hezimeti • nümünden &türü JUl'dun her tara· 
lu 1'akktn•• Cl'*Ud•tt hlt tl•ltet hlil bbihtım•I oldutun\l tlrlemlı fından ıelen kutlama yazılarına 
almlfbt. CarPıtmlrla lif tetli in• Y9 tıtlteitl•rlnl aayqıııtır: tetekkürlerini iletmeye, Atatürk,. 
ı• aakelnln lldülU ltihlltll• 1 ....... halran md-.t• Franııa Anadolu Ajamını memur etmiı· 
mekt .. lt· ltef•ni AJ•mı dlt6t- ft lnılllt hmallletl lltlfından tir. 
ki: ılatrı arrilmıtbr. 

la ocıMm WtılilMirt Bftltt 1 - lıaltan kıtaab yüksek • • • 
1-tl llletcli MnJ""'6f.tir. f'fl. &lttlardıa ıUphe edilemiyecek zot- Amerıka 936 obmpıyadın a 
ltoMh ltendUerini ...,.,., .. .e · lükllt'la kat1ılapcakbr. girmiyecekler mi? 
..,,.,. Somali l,..Uls metmttl•tl• 1 - 0.Jıb ıaıunde i~ilebile • Nevyork, 26 (A.A.) - Nov • 
le ffa691 mcmarleana A*tl I*.. ••k ''* rolmat" • york Herald ıazeteıine ıöre, bir· 
.q,J• hültlıılenen Hahrlatafa 4 ...._ lllrıok lomalıb ve ırit. leıik Amerika atlet amatörleri 
...,,.. ,erlilm rnu1ıaW.ı6ttmı.u l l 1 • "'--ka Ba Mab . ,WilinJe Wanıtltlltf.ıırlltt'. r.U, ta tan lutuluu tet-b~ecek- bir ijı _, nı J oney, 

iMPARATORUN YENi lirdlr. Almanyanm dini meaeleler yU. 

Atina şarbayının Londra 
• • 

gezısı boşa gitmiş 
Başbakan geneloyun tesbit edilen 

tarihte yapılacatını tekrarladı 
Atina, 26 (KURUN) - Bat· 

bakan B. Çaldaria pzetecilere di· 
yevinde ıenel oyun meclisce tea· 
bit edilen tarihte yapılacağını tek· 
rarlamııtır. 

Bura ıiyaaal çevenlerinde ıöy· 
lendiiine ıöre, Atina tarbayının 

eıki Kral Jorju, . genel oyda az 
bir çokluk lcasanılaa bile, yahut 
hükfiınet darbeaiyle, Yunanistana 
dönmek için kandırmaia matuf 
olan Londra ıuiai bota ıitmiıtir. 

Ayni çevenlere göre bqbakan 
B. Çaldvia kralcılara iltihak et • 
mele ve ıenel OJ'U ·yapmala mec· 
bur kalecalcbr. 

KONDILIS ŞiMALi 
YUNANISTANDA 

Atina, 28 (KURUN) - Har· 
biye bakanı Ge~eral Kondiliı gar• 

nizonları gözden geçirmek içhs 
dün ıimali Yunaniıtana gitmiıtir. 

Kondiliı, zabitlere aiyaaalla 
delil, ödevleriyle uğraımalarını 

tavıiye edecektir. 
VENIZELOSUN UYGUN 

GORDOtaO 
Atina, 26 (FURUN) - Atina 

gazetelerine göre V eniaeloa, Sr 
fuliıin V enizeliıt partiainin bar 
kanhlını üzerine almasmı uypll 
görüyor. 

TIY ATRODAKI HADiSE 

Atina, 26 (KURUN) - iç ba
kanı, Krala hakaret diye aayılaD 
bir f&Tkıyı söyliyen aktörün ar 
kerler tarafmdan döiüldüiü ti
yatronun bailı bulunduiu mahal• 
lenin polia kollarını aaletmiıtir. 

Belediyeler konqresin· 
de neler konuşulacak? 

SOZLERl İab .. K\m, tlllh Utitll\1 am - zUnden atletlere kartı aJrı mua • 
f'arü, • A.A.) - H~ im- barao .lıoaaubnuınllad YI ~lçlka, mele yaptığı anlatılına Amerika- Ankara, 26 (KURUN) Birinci l PfOll'&IDJ hakkında bütün bele41-

'*'cdora, ,,,,.,_., ıa .. fllnin QekMIOTÜ ~• lmerib firmali- nın 1936 olimpiyatlanna girmi • belediyeler konareıi Birinci tet- yeleriıı dütüncelerini teıhit ; Ctn., ıin'•rtlifi qtara a- ri1l• olan mulstwelelerln bozul - yecetini ıöylemittir~ rinin 24 ün de Ankaıeda toplana· cektir. Belediyelerin yalnız bati•• 
1-at i'7eol wrmİftİr: mumdan dola11 teeuUrlerini bU- Berlinde bir asılma kararl caktır. Konıreye 2000 liradan faz· nna batvamJJacaklan au, qık. 

Ul-.alat- Soıyete,ir.i:ı k~rarına dintilttlr. la bütçeei olan beloclbeler wı· yol ıibi itler için belediyeler bir-
Berlln, 21 (A.A.) - P. Halle nl~m. Koapa ............. .a. All&lıaıı•' ı ı ı uw••ctw Dil_.. 

FR~llNSADA AMA TORLER 
iÇiN BiR UÇAK YAPILDI 

Paria, 26 (A.A.) - Yeni "Ha-
ft Biti,, uçalı, enelce yelkenlı 

UÇUf lehinde Almanyada yapılan 
propqanda kadar, Framada da 
tayyarecilik lelaiacle lnemli bir 
propaganda doğurmuıtur. 

,. Hava Biti,, amatörler için ya· 
pelmıı bir ~aktır. Bunu Hemi 
Miınet adlı bir dot.:amacı yap· 
auıtn-. Bu dolramacı, yazdıfı bir 
IEitapta, 25 benir kanetinde bir 
motörle mücehhez ve 10,000 fran
p mel olacak bir uçaim nuıl 
ppılacaiuu tammlamııtır. (Ta· 
rif etmiftjr). 

Kendiai ıelecek aeneclen önce, 
10,000 uçak hazırlıyacatmı um· 
makta.dır. "Hava Biti,, uçaimın 

Uatünlüiü aade olmuındadır. iki 
kanadı, biribirinin arkaamda olar
rak ayni ufki ••bh üzerine konul• 
•uttur. Bu kanadlar, açaia di!<· 
ll&te dei• ileri hareket, kabili1ot 
Ye aüratini kaybettiii zamande 
ıiirül~emiı bir mukavemet ver• 
meıkte~ir 

Pt{ipet, ucak kullanmak ilte
,enı.r. bir iiretmenle birlikte 
ilolapııak için iki kiıilik bir uçak 
liuırlamaktadır. 

Kanadlarm ıiıtemi, Rut mül· 
t.cilmiaden B. Machnoin tara• 
fm.laa lcad edilmiftir; Hava ba· 
Jiullıiı ba icadı :rem teecil etmit
tlr. Uçak, PDit bir ~ balle 
.., ....... ft tam ıilratini ........ 
_.., lmn•ıllarm aamda bala· 
il.Pli ... ,..lkenl• İça'i sinnekte
Cllr. o· an•n eabla asalıımkta .. 
... arbuktaclır. 

Yere ..... içinba ......... 

------~ .. 

Amerikanın bitaraflığı 
Vqinıton, 26 (A.A.) - Hü

kUınet, ıelecek kongrede, Ameri
kanın bitaraflığını teaia edecek 
kanunların kabulüne engel olma
ğa çahpn manevralara kartı dün, 
büyük bir muvaff akiyet kazan -
mııttr. 

Y6netıer ( müatepr) Filipı, ke 
ain bir anlaımaia varmak üzere 
Senatodaki Dıt lılrri Tali komiı
yonu ile g&rüpnüttilr. 

Senato üyelerinden Nye ve 
Clark, ltalya • Habeı anlapnaz • 
hiından ötürü, Avrupada ıenel 
bir harp tehlikelerini ıaz tinüne 
alarak Amerika bitaraflığının, 
konırenin ıimdiki toplantııında 

karara bailanmaıını iatiyen bir 
muhtırayı dıt itleri komiıyonu 

baıkanlıfına vereceklerdir· 

Bay Rooıevelt, konare ruzna
nameıinin fazla yüklü olmuın -
dan dolayı bitarafiık kanununuıı 
derhal kabulü için ıırar etmiyece
fini aöylemiıtir. 

Kongrenin toplanbaına ıon 

Yermnden enel, yalnıı ıillh te
cimi ve imali üzerinde bir kontrol 
bürosu kurulmuına ait olan ka • 
DUDUD kabulü çok muhtemeldir. 

JAPONYANIN MCDAPAASI 

Tokyo, 28 (A.A.) - Guetelere sö

re ordu taraf mdan kablıaqe 18111 bir 
mldataa pl'Ofl'&llll nrlbnlftlr. Bu 
Jn'Oll'&ID, ordunun Jetrlmllll, kunet· 
lendlrllmeslal, llkllerin yenilerle de
lfltlrllmmlnl hedef tatmaktadır. 

Propam, 1938 aeneslnde bqlıyarak 

bet 111 ~nde tatbik edilecektir. Prog
ruua tatldld iP. 80 mll70n tnılliz 
lirası harcanacaktır· 

Baa kanetlerl Jkl milline cık&· 
nlacaktır. 

hakyeri bugün komüniıt Rudolf meselelerin batında bayındırlık ta görüıülecektir. Belediyelerin 
()çamı uılmap mahkGm etmit - itleri Yardır. gelirleri Ye bayatm ucuzlandml• 
ti.. iç itleri bakulılı, hazırlan· matı iti, konarenin ehemmiyeti• 

Bu adam, uluaal IOtJ&Iİlt ha • makta olan bet yıllık bayındırlık üzerinde duracafı iılerdendir. 
ld\met hqına ıeçtikten aonra da 
komüniıt partiİinin hizmetinde 
yeni Almanyaya laı.111 çallfllllfbr. 

ALMANYADA YAHUDiLER 
HAVUZDA YOZEMIYECEKl 

Serim, 28 (A.A.) - Bolaam, 
Karlienıhe, Mannbeim, Frl1*rs, 
WilHnaen uraylan, Y ahudllerln 
yü:zme h.ıvvzlarma ıirmeaini ya· 
aak etmittir. 

YURDDA HAVA DURUMU 

Ankara, 26 (A.A.) - Tanm 
Bak•nhiı meteoroloji emtitütün
den: 

Buaün yurtta J&lıt yalnız ku· 
zeyde Karadeniz kıyılarında Ri
ze, Gireaon ye Samsunda olmut
tur. Metre kareye Riaede 14, Ci· 
reıonda 2, Samaunda 1 ldloeram 
yalıt ıuyu ölçülmilttlr. Galqilsü 
Trakya ve Eie alanlarında asık, 
bava aıcaklıiı bir liin Bnceye ıl
re, buralarda 2 derece daha Jik· 
tektir. 

Orta Anadoluda ılkyld bu
lutlu, haft 'aıcaklıiı bir sGn enel• 
kine ıöre 2--7 derece &Wla dtl· 
tüktiir. Yurtta buaün en yük.ek 
ııcaklık Diyanbekirde 40, Malat· 
yada 39, Adanada 38, Kiliı ve 
Nazillide 34 derecedir. 

DEPREMLER 

Ankara, 26 (A.A.) - Tarım 

Bekanblt meteoroloji emtitütiln• 
den: 

Bu aabah aaat 4,25 de Balık• 
ıirin 25 kilometre kme1inde Ke 
ıut' da ve aaat 4,55 de latanbulda 
10 aaniye devam ,den depn-ler 
ihanlmUltur. Zuv 7oktur. 

Bir yurt severlik 
Ankara, 28 (A.A.) - l:ıaair

cle Filibeli Süleyman otulları 
Türk Hava Kurumuna 5000 lira 
vermitlerdir. Havi\ Kurumu ıe · 
nel merkezi bu deierli yardım
dan clolayı bir teıekkür mektubu 
ı&ndermiıtir. 

HOLANDADA YENi KABiNE 
Amaterdam, 28 (A.A.) - Kra• 

liçe, Saylavlar kurumunun Kato
lik partili baıkanı profeaör Salbe
reae'i yeni kabineyi kurmaia me
aıur etmittir. Amaterdamda tly· 
lendiline ıöre, B. Salbene, Flo
rin'i timdiki albn deterinde tut· 
mak niyetindedir. Bu arada, kam· 
biyoyu kurmak üzere tedbirler it· 
tihuı aalihiyeti, Colijin hükOme
tinin elinde bulunmaktadır. 

· Finanaal çevenler, B. Salbet
ae'in bqkanlıla ıetirilmeaini ona· 
makta birleımiı detildirler. Ka· 
tolik liderin aaylavlar kurulunda 

kendiaine çoiunhılu temin ede
bilecek derecede yeter arka bula· 
mıyacalı .CSylenmektedir. 

Busün Holancladan Fran~ ve 
AmerikaJa yeniden albn yollan· 
clılt haber verilmektedir. 

B. ŞOKRO KAYA 

Ankara, 28 (KURUN) -1~ 
itleri Bakanı Bay Şükrü Kaya bu 
rün lıtanbula ıitti. 

GAZ MASKESi FABRiKASI 

Ankara, 28 (KURUN) - Ki'" 
zday gaz mukeıl fahrikaaı IDP• 
atı ilerliyor. Fabrika, Ciimburlyr 
tin yddönümiinde itlemeie ballr 
yacaktır. 

YENi TA YINLER 

Ankara, 26 (KURUN) 
Trakya iaayiı müfettiıliline lr 
kln mütaviri Bay Hulüi, Geoıtl 
Güvenlik birinci ıube müdürliill 
tefi Bay Mehmed Ali üçüncü P" 
be müdürlüiüne, Ankara GilTell
lik Direktörliiiil muavini 8&1 31-
nuinin yerine Güvenlik alımcı 
tube müdür muavini Behçet, al• 
tmcı ıube müdürlüğüne BolYadlll 
llçebayı Necip, Trakya iakin mtl
pvirliğine Güvenlik dördincil t• 
be müdürü BaY. Oaman tayin edil
diler. 

KURUN okurlanna 
HiZMET KUPONV 

ALMANYADA YABANCILARIN Fl- rt • '1 • 935 
KIR VE SAN'AT FAALiYETi KON· 

TROL EDiLECEK Bu kupoadald tarilıtea tJat111a • 
Berlln, 28 (A.A.) - Bay Goebbels, rak IS glln lflnde KURUN lclarella9 

kel komiser Bay Hans Hlnkel1 Al- ıa.terilirse - resmt meeburlJtde 
manyada oturan Ye ari ırkta. olma. yahut tedmer sıfatile yapılaa 11611-
yaa yabanalann fikir ve aan'at faa- lardan bqka - bir kii9ii,,..... ı 
li)'etlnl kontrol& memur etmiftir. defalık 1 satm parası 7eriae abad'• 

Blnkel, Nazi cereyanına ilk katı • (~, lllDDDde ldandl ..... • 
dunıl&cü SUNU. bu kuponJafl ~ 

lanlardan biridir. 1923 ~Unih lhtlll • .._.1c1er1 mektuptarm içine de kOJ'8; 
Hne fttlrak etmlttir. Hinkel'ln pddet- blllrl•. 4 kettme bir abr 18yııaıaJıdJr. 
11 bir )'&hadi diipnaıu olduiu 817len· IL.ı;;;;-.;~-~.;;----... 
mektecllr 



f işaretler 'I 
ıJarp olacak mı? 

IGezintile; 1 
Okutmak uğrunda 

Harp olacak mı? 
imparator beyaz ahna binecek 

"i? 

• 
Şerefiye resmı Park otelde Istanbulun 

Devrimlerin yıldırım hıziyle 
çöpleri zaman dağlarını Qftığımız ıu gün

lerde derin derin dü§ünülecek bir 
nokta var. Vakti mi değildir, elif 
yıkımforının onarılmaıından mı 
ona ııra gelmiyor, bilmem; kim. 
•enin bu önemli itlP. uğrattığı du
yıılmıyor • 

. Alrikacla patlıyan tiilelı • • Borçlarını ödemiycnler bir hidise 
:Yalnız Afrika dağlannJa oe mahkemeye verilecek • • . •• .. •• 

~lcırında mı yankılar hıralıa· ferağ ilmühaberinin uraydan ı lkı kışı dovuştu, 

Çöplerden elektrik yap
mak kabil değiJ 

18 Ağustos Frankford'da arsı-
tır? geçmesi mecburiyeti~i~ kalkması 1 tahkikat yapılıyor 

.. scınaaıyonla gefinen gautJere üzerine ıerefiye reımını toplamak B' "k' .. B wl d 
ore hatbı"n elı' L-[ag"ı- ..ıaJsr. ·· 1 · · B üzerine uray ır 1 1 gece once eyog un a '"' ,.., guç eımııtır. unun P k t )" d .. 1 b" hAd" 1 

Nerede ı•ıe ba•lıy-a/thr. 1 k k bi maddesi ar o e ın e fOY e ır a ıse o . 

ulusal çöp kongresi toplanacak
tır. Bu kongreye İstanbul urayın
dan (belediyesinden) makine mü· 
hendisi Bay Nüsret ııidecektir. 

Okumalı ve okutmak iıinden 
lıonuımak iıtiyorum. H erkeı bi • 
lir ki, bu konumun biz Yattakile • 
re dokunur yeri yoktur. Sürekli ve 
birbiri ardından doğan deiiım~
ler, yirmi yıl önceki geçmitle bu· 
günkiler arcuına aıırlık ayrılık. 
ları koydu· Bugünkü gencin ina • 
nı§ı, ıimJi altmqında olanların 
inanııına hiç benzemez;. Zevkleri 
aynlmq, duygularının rengi ve 
kokusu biribirini tutmaz olmuı • 
tur. Bugünkü çocuklar iıe onların 
dillerini bile anlıyamaz;. Torunla 
dede değil, liaba ile oğul araıın • 
daki uzaklıklar gittikçe artıyor. 
Yarın bu bO§luğu doldurmak, iki 
ayrılık kayaıı üıtüne bir köprü 
kurmak, doğacak lmıakları bıı 
ge,idin sırtından aıırmak olağan 
itlerden ıayılmıyacaktır. Bunu i· 
yi bir ıey ıaymıyorum. Gelecelı 
çocuklar, bence keıkin ve dibi gö· 
riinmez yarlar karııııncla bırakıl
mamalıdır. Tarihi parça parça 
defil, bütün bir varlık olarak ta· 
nıtmak gerekmez mi? 

ı - lı" Jet' iıtim i anununbw; r b" • muftur: Otelde umumi salonda bir 
~ Aklı bcqınJa bir,olı ı•.. ne dayanarak fU e ere .. ır yayıbm masada zevcesi ile ve ailesinden Kongrede çöplerden istifade me· 

selesi esaslı bir surette görüıüle· 
cck, Bay Nüaret kongreden dön· 
dükten sonra İstanbul çöplerin· 

' d"'rumdan ,,.aman #llflan ıaP • t B yayıına gore ıtu e· 
l • ... .. yapmıf ır. u . . d k" ' ,. f' batka kimselerle e;turmakta olan ~enmekte ve bir harbin patla!'· 1 oo·ı ·· )eri ıçın e 1 tere ıye 
a.._ /ıt d er um b l l l tecimerlerden Remzi Pa!la ogwlu ~ec ..... ·1ıı·-- _,. • •esme e ır · d orru o an arın ~ 
L ege ' ımaıını k · b reımın en urayba · 3' "kt I Bay Şevket, baık;ı bir masada ' o-
't!'. Gene öyle in•anlar var ı, u • · 1 · · ve orç mı ar arını 
~P bir kez patlak vertli mi, ye- ııım erın~ . I h r d h • turan Doktor Bay Burhan Fehmi 

k teıbit edıp bır cetve a ın e a ile kavga etmi!ltir. 

den istifade iş i de kati bir surette 
hallolunacaktır. 

~en Ju··nya biribirine lıan§aca J ki d ,. ı. · zır ıyaca ar ır. Bay Şevket Remzi, Doktorun 
'Tlttekte tereddüt etmiyorlar. Bu cetveller üzerine timdiye 

1 el ol üzerine atılarak dövmek istemiş, Fakat harbı"n 6fl gün er e u • k d f · e reımini vermiyen-- a ar tere ıy Dr. Burhan F ehmj de mukabele 
'tteceg"'ı·nı· yu·· ... Je vüz ileri ıürenle· h kk d hakyerinden hüküm 

"" ,,- ler a m a . etmi§tİr· lk.i kitinin boğuımasın · ~ İhtiyatla komıımağa ıürükliye. alınacak, paralar tahsil edılecek· 
t..ı _..ı dan yuvarlanan iikemleler, o ci-
~ iki hadiıe varuır: • 
, 1 _ AvrupaJaki genel Jurum, tır. varda yemek yiyen Yugoslavya 

\ .,.olitika laaliyetleri, Avrupanın Yerli MaUar sergisini elçiliği erkanının oturduğu masa-
A'..··0101·,·1ı ·•e ekonomik krizlerin· v J ya çarpmıttır.Bu s>rada Yugos •· 
,~ ., gezenler çoga ıyor ı A t ·ı·t · El · B Y ~doğan dermanırzlık buna en· av a aıamı ı erı, çı ay an • 
fetr1· yedinci yerli mallar ıerııisini koviçe ziyafet vermekte ve Elçi • 
n~ Avrupada bClflıyan yeni bugüne kadar 163 bin kitinin ııez· lik mensuplarınd:ın bazı kimse • 

ij l b el • • diği tesbit edilmittir. Yüksek as- ler de bu ziyafette bulunmakta i-
ll~ omaıi yarııı Ha. ef mu eaını kerı· ıturadan General Cevat dün 
"fi deolet arcuınJa ıilalıla hallecli· s- mitler. 

~~ek it halinden rıkarma.kta uluı· sergiyi ııezmittir. Bu masada bulunanlardan 

ki lı · Dün ıtehrimize ııelen seyyahlar Yuııoılav konsolosu Bay Çerbina 
cıraıı bir meıele ıe ıne oy· s-

ltıcıktadır. da ıerııiyi ııezmitler ve bu seyya'h• yuvarlanarak üstüne gelen is • 
~n zamanlarda Almanya lann batkanı demittir ki: kemleleri görünce ıiddetJe ayağa 

l>e t l F ltalv~ "Seı·gide .rastladığımız Türk kalkmı•tır. Konsofosun bu sıra· ngi terenin, ıanMı ve ., .. · ,. 
llın birer blok halini aldılıları bayanlanm çok şık ve zevkli ku- da: 
cliitiinceıi Habeı maefainin yeni· maşlardan dikilmiş elbiselerle - Bu naııl ıey? Buraaının bir 
den r:ıluslararc.sı bir konaıma ko· gördük. Bunların hepsi yerli mal- Jağ batı olmadığını zannetliyo • 
l'ttlsu olmaktan uzak kalacağı hiı· dan giyiniyorsa, Avn1palılan geri ruz! 
lini vermi§ti. bıraktıruz biyebilirim .. ,, Dediği söylenmektedir. 

Halbuki, son durum ıu ıekli al- Şehrin muhtelif yerlerinden ıer- Yugoslav elçisi, konsolosu ve 
lttı~tır: gi istikametine gelen tramvay arkadaşları, salonda hadise çıkll-

A) /ngÜtere ltalyanın Habeş larm tatil günlerinde çoğaltılma· ğını görünce derhal hesaplarım 
~:fr..mia ı-.;:r ha;·be girmesine ta• lmI ıergİ komİaer}iği tramvay IOI• görerek çıkıp aitmiıler Ve polise 

'lftcrr değildir. yeteaitıden iıtemitfir. Je haber vermiılerdir. 
/;'. 11) Fran•a /t.ılyanın do•tudur. Doktor Burhan Fehmi, arka · 
Qkat ltalyanın bütün declilJeri· Atıcıbk talimleri daıları tarafından evine gatiiriil-

l'lf lngiltercnin rağmına kabul e· İstanbul Avcılar ve Atıcılar müf, zabıta memurları Bay Şev· 
cleceh bir durumda değildir. Birliği nitancılarmdan bir grup ket Remziyi karakola götürmü,. 
. !lu iki durum Vlu•lar Soıyete· bugün ıaat 2,5 da Kğıthane ateı Jerdir. 

ıuıın Habef meselesini bu ay •o· poligonunda ate§ talimleri yapa· Bay Şevket Remzi, ilk tabki • 
11r.ında konuımaıtna imkan ver . caklardır. kat yapıidıktan ıonra erteıi gün 

1stanbulun temizlik işine sene
de yarım milyon lira harcanmak· 
tadır. Buna rağmen htanbul ıo· 
kakları daima pistir. Bunda hal· 
kın dikkatsizliği büyük bir rol oy· 
namasına rağmen İstanbul da te· 
miz tutulamamaktadır. 

Çöplerden ııübre yapmak iti 
suya dütmüıtür. Çünkü bu ııüb
renin. satılamıyacağı anlaıılmak· 
tadır. Çöpleri Y.akarak bundan 
elektrik İstihsal etmek de kabil 
değildir. Çünkü elektrik elde et· 
mek sosyetenin imtiyazındadır · 
baıka bir kuruma da böyle bir im: 
tiyaz verilememektedir. 

Belediye lstanbulun çöplerilli 
kaldırmayı ve üste para vermek 
tartiyle bir sosyeteye veya kuru
ma vermeği istemektedir. 

lstanbul Gümrük btnası 
tchUkcde mi ? 

Dünkü akıam gazetelerinden 
biri İstanbul gümrük binasının de
nize kaymakta olduğunu yazınıt· 
tr. 

Belki yıllar iç.inde bu parçala
rı ekliyecek bir lehim bulunur. A· 
ad korkunç olan yön, bugünkü 
çocuğun, bugünkü gencin okuya· 
cak kitabı olmaytfıdır. 

lıtanbulda yer yer kitap evle
ri, bu kitap yurtlarının okuma ıa· 
lonlan yok değüdir. Bu yurtlar· 
da belki çağdtı§ kurağların ıüıü • 
ne oe 11r.ğına luıoul'lhmttn.'f.111akat 
i,lerinde ,ok değuli izerler var. 
Var amma bu İ%erler, ancak ta • 
rila bakımından değerli ıeylerdir. 
Çağdtlf llilgiyi, çağdtlf iıteği ve 
dÜfÜnüıü doyııramaz;. Doyııraca • 
ğım umıak ta o dilden kim anlı. 
yacak. 

"1ekteclir. ' Memleketimizde ilk defa avcı· Beyoğlu Sulh mahkemesine veril-
F Bunun bıraktığı aki•leri lar araımda yapılmağa baılanan mi§ orada hi.kim Bay Asım tara· 

Yapbfnnız arqtmnaya ılire 
binada, yuddığı gibi denize BÖ

mülmek tehlikesi yoktur. Yalnız, 
ııörüJen bazı çatJaldıldar için fen 
heyetine üzerinde keıif yapılma
sı hakkında bq vurulmuıtur. Bı 
çatlaklıklar çok eskidir. Fen bey• 
eti ıimdiye kadar bir arqtımıa 
yapmıı değildir. 

Amerikalı uzmanlar ransı'i matbuatınJa görmek bu atıf, bundan sonra yapılacak fından sorguya çekilmit ve ıer -
"1iimhürıclür. umumi atıflara bir batlangıç ola· best bırskılmııtır. Adliye takiba· Ayaaofya mozayiklerini a~an 

Bu ayın •onunda Ceneıırede caktır. Birlik, bundan sonra atıcı· tına devam etnıektedir. Amerikalı uzman Vitmor'un "A· 
topl k k • H b • • • lık sporunu' canlandırmak V.ı'n u· R • ö k merikan hizana enstitüıu··,, nden anaca on•eyın a eı lfln• •7 Bay Şevket cmzı, te i ma~ 
f1luılar Soıyeteıi nizamnamesinin mumi bir atıf müsabakası yapa· ıada oturan Doktor Burhan Feh· iki arkadaıı daha gel~ittir. 
15 • • _,,.J · ·· t tk"k _, caktı Bunlardan Emeraon e"•tı"tu""nu'"n 

Saklamak neye yarar, bugün 
ellri kütüphanelerin liir düıünce 
müzeainden bClfka anlamı kalma· 
m11tır. Uzmanlar - mutahaıaıı· 
lar - için paha biçilmez birer ha· 
zine olan bu yerler. yeni yetifme· 
lere göre bir beyin tüneli bir: 

ınc:ı maacıe•ıne gore e ı eae- r. minin kendi karısma tecavüzki • ·-
~eğini ileri t/Ürm4ktedirler. -=============-==- k hA •· · b .. as baıkanı ve Gano bat sekreteri· 

Len/iyanı İle .nnlmı ytıDnaJı. rane ba tığını, ac.ısenın uyuz· d' Ş fı . 
Ehıelsiyor gazele•İ kon.eyin tadır: :ır- den çıktığını söylem~{tİr. ır, e r~mize tayyare ile gelnıit· 

l,ir uzlQfmayı .ağlamlClfhracafı- lerdir. Bir kaç gündür Ayasofya· 
,1 ileri .ürmektedfr. Eko dö Pari "Herhalde, Uluslar Sosyetesi Bay Şevket Remzi, bundan da Vitmorla birlikte çalıımakta-
ıunlan ıöylemektedir: kalacak, biz de ondan ayrılmıya- birkaç yıl önce de ııene Ankara dırlar. Bugün ekspresle Parise ııi· 

"ltalyaya yardrm etmek husu· cağız. ltalyaya yardım etmesini ne caddesinde rastgclıliği yazıcı Bal deceklerdir. 
•undaki dileğimi L büyüktür .. An . kadar istesek, es~ll menfaatimizi Vi.Ji Nurettinin üzerine bir kıs· y 

r J k 1 teıtkı"I eden bı'r •eyı de cröz önün. kançlık meselesinden dolayı ta . eni buğday fiyatları cak en yeni arsıu.usa yü en eri· s- s- • 
lnizi _ tea.hhütler!mizi _ tanı· den uzaklaıtıram:ıyız. ltalya, bu· banca ile atet etmif, o sırada Bay Dün borsaya 390 ton buğday 
lnamazlık edemeyiz. ltalyaya kar· nu anlıyacaktır.,, Vali Nurettinin bir kitapçı dük . gelmittir. Yumuıak buğday 6 27 5 
fı, Fransa dostçasma bir bitaraf. Franaaclan ' g#len bu alıi•ler kanına girmesi üzerine kurıun te- ile 6,32,5 arasında ve sert butd~y 
lık güdecektir· Habq ve ltalyan meıeleıinin yeni sadüfen yoldan geç?1e~te olan ve 4,22 ile 5,10 kurut arasında satıl· 

L~'-! h .. k... t" · kon .. •malara ••e~• .. olacn&.nı, din. hiçbir ıeyden haberı o mıyan Ak· mııtır. eu1:İn fatiıt u ume ının arsı- ""3' ., ne..- -- r 
1 • · h tl tam aazetesi memurlarından Ba ~ ===:=:====================== lı uıal yasaya riayet etmesini bek· lomatlara yenı, yenı •eya a er: • '/ 

leriz. Zira kenditJi Avrupa siyasa · ve lıonuımalar lır.atı ha.zırland1· Şevket adlı bir zata isabet ederek mahkemece asabi ve dimaği has· 
.._ı , 1 . d g"ını ao"'•termekt-.ıı·r. ayağından yaralaınıftı. O zaman talığı hakkında oo""st ·ı 

zın öz prensip enn en vazııeç - 9 ea Ş , e erı en rapor 
~e111izi bizden isti:remez.,, Sadri Ertem tevkif edilen Bay e\;cet Remzi , üz~rine serbest bırakılmııtı. 

- Ak Ü•tüncle karalar, biribi· 
rini kovalar! 

Deponı •ayılır. 

Son kuıaklann oliul il11ınitı 
bat vuracakları kitaplar gerek. 
Bunlar hiç diifünülmüyor. Ortac/11 
yarın için de adama umut vere • 
cek belgelere ra•tlıyamıyoruz. 
Dil bilenler, belki batka oluklar· 
elan •ı.zan kala ve gönül arma · 
ianlarına kavuıabilirler. Fakat 
aıd beılenmeai, anaçlanmaaı iıte· 
nen bunlar değildir. 

Uraylar "Belediyeler,, bunu 
düıünmeli. Yollardan, aohak le-

S. Gezgin 
rLfıtfen 11a11fayı fel'fri.ı;::) 

Raclın _ Korkmayın, köpeğim sf., Dikkatli avcı - Galiba buradan fil·ı 11 ılliiSL.naiii~t.e durmaYuiı.. ıer ıeçmlt olacak r... 
J• 

- Dolapta ne halt ediyorsun be he·ı 
rll. 

- Şey efendim·. Telef on ediyor • 
dam? .. 

Yağmurlu hnrnda sigara içmek İ.s·ı _ Benim 
tiyenlere bir örnek ı k zamanımda kızlar uta111r 

rzarırlardı .• 

.. - Peki amca.cıfım sen onlara ne 
soylerdin de utanırlardı?! .. 



l!!!!lll!IB 4 - KURUN Z1TEM~mz1935 

Mallar Rıdvan paşaya dair" Uluslar sosyetesi toplanıyor ~ 
Ucuzlah)acak yazılandan dolayı .. F h . do. stlug" u te;cih edece D' 

Gayri mübadiller yönetim Eski Şehremininin dama· ransa angI 
heyetinde çalışma dı Ercümend Ekrem, 

8
. J I ------.----------

Gayrimübadiller yönetim hey· dava açtı lr ta yan gazetesi Soruyor; Sosyete Mançuri 
eti toplanmı§ başkanlarını, sekre· Muharrir Ercüment Ekrem Ta- İşinde • • • • kaldı ? •• f 
ter ve veznedarını seçmi§tir. Iu tarafından "Hafta,, mecmua . DIÇID SeyırCl 

Ba§kanlığa Celal Galip, vekil- siyle "Tan,, gazete&i aleyhine ya
liğine Arif, genel sekreterliğe Şe· kışık almıyan yazı basmak dava . 
hap veznedarlığa Rauf seçilmit· ları açılmı§hr. 
lerdir. Davanın sebeb;, "Hafta,, daki 

Bunlar toplanarak gayrimüba· eski şehreminlerinden Ridvanpa· 
diller i§lerinin bugünkü durumu· şaya dair yazı v~ "Tan,, daki bu 
nu tetkik edip işe ba§lıyacaklar· bahse dokunan fıkradır. Fıkray. 
dır. yazan Peyami Safadır. Davacı, 

Satı§a çıkarılan malların UCU7.· kaynatası olan Ridvan Paıadan 
latılacağı haber alınmı§tır. yakışık almıyan tarzda bahıedil· 

lzmirde malların. aatııa çıkan· diği kaydiyle, dav1tcı yerine geç· 
lacağı haberi üzerine, bonolar bi- miştİr· 
ra'Z fırlamışsa da sonra gene eıki Ercüment Ekrem Talu, yazan 
halini bulmu§tur. ve neşreden kimseler aleyhine aç

Pells haberleri · 

Büyü mü yaptı? 
Kozan, bu iddiada 

bulunuyor 

tığı davalarda, beı§er bin lira taz· 
minat isteğini de ileri sürmüıtür. 

Mecmua ve ıa~ete aleyhine a· 
çılan bu davalar. henüz genei sa· 
vamanhktadır. 

Dün Jstanbulda iki kere 
il'aksimde oturan Kozan, za · yer sarsıldı 

nıtaya baş vurmu~, Lüleci Hen • 
Dün sabah şehrimizde iki zel· 

dek aokaeında 39 numaralı evde 
zele olmuıtur. Rasathaneden al· 

oturan Despinanın kendisine bü-
dığımız malumata göre, saat dör

vü yaptığını iddia etmİ§tir. 
dü elli dört dakika 38 saniye geçe 

Despinanın evinde ara§hrm:ı 
merkezi lstanbuldan seksen kilo· 

yapılmıf, birçok kağıt parçaları 
metre mesadefe bulunan ve otu· 

ile bir mangal bulunmuştur. 
MAKİNEYE KAPTIRDI - ranlar tarafından hissedilecek de· 

Galatada teneke kutu fabrikasın· recede bir zelzele kaydedilmiıtir. 
Beş dakika sonra bir zelzele 

da çalııan 12 yr.şmda Ahmet soJ 
daha olmuı, fakat çok hafif oldu· 

elinin parmaklarını makineye 
ğundan oturanlar tarafından his· 

kaptırmıı, yaralanmı§tır. sedilmemi§ti~. 
DEMiR ÇARPTI - Şaman -

dıradn bağlı bulunan Deoniı va - Mal almak istiyenler 
purunda çalıtan amele Saibin ba- Bazı ecnebi sosyeteler Türko· 
şına demir çarpmı§, Saip baygın fise baş vurarak Türk tecimerle
oir halde .hastalianeye kaldıTıJ - rİnden mal almak istediklerini 
mııtır. bildinniılerdir. Türkofis hu ya· 

iSKAMBiL YÜZÜNDEN - hancı tecimerlcrin adreslerini il· 
Küçükpazarda Unkapam cadde - gili tecimerlere bildirmiJtİr. 

sinde Hacının kahvesinde iskam- Ertuğrul Muhsine nişan 
bil oyniyan sarı Muharremle Sa • 

Şehir tiyatrosu rejisörü Bay fer arasında kavga çıkmı§, Mu 
Ertuğrul Muhsine, Fransız; kültür 

harrem bıçakla Saf eri kalçasın · 
bakanlığının "Officier d' Acade· dan ağır surette y:ıralamı§tır. 

BiR TAVCILIK _ Marpuç . mie,, rütbesi verilmittir. Bu, ar· 
tistlere ve profesörlere verilen bir 

çulardan geçen öğretmen Bay 
M h d it r l k b. nişandır. Avrupa yüksek san'at-

b 
e me be a l~ ıra : ır mu§t\t~ - karlanmn bir kıımına Fransız 
ayı on eş ıraya salan Roza ıs· k"lt'' bak 1 ğ .1 • . 

minde bir kadm yaka1anmııtır .• ,,:._:,__ıuıu an 1 mca verı mı§lır. 

Bu v:ıka, Rozamrı dördüncü va- Dünya siyasasına 
kası dır 

Garsonlar mektebi 
Garsonlar Cemiyetinin yakın· 

'da bir mektep açacağını yazmıt· 
tık. Cemiyet üyeleri önümüzdeki 
Sah günü toplanarak mektep 
programı ile mektebin iç nizam· 

. namesini hazırlıyacaklardır. 
Program hazırlandıktan aonra 

kültür direktörlüğüne bildirilecek· 
tir. 

Inekçilerjn kontrolü 
Ahırlar talimatnameıinde· 

ki bir maddeye göre, inek sahip· 
)erinin ölen ve satın alınan inek
lerin yazılması icin bir defte;- tut· 
malan mecburiyeti vardır. 

Yapılan son bir ara§hrmada 
hiç bir inekçinin buna riayet et· 
mediği anlatrlmııtır. Defter tut• 
mayan ahır sahiplerinin cezalan· 
·dll'ılması kararla§mı§tır. 

toplu bir bakış 
(Üstyanı Birinci sayfadadaJ 

rine dikkatli davranılmasını bildir -
mi~tir. Bu bakımdan konkordato hü • 
kümden düşmüştür. Bir çok katolik 
gazeteleri kapatılmıştır. J{ntolik 
papasları üzerinde gözcülük arttrnl • 
mıştır. Bir çok polislere karşı da-ra • 
lar nçılmıştır. Sözün kısası bütün Aİ
manyada Hitler idare i ile katolik • 
le.r arasında geniş bir sa"aş ve çatış
ma başlamıştır. Nazi gazetelerinde 
katoliklere karşı sert bir dil kulla • 
nılmaktadır. Bundan sonra Almanya. 
dn katoliklik Hitler rejiminin bir dtiş· 
manı muamele i görecektir· 

/Julgamtandaki hareketler 

Bulgaristan biryandan iç işlerin -
de büyük sarSintılar geçiriyor. Geçen 
haf ta eski Başbakan GörgiyeJ ba~ta 
olduğu halde yüze yakın tevkifler o) • 

mustu. Bundan onra ortalık durul . 
mamıştır. Yeniden sınır dışın.a çıkn • 
rılan büyük ~ıyasa adamları olmuş • 
tur. Bununla beraber birynndan da 
(Rodna Zaştita) cemiyeti gibi ulus • •=•==·--··-.... -····------, çoluk (milli.retçilik) adı altında or • 

nerlerinclen Ön<!e bu b'lf fenerle· tahğı karıştıran ve bu ~ üzclen evYel . 
rine para ayırmalı. Ornek kitap ce feshedilmiş olan sıyaMl kurum ye. 

- = 

~yurtları açmalı. Okumağı kolay niden hükumetçe canlandırılmıştır. 
l'Zflırmak uğrunda elinden gele· Bulgaristan karışık bir durum için-
ni e•irfememelidir. Çünkü her de bulunurken Spor Birliğinin Sofya
türlü kalkutlfm bilgi temelleri İia· daki büyük toplantısına Yugoslav 

gençlerinin de beş bin kişi ile gele · 
HlnJe yiikselir. Ger~ek olan yal rek katrlmı~ hulunmasr h~r yanda 
nr: İ§le fiatlaF. önemle karşılanmıştır. :tıulgarlstanın 

S. Gezgin iç işleri hakanı Atanasef bu münase • 

Napoli, 26 (A.A.) - ''Bian · 
camano,, vapuru, dün Napoliden 
yola çıkmııtır. 

Bu vapur, dogu Afrikasına. 

mitralyöz gruplarına mensup 30 
subay He 1.100 asker ve sömürge 
kıtalarına mensup 150 ıubaylıt 
800 nefer ve ayni zamanda 600 
uzman ( mutahassıs) İ§çi ile ö -
nemli miktarda haıp gereci (mal
zemesi) götürmektedir. 

Biancamano vapuru, Sina ya 
uğrayarak ayrıca 21 subayla 580 
asker yükliyecektir. 

Bu suretle 200 Jen fazla subay 
ve 3.000 nefer taşıyan vapur. ltal· 
yan Somalisinde Mogadiçyoya 
gitmektedir. 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter 
Ajansının diplomatik aytan yazı· 
yor: 

"Şimdi Romada. yapılan ko · 
nu§maların ba§hca amaçlarından 
biri, İtalyayı, Hahetistana ait İs· 
teklerini ekonomik bir alanda 
tahdit etmek üzere kandırmağtl 
çalıtmaktır. Bu teıebbüs, timdiye 
kadar muvaffakiyetsizliğe uğra • 
mıttır. 

Fransız çevenl~ri, uluslar sos· 
yeteıi konseyinin toplantısından 

evvel bir uzlaşma esası bulunabi· 
leceğini ummaktadırlar. İngiliz 
çevenleri, Fransızlar kadar nik 
bin değildir. 

İT AL YADA GOSTERILER 
Paris, 26 (A.A.) - Matin ıa· 

zeteainin Roma aytarr. dün aüel 

kuvvelerin Afrikaya hareketi eı· 
nasında yapılan co~kun gösteri 
leri anlatmaktadır: 

"Göstericiler, İngiltere. Japon· 
ra, Uluslar Sosyetesi ve Habeşis· 
tana karşı yazılar!i'\ dolu ilinlaı 
taııyorlardı· 

Habeı meselesinde dostça bir 
rol oynadığı, burada herkesçe hi· 
linen Fransa, alkışlanıyordu. 

Fransız elçiliijinin bulunduğu 
Farnese ıarayı önünden geçen 

halk, gösterilerJc bulunmuş v~ 
büyük elçi Kont de Chambrun. 
karısı ile balko:1a çıkarak halk~ 
görünmek zorunda kalmıştır. 

Roma 26 (A.A.) - ltalya hii 
kiımeti, Uluslar Sosyetesini bırak· 
madan, doğu Afrikasında kendi· 
sine hareket özgüı lüğü verilmek 
suretiyle kabule değer bir kotar· 

4WSU &illli&d&llllmı•""'' ,.,_"""'' ..__ auıı 

betle söylediği sözlerde Bulgarlarla 
YugoslaYlann bir daha biribirleri ile 
harbetmiyeccklerini bclirtmi~tir· 

runanistanda lıüJ.:umet lıulıram 

Son haftanın önemli hadiselerin • 
den biri de Yunan kabine inin de~ir 
mesidir. Hükumet çckilmi:.', eski Baş· 
bakan Çaldarisin başkanhğı altında 
ol:ırnk yeni bir hiikumet kurulmuş • 
tur. Bu deği ikliğin sebebi general 
Kondilis Atinada iken cümuriyctçi ba· 
kanlardan birinin cümuriyet rejimini 
müdafaa eder çekilde diye,·de (be • 
yanatta) bulunması, buna knr§ı kral· 
cı bir bakanın da krallık rejimini mü· 
dafaa etmiş oJma~ndır. Kondilisin bu 
türlü hareketlerin e' '\'Clce kabul edil· 
miş olan prensibe uygun olmadığını 
ileri sürerek çekilmesi buhranı do • 
ğurmuştur. Bir aralık Kondilis'in ye. 
ni kabinede bulunmryacağı her tarafa 
:rayılmı§ ise de doğru çıkmamıştır. 

Bununla beraber Yunanistanda cü • 
muriyetçiler ile kralcılar arasındaki 

çatışma hareketleri durmuş görün • 
mUyor. Bir takrm cümurfyet~f işçile · 
rln grev ilfln etmeleri hunu nçıkça 
g1Sstermektedir-

ASIM US 

ma yolu bulunması mümkün ol · 
duğunu sanmaktadır. 

HükQmet çevenleri, Japonya 
tarafından Çinde yapılan hare · 
kellere kar§ı daha az §İddetle 

protesto edildiğini kaydetmekte · 
dirler. 

İngiliz kabinesinin Habe§ista· 
na silah ihracatı için müsaade 
vermekten çekindıği dakikadan · 
beri İtalyan kamoyu lngiltereye 
karşı daha müsait bulunmakta • 
dır. 

Söylendiğine göre Bay Eden, 
Cenevrede itidal göstermek husu
sunda talimat almıştır. 
lTAL YA UZLAŞMA KOMiS
YONU MESAlSlNE lŞTlRAK 

EDECECINl BiLDiRDi 

arka olmak için Uıuslar Soır' 
sinden ve lngiltereden ayrıl~ O v. 
nın hiç muhtemel olmadığını gör 
ve etmif tir. ayr 
UYUŞMA lHTJMALİ Y01' dı 
Roma, 26 (A.A.) - Dipl~ ei 

tik çevenler, Bay Suviç ile f 1' de 
sa ve lngilterenin Roma elçili~ kül 
ri arasında dün yapılan koııd re.r 
malardan sonra ltalyan - H~ le 
anlaımazlığı üzerinde bu def ke 
Jetler arasında. bir uyutma yJ dU 
masr ihtimali olmadığı fikrindl 
dirler. bo 

Gene ayni çevenlerin kanal ol 
ne göre Bay Muudininin "Rielf ,( 
onc,, da bulunmaundan dolJl 
dünkü görü§meleı· kesin bir t11> Se 
hiyeti haiz değildi. cu 

Cenevre, 26 (A.A.) - ltaly;ı JAPONYA BU lŞE '1 
ki hükumeti, ltalyan - Hal>et uzla§· KARIŞAMAZ! 

ma komisyonunun mesaisine ye· Roma, 26 (A.A.) - Giorll 
niden ittirake hazır olduğunu u- d'halya ltalyan - Habe§ ani" 
lusal sosyetesi ıekrelerliğine tel - mazhğını uluslar sosyetesine ı' 
1ırafla bildirmiıtir. türmek için yapılmakta olan ll' 

Habe§ hükumeti, 25 Mayıs ta· rekette ve bu anla,mazhkta Jı 
rihli anlaımada mevzuu bahsol • ponyanın muhtemel durumundl 
mıyan meseleleri görütmek iste · bahsederek diyor ki: t 

diği takdirde uzlaşma komisyo - Devletler, bu mueleyi Ulu.U 
nunun uğrıyacağı muvaff akiyet Soıyeteıinin yargıçlığına san~ 
sizlikten mesul tut\'l.lmak tehlike· dan önce Japonya Mançuriyi ':' 
sine maruz kalacağı kaydedil · gefirirken ne İfİn bu ıoıyete# 
mektedir. ıeyirci kalmıı olduğunu anlat 

Sanıldığına göre, ltalya müs · lıdırlar. 
bet yeni tekliflerde bulunmıya Japonyaya gelince, kom§a6" 
caktır. nun topraklarına ıaldırafl "'l 

ULUSLAR KONSEYi 31 DE memleketin ltalyan . Habq at'lof 
-~...,.~, ... -... ·trn.·--~-1-:mıı:rr;"ı ~.R~t!a t z:; ctına OZ yl"d 

Paris, 26 (A.A ) Uluslar Sos · 
yelesi konseyinin l:.u ayın 31 inde 
toplanacağı resmen bildirilmek · 
tedir. 

Frans~.nın ltalya - Habeı an· 
laımazlığına k:ır,ı alacağı durum 
daha belitilmiş (layin edilmi§) 
değildir. Bay Lavalin Fransayı 

İngiliz ve İtalyan dostluğundan 
mahrum etmemek ve bundan baı· 
ka uluslar sosyetesi prensiplerine 
bağlı kalmak suretindeki politi · 
kasının kabine tarafından onan 
dığı söylenmektedir. 

Diplomatik çevenler, ulmlar 
sosyetesi konseyınin, ltalya ile Ha
beşiatanın uzl&§mak üzere tekrar 
konu§malara 1>aşlamalarını te 
min ettikten soma, toplantısına 
son veri1ece8i fikrindedirler. 

JNGIL TEREDEN SiLAH 
GÖNDERİMi 

Londra, 26 (A.A.) - Time~ 

gazetesi yazıyor: 
ltalya ve Habeşistana silah 

gönderilmesi için istenilen müaa· 
adelerin reddi hakkında lngilh: 
hükumetinin verdiği karar, mu · 
vakkattir. Kesin olarak tatbik e · 
dildiği takdirde bu karardan, si· 
lah fabrikaları o)mıyan Habcşis 
tan zarar görecektir.,, 

Times. İtalyan - Habet anla§ 
mazlığına barııçı bir çözge bu · 
lunmazsa., bu meselenin yeniden 
inceleneceğini ilave etmektedir. 

Uluslar sosyeteıi konseyi, 
harbetmeleri muhtemel olan ül 

meye hakkı yoktur. JapottYD~1 

her ne ıekilde olursa olıun bt.ı ıt 
kanıması yalnız ltalyaya ko~f 
bir Jüımanlık haıeketi olmak il 
kalmaz, fakat ayni zamanda Ja 

• d' 
ponyanrn ekonomik ve yantıd 
rupal amaçlarla Afrika ulusforı.' 
nın topraklarını ele geçirmek içİ' 
beslediği yeni emperyaliıt düıiitt 
celerin bir belgesidir. 

iT AL YANIN YENi 
TEKLiF! MI? 

Londra, - ln~ıliz Dıt Bak•"' 
Sir Samuel Horru gören ltaly• ' 
mn Londra elçisi. Mussolinin 11 

ni bir teklifini ortaya koymu!t~ 
Bu teklife göre ltalya talepler• 
değiştirmit, Eritre ile Somal~f 
biribirin:: bağlıyan bir koridor ıt' 
temiştir· 

Mussolininin bundan baıka, 1' 
talyan müstemlekeleri hududun,' 
da bulunan üç Habeı vilayetiıı1' 
kontrolluğunu da talep etmi§tir• 

ı . R .. t8 
Dıt ıleri Bakanı T evfık ut 

Arasın yakında lıtanbula gelııı" 
si beklenilmektedir. 

Buradan Cenevreye gideC~ 
ve Uluslar Kurumunun fevkali 
toplantısına İ§tirak edecektir• 
Fransızça Le Ju: gazeteainin y•~ 
dığına göre Scvyet Dıf aaıc-ıı. 
Litvinofla Rü§tÜ Aras ltalya - ~' 
beş anlaşmazlığında misakın h•~ 
fiyyen tatbiki hususunda ısrar e 
deceklerdir. 

kelere silah ihracntı meselesi 
de meşğul olacaktır. 

ÇARE BULACAKMIŞ 

Kanada, Danimarka, lapan~ 
delegeleri İngiliz tezine ınüz•~,, 

İl«' rat edecekler, Çeko&lovakY• \, 
balyayı daha geni, bir nıikY•1i .. 
tatmin edecek bir tarz aranı•':ıı
çin F ransaya müzaheret edeC 11 
tir. Diğer taraftar. Amerik•~1 ,, 
ltalyaya Kellog Misakının ~.• ·ıı· 
mil etmekte oldu~ taahhiJclU 

1 
.. 

tar eden bir beyanname çık•t• 

Va§İngton, 26 ( A.A.) - Bay 
Norman Davis, Uluslar Sosyetesi· 
nin, Habeı - İtalyan anla§mazlı· 
ğına barı§çı bir çözge bulmağa 
muvaffak olaca~ını söylemi§tir· 

Bay D:ıvis, Fransanın, halyaya caktır. 

ı 



1<.QAL KOSTAHTlN \N 
SEVGİLiSİ PRENSES PAOLA 
D'OSTEl-lEiM'l N HATIQAlAlı\ 

Diıimize Çevıren: .. . 
Ben de 

dans 
Şehrazad gibi 
edebilirim ! 

•akit bu dünya bana çok ıenit Ben kendiıine: 
&Cirüııür, ikimiz biribirimizden - Olabilir. Fakat benim için 
•Ynldıktan, aerbeıtimi elim• al· deiil. Benim para itleriyle ali· 

dıktaıı ıonra bu alemde bir çok kam yoktur.,, 
ejlenceler bulabilectime hükme· Diye cevap vermittim. 

k
derdim. icap edrftlfl büyük müt· Ben .Ame

0
rikada. ~ıu: zaman 

ülit ile d ücedele etmeie ka· oturmadım. nun ıçın u mem· 
rar •er· d" e ms a bir takım ıah· 1 leket ahaliıi hakkında etraflı tet· 

rr ım. onr d T y 1 
te &htlk tellkkilerinin üıtüne kikler yapmıt •i• ~m. a nıı. ı~-
kendimi yükıeltm•ti dütünür • liti ıilzel ~azı müpbedeleramı 
dlbn. nakledeceiım. 

Nihayet karanlık içinde kay· 
bolnıuı ehemmiyetsiz bir varlık 
olnıaktan kurtulmak iıtedim. 
.(Hennan) a ayrılalım, dedim. 

Şiıııdi artık evimde yalnızdım. 
Senelerdenberi Hermanın meT • 
CUdiyeti ile canlanan bu eyde yap 
Jalnız kalmıttım· Sofradaki lkin
lci örtü kalktı. Dolaplar, çekme • 
celer eavapaız ve etyuız, yatak 
~bot, her taraf ıüktlt içinde. 
Bu müthit bir ıeydi. Bu matem 
bütün matemlerden daha acı idi. 
Siiratle Pariıten çıktım. Ve Bri· 
lanyadan Nevyork yolunu tut· 

-V-
Bir aktam doıtlarımdan bir 

kadına davetliydim. Operada bir 
locada Ruı balelerini ıörmek için 

ıitmittik. 
Bugün Avrupanın hemen her 

memleketinde, hele Pariate Rus 
oyunlarından, Rus ıarkdarından 
herkeı bıkmıttır. Fakat o zaman· 
larda, 1912 ıenesinde bunlar da· 
ha bir yenilik, bir moda idi. Ben 
bunlardan büyük bir zevk alıyor· 
dum. Adeta bir kaç ıaat kendimi 
rüya içinde sanıyordum. 

Oyun bittikten sonra dostum 
beni evine davet etti. Buruı Ho-

- 6- lan Hause'de küçük bir apartıman 

Nevyorka giditim ııhhi ıebep· idi. Doıtmn buradan tehi~ gel· 

t\Urı. 

ten dolayı idi. Orada Doktor Cur· mek iıtedii.i zaman iniyordu. 
tica adıncla bir mutahaHııı bana Çünkü evi Nevyorktan çok uzakta 
lllethetmitlerdi. Giderken yanı • idi. Dostum yalnız olarak ıupe et· 
illa --1.- b b ld tikten sonra bana: "Şimdi sana 
On &.,.uauatımı da era er a ım. 
h "" d• Nevyorkta görülecek göıtereceiiim ki ben de Şehrazat 
• ;:""' ı.... itleri vardı. Bizi Ame- gibi danı edebilirim.,. dedi. 

Y• (Maureıania) vapuru .. Bu kadın elektrik lambaıının 
~dii, Bütün eephat •numda ayclmlılmı hafifletmek için o.eri· 
u ••Purda benim hakkımda 181- ne ince bir tUI lrttU. Yan karan

terilen yakın ve ince alaka fnka - hk ocla •rielnde eo111ndu, hemen 

l
l&de idi. Bu alaka yemek mönü . çırçıplak olclu. Vücudu kGçGkt6. 
•ri · d b Fakat eliıtiki idi. Omualan üse

ııın üstüne benim a ımı aı · tı"---1c d" d rine bıraktılı usun u.çları beyas 
· ~ kadar ileri gi ıyor u. F omuzlarından etrafa dökülüyor, 

L &kat Amerikya ayak basar ta dizlerine kadar iniyordu. Eli 
1 l.lıııaz bir takım tatlız vaziyet· ile üzerine aldılı ince ve ıiyah bir 

ter~ kartılqtım. Amerika ıaze· ecı1 • tülü abankli bir tekilde o)'Jl&byor• 
. en etrafımı aldılar. Kendile· du. Beyaz ve küçük ayaklan dö-
:e se~a.hatimin ıebepleri hak· ıeme üzerinde bir kut çnikliliyle 
tea·d ... '6iru ma~Gmat vardim. Er· ,,.,..uyordu. Ara sıra burun de-

ı l\inii Amenkan ıazetelerinde -T 

dıu tarzda batlıklar ıörerek --•ır· likleri seniılemit ve titrer bir 
1111: -s-s halde bana yakla91yor, dizlerini 

''Amerikaya sağır bir kontesin bana deidiriyordu. Sonra yan ka· 
telifi! pah ıözlerle bakıyor, karanlık ıe-

" celerde parılckyan yıldıslar ıibi 
et· Neyyorkta Gotham Motele in· bu pzlerden ıarip bir ziya parlı· 
un. Yirmi ..:ı- kadar doktor B l hak"kat ·~h· Cun· ,. ...... yordu. u ıöz er ı en •• ı 

ına ın tedaYi usulünü takip ve füsun.kir idi. 
;ttinı. Falcat hu tedaviden hiç bir ;:da ı&rmedim. Bu arada Ame-

(Arkaı var) 

ada (ları matbuat) denilen ga· 
Zete( • • k Be . enn 11 encelerine uğradım. 
V ~mı taıh11m dolayısıyle(Sase-
d ~nav) aileıi hakkmda yazma· bt ları rezaletler kalmadı. Bere-

•--in ki ben tanmmıı bir in· 
:;lmadıtım için bu renletli 

1llt sok uzun ıürmedi. 
-ı~•da bazı kimaelerle qi· 
milJard ettbn. Bunlar anamda 
ed9Jiın ~~ ~d da vardır. itiraf 
kadar 1 

• adanı bent pek al&· 
bo ı e~ıyordu. ÇOnldi ldlçUk 
.:ıı u, :~~~h, idi bir adamdı. Bu· 

a uaralier benim hakkımda 
Çok nazile, çok mültefit bulunu· 
Jordu. 

Bu Mlam kadınlar arumcl• ıa· 
Jet lcola,·muTaffaki,.ıler elde et• 
•ete •lıtmıt oldufmıdan benim 
laeadieiae kartı bydlıs blıt1111a 
laa,... ed17otdu. Bir sGD hana: 

- Bllf7or maaunu, ben neyi 
temıil · edlyormn. KUTTeti, parayı 

• 

Gizli ayin yapanlar 
Neqehirde gizli iyin yapmak· 

tan ıuçlu 25 kadınla bet erkek ya· 

kalanmııtır. 

Göynükte bayındırlık 
Göynülc 26 (A.A.) - Her ta· 

f bai 
v: bahçelerle çevrili olan 

ra ı . b 
Göynük her yıl yeni yenı ayın-
dırlık eıerleriyle ilerleme yolun
da hızla yürümektedir. Dijer yıl 
için de bir fırka ve bir de uray 

kuraiı yapılmıtıtr. Bir çocuk.~ 
çeıinin de duvarlan çevrılmıt, 
bahçenin ıanzimnie bat~~mak il· 
zere planı beklenmektechr. 

BunCJan bafka iyi b'r spor ala· 
nı da yapılarak etrafı duvarla 
çevrilmeie baflannutta· 

• ÇANAKKALE HOKOMET 
HEKIMLICI -Çanakkale, (KU· 
RUN) - Hüktlmet tabipliline 
atanan Bozayük hükUmet tabibi 
Bay Muhlis ıelerek buradaki öde
vine baılamııtır. 

. -
l ilim hareketleri: 
·-----iıiııllıiıı-
KanserinveRoma- ÜLKEMİZDE ft 
tizmanın sebepleri~~~~~~~~~~~~~~~ 
Radi~tezi ziraata nasıl 

tatbik ediliyor ? 
Yirminci ytizyılın ilk yirmi bet se

ııesinden sonra kendisine bir '°k ta • 
raflar bulmaya başlıyan tıbbi "Ra · 
disesi", Fran1&da, ıon ıünltrin en 
çok nıilnakap edlltn ve ilf'rliyen i· 
Jim bölümlerinden biri.si oJmuıtur. 

Pariste kurulan uluslararası radlstezl 
hekimler kurulu bütün kanst:rli ve 

romatizmalı evleri meydana çıkar . 
mak için çalışmaktadırlar. Bunlara 
göre. kam;er Ye romatizma, bazı top • 
raklardan yukarıya doğru çıkan bir 
takım elektrik dalgaları vuıtasfle ü
zerinde lnp edilen evlere yayılmakta 
ve orada oturanları kamer ve roma -
tizmaya yakalatmaktadır. Bu yeni il
ml tedrls için "Nis,, şehrinde bir 
enstitü açdmıı ve progranıını tilrlti 
üniversitelere yollamıştır. "Türk bay
tarlar cemiyeti mecmuası" nın tem · 
tnuz 1935 sayısında Ankara yüksek 
ziraat enstitüsü baytar fakültesi do • 
çentlerlnden profesör Samuel Ayso • 
yun Radistezi'nin tarıma <ziraate) 
tatbikine dair yazdığı bir yazıyı ente
resan buldufumuzdan, böyle bir nıe· 
sele hakkında daha iyi bilgi edine bil· 
melerl için okurlnrımıza vermeli fay
dalı gördük: 

Bu ıon zamanlarda çllt~rl ifgal 
eden milhlm meıeleler araMllda mala· 
ıuliln fi,,atını indirmek meıeleıi en 
mill•ilnl tefkll ebntktedlr. Radiltlıeıle 
bir, çok vaaıtalarla bu hizmeti Ua e
debilir. Bunun lçln çiftçimize tanm rtı· 
distheaie11ine ait bazı malllmaf verme· 
ğimlJnaaip g6rdUk: Radfathlıle eo • 
veld tanma na ziyade lbun olan un • 
surlardan ıuyun tedarikini temin e • 
der· Suyun nebatatın neşvüneması 

üzerine olan tesirini iıah etmeğe lü· 
zunı olmadığını :annadi11orum. Çift • 
,,.ı llfllfJfl/ldl,_ ..,..,,.Tı olan ...,,,.rd. ""' • ..,,, tôluunltlnn 
lıillfa W .,.,,,,. ,,,,,.,,.... N lalf1vef lnball...,,.,,. /ıııoWIU ....... 

IC.UtllltllJalmu toAıultlann lat11ta, 
ü}enne ,,..a ..,.ali olııp olmatfılını 
anlamak lfln bir ""'""'1' bir llUllavııa 
N ,,alıııt NI IUeriM hıllllard ve 
,,adnin (JOTH ntllteNcdlı olmak ize· 
re pantUU U. ,,.,,.,,.,,. edertlnlz. 
PandlU ıallam tolııunlar llnrlnde 
ıaat ,,.ıtovanlan uttimnetlntle üvrf 
bir, laar11td wrlr. Bt11talar, de/eaere 
olanlaT IUerlıab JMnll bir laareket 
gani ıaat yelkovanlannın aksi iatlka· 
metinde blr deorl hareket oerir. 

Tolıumla1'1 tJögle agırmak ile meıe
le bltmlf de;ildir. Bunlann içinde en 
~ .,,.,., ,,.,,.,,,,.,,. malUt olCIJll Uf
,,,. 1bun4ır. Brl-"" lauual bir dlet ,,_,,.ue IJlpuilr. Franıada Prole • 
ıör Laroar'OllUll Rna Ziraat JMlcU • 
6lntH FratUu IJMldaılan w patatn· 
ıerı /aaikuUlll ,,,,,ıılı tetklkat ,.,,, • 
cnlnü 1nıld""1ardan !5 ıantlıMtre • 
'l/t kadar N ptttatnlerden 18 ıantf • 
JMtre11e ltaclaT •vee tuline malik o
lalar en ı,,ı ınahlul ~rlrler. 

Toluunu NflUcl~n ıonra ebeellmlz 
toprakta ı,ı 1111""1Nma bulup 6ulma • 
11aealuu ttll(ln M61llrlz. Bunun '9fn 
bllanıltıeai olan topraktan bir ınUc
dar alınır. EltU~k tobmtlan da bir 
kuım kanıtınlarak pandlll Ue nuı • 
~ edUlr. Pandlll üm 6lr la•• . 
ket HrlrH o toprak M6atuı ne,,,One
ması için ,,.,,va/ık olduluna deldin e-
der. 

Topralı glJbrelerMlt 11anl lcendlaine 
ltizım gelen unıurlan ı-eya tabiri a • 
harla kendisinde nokıan olan mad • 
deleri radlath••le Ue ta,,in edebUlrlz. 
Bundan baıka tarlanın her taralının 
a"nl der6Cede gübrelenip giibrelen • 
medlği tayin edilebilir. 

Bir 11erde bir balıçede oega blr tar 
lada ekUecek olan n~batlann anııın • 
da aempatl bulunmaıı ldnmdır. Anti
patik olan ağaçlar, nebatlar geJullle· 
rlnln neıvanmıaıını ihlal ederler. 

Sempdtl antipati mcıeleıi inaanlar
da; hauvanlarda ve nnatatta dahl 
JMvcıdtur ... 

Aşıkı ile bir olup koc~:-
sını öldüren kadın! 

Bir boz eşek verip bir güzel kadın 
almak istiyen çingene · 

kızı Hüına adlı ıenç bir kadm 
hastalanarak Çoruma gelmit; 
memleket hastaneı;nde iyileştik· 

ten sonra kardeti Ese ile birlikte 
tanıdıkları yüzükçü Hüseyinin e
vinde misafir kalmak istemittir. 
Kadının ıüzel ve cana yakın bir 
ıey olduiunu gören yüzükçü Hü· 
seyin kardeti Hüsnayı boz bir e
tekle deiiımeii teklif etmif, bu 
teklif de kardetin pek hoıuna git· 
mittir. Fakat ıece olup ta yüzük· 
çü Hüseyin Hilsnanın parm•kla· 
rına yüzük ıeçirmek için odaıına 
ıirince kızılca bir kıyamet kop
mu9, konu komtu gecenin ilerlo
mit saatinde 10kağa f ırlamııtır. 

Yüzükçü Hüseyin 10ranlara: 
- Ben, bu kadını kardeti Ese

den boz bir eıeie aldım. Size ne 
oluyor? 

Demit, fakat kadm köyünde 
Kocaını öldüren "Hanım,, ktidın J evli olduiu için bir araba tutarak 

ve ktıTdefi hayır seven inaanlar tarafından 

Çorum (KURUN) - Çorumun ~ ozgaddaki köyüne gönderilmit
Çomar ballarında kokmut birce- tır. 
ıet bulunmuttur; etleri yer yer YUziikçü Hüseyin Çingenedir. 
dütmüf, bajıraaiı dıtan sarkmıı Ne denir? Çinıene pazarlıiı? 
olan cesedin Hacı Ahmed adlı bi- ÇORUM ÇOK SICAK 
reiıine ait olduğu anlatılmıttır. Bir haftadan 'beri ııcak Çoru• 
Derhal vak'a yerine giden mild- mu olanca hızıyle kavurmaktadır. 
deiumumt ve zabıta memurları Hararetin derecesi gölgede 30 u 
tahkikata giriıerek Hacı Ahmedi bulmu9tur . 
karısı (Hanım) adlı kadın ile 12 BU SENE SARMISAK BOL 
yqındaki kardeıi ye Çomar bal· Evvelce Çorumda...1niaisak .öı-
lan belCçisi Ahmedin öldürdüiü madılı ve kiolıunun 200 kuruta 
kanaatine varmıt ve her üçünü de kadar yükeeldi.ğini yumıtbm Bu 
tevkif etmiıtir. S6ylendifine ıö- yazılan okuyan bahçevanlar bü
re Hanım adlı kadm hafif metrep tün bahçelere sarmısak ekmitler
bir kadmmıf. Çomar baiları bek· dir. Bu yüzden aarmıaağın kilosu 
çiti ile münasebette bulunuyor· nun 2 kuruta kadar ineceii aöy• 
mut. Atıkına varmak için zavallı lenebilir. 
~ocaıım ~rtadan kaldırmak kasti ET FIY ATLARI iNiYOR 
ıle kardeıı ve aııkı ile bu cinaye· Çorumda Uray (belediye) et 
ti yapmııtır. f' ı ıyat arının inmesi için lizım ge· 

BiR ÇiNGENE P AZARLICI len tetebbüsleri yapmııtrr. Etin 
öteygiln Çorumda tuhaf ve tu· kilosu 12 kuruta satılacaktır. 

haf olduğu kadar da acıklı bir Çorumda modem bir mezbaha 
vak'aya rastlanmııtır. Yozgadın yaptırılmağa baılanmııtır. 
Kırık Soku köyünden Ese kaya CEVDET BAYKAL 

Jzmir Sörler mektebi 
bahçesinde ceset varmış? 

lzmirde Karııyakada Dam dö 
Siyon Franaız sörler okulunun 
bahçesnide gömülü bir inaan ölü
sü olduğu polise bildirilmittir. Bu 
nun üzerine okulun baıbçevanı 

Hanri bulunmuı, ıorıuya çekil
mittir. Bahçevan diyor ki: 

- Ben bu okulda altı yıl çalıt· 
tım. Bahçede insan ölüıünden ha· 
berim yok. Bir gün okulun ikinci 
mildürü bana "bahçede bir insan 
ölüeü ıömülüdür,, dedi. Fakat bu· 
nun buraya naııl ıömüldüiünü, 

kim oldujunu, kimler tarafmdan 
öldürüldüjünü l>ilmediiini söyle
di . 

Ardahan ilçebagı kaza 
geçirdi 

Ardahan llçebayı Ozdemir Nu
ri yanında eti ve çocukları oldu
ğu halde hudut boyunda bir oto
mobil kazası geçirmit, Batuma 
götürülerek hastanede tedavi al· 
tına alınmııtır. Kaza kaymakam• 
la ailesinin bindiği otobüsün 15 
metre yilbeklikten yuYarlanmuı 
ile vukua ıelmiıtir. llçebaym ya• 

ruı afırdır. Fakat hayatı tebli• 
kede delildir. 

ÇANAKKALE ILBAYLICI
Çanakkale, (KURUN) - ilimize 
Atanan Urfa llbayı Bay Ninmet• 

Hanri verdiii ifadede bu inun tinin yolu beklenmektedir. ilbay. 
ceaedinin eski kapıcı Said tara· lık itleri mektupçu Bay Alaettia 
fından buraya gömülmüt olduğu· yönünden aörülmektedir. 
nu töylemittir. Zabıta tahkikata l"":'--~---------
ve okul avluaunda araıtırmaya da yapılan ıizli ıeyleri bülctmete 
batlamıfbr. haber vereceiim ... 

En fazla dikkate f&Y&n ıörü· Demittir. Bunun için ortada 
len nokta kapıcı Mehmedin ifa· d b aı ııs ir i1ıbar olması ihtimalı" 
deaidir. Mebmed okul mUdilrüne 
l

iderek: de yard,r .. Zabıta tahkikata d 
d' .. 

-Bana nara vermezıeniz okul· vam e ıyor. 



1935 Yerli Mallar 
Elektrik sosyetesi paviyonunda neler gö ? • 

Işık tertibatının nasıl yapılması lizım 
geldiğini buradan öğrenebi.lirsiniZ 

Elektrik paviyonu, bu yıl serginin en fazla 
istifade edilecek paviyonudur. 

yarım daire teklinde . ve duvar·· 
dan verilıniştir. 

Yatağın iki tarafında, iki u · 
zun sehpa var. Bu sehpaların üst 
tarafında toplanan ı§ık, bütün ay
dınlığı tavana :ıkıettiriyor. Bun · 
dan batka yatakta, uzanıp bir ki
tap okuyabilmek için ba§ taraft'1 Elektrik pavyonuna toplu bir bakq 

yarım daire §eklinde bir ziya var· tertı'batından bahsetmek ı'•tı'yo . .. . . t rt'b t t 1 d ıı .. mu§ en ıyı e ı a vası a rın a 
dır. 

Elektrik pavyonundan bir köıe. 

Yerli Malların 1935 ergisini. büyük ideali duruyor: Bir banyo 
havanın kararmağa başladığı sa- ve elektrik banyo ısıtma aletleri. 
at sekiz sularında ziyaret ettim. 

Kapıdan girer girmez her ta M 

raf bol bir elektrik ı§ığı içindeydi. 

Banyo ve Elektrik 
cihazları 

Fakat bu keskin ı ıklar insamn Şimdiye kadar eski ahşap ev · 
lerimize elektrik banyosu diye bir 

gözlerini yormaktan daha batka 
ıeyin girmediğini bilirsiniz. Ora

lıirfey yapmıyordu. 
da bir hamam vardır; sobasını da· 

Biraz dinlenmek ve gözlerimin ha bir saat evelden yakmaya mec· 
aradığı gündüz ı§ığına yakın bir bursunuz ... Eğer, vaktin nakit ol· 

aydınlığı bulabilmek için bütün duğunu id<lia eden babalarımız 

pavyonları birer birer dola§mak
tan başka yapacak bir şey kalma-
mı§h. 

böyle uzun ve yorucu bir va11tayı 

kabul ettilerse, ancak bir banyc, 
ve elektnk henüz icad edilmediği 

Her halde hatırlıyacaksınız: için olacaktır. Elektrik Soayetesi
methur bir mesel vardır: "Kürk. nin bany<? ve elektrik cihazları -

nı gördükten ve müessesenin tek
kürkçü dükkanında gerek,, derler 

lif ettiği fevkalade ehven §artla· 
Onun için, ben de aradığım bu ı
§tğı ancak elektrik pavyonund~ 

'1ulabildim. 

rı işittikten onra, insanın bir e -
lcktrik banyo su uıtıcı cihazı 

almaktan başka yapacağı bir şey 

iki günde elli bin kişinin giri!) kalmıyor. 

çıkhğı Yerli Mallar sergisini zi - Elektrik pavyonunun ikinci 

yaret etmenin bir vatan borcu ol- kısmı, bir salon, bir yatak ve ye
duğunu herkes bilir.. Fakat bir mek odalariyle bir mutfağı göste· 

sergiden tam bir malumat almak ren yanyana yapılmı! küçük nü-
mune odalarıdır. istiyorsanız, küçük bir rehbere de 

Bütün bu odalarda, ıııklarm, 
ihtiyacın:z vardır. Onun için elek· 

e§yalara göre alınmıt fevkalade 
trik pavyonuna beıaber girelim: bir tertibatı vardı. Ziya, uzandı -

Sol tarafta, her gün yıkanama· ğınız bir sedire, yahut arkası üs· 

·dıkları için şikayet edenlerin en tü yattığınız bir şezlonga, bir tı

raş aynasına ve pencere kenarın· 

~ ... 

Yatak odası 

da oturduğunuz iskemleye nere

den gelecektir? .. 

Oda da ışık tertibatı 
Kendi kendinize bunu hiçbir 

vakit dü§ünmediğinizi itiraf edi · 
niz... Görünüşe nazaran, küçük 

ve ehemmiyet vermediğiniz, fakat 

hakikatte hayatını7a tesir edebi
lecek kadar mühim birçok feyler 
vardır ki, onları ancak bir muta
hassıstan öğrenerek tatbik etme· 
niz lazımdır. Elektrik pavyonu · 
nun oda:arında.ki ııık tertibah, 
böyle bir mutahassısm emirlerine 

göre yapılmıştı. 

Mesela, pavyonda g8recefini:~ 

yatak odasındaki ııık aydınlığ, 

Dimağı durğun insanlar 
için rahathğ 

Jki tarafta iki küçük komodin 
ayak ucunda bir koltuk, bir ye:
minderi, bir masa ... Bütün bunlar, 
gündüz çalı§mı§ ve sükunet için· 
de uyku iıtiyen bir adamın dü • 
şündüğü bir yatak odasından da
ha batka nedir?. 

Bu odanın yan tarafındaki sa
lona gelince arka tarafta bir bü -
yük ayna gözüküyor. 

Ziya duvardak' geçitten ve ay· 
nanın kenarlarından verilmİ§tir. 

Bu aynanın önünde orta yükseklik-1 

rum. Vitrinlerin iyi gözükmesi i -
çin lazım olan büyük ruhun iyi 

bir ziya tertibatı olduğunu bilmi
yen bir mağaza sahibinin süsliye· 
ceği vitrinden ne ümit edebilirıi-

niz?. 
Fakat Yerli Mallar sergisinin 

elektrik pavyonunu ziyaret eden 
bir mağaza sahibi, ıtık tertibatı • 
nın nasıl yapılabileceğini orada 
pek iyi olarak öğrenebilecektir. 
Fena J§Ik ve iyi verilmit ı§ık hak-

kında mukayeseli bir vitrin var 
dır. 

Elektrik pavyonunun küçük 

birisidir. 
Pavyonda rastgeleceğiniz bah· 

çe havuzları ve bahçe ziyaları da., 
zevkinizi derhal Üzerlerine çekeo 
en iyi bir yapıdadır. Bu bahçe ha~ 
vuzlarmda ziya dipten ve suyun 
albndan verilmiştir. 

Paviyonda teşhir edilen 
önemli eşyalar •• 

. ., 
Yerli MalJar ergi inin eleli • 

trik pavyonunda Yedikule hava,. 

gazı §İrketinin teşhir ettiği milli 

istihsal maddelerini de gördük.· 

Burada kok kömürü, ham katran, 
yol katranı, zift, ho.m benzol, tal"' 
fiye edilmit benzol, solvent nef• 

ter, asit feni'K, opstboum arooı 

lineum, benzollu ıiyah boya, pa· 

ıa kartı kullanılan alominyum b<Y 
yaaı, derilerin muhafazasın• 

mahsus ham naftalin, kal af a~ 
mahsus en iyi cinııten sert zift. 

Bütün bunlara ait malumatın 
Beyoğlunda Tünel meydanınd& 

Metro hanında verildiğini de öğ· 

rendik .. 

Nümune odaltZTında yapılacak aydınltk §ekilleri. 

Yerli Mallar sergisinin elek " 
trik pavyonu, 1935 sergisinin eıı 

fazla istifade edilecek bir pavyo• 

Mutlak 

te bir masa; salonun tam ortasın 
da gene ba9ka bir masa, dört kol
tuk, küçük bir masa daha .. Fakat 
bütün ıtıkların, salonda gizli ol
duğunu görüyorsunuz. Tıpkı bir 
gün ortasındaki gibi, her taraf ay· 
dınlıkla dolu .• 

Vitrinde büyük ruh ve 
ışığın faydaları 

Burada ister istemez, bizim 
mağazalarımızdaki yanlıı ziY...ı 

nümune odalarından yemek ode.
siyle mu~f ak ta ayrıca görülmesi 

nudur. Bilhassa, yukarda da i a · 

ret ettiğimiz gibi, ziya tertibatı 
bütün mağazalara ve evlere biret: 

dasında duvarda bir ayna, ayna· 
nümune olabilecek kadar fevka • 

lazımgelen iki odadır, yemek o -

nın önünde portatif bir büfe, or -
tada bir masa ve sandalyalar·. 
Mutfakta bir elektrik sobası var; 
bi~ su ısıtıcı i.let, bir buz dolabı. 

gene bir masa ... Yalnız burada 1-

tık tavan.dan bir avize lambasiy
le verilmittir. 

Akuariyum tertibatı ve 

elektrikle oda süsleme 

Pavyonda bu küçük nümunc 

odalarından sonra akvariyom te· 

ıisatını gösteren hususi havuz -

larla kar§ıla91yorsunuz. Biri yu . 

varlak, diğeri dört köşe iki ha · 
vuz .. 

Balıklar için yapılan bu ha 

vuzlar yirmi ile yitmi sekiz hara· 

ret derecesinde duruyorlar; kü -

çük balıkların tatlı bir yeşil renk 

içinde yüzdüklerini görüyorsu 

nuz !.. Bu Akvariyum havuzları 

bir odayı süslemek için düıünül~ 

iade tertip edilmiştir. 

Yerli MallaT sergisinde elek ' 

trik sosyetesinin gösterdiği b1J 

zevkli oda niimunelerinden doiıı· 
yı sosyeteyi tebrik ederiz. 

Banyo dairesi 



."KURUN,,u 
Yüz paraya indirmemizin sebepleri 

KURUN bir a7danberi fiyatını beş kuru~tan yüz paraya indirdi. Bu fe • 
dakArlığT, niçin yaphfnnızı soranlara \·erdiğimiz ce\·ap şudur: Bir memle • 
ketin kültür harsını yükseltecek olan en birinci elemanı gazeteleridir. Bir 
gazetenin ise bunu yapabilmek için her şeyden evvel fiyatının ucuz olması 

lbımcbr. 
Kurun, arkadaıları arasında, böyle bir fedaklrhftn büyük lüzumunu ilk 

sezen n göze alan bir gazete oldu. Her gün özen ve önem verilmit 8, 10, 12 
sayfalarla okuyuculann bir gazetede aradıktan bütün faydayı ve manevf 
zevki fazlasile temine çalıııyor. Kuru nun büyük bir itina ile hazırianmıı 

aayfalannda siyasal hadiseler adım a dım takip edildiil gibi, memleketin en 
tanmmıt yazmlannın hikiye ve roma nlan neşredilir. Yakın tarihe ait bir 
çok mühim hidiselerln biyogTafisinl ''KURUN, da bulursunuz. Şimdiye ka • 
dar en çok okunan müelliflerin yaııla nnı toplamakla ün almıt olan Ku • 
run, gilndelik h&dlseleri aslında oldağ 11 gibi ortaya koyan yeglne gazete • 
dir. Kurun'a okumakla bet kuruş yeri ne yüz para gibi en kUçük bir para ile 
temin edebileceflniz bütün bu bilgilerden sonra, bütçenize btlrflk bir men-i Caat de temin etmiı olacaksınız. Mem Jeketin posta olan her yerinde, isti7en-

s rnaınıo.ı l Jer, yilz para yerine iki kuruşa yakın biri para vererek gazetemizi kendi a-
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l H•iiııd"'"',.e yaklanna kadar da ;gelmiı bulacaklar dır. 
\ 

11111 
ı• lilll•Mııın•ıınnısııiMltitıtMlfl''-.""''""'"''"''-""ıhfll(ıttllllllln:nQid• aauı ıı1t""lfttllilllllllı-'~nn ıuı1ı•'*'IPIJlillillll11n:-....-ıiillltuutJiiiRl:111ııııııu1111uut11ıt1ııı:ı11 

~ ~ııtft111'11mntd u..... -~~ ..... n 
f,;\"111ıııııı.~1111ııııııııı1111nı 1111 w.-• ..... ·--·•••ıw•n•m•••&ı1111ıau ... 11mıa•ı ~ 

~----~' r·= • 2 

- -·- Bütün Dünyadan En 
Doğru Haberler 
KURUN, diler ıazete arbdqlanndan, •

dece f~atmm ucuzlufiyle aynlmıı delildir. lıtih· 
barat kadl"OIUDU en ıenit bir tekilde memleketin 
her tarafına yayan KURUN, diler arkadqları 
aruında birinci plinda ıelen bir pzeteclir. 

Ankara, lzmir, Trabzon ve Adana sibi !;elti 
batlı tehirlerimizden baıka en uzak prk köyleri
mize kadar haber alına vuıtalannı yayan KU
RUN'un memleket ıayıfaları, Tiirkiyenin her ta
rafmda yii)uelen 1e1ler ve meydana ıelen hidiıe
leri en sadakatle anlatan 1ayıfaJardır. Bundan 
batka dıt memleket hldiıelerini J6rli yerinde ta· 
kip edebilmek için Avnıpanm bütün merkezlerin· 
de KURUN'un huauıt birer muhabiri n.rdır. Bü· 
tün bu istihbarat itlerinin sadakat ve ırhhatl, KU
RUN'un 18 yılı apn uzun çalqma saatleriyle te
min edilmiıtir. Bütün doiru, iyi ve yerinde hava· 
diıleri ancak KURUN'da bulabilirainiz .. 
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llinlannızı 

"KURUN,, a 
• • 

verınız 

KURUN sabah ga
zeteleri arasında 
en ucuzu, en fazla 
satılanıdır. 

llAolarıoızı 

KURUN'a 
veriniz.. 



Kıskançlık 

du. Aslan sayesinde her gün elde 
ettiği nimetlerle vücudu da a· 

Vahti hayvanların padişahı o
lan bir aslan vaktile diğer hay
vaıılara en kü~ük bir zarar ver
memeğ e karar vermiıti. Yalnız 

karar vermekle kalmamıt, tatbik 
yo1una da girmitti. Bundan dola· 
yı kendisinin idareıi altında olan 
yerlerde kurt ile kuzu bir arada 
geçinir olmuıtu. 

da~akıllı geli§miştl. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

F akat bu hayatta rahat ve ıa· Hele beri tarafındakini yakalım da... Ondan sonra 
adet ile zorluk ve felaket daima K k l b k 1 
iniş ve yokuş gibidir. Biri bitme- ara arta U ateşten ZOr UriU Ur 

Civarında bağlık ve bahçelik 
bir mesire vardı. Aslan bir gün 
buraya aittiği vakit bir ayıya 
rastladı. Ayı Etiketin icap etti· 
ği hürmetkirhklarda bulunduk· 
tan sonra aslanın faziletlerini, a
dalet severliğini göklere çıkardı. 
Sözünün sonunda: 

- Hayatımın biricik dileği 
bendeleriniz arasına girmektir; 
Hergüp fınat buldukça ayakları
nıza yüzümü sürmektir! dedi. 

Bu sözleri duyan aslan gerçek· 
ten memnun olmuıtu. Biçare ve 
zayıf hayvanlara taarruz etme• 
mek §artile ayıyı, kendi yakınları 
arasma kabul ettiğini bildirdi. 

Gene bir gün aslan bu mesire
yi geziyorau. Bu defa bir deve ile 
karşda§tı. Bu, sahibinden uzak 
Ciü§müı, çöllerde yolunu §aşırmış 
bir deveydi. 

Aslanın yanında olan hayvan
lar deveyi görür görmez. üzerine 
hücuma ha:zırlanmıtlardı. Mak· 
aa.tl.a.rı da onu parçalayıp yemek
ti. Fakat bunu hisseden ulan der
hal bu hayvanlara bağırdı: 

- Bu zavallı deveden ne iater· 
ıiniz? Benim biikmeltiğim yerler· 
de hiç bir hayvanın kılma bata 
gelmez. 

Aalan deveyi yanma çağırarak 
bir çoY iltifat etti. Bu iltifattan 
cesaret alan deve sergüzeştini an
lattı: 

- Baııma bir kazadır geldi. 
Sahibimi kaybettim. Fakat çok 
tükür ki si:ıin gibi alicenap bir 
kimse ile karşılaştım. Eğer müsa
ade edert~niz hizmetinizde bulun· 
mağı canıma minnet bilirim.,, de· 
di. 

Aılan devenin nezaketini ve 
terbiyesini bu ıözler üzerine da
ha ziya.de takdir etti. Kendi ma
iyetinde ne kadar hayvan varsa 
deveyi hepsinin batına reis tayin 
etti. Bu suretle deve de büyük bir 
rahata ve uadete kavuşmuş ol-

den öteki haşlar. Zavallı deve İ· 
çin de böyle oldu. Devenin aslan 
yanında fevkalade teveccüh ve i
tibar kazandığını gören ayı ken
disini kıskandı. Fazla olarak de· 
venin semizJemi~ olmasr iıtihasım 
tahrik ediyordu. Bir gün pundu
na getirerek deveyi tuzağa düşür
mek, onu aslana parçalatmak, 
sonra parçalarından bir kaçım da 
kendi midesi için ayırmak istiyor
du. 

Bu türlü dütünceler içinde ayı 
bir gün deveye yaklattı: 

- Ey deve karde91 dedi, senin
le bazı şeyler konuımak istiyo· 
rum. Fakat bu sözlerim çok mah· 
remdir. Çok gizli tutulması la
zımdır. Yoksa sonu felaket olur. 
Uzunlar ahmak olur diye bir söz 
vardır .. Sende ahmaklık değilse 
bile biraz safdillik ıörüyorum. 

Korkuyorum ki sana söyliyece· 
ğim sırrı iyi muhafaza edemiye
cekain. Bu yüzden bir felakete 
sebep olacaksın. Fakat bu İfde 

senin hayatın mevzuubahiatir. Se· 
na karıı ifrat derecede muhabbe· 
tim olduğundan teh1ikeyi bilmek· 
le beraber bu !ırrı sana gene açı· 
yonım. Seni büyük bir tehlikeden 
kurtarmak istiyorum.,, dedi. 

Deve ayıya §U suretle cevap 
verdi: 

- Aziz kardetim, sanırım ki 
beni tecrübeye senin için ihtiyaç 
yoktur. Bana sır olarak ne söyler· 
ıen hiç bir kimsenin kulağına 
gitmiyeceğine emin olabilirsin. 
Buna bütün varlığımla yemin e
derim. Namusum üzerine sana 
söz veririm. 

- Mademki yemin ediyorsun, 
mademki ağzından hiç bir tey 
kaçırmıyacağına dair namuıun 
üzerine söz veriyoraun; o halde 
anlatayım: Bilinin ki bizim ken· 
disine itaat ettiğimiz bu aslan 
gerçekten büyük faz ilet aahibi
dir. Hiç birimizin kalbimizi kır· 
mamak için elinden gelen her ıe
yi yapar. 

( A rka8ı var) 

- Fakat ayı.l zan'landa bir kat da· { 
ha şerefli olur •• · 

Loredano, Njkonun bu sözUnU be • 
cerdi: 

- Bravo! .. Bir Venedikli ıibl ko -
nuşuyorsun ! .. 

Dedi· 
:'.'Jiko sözü hemen değiştirdi: 

- Artık benim burada işim kalma· 
dr. Sizi avınızın bulunduğu yuvaya 
kadar getirdim. lşte göziinüzün önün· 
de .. Kısmet de bir yerine iki tane .. · Ne 
mutlu? .. Sanırım ki Kara Veli Reis 
gene zavallı bir hiristiyan gemisini av· 
lamı'.itir ve bu sefer onu batırmıya • 
rak sapsağlam ele geçirmiştir· Bu av· 
lamayı onun burnundan getirıneJiyiz. 

- Bizi biraz daha yakın götUr ! .. 
- Oradan dönemem sonra. •• Benim 

de işim var·.. Geri dönecek değilim, 
daha ilerilere gideceğinı. Biliyorsunuz 
ya .... 

- EvPt:,. Anlatmıştın.. Hak!:m da 
var ya .. Eh ... 

Bt:r. bundan sonruını kendimiz 
yaparız .. Oy le değil mi Alberto ! .. 

- Ona şüphe yok senyorl .. 
- Korkmuyorsun ya I .. 
- Her zamandan daha korkusuzum. 

Hayatımda bu kadar şerefll bir iş 
gördiiğUmU hiç hatırlanuyorum. 

- Buradan geri dönUnce bana ve· 
rilecek olan milkAfatı da sana hıra • 
kacağım Armando! .. 

- Siz sat olun senyor! .. Ben ... 
Niko onların sözlerini kesti: 

- Gevezelik edecek zaman yok sen· 
yor ı .. Hemen işe başlamalısınız! •• Bir 
saat sonra ay doğacak ve her yeri ol
dukça aydmlatacak. O zaman sizi bir 
çift yabani k'.\Z gilıi avlarlar .. 

- Hakkın var.. Demek gidiyorsun 
haf •• 

- Evet ... 
- Dönüşte kayığın provasını nere· 

ye çevirece~imizi bir daha. söyİe ! 
- lşte.. Şu karşıki iki sivri tepe -

nin ortasına çevireceksiniz. Sizi dos
doğru amiral Armenyonun bekledi -
ğl tepeye götürür. 

- Anlaşrldı. Şimdi gidebilirsin I .. 
Yolun açık olsun?. 

Arman do da kılavuzu uğurladı: 
- Yolun açık olsun NikoI 
- Sağ olun... • 
Nikonun kayığı geriye döndü. 
Burnu bUtün hızile bir anda kıv -

rddı. 

Loredano ile arkadaşı yapayalnız 

ke.lmışlardr. 

rım buçuk okşayış görmekle derhal 
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J rette hissetmişti: Bu adama aşkının 

1 R o m a D 1 1 korkunç büyilklilğünü hiç bir zaman 
il • göstermemelidir. Ancak bu zorlu di -

siplin pahasına onu muhafaza edebi· 
lir. Fakat mahrumiyetle, acılarla çü· 
rümüş olan gönlü, Burhanın iki tatlı 
sözü karşısında, inzibatını kaybetmiş, 
ortaya serpilivermişti. "Bizim bir ço· 
cuğumuz olacak, biz daima biribiri -
mize bağlıyız,, sözlerini söylediği an
da, Burhanın ebediyyen kendisinden 
uzaklaştığını anlamıştı· 

Bötem: 67 

Çay masası başında Bur harı, of, pek 
yorulmuşum, dedi. Başını, ilk defa o· 
lara~ Bedrtyenin omuzuna dayıidı. 
Bedriye onu çent-sinden tutarak kal • 
dırdı. Buı·han tekrar yaslandı ve göz· 
letini kapadı. Fakat karısı onu b•k • 
rar kaldırdı ve kendinden biraz uzak
laştırdr. Burhan sitemle: 

- Rahatsız mı ediyorum? Neden 
mü'8ade etmiyorsun? Dedi· 

- Rahatsız? .. Kati'yyen. Senin yti • 
zünü görmek istlyorum, seni görmeğe 

, kanamıyorum. 
Burhan dilskatle Bedriyenin göz

lerine baktı. Uzunca bir müddet sil • 
k\ t etti, .düşündü. 

- Ya günün birinde bıkarsan! De
di· 

Bedriye, yerinden fırlıyarak koca
sının boynuna sarıldı: 

- Senden bıkamam. Bana bu kadar 
acı sözler söyleme. 

Gazlerfnden yaş boşandı. Kendini 
ağır ağır dizleri üzerine bırakır. Kol· 
13h Burhanın bo~unda diiğümlü 

Yazan: Safiye Erol 
kalmıştı. Sinirli bir ağlayış tufanı i
çinde, ayni zamanda gülümseyerek, 
kendinden geçmiş bir halde itiraf et
ti: 

- Hem bizim bir çocuğumuz ola -
cak. Burhan! 

Bu haber pek tepeden inme geldi. 
Burhan kendini toparlayamadı. Bed
riyenin kollarım boynundan çözerek 
ayağa kalktı. 

- Ya? .. Çocuk? .. Ne çabuk! dedi. 
Pek budalaca bir söz söylediğinin 

farkına vararak gt\ya düıeltmek iste· 
dJ. Fakat boş bulundu, ağzından ka -
çırdı: 

- Buna lüzum yoktu, güzelim. Ben 
seni daha tedbirli 1.annetmiştim. 

Bedriye, adımlarmı tek tek sü -
rükliyerek, üst kata çıkıyordu· Düşü· 
nüyordu ki insan, nerede bir ümit gö
rürse hemen ömrünün bütün ağırlı -
ğıru bu cılız saman çöpüne bağlamağa 
hazırlanıyor. Gönüllerdeki bu namfl -
ten ahi zaf onu ilk defa olarak isyan 
ettirdi. Burh:ından bir güler Y.ftz, ~a-

Bir günlük bir ümit rüyasından 
sonra tekrar içine yerleşen o ince sı
zıya dedi ki: "Gel bakahm, otur ye· 
rine. Nasıl oldu da beni yirmi dört 
saat terkettin, temelli misafir? Fakat 
ne kadar korkunç olsan artık pap~ç-
1arın dama atlldr, büyük ıztırap ! Ben
de çok fazla yerleştin, kendini p~k 
gündelik yaptın. İtibarın kalmadı, gö· 
nül acısı. Seninle mücadele etmiye • 
ceğim, seni kovacağım bile. Otur is· 
tediğin kadar.,, 

Kütüphane odasında Şerif Beyin 
yafh boya. bir portresi vardı· Bedriye 
onun karşısında durdu. Zamanı me· 
kanı unuturcasına bu resme baktı. 
llk kocası, mürşidi, manevi hayah -
nın temeli o1an bu adamm tasvirin· 
den sanki gizli bir kuvvet akarak o -
nun perişan ruhunu toparladı, tah -

Genç Loredano arkada~ırra soı· • l 
du: 

- Gidelim mi? 

- Siz bilir siniz .. Hemen ite başlar 
sak iyi olur sanırım. 

- O halde ileriye.. \ 

Küreklere asıldılar. Kıyıdaki ka ~ 
yalıkların, ağaç ve fundalıklarla ça • 
Jıların denize yaydıkları koyu gölge
lerin içind\?n orta bir hızla ilerledi · 
ler· .. 

Aradan yarım saat geçinceye ka -
dar. epeyce uzakta olan iki Türk ge· 
misi gittikçe yaklaşmış ve büyümüş -
Jerdi. 

llcisi de yıldızların belli belirsiz ı
şıkların da, uyııyan iki ejder gibi idi -
ler. Hele Kara Kartal, sivri ve uıun 
provasını açıklara çevirmiş. Akdeni -
zin enginlerinde yeni maceralar ve 
avların ardında uçmağa hazırlandı -
ğını açıkça gösteriyordu. 

tkf gemi biribirlerlne yanaşmış i
diler. 

Belki de kancalı duruyorlardı· Her 
halde her iki gemide hazırlık .yapı • 
lirken biribirine yardımları olsun di· 
ye böyle bağlanmışlardı. Yoksa hiç 
bir harp gemisi limanlarda başka bir 
gemiyi aborde etmiş olarak demirle -
mezdi. Bu, deniz savaşlarının en bi -
rincl şartl idi. Fakat Kara. Veli Reis 
bu kilçilk ve çok eh-erişli koyu bir 
tersane gibi kullanıyordu. Çünkü Pre
veze boğazından epeyce içeride olan 
bu noktaya kadar Venediklilerin so • 
kulabiliceklerini aklına bile getlrmi -
yordu· Zaten onun burada olduğunu 
nereden bileceklerdi ld koya. gelsin -
ler ! .• 

Kıyıdaki ağaçlığın altlarında ve 
çayırda geniş yelken bezlerinin hafif 
beyazhğı sezilebiliyordu. Onların üs
tündeki karaltılar da, karada geçen 
son gecelerinde derin bir uykuya da· 
lan Ieventlerdi· 

Karşıki kıy1danberi gözden k:ıy • 
betmedik1eri ve kendilerine amaç bil
dikleri ateş, biraz önce sönmüştü. 
Onun yerinde şimdi oldukça kaltn bir 
külle örtülen bir kaç arnç kor var • 
dı. 

O da uyuyordu. 
Bu sırada kıyıda Uç dört karaltı 

kımıldadr. Oracıktaki bir sandala doğ· 

kimledi. ~erif vaktile ona demişti ki: 
İnsanda gizli ve sırf o insana mahsus 
bir cevher vardır. Hayatın hakiki 
m!nası, işte o cevheri kendi derinlik
lerinde bulup işlemektir. 

Bedriye dokuz sene sonra birden -
bire hatırladrğı bu sözü tefsire uğra · 
93rak kendisindeki hususi cevheri a • 
radı. Evet, hiç şüphesiz, kendi var -
hğmm öz manasını şimdi bulmuştu: 
Boyun eğmemek, mağlup olmamak, 
her badireden muzaffer çıkmak. 

Bir kat daha çıktı· Kalamrş koyu
na bakan balkonun kapısını açtı. Bal
konun oymalı tahtadan yapılmış 
parruaklrğma yaslanarak karşıyı sey
retti. Kayışdağının lacivert ehramı ve 
onun eteğine takılan tepelerin dilber 
dizisine bakarak ferahladı· l\inden bir 
gülme kabarıyordu. Yavaş yavaş yük· 
selen, köpüren, nihayet taşan bol bir 
gülüş, inkisarını örtti.i, teselliye göm· 
dü. Burhaıu tanıdığı gündenberi, iç · 
ten gelen ilk hafiflik ve ilk gülüştü 
bu. Demek kurtulmuştu· Bir çırpıda, 
bir lahzada, bir mucizeye mazhar o -
lur gibi, bu marazi aşkm Uzerinden at
lıya bilmişti. Ne vardı bu kadar ız • 
tırap çekecek? Burhan onu sevmi -
yor, gün gibi aşik4r, çünkü .• Bir er
kek sevdiğ·i kadmdan bir çocuk ister. 

Bedriye, uzun uzun düşündü~ü hu 
balkonda soğuktan titriyordu· F akat l' 
ı·uhunun, dimağının birdenbire ser -
bestleştiğini anlamak ona derin bir 

ru geldiler· lklsi sandala bindi. Açıl
drlat. Kıyıdan ancak beş on adım ka· 
dar uzak olan gemiye yanaştılar. 

Merdivenlere tıı-nlanarak çıktdar. Bi
risi diğer gemiye geçti ve o zamana 
kadar nöbet bekliyen diğer iki ge .. 
micl kliçUk sandalla kıyıya gittiler. 
Sandaldan çıkınca daha ileride uzan
mış olan karalhların arasına girdiler 
ve görünmez oldular· 

Loredano arkadaşının kulağına ~ 
ğildi: 

- Şimdi tam zamanıdır. Herkes uy .. 
kuda .. Nöbetten çıkanlar, uykusuz .. 
durlar ve uzanır uzanmaz gözlerini 
kapamışlardır. Nöbete gelenlerin üst· 
lerinde ise henüz uyku sersemliği 

var·. 
- Evet ... 
- Dikkat et.· Nöbetçilerin her ikf -

si de ayni zamanda gemilerin baş Y& 

ya kıç taraflarına doğru gidip geli .. 
yorlar .. Dönüş yerlerinde de çok do· 
ruyorlar. Çok iyi •• Bunlar hoşuma gi· 
diyor ..• Onlar gemilerin baş tarafına 
geçtikleıi sırada hemen yola çıkaca· 
ğız ve bütün hızımızla Kara Kartal 
ile arkadaşının kıç altlarına kanca • 
lıyacağız". 

Alberto dalgındı. Loredano bunun 
farkına vardı ve kolw1u sarsarak 
sordu: 

- Anlıyor musun? Beni dinle .. Yok• 
sa bir şey mi·. var? .. 

- Anliyorum.. Fakat bir se.v daha 
anladım. 

- Nedir) 
- Kara Kartalın beri tarafındaki 

tekne halis bir Yenedik kadırgası • 
dır. O u taze taze av mı • en• 
disi bu tarafta olaydı pek iyi ola .. 
caktı. 

Loredano arkadaşına hak verdi: 
- Niko iyi bilmiş· .. 
Diye mmldandr. Sonra şunları ill· 

ve etti: 
- Hakkın var .• Kara Kartal bu ta· 

rafta demirlemiş olaydı daha iyi ola· 
caktı, ateş kayığrnı dos doğru onun 
üsti.ine sürerdik. Eh.· Ne yapalım .. Ge
ne zararı yor. Mademki yanyana de· 
mirlemişler, belki aralarında kanca· 
da vardır. Hele beri tarafındakini 
yakabm da.· Ondan sonra Kara Kar· 
tal bu ateşten zor kurtulur ... 

Loredano doğru düşünüyordu. 
Kuru ve çıra gibi bir tahtadan ya• 

pılan, hele üstü 
(Arkası var) 

ze\k verdiği için )erinden a) rıl:.ı 11ıa-ı 
dr. Koydaki su, düzgün ve yumuşak 
yatıyordu, üzerinde ne bir yelkenli ne 
bir sandal. Halbuki yazın burası yel· 
kenliler, sandallar, kanoların kaynaş
tığı, yüzgeçleı'in bir baştan bir h:ı~a 
kulaç attığı kalabalık bir havuz gi
biydi. Bedriye kollarını açtı, gerin· 
di: O günler yine gelecek l Dc<li. E • 
vet, o eski günler yine gelecekti. Ken• 
disi bu şerefsiz ve limitsiz sevdayı 
başından atacak, yine hür, kuvvetli, 
bahtiyar bir hanım, hayatın derinlik • 
lerini bilen, fakat onlara tepeden ba• 
karak bir zirveden bir zirveye atlı " 
yan muvaffak bir inşan olacaktı· 

Burhan onu nikahla almıştı. Fa. " 
kat Burhan onu sevmiyordu; hiç bit 
zaman onunla bir ruh ntüşareketi a " 
ramadr, ondan bir çocuk istemedi. 

- Burhan beni sevmezse ne oıur1 
Bedriye gülüyordu. Sekiz aydır b11 

suali kendi kendine sormak aklııt~ 
gelmemişti. 

- Sahi ne olur Burhan beni sevnıeZ • 
se? Maddeten manen neyim eksilir? 
- Vaktile Burhan beni se\'seydi çolc 
bahtiyar olai:aktım. Fakat bugün ar· 
tık iş işten geçti· Artık saadeti iste; 
miyorum, aramıyorum. Burhan bel1 
sevmiyormuş, ebediyyen sevemezntif
Ne yapalım.?- '.Allah başka keder 
' 'ermesin! 

ı ı ,j ... ıauı ı:ar > • 
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Anafartalar zaferi-
yıldönümü • 

nın 57 ismet Ulukut 

Doktor, adınız geçtikçe Mehmet diyor
sunuz; Halbuki size Nezir diyorlar 

Bundan yirmi yıl evveldi. Tem· -
ınuzun son günleriydi. Ege denizinin 
nıavi stılarına kenarlan sırma yeri · 
~~ ateşle örül~iiş, bir kızıl bayrak gi-

.1 uzanan Anafarta sırtlarında fe · 
cırler, bitmek tükenmek bilmez yıldı
rın1larla açıhyor, günler geceler bit· 
tnek, tükenmek bilmez yıldırımlarla 
kapanıyordu. . 

Deniz kıyılarını çeviren dar ş~rıt
te, Çelik pistonların denjzden getır~ · 
tek karaya itip fırlatığı renk renk ın
san yı~mlarr, renk renk asker kay . 
naşıyordu: 

U1nrn, Arnsiralyalı, Yeni 1-elant· 
h, İngiliz, uzhaf ve gönüllü hiris~i · 
Yanlardan kurulu .. Lejiyon EtranJer,, 
kolordular fırkalar, alaylar ... 

' Jfo Jfo :f. 

Düşman :l _ 18 martta denizde bo· 
ğulduktan sonra !stanbul ''e Karade· 
niz kapılarını kara yolundan elde et· 
llliye, hazırladığı dramın ikinci ı..~.r · 
desini karada açmaya karar vermış -
ti. Öz maksadını gizlemek için evve • 
la Kumkaleye saldırmış, geldiği yere 
gönderilmişti. Sonra yüzünü "Sed • 
diilbahir'' e "Arıburnu,, na, "Kapate
l>e,, ye ~evi;miş. "Kumtepe'' yi el~ ge
~irmek istemis, Arıburnuna yenıdeu 
kuvvet çaıkar~nştı. Bomba, gülle, tor
l>il, yıldırım, gazla karışık, insani~ : 
tın yarattığı en korkunç devler gıbı 
sağdan soldan s:ıldrmış fakat he~ · 
sinde Anafartalar karhamanının bü.: 
tün bunları evvelden sezerek ona go· 
re hazırladığı Türk kun·etleri~i ~ar· 
§ısında bulmuş. boğulmuş, gerı don · 
dürülmfüı çivilenmişti. 

Şimdi'.>'son rolünü oymanaya, son 
Planını çevirmeye hazırlanıyordu. 
Çataltepeyi, Kanlı sırtı alma~, ~oca 
<'inıen tepelerini kucaklamak ıstıyor, 
~tı\·lnva. Arıburnundaki kuvvetlerimi
zi arkadan kuşatmak yolunda Ana • 
!nrtaıara asker çıkarıyor, bütün varh-
~nı h d arcamaya başlıyor u. 

1 
Diişı:nanın 2..ı, 2ii temmuzda "Kan -

·sırt,, a arka arkaya yaptığı yıldı -
rırnh saJdırışların hepsi eritilmişti. 
Fakat Arrburnu için daha büyük bir 
~ehlike baş göstermişti. Düşman "A • 
gıldere,. den "Şahin sırt,, la "Conk b~
}·ırr,, na yürüyordu· Bu hareketle bu
tün Arrhurnu cephemiz düşebilirdi. 

Mustafa Kemal büyük Anafarta -
lnr kahramanının ;u sözlerini dinleyi· 
l1İZ: 

''26 temmuz günü. Düşman pek er
ken, tasviri mümkün olmıyan bir 
§iddetlc ilerledi,. "vaziyette velıamet 
nıulıakkaktı. Düşman "Koca çemen,. i 
ve "Şalıin sırt,, ı işgal etmişti. Ken -
dim ı~ bizzat bulunduğum fırka ta -
ra,,sut mahallinden "Gonk ba!Jırı,, ndcı 
ki lıücum dalgalarını görüyordum.,, 

'27 tl'mmuz günüydü. Taarruza ge
çiyor, süngü süngüye boğuşuyor, a
teşten bir gök, ate~ten bir deniz üs • 
tünde düşmanı gene yüzgeri ediyor· 
duk. Sm·1a şarkında düşmanm bir 
kolordusu, Büyük Anafarta istikame -
tindetinde bir fırkalık km'"'·eti mağ -
hlp edilmiş ve kamilen gayri müsait 
bir vaziyete atrlmıştı· Fakat Anafar· 
talar kahramanı bu kazanmayı umu -
mi vaziHtin düzeltilmesi noktasın -
dan henüz tatmin edici görmüyordu. 
Düşman halfı Arıburunu ile Anzak 
arasında Conk bayırı ve Şahintepe · 
deki tehdit edici vaziyetine sahipti. 
Dü~rnana göz a~tırmamak, he~en o 
gece yeniden taarruz yapmak lazım -
.ı,, l{aybedilecek zaman yoktu. 

" .. Fakat ben muvaffakıyeti çok 
ktıllvcte malik olmaktan ziyade eli -
'11ıizde bulunan kuvvete azim ı:e şid -
det. cermektc, onları benim tas~v~uı· 
ettığim gibi kullanabilmekte goru -
Yordum.,, 

"Bar1eket fecirle beraber başlıya -
ca.ktı. Biç bir tüfek top ve bomba pat· 
lcdmadan süngü il~ düşman üzerine 
'ffılınacaktı.,, 

27 temmuz gecesini 28 temmuza 
hağlryan 4,30 da Büyük kahraman, 
kumandantarlle beraber hücum safla· 
rınrn lJnUne geçiyor, beş on adım yü· 
Yiiyor, hUcmn t retini veriyor, as -

"Ortalık açıldıktan sonr.rı idi ki, 
düşman "Gonk bayır,. ı ce/ıenne~~. çe
virmişti. Denizden, karada'! buyuk 
çaplı toplarla, muhtelif cinste me~ -
milerle "Conk bayır,, ı semasında bı.~
mek tükenmek bilmez yıldırımlar l'U-

cude getiriyordu·,. 
Düşmanın ilk hatları bire ~d~r 

b 
_ 

1 
• 'rodada gelenler ezılmış, oo-u muıo;, ı 

b "' k t' • ıarımız boş buldukları yer
azı ı a . . 1 d' 

)erden denize kadar . gıtmış er ı. 
"Conk bayırı" na ve Şahıntepeye de
mir gibi yerleşmiş bulunuyorduk. 

B .. ·"k kahramanın, tamamen mu -
mu ' r··b haci~ler arasında kumanda et ıgı u 

Conlc bayırı muharebeıo;i Anafartalar 

ff 1 ·ctı'nin en c;;anlı safhasını mu va a <1) • 

teskil ediyordu. 
:. D" man kumandanı ganeral Ha -

uş 1 . • 
miltonun dediği gibi asker erımız o 

.. İngilizler icin af et olmuşlar, Conk gun · • . . 
bayırı tepesinin zirvesını tamamen 

t 
rp bitirdikten sonra kovanından 

araY .. h ll 
ıkan arı ~ürüleri gibi guç a e :ra • 

~alarmı muhakkak bir ölümden kur -
taran öteki kollar üzerine saldırmış • 

tardı. 

Hamilton: 
"/ngüizll'r için bu derrce ünıitsiz-

l 'k ı·eren ı•e kanlı olan bu mulıarebe-
ı k·~ nin tafsilatı asla ve asld ·agıt yap • 

raklar übcrine konamaza.!,, 

Diyordu. 
* • • 

Biz, Türkler, asırlarca kanımızı 
bol bo.J dökerek müslürnanhğı, 

müslümanlığın merkezi şeıhirlerini 
korumuşuz. Salahattinler, Alp 
Arslanlar olmasaydı ve bu muha
faza işi Araplara kalsaydı ... 

Ne ise, bir gün İngilizlerin şid· 
detli bir hücumu karşısında ric'at 
etmek mecburiyetinde bulunduk. 
Harp meydanında yaralanmış, 

kalmış olan askerlerimizi bırak· 
mak istemiyordum. 

Bunları imkan dahilinde topla
, mak, beraber almak için arkadaş-

N evyorkta denize atlamak için larımla çalışıyorduk. işte bu sıra
camdan elastiki bir tramplen yapıl • da İngilizlerin esiri olduk. Esirlik 
mıştır. Elli beş kilo ağırlığında bulu-
nan bu genç bayanın ayakları altın - ne demektir biliyor musunuz? Gö-
da farkedilmiyecek kadar eğilmiş o • zünüzün önüne şöyle bir manzara 
lan camın ne kadar dayanıklı olduğu getirin: Kolları bağlanmış, her 
görülüyor· bir hareketten mahrum edilmiş 

l L A N bir adamın önünde valdesine, kız 
Viktorya dö Berlin Sigorta A- kardeşine taarruz ediliyor, sonra 

nonim şirketince 12 Mayıs 1928 bunlar kıtır kıtır kesiliyor. O a· 
de müderris Bay M. Cemil'in ha · dam, vazifesini yapamıyor, hiç 
yatı üzerine aktolunan on bin li - olmazsa kendini öldüremiyor .. Ne 
ralık ve 1227946 numaralı sigor- ıztıraptır 0 ? Ne işkencedir o? 

Conk bayırı ve Aanafartalar ta mukavelenamesine ait depo il· İşte harp zamanında bir esirin 

kahramanları önünde Istanbul yolu - mühaberi zayi olmuştur. durumu! 
nun artık ebediyyen açılamryacağrnı Bu depo ilmühaberi kimin e • Bizi Hindistana götürdüler. Be· 

Son defa anhyan düşman günlerıce k · ek as b.. ek • k"' b" · linde ise, hukukunu ispat etme mm P a ı, P ısyan ar ır 
kendine gelememiş, bundan sonra 3 h ı· d A k d 1 b 

d U
··zere Viktorya Dii Bertin Sigorb a ım var ı. r a t.ş arım, U· 

ağustosta Kireçtepe üzerine sal ır - l 'h b 1 
· · h'dd t' ,ı'rketı"nı'n İ•tanbulda, Galatad:ı nun cinnet e mı ayet u acağma 

mıştl. Büyük kumandan, ışın ı e. •· :r ., 
ni sezdi· Bizzat muharebe hattına gıt- Kürekçilerde, Manhaym hanında hükmediyorlar, beni teskine çalı· 
ti. Bulunduğu yerden muharebe hat - kain Türkiye müdüriyetine veya şıyorlardı. Sonunda istedikleri ol· 
tına giden tek yol ,·ardı. Bu yol düş· Berlindeki merkezine, bu ilanın du: Yavaş yavaş bir sükUnete, 
ma11 gemileri tarafından durmadan neşrinden iki ay zarfında müra . hatta diyebilirim ki aptalca bir 
(]o··vu"'Ju"-..•ordu. Bu sebeple ileri giden "k... t 'd·· ·· t" F k t h " caat etmesi rica olunur. su une e u§muş um. , a a u 
tekmil kıt'alar burada durmuştu. O, 'd h ı 

d Mezku"'r mu""ddetin mürurun - görünüıte ı i; ayat yanız ru· 
ha)"·anından indi. Kolun urmaya 
mecbur olduğu onktaya geldi· Haki - da, numarası yazdı sigorta. muka- humda kalmıştı. 
knten buradan geçmek ölüm]e kat'i velenamesine ait depo ilmühabe- Bir akşam, bir kaç lngiliz zabi· 
olarak karsılaşmaktı. Halbuki bu krt'· ri keenlemyekun ve mefsuh adde- ti toplanmış·, aralarında eğlence 

aların ileri ~e~mesi Hi.zımdr. Büyük ku- dilerek yerine nüshayi saniyesi . olarak, ispirtizme denemeleri ya· 
mandan evvela valnız olarak bu yolu ki d B" h b .. d d" " nin tanzim edileceği ilan olunur. paca ar ı. ıze a er gon er ı· 
ko~aradımla geçti. Sonra kumandan . 1 ''T kI d ki 

'l k t' ı Vı.ktorya aö Berlin Umum Sigorta er, ür er arasın a mera ı o-
larını geçirdi. Arkasından r a ar geç 

Ananı·m Şirketi iTürkiye lanları varsa beraber bulunma· 
ti. Harp ka7.anıldı. • • • müdüriyeti rmdan memnun olacağız,, demiş-

8 
~ tosta Yustı_ftepeye bir sa1 · ı-.••••••••••••maı ler. Bir kaç arkadaş gitmek iste-agus . k . t' il 
ld . Cephemizi yarma 18 ıyen .. k di, beni de götürdüler. l•te bu • 

dırış 0 0 r B .. ··k Okunaca ~ kuv~etlerin başında b~~.se er uyılı günkü halim, diyebilirim, ki sizin 
. engü"endıJtıkuvvetler, n •• l k•t 1 

B.r1~ta~~~:~:eıeri vardı. Bunlar da gö· en guze l ap ar de kurtuluşunuz için bu gece bir 
gı ı:z; a. 'fli 1 · Dün ve Yarın Külliyatındadır. başlangıç oldu. 
ğüsğöğse, süngüsüngüye erı ı p n • 

Ok " k Binnaz doktorun yakın geçmiş-
tiri1di. unaca • • • teki kahramanlıklarını gösteren 

13 
ağustosta düşman, Kayacık A - en faydalı kitaplar sözlerinden büyük bir zevk alıyor, 

h · e saldırdı. Düşman, son Dün ve Yarın Külliyatındadır. onu dinliyordu. Son söz üzerine Ath cep esın ~ . 
kozunu oynuyordu. Düşman ~t~?'.0 • şaştı ve sormaktan kendini ala-
rlen taarruz olacağını sezen Buyuk A· En büyilk kolaylıkla madı: 

daki fırka kumandanına ha • l . b" l k k. t l 
dam.

1
:: .. 1~1 emretmişti. Fakat kendi- a ına l ece l ap ar - Daha o zaman beni ve kur· 

1:r d:n v~zıh haber alamıyordu. Ken· Dün ve Yarın Külliyatındatlır. tulrnamı düşünüyordunuz? Hiç 
sın · rdı' • H b · k

4 

? disine nihayet şu emrı ve • Otuz beş cildi çıktı. er ay üç cilt una ım an var mı . 
"Ben şu lıabete intizar ediyorum: çıkar. - Hayır, öyle değil; bende 

l 
. · e giren düşman malı re · Satı' yeri: serbest zekalarla görüşebilmek is· 

Siper erımız . . ~ 
d'l i düsman siperlerıne askerlerı · VAKiT Matbaası - İstanbul tidadı o gece meydana çıktı, de-
ı·mgşi,rnıı'~tir Bundan başka lıiç bir •ı•••mıım••••••••• mız Y • • t degvı·ı mek istiyordum. Onun neticeleri • 

l • · elıenımıye • etmek irirı bir adım geri gitmek yok· 
llabcr bence ıaızı 1 ni de şimdi görüyoruz. Bende bu 

tur.,, 
dir·,, hl' ııc • • kabiliyeti anlayan İngiliz zabitle-

Fırka kumandanı bir aralık ıcu· 
h kararmasına bırakılmasını "Siperlrr arasmda me.~afe 8 metrt rinin bana karşı olan teveccühle-

:~:i~~a Şu ernri aldı: yani ölüm mıılınkl:al:. Hirinci siper • rini sormayın. Artık bana esirli-
:. dekiler hic biri kuriulnurmaC"asına kô.· -· 1 

''Du"!IT1ıanın tardı için .gecenin lıulu- ~ gın acı arını unutturmak için ne milen düşiiı;or. ikincidekiler onların 
l
.. .: b.e kliycrck biran bıle kaybetmek lazımsa yapıyorlardı. Tabii arka-unu ~· , D" da yerine gidi!ıor. Fakat 11e gıpta değer 

kat'iyyen caiz degıldır. aşman. bir itidal zıe tevekkülfo biliyor mmm- daşlarımın da hundan istifadesi 
karanlıktan istifade ederek takvıye 11uz .. öleni görii!Jor, üc dakikaya ka. vardı. Benimle en çok ilgili (ala
kıt'aları aJ,ır· Faaldne hareke~ ede - dar öleceğini biliyor, fıiç ufak fütur kalı) olan bu zabit bir gün kam-
rck düşmanı Jıemen tardetmenız mat- bile göstermiyor.,. pa geldi, bana dedi ki: 
lı1ptur.,, . Çanakkalede niçin kaz.ındığımızı _ Doktoı·, sizi pek memnun 

Bu fırka cephesinde o giın ı-e 0 ge· öğrenmek i~in Anafartalar liahrama-

c
" sabaha kadar kanlı bog-uc:ımalar ol· uk k' .. 1 · · b' k olacağınız bir yere götürmek isti· " ~ nmm y ar ı so7. erını ır -ere daha 

du, düşman tar'dedildi. tekrarlayınız. yorum, orada sırlarla dolu hadi· 

Bu son ciddi harpti. Bir kaç ay son
ra düşman gece karanlıklarına sığına
rak ,·apurlarına binip savuştu. 

"Slbe ben taarruz emr.etmluorum, 
ınıc "'I ~mrediyorum·,, 

$ • * 
Evet "Trurn bii· hayaldi, Çanak -

kale bir hakikat,, tir· 
ç.ırutkka1e kcnn.rlan sırma yerine 

ateşle örülmüş, Ege denizinin mavi -
Jiklerine uzıvıan bir kızıl bayraktır. 
Çanakkale bizimdir, daima bizim o1a~ 

seler yapan adamlar göreceksi • 
niz, onlara fakir derler. 

Daha tıbbiyede iken, bu fakir· 
lerin tuhaf tuhaf §eyler yaptıkla· 
rmı işitmiş ve bazı eserler de o • 

' kumu~tum. Bu fırsatı kaçırmak 

· temedim 

olması, Binnazm bir sorusuna fır• 
sat verdi. 

- Doktor, hatıralarınızı anla • 
tırken adınız geçtikçe (MehmetY 
diyorsunuz; halbuki size (Nezir) 
diyorlar. 

Doktor gülümıiyerek cevap ver• 
di: 

- Evet, babamın bana koydu• 
ğu ad Mehmettir. Her zaman bu· 
nunla. çagırılırdım. Fakat. Size giz 
lilerimi söylemek istediğim bir 
günde bunu sormamalı idiniz. 

Batka gün sorsaydınız tevil e• 
derqim. Bu benim aırrımdır. Am· 
ma bugün .. Ne iıe, bunu da söy· 
liyeceğim. Kendimi kimsesiz, za· 
vallılara nezrettiğimi biliyorsu -
nuz, değil mi? Babanızın zekası 

da bunu anlamı§ ve değerlendir • 
miş olduğu için bana bir ad ver • 
mek istedi ve "Ne:zir,, dedi. Onu 
manevi bir baba rliye telakki etti· 
ğim için bunu seve seve kabul et .. 
tim ve oncJan sonra kendime dai• 
ma "Mehmet Nezir,, dedirttim. 
Siz de nasıl iaterse;lİZ öyle dersi • 
niz. . 

Binnaz, liafif bir sesle fısılda .. 
dı: 

- Ben de, kendinizi nezretti• 
ğiniz kimsesizler arasındayım de· 
ğil mi? 

Ve pek gizli bir işve anlatan 
gözleriyle bir an Doktora baktı ve 

hemen gözlerini indi.f:dj. Doktor, 
tatlı bir söyleyiır. cevap verdi: ·.s 

- Hayır, siz kimsesiz zavallr· 
lar arasında değil; onlara yardım 
için yapılan bu te~kilatın ba~m -
dasınız. Bu İ§e ketıdimi nezretmi~ 
olmakla beraber hatlıca düşün • 
celerim, bu iki kelimenin içinde
dir: Şifa ve saadetiniz. 

Binnaz batını salladı; genit ve 
titrek bir nefesle göğsünü !İtirdi. 

- Şifa ve saadet! Ne güzel ke
limeler ! Polis müdürüne sığındı .. 
ğım gün, ilk defa olarak bunları 
işittim: ''Seni Hacı Y aıar Ağa 
hastahanesine götüreceğim; ora• 
da tif a ve saadet bulacaksın.,~ 
Dünyada tılsıma inanmak imki.~ 
nı olsa, bu iki kutlu sözün benim 
hayat tılsımım olduğunda zerre 
kadar şüphe etmem. 

- Hakkınız var; bunlar sizin 
. tılsımınızdır, ki bir! hükmünü ic

ra etmif, öteki de henüz tesire 
batlamıştır. Bana inanını,._ si.s 
mesut olacaksınız .•• 

-32-
DOKTORU MAGLOP EDEN 

YARIM BAKIŞLAR 

Küçük bir ara verdikten sonra 
devam etti: 

- Ne diyordum; evet, zabıta 
o fakirlerin büyük bir üstadını ta• 
nıyormuş; beni götürüp takdim 
etti. Bu adam, artık benim ustam 
olmuştu. Sizi ölümden, polis mü
dürünü can sıkıcı b!r hastalıktan, 
pek çok fakir ve kimsesiz kadın
larla çocukları acıklı akıbetlerin· 
den kurtaran gizli doktorluğu on• 
dan öğrendim. Esirlik arkadaşla• 
rımdan Yüzbaşı Şakir öldürül .. 
müştü; İngilizlerin bütün ara§ .. 
tırmalarına rağmt-n öldüren bulu• 
namadı. O zaman ilk denememi 
yaptım. Katilin adını, hüviyetini, 
bulunduğu yeri öğtendim: Bu bir 

t ' 

Mecusi Hintli imiş bir Müslüman 
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iş Baııkası Kumbara ikramiyelerini 10,000 · Jiradaiı 
20,000 liraYa çıkararak bir misli arttırdı ! 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran,. Temmuz, Eyliil ve Birincik8nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

· (Bo ikramlyelt kur'alara iştirak için de kumbara sahlplerlnln asgari 25 Ura biriktirmiş olmaları JAzımdır) 
~ ....................................................................................... . 

'----...--•-s_t_a __ n_b, __ u_ı __ e __ e_ı_c_d __ ıy __ e_s_ı __ ı_ı_a_n __ ıa __ r_• ______ ..:I 

Üsküdar Belec!iyeıinden: Üı küdarda Bülbülderesinde ıiyah 
renkte bir erkek merkep bulunmuıtur· 9 - 8 · 935 Cuma günü Oıkü· 
dar Atpazarında satılacağı ilin '-' lunur. (8) (4345) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminat 

Fatihte Kirmaati mahallesin de 
Fevzipqa cadde 136 M. 21 M. mu· rabbaı ana 

96 7,20 
Fenerde Balat caddesindeKale burcu 

60 4,50 
Yukarda semti, kirası muvakkat teminatı yazılı mahaller 936 

senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık 

arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar ıeraiti anlamak üzere Le· 
vazım Müdürlüiünt. müracaat etmelidir. Arttırmay3. girmek için de 
hizalarında ıösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiy!e 
beraber ihale günü olan 6 - 8 - 935 Salı günü ıaat 15 te Daimi Encü 
mende bulunmalıdır. (8) (4235) 

lst~ bul Milli Emlik Müdürlüiünden: 
Cin fi e Mevkii 

Büyükadada Metrutiyet ma lialleıinin eaki Meei· 
diye' yeni Müjde sokağında iki kat ta 9 oda, iki ıofa, 2 

hali, mutfak, aarnıç ve bir mikta,.. bahçeyi havi 7 No. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

lı ahıap evin ta.mamı. 3500 
Fatihte Hüarevpq&da Kasap lvaı m.ıhallesiniH 

Cetme sokalındaki 10 No.lı natamam bahçe ev iJe 
bu evin bititiiindeki 345.52 metre murabbaı 6,8 No.h 
araanın tamamı. 

Derbent Karakolu civarmda Şiıli - Büyükderl! 
cacld•ine yakın Siifijtlüdere me~ ki inde 3 7000 metre 
murabbaı bağ ve boıtan yeri 

Yedikulede Fatih Sultan Mehmet mahallesinin; 
Demirhane sokağında 437.36 met re murabbaın~ak~ 
fö,72 No.b arsanm 10/ 120 payı 

630 

906 

50 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı yet"ler hizalanndaki bedel· 
ler ünrinden açık arttırma ıuuliy- le satılacaktır· Iıteklilerin 7 - 8 -
936 Çartamba günü aaat on dörtte yüzde yedi huçuk pey akçeleriylP. 
müracaatlan. (M.) ( 4203) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
idaremizin Mamülhakat Düzce ve Hendek hambarlarında11 

Haydarpapya nak,olunacak 1.577.000 kilo yaprak tütün ıartname · 
ıi mucibince nakli,eai pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

' 
Şartname Kalatatta Levazım ve Mübayaat 9cbeıinden bili 

bedel almacaktır. Pazarlıia ittin. k etmek iıtiyenlerin 1 - 8 - 935 
Pertembe günü aaa~ 14 te % 7,5 güvenme paralari)·le Kabata9t~ 
levazım v~ Mübayaat ıubeıinde ki alım komisyonuna müracaatları. 

(387Ş) 

011111 BıimHırı ıe liıınıırı ıııeııe umam iimı uınıır1 
1 .. 8 • 935 larihinden itibaren Haydarpaıa - Boatancı ara

ıında iılemekte ola:'\ 18 No.b banliyö katarımız ksldırılmııtır. Bu 
katarm yerine Haydarpap'dan ıaat 6,40 ds hareket etmek ve ara 
lıt.larda tn-akkuf etmiyerek doiru Pendik'e varmak üzere 1018 

No. tabtinda bir banliyö katarı ih du edilmiı olduju ıibi Boıtancı
dan .._reket etmekte olan 21 No.lı banliyö katannın da Pendik'ten 

aaat 1,4'!.kaldll'JIJııaıı brarlMtınl~ olmakla •yın halka ilin ola .. 
DUJ'. (4332) 

Haydar Rifahn 
eserlerinden: 

Kuru~ 
Felcsefe 35 
Epikür 30 
Küçük Hik!yeler 100 
Lenin Mezhebi 75 
Hep Vatan için 6(J 

Hep MiJlet için 60 
timi ve Hayali 50 
Sosyalizm 
S talin 150 
Cinayet \'e Ceza 75 
Tarih Felsefesi 125 

D . 11 ·ı l•t. Lev•zım Amlrll§I Sat111 
8n1 Z Y Q 8 rı Alma Komlayonu lf lnlar1 

i ~ L E T M E S ı Harbiye mektebi için 18, 
Acente1eri: Karaköy - Köprübaşı kilo sade yağmın kapalı zarf 
reı. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade istekli çıkmadığından tekrar 1 

il•-- Han telefon: 227'0 --.. 1 Ağustoa-935 Pazartesi günü 
/zmit Postası at 15,30 da kapalı zarfla ekıil 

G •• ı • h } meye konulmuıtur. Tahmin bed u nı a vapuru Ji 13,875 liradır. Şartnameıi par 
27 1 emmuz llZ alınır. lateklilerin 1040 lira et 

kurut ilk teminatlanyle teki" 
Cumartesi günü mektuplarını bem saatten bir 

Saat 11. 30 da evvel Topanede ıatınalma komi 
yonuna vermeleri. (82) (4337) 

Topaneden denizyolları rıbtı
mmdan kalkacaktır ve İzmit 
hattı iskelelerine uğrayarak saat 
17de Jzmite varacaktır. lzmitten 
28 Temmuz Pazar günü ıaat 
10 da kalkarak ve ayni iıkelele
re uğrayıp ıaat 15,30 da lı
tan'bula varacaktır. (4343) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mekte 

ler için 20,000 kilo ayıekadı 
12,000 kilo kırmızı domat 
30,000 kilo patlıcan, 4,000 kil 
bamya, 1, 700 kilo dolmalık bib 
2-Ağustos-935 Cuma ıünü 
at 14 de açık ekıiltme ile alına 

----------mııı111111111lllıııllf Uktır.. Tahmin t.edeH 4,348 :fflW'. 

Yeni çıktı --·• 
Yunan feylesoflanndan 

Demokrit 
Haydar Rifat'ın tercümeıi 

25 Kuruş 

Sahıbi : ASIM US - VAKIT matbaası 

?l:eşrlyat direktörü : Refik Ahmet Sevengil 

dır. Şartnamesi paraıız almır. 1 
teklilerin belli ıaatte 325 lira 
kurut ilk teminat makbuzlanyl 
Topanede aatınalma komiıyon 
na gelmeleri. (67) (4095) 

f Küçük ilanlar 
KULLANILMIŞ POSTA PULU 
Alınır ve mübadele edilir. Ce 

Evren· İstanbul Beyazıt HakkAklat• 
(H. iL No: 20 

lstanbul Liseler 
Kurumundan: 

Arttırma. ve Eksiltme 

Erzakın Cinsi 

Sadeyağ 

Kuru çalı ve barbunya f aaülyala
n 
Y eıil ve kırmızı mercimek 

Nohut 
Bezelya 

Kurumumuza bağlı GaJataaa· 
ray, Haydarpqa, Erenköy kız, 
Kandilli kıı liselerile Çamlıca kız 
orta okulasının yukarıda cins ve 
mikdarlarile gün ve saat ve ek
siltme tekilleri yazılı yiyecekleri 
ebiltmeye konmu9tur. 

Eksiltme latanbul kültür direk
törlüiü binasmda Hıeler muhaıa. 
beciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girecek
ler 2490 ıayıh arttırma ekıiltme 
kanununa göre 935 yılı ticaret .,. 

Mikdarı Teminatı Tahmin be· 
deli kurut 

26000 1657.49 85 

20150 208.25 ıs.10 

4500 60.74 18 

5100 68.85 18 
1000 11.25 15 

dası ve mezkur kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki belgel"rini 
ve ticarethnne namına hareket e· 
d~nlerin noterlikten verilmit ve· 
kaletnamelerini kuruma vermele
ri mecburidir. 

Kapalı zarf mektuplannda iı· 

tenilen belgeler ve teminat mak
buzu . veya banka mektuplarını 

koymak auretile zarf !arının üze
rinde kanuni ikametgahı yazıh 
ve üzerleri mühürlü olarak belli 

Eksiltme gün ve Ekıiltme ıekll 
saati 

13-8-935 ıalı 
saat 15 de kapah zarf,. 

" " " "' " 
ıaat 15,30 da kapalı zarfl• 

,, ,, ,, ,, 
saat 16 da ,, 

" " 
,, 

saat 16,15 de 
" " ,, ,, 

ıaat 16,30 da ,, ,, ,, ,, 
saatten bir saat evveline kad-' 
makbuz mukabilinde kurum bar 
kanhğma vermeleri lazımdır. 

lıtekJiler eksiltmelerin ilk tr 
minatlarını eksiltme zamanındad 
evvel kurum ıekreterliğinden •• 
lacakları yazı ile liıeler muh•,... 

beciliii veznesine yatırmalar1 •• 
ekailtme ıartnamelerini ıörlll,lf 
ve almak üzere kurum aekret' 
1 iği ne sormaları ilin olunur. ) 

(4211 

ABONE ŞARTLAR/: YAZI VE YôNETIM YERi: 
Yıllık 8 aylık a aylık Aybk 

Kemleketlmlzde Tl50 f20 28S 110 
Yabancı yerlere 1380 72ll 400 160 
Poeta blrUttne ' 
prmiyeD ~ı 

lAOO 11(1() 500 180 

TUrldyentıı bet' poeta mtrkeztnde KURUN& abotıe yuı!w. 

latan bul, Aıık&r' caddeat, l V AKIT yurdu) 

~idare: IGTO 
Telefon )Yazı lflert: WTI 

Telgraf adr ... : KURON letubul 

Polıta lrul118U No. ff 



lstanbul Limanı Sahil 
. Ek ·u e Komisyonundan: 

Sıhhiye Merkezı 51 m .. · ·çı·n ı 200 000 ade: 
f sıh ha mue11esesı ı • · 

. Ankarada M.:tkez Hı zıs .
1 

.1 ıatın alınacaktır· Bu tüple· 
çıçek aıısı tüpü kapalı zarf ekıı t km~ 1 

e "ki yüz bini ince ve bir ta
nin nümunesi üzerine bir milyonu a ın ve 

1 

rafları kapalı olac!lklır. . . k" .. rradır 
A T h 

. b d r on hın l 1 yuz 1 • • 
- a mm e e 1 •• neler Merkezimiz Levazı-

8 - Tüplere ait ıartnaıne ve numu 

ınından parasız alınır. f 1. 1 l3 . Aguy alo• - 935 Salı gü· 
C 

.1 k lı zar uıu ıy e . 
. - Ekıı tme apa M tafapaıa sokağında Iatanbul Lıma· 

h\i ıaat 14 te Galatada Kar~ ~· a ılacaktır. 
nı Sahil Sıhhiye merkezi daıresı~ de y p 

D ı . . araaı 765 lı radır. 
- ğretı ınaç P. k 1 1 eksiltme baıaamadan önce 

E .1 gırece o an arın . 
- Eksı tmeye . tırmıf olmaları sıereklidır. 

İfreti inaçlarını Merkez Veznesıne ya ( 4327) 

- l Milli Emla Müdürlüğünden: 
lstanbu 

11 
• . Ç kmakçılar yokuşunda 3840 met· 

M A~ maha esının ,a d d k ercan ga . l d .. t katta 60 oda Vf! altın a o uz 
r .. erme yapı mıs or l h . e nıutabbaı arsa uz f • H ın 240 hisse Hibariy e azt-
d:~'-k" "l" 29 yılı Yusu yan anın . d 

\IK anlı 1 1 a sa b ... d r lan 13.977 lira üzerın en 
ııeye ait 30 hiııeıi muhammen b .... e 

1

1•
0

dar pazarlıkla ıatılacaktır. 
28 "nü saat on eşe .a 

- 7 - 935 Pazar gu • • "k" . t bir sene sonra alınmak şartiy-
Satıf bedeli birinci taksıt _Pet1ın, 

1kl~ nl cı.• Cuma ve Sah aünleri ıaat on 
1 "k· · ·· d necektır ste ı erın . e ı ı taks1tte o e. A ·A Müdürlüğündeki Satı' Komısyonuna. 
dörtte İstanbul Mıllı Emlak (3580) 
nıüracaatları. (M.) -

Cumartesi l'AZAR 

Takvim 17 Tcmnıuz ı~ femmuz 

!6 R. Ahır 'l"l a. Ahır 

Gün doğuşu • sı 4.S2 

Ctıo batısı 10.31 19.30 

Sabah ııamu. 3 ~4 ;\ 4Ô 

Ôğlc nımnı ıuo 11?.'110 

ikindi nam\z 16.11 •6.17 

Aı.sım namar.1 tQ .. ıt 19,30 

Yatsı oamıv 21."N 21.!I 

imsak t.46 2.47 

Yıtıa grçen gllolar ~ 
~o: 

ı•o 14' 
1'ıhn talan eflnlcrt 

~ O R 8 B : 26 · 1 · l~l~ 
ıllı.atarmda yıldı:r. ışaretU olanlar, Uz.e • 

! rinde muanıeJe ,.urenlerdlr. Rakamlar u. 
\ U kapanış ııatıı flyatlancln'. 

_ - rtukut ---~, 
• 1.ondr• 
• Neyyor~ 
.. Puıs 
• ldıı.tnn 
* BtttH 
•Atına 
• Ceıırrt 

1 • So!ya 
* Anıaterda r 
• Prı1 

1 • Stokholm 

fı!lS . • Viyana 2J, !10 1 
1~6. - • :'lla'.irid !6 -
169. • • * Rertıo 4~. --
196. - • \ ' arsova ~4. so 
82. _ • Badapeşı.. ~.S. -

24. _ • Blikreş t!'i, -
Plil) • _ • Bclgrıd ~ 5, -

ı.4 • _ • Yolohamı ş~. -
Alu 930. -

82,- * a 
100 _ * Meddtre 5.,. -
:ıı. •. • Baaltllot !32 -

çekler 
• Loodra 614 - * Srothlnı 
• Nn)or. 0.79·6- • \'lyar. 

• Pa ıs 2.1•3- • \'adrtd 
• l\lilAn , 10.0293 • Rcrlln 

1 • f!rlll:~: 4.6860 • \"arşon 
1 • Atloa. • 3 22 • Bu .Japesır 
' • Ccncvrf' l .4.140 • Rükrcs 

• .sorya 63,.ıs~ • ııelgrad 
• Am1terdam 1.170• • Yolı:ohımı 
• Pr1 2 IQ.<': ı~ • :ııosı.on 

~.!;0\ 

ı,o;.• 

4,907:> 

4,4:l -

78,03 1 

;t4 .~5S 

ı>.7310 

ıQQ!{. ~!\ 

ı~--E S H A M ---, 
lı Bıokw o.5·l - rrımvav ~9. - ı 

Anadolu 2~.:'0 * Çtmeoıo a~ ırı.40 
Reji 2 6tl C'nron ile%. -. -· 
sır. ltı"rlve ıs. - ~art ucı -.-

Merkez Raotıs1 ~7.7' Bı1yı .... -
U. Slgort.. -.00 ~ark m. ecu -. -
Bomoou 7.11• Telefon -.-

latlkrazlar - tahviUer-
1• 193lTürıı: Bor.l • 7.91!ı ~:ıektrlk -. -

ıı 26,nO rramvo llt.70 
• ~ ili ~6 6<l Hıhtım O -· 

lıt1trazt1Jahtll I 94,00 • Aııadola 44 ~s 
•lrraaı istikrazı 95.- • Aoadolo ıı 44,95 

19!8 A ~ı ıu. Aoadolu ili 1,40 
Sıvu-F.rıuram 96 ı;n • \tUmeuıı A 4• ... ' 

Fatih sulh 3 üncü lıukuk hakim • 
liğinden 

ölü .Muzaffer kUçükleıi Feridun 
ve Sevim çocuklara slnlrUşte vusul -
ıerine kadar amcaları kilçük Unga 
KürkçU başı Ahmet ŞemsettJn M. bos
tan s. 21 numarada oturan Saminin 
zt--7-935 tarihinden itibaren vasi ta
yin edildiği i14n olunur. 

(V: 8356) 

/atanbul ikinci icra memurluğun -
dan: 

Bir borçtan ötürü haciz altına alı -
nıp satılmasına karar verilen Sultan
hamam Cermanya hanının birinci ka
tında bulunan Büyük Volrerham mar 
kalı demir yeşil kasa 31-7-935 şe 
rruıthyan çarşamba günü saat 9 dan 
10 na kadar birinci açık artırma su
retile sattlacafından almak istekli • 
]erinin yukarıda yazısı geçen yerde 
hazır bulunmaları llA.n olunur· 

(V: 8366) 

l atanbul beılnci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çenUmesJ mu • 
karrer ev eşyası 29-7-35 tarihine 
mUsadif pazartesi gUnü saat 10 dan 
12 ve kadar Galatada Kuledibl Ta -
tar. bey sokak 35 numarada açık art· 
tırma suretile satılacağından talip -
terin yevmU mezkQrda mahallinde bu· 
ıunacak memura müracaatları illn o
lunur. (V: 8357) 

f stanbul Komutanlığı 
Satıaalma Komiıyoau 111nlan 

1 ikinci Teırin 935 1ıünlemecin
de latanbulda açılacak olan mu· 
vazzaf hesap memuru mektebine 
gireceklerin ıeraiti anlamak üze-

en ıeç 5 Ağuıtoı 935 günleme· 
:~ne kadar bulundukları aakerlik 
tubelerine mi.iracaatları. ( 4299) 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

Iatanbul Acentalıiı 
Liman han, Tele fon: 22925 

27 _ 7 _ 935 Cumartesi, 28 Pazar, 
riinü akşamlan Tepebaşında ~e ·lL--Tı-r_a_b_z_o_n-~y;;:"'o"':lu--1 

tediye bahçesın -
de Şehir tiyatrosu GONEYSU vapuru 28 temmuz 

saat 21 de p AZAR saat 20 de Rfıeye kadar. 
UelidoJu operet 3 
perde yazan Ek - Mersin Yolu 
rem Reşit beste • SADIKZADE vapuru 2S Temmuz 
liyen Cemal Reşit PAZAR saat 10 da Mersine kadar. 

Dikkat 
Bebek, Şişli, htan 
bul ciheti tram • 
vayları temin edil 

ml§tlr· 

Göz Hekimin 
Dr. Şükrü Ertan 

BalNUi, Ankara c:addeai No. 6(1 

Telefon: 2ZS86 
Salı sünleri meccanenclirH 

--ı 

Ayoalık Yolu 
KEMAL vapuru ZT Temmuz CU

MARTESİ saat 17 de Dikiliye ka. 

dar. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirkttinin 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal 

~eker fabrikalarında ve Istanbulda 
Fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Kristal Knosu 

Kesnıe " 
25 kuruş 
28 Kuruştur 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda 
yazılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 A
ğustos 935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır: 

Kristal Kesme 
.. ık.- .............. 

Bursada 25,50 28,60 

iz mir vclğönda 26,10 29,25 

Balıkesir '' 
26,40 29,70 

Adana '' 
26,80 30,15 

lzmit '' 
25,25 28,30 

Adapazarı ,, 26,65 28,80 

Samsun limanında fOb 2s,10 28,10 

(Fob Samsun fiatı Karadeniz sahillerinde herhangi bir iskeleye 
gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura yükletilmiş bulun
mak kaydiledir. Ve Samsundan_, sonraki navlun vesair masraf 
müşteriye aittir. ) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on 
gün içinde ifa edilir. Fabrikaların bulundu
ğu yerlerde en az bir ton, lstanbul vesa
ir yerlerde en az bir vagon sipariş kabul 
edilir. 

[ Rlr v&R'OD f 50 çuval veye 260 sandıktır.] 

Vukardaki fiatıara sigorta 
dahil değildir. 

• 

Sipariş hedeller·i fabrikaların bulunduğu yerlerde ve 
ya lstanbul, Ankara, Samsun bürolarında ödenebilir. 

Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya lslanbul, Ankara t1e 
Samsun bürolarından öğrenilir. 

• 
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Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

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

Gazetemiz f iyatımn yarıya 
indirilmesi doiayısıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek sureti
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmesi 
gecikmekte olduğundan satrcı

lığımızın ana şartlarını neşredi
yoru:ı: 

J - Her sayı bütün satıcı

lara -iadesi7 olarak- 70 pa· 
radan verilecektir posta masra
fı bize aittir. 

il - Satıcı olacakların gün
de istedikleri gazete sayısına 

göre bir buçuk aylık gazete tu
tannı önceden depozito olarak 
göndermeleri veya bu miktar 
parayı lt veya Ziraat Bankası

ı:ııın oralardaki ~ubelerine namı-

mıza depo ederek makbuzları· 

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

111 - Her ay sonunda gön· 
derilen faturctlarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu ıarta riayet olun
madığı takdirde faturada görü· 
len borç depozito veya banka
da emrimize bırakılan paradan 
m3hsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köşesinde dana genit ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz

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

Müracaat ~ciresi: KURUN 
gazetesi Direk~örlüğü -Ankara 
caddesi- İstanbul 

---At Yarışları ---
veli Efendide 28 Temmuzda başlıyor 
Altı hatta, Pazar günleri saat on bette yapılacaktır. Tren

ler ucuz ve 11ık!ır. Büfe vardır. Müşterek bahis :Lt:ngindir. Birin
ci mevki: Elh kuruş, s~b::ıy!arile okullulara yirmi bet kuruttur. 

ikinci Mevki Parasızdır 
aa .... ~_. ........................ . 
Jandaıma genel komutanlığı J. U. K. 

Ankara satınalma komisyonundan: 
Elde hufu~an evsafına uygun olnrak ' '2,000,, kilo Eğer aabunu 

7~935 Çarıamba günü ıa&t 10 da Ankara Jandarma Genel 
Komutanlığındaki komisyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bir kilo sabuna 60 kurut fiyat biçilmittir. llk teminatı 90 liradır 
Şartname her gün parasız olarak komisyondan alınA.bilir. Eksiltme 
ye girmek isteyenler eksiltme san tinden evvel 90 liralık ilk teminat 
makbuzu veya banka mektub•J ile 2490 ıayıh kanun ve ıartnameıin
de yazılı belgeleri komisyona ve!"mit olmaları. (1810) (4167) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

S3mdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

~. c:z tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır j 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye
leri~ Al {20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 

ırı~~~ı ~ıı ı ıooınııır@nıını~~ 

Sel inik 
~~ıı~ımıooııı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
Türkiyedeki Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : l1' 
SeUlntk. Atlna. Pire M! 

Her nevi Banka muamelatı. 111 
ı~ı~~ınıııııııı•~•ı~ıoo~ 1~~11~1mm11 

DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek eserle
rinden alınır. DON ve YARIN kül liyatr en modern fikirleri gös
terir. DON ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
~~ b • 

D"N ve YARIN külliyatı seçme bir kütüpllane tetkil eder . ... 
Tevzi Yeri: V AKIT matbaan - lıtanbul 

. 
t 

• 
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Yeni kömürü bekleyin --- . 

Karakışta sizi koruyacak 
yeni k6milrdilr. 

Yeni kömürü beli eyin 
Sobalannızı değlstırmeğe 
lüzum yok, çünkü 
YENi KOMOR her sobada yanar 

yin 

Yeni kömürü bekleyin 
Çünkü; 'fENi KOMOR 
en mükemmel kalorifer 
kömürüdür. 

-

' 

Yeni Kömürü Bekleyin 
Çünkü YENi KOMOR 
fakir ailelerin maltız ve 
mangallannda yanan 
en ucuz kömürdür 

c • 
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Yeni Kömürü Bekleyin -----------------........................... . 
Çünkü; YENi KOMl::JR 
manikürlü elleri . 
kirletmiven yegane kömürdür 

! 
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