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Habeşistan Jan D'arkı 

39 sene evvel ltalyanları Adua' da 
mağlii eden bir adınmıı, r 1 

, Dün at ve kaqık 
yarışları yapıldı 

Kötü Başbakan 
örnekler Gümüşane'de 

Bulgaristanda Türk azlıklarmın 
başında Hüseyin Hüsnü adh bir baı 1 
müftü vardır. Bu adam eski Arap 
harfleri ile türkçe bir gazete çıkar • / 
maktadır. Bu gazetenin adı (Medeni-
yet) tir. Bulgar hükumetinin müsa .. 
adesile bir de cemiyet kurmuştur. Bu 
cemiyetin adı da (l\lüslümanlan ko • 
ruma Cemiyeti) dir. 

Zavallı Bulgnristan Türkleri bir 
yandan gizli ve açık yollardan Bul • 
gar zulümleri yetişmiyormuş gibi bir 
yandan da Hüseyin Hüsnü yobazı· 
nın çıkardığı gazete He kurduğu ce • 

Gilmüşane, 28 (A.A.) - Bugün 
saat 6 da Trabzondan hareket eden 
Başbakan lsmet lnönil, yol üzerin • 
deki kazalara uğradıktan sonra vila· 
yetimiz sınırında kendilerini karşılt
):an ilbayımız ve saylavlapmızla bir • 
likte saat 12.30 da Gümüşaneyi şe • 
reflendirmişlerdir. 

Kazalar halkının saygılarını sun • 
mak üzere gelen heyetlerle bütün Gü· 
miişanelllerin iştirakiyle f evkalAde 
coşkun bir tezahüratla karşılanan 

, Baıbakan, halkla konuıtuktan sonra 
istirahati için hazırlanmıı olan viIA -
yet konağına gitmişlerdir. Bu geceyi 
burada geçireceklerdir. 

miyetin hücumlarına ve kötülüklerine ltalyanuı Habeı elçüi Kont J'lnçl 
göğüs geriyorlar. Hüseyin Hüsnünün Paris, 28 (A.A.) - Eko dö Pari B C çıkardığı gazetenin adı (Medeniyet) gazetesi, Habeş kadınlarının yur~. • elal Bayar 
tir; fakat işin doğrusu bu gazete Bul- verliklerinden bahsederek, 19 uncu as- M oskova _Jan ayrıl' _Jı 
gar Türklerini ve müslümanlannı nn sonlarına doğru bir Habeş impa .. Uı a, 
<Medeniyet) ten uzaklaştırmak er • ratorlçesinin yeni bir Jan Dark ola· Mosko\·a, 28 (A.A.) - Bay CeJAI 

se (maksat) sini kendine program yap- rak meydana çıktığını ve İtalyanın Bayar ve yanındakiler dün akşam bu
mıştır; yine HUseyin Hüsnünün kur· 1896 da Adua'da uğradığı hezimete radan hareket etmişlerdir. Bakan, is· 
(tuğu sosyete (cemiyet) nin adı (Müs- daha bu ziyade bu kadının sebep ol - tasyonda B. Rozengolç, .Krestinsld, 
ıumanlan koruma cemiyeti) dir; fa • duğunu hatırlatıyor. Piatakof, Mişel Kaganoviç, Eliane, Vo
bt onun yaptığı tef de sade Bul . Bu gezete diyor ki: "lmparator i- robief, Zukerman, Zolotaref, başta B. 
pr Tftrk ve müslümanlannı ezen düş· kinci Meneliğin ikinci karısı olan im· Zekai Apaydın olduğıı halde bütün 
•anlara yardım etmektir, paratoriçe Tayitu bir çok dP.falar ik· Türkiye büyük elçiliği memurları, 

Şimdi p satırlan yazarken gözü • tidarı ve ülkenin işlerini kendi elle- ~lo~0'\"8daki Türk kolonisi, Dış Ba • Dün Yenlkapı koyunCJa kayı)(, Velfe fen.dide at yarışları yapıldı. Kavık rn 
.uı.ıua ·~üııııe edenıyeıı ı:aze~ • rine almış , .• Habeş ordulannı, ko • an ığı, dış tecim Bakanlığı ve ağır ı·.,ıarı bazı ~lü~lerin yarıııı bırakıp gitmesi yüzünden tatsız oldu. ı:ı;nlr.;.,., 
...... aJrn•• it iok kupUrler dar - ............ dtıPriae sin....._ · eadü.strl ~ ) .. euwıwı yazılan yedincı sayfamızdadır. 
maktadır. Bunlarda <Medeniyet) ga • mel nntte teni etmesiaf bllmfştlr. " Romanyannl Jfo n orta elctsf Buradaki rmhnJer Bd ,..rlf&an bire r giJrUnU•ttlr. 

Kara imparatoriçe Tayitaaua tabiye- Bay Kuntu tarafmdan ufarlannu§tır. '.t 

-~~p~~da~b*m" ~uu~~&~•u~o- ~~========================~ 
;yeni Türk haflerini kuııanan Türkler dan sonra ltalyan ord11811Dan batına ANKARA JLBA Y MUA VlNl N k ı hakkında 

0 
kadar çirkin bir dil kul. geçen general Baldisera karşı koya- Ankara, 28 (Kurun) - Anka- evyor ta talyay·a karşı 

)anıyor ki olduğu gibi gazetemize mamışlardır. ra ilbay mua'rini Bay Salihattin 
koymaktan utanıyoruz. ltalyan - Habeı iıine dair gelen açık valiliklerden birine atana· •• • b k 

Bizim bildiğimiz Bulgaristan bası- diğer haberlerlklncilayfamızdatlır. caktır. (Tayin edilecektir). n um ayış e 1 enı• y Of •' 
nı (matbuatı) üzerinde sıkı bir san- ===:::====::===::=====_::::======::::=====~=== 
ı&ür vardır. Orada bir devlet başkanı- ı ı d ı •it d b •• 
na, dost bir uıusa karşı hiç bir ıaze· r an a ngı ere en US· Bremen 1 
le tek bir kelime yazamaz. Halbuki Vapuruna yapı an tecavüz 
:<Zarla) gibi bazı Bulgar gazeteleri b •• t •• 1 J Al } k 
!I'Urk gazetecileri~in yüzlerin~ Türk U un ayrı mıya ça ışıyor · man an ÇO Sinirlendirdi 
- Bulgar dostlugunu bozmaga çalış- -------------
mak lekesini sürerken, Bulgar ga • saplanmaktadır. Başmüftü adı siper • 

edilerek Türke ve Türklüğe ve Tür • 
kiyeye en çirkin hücumlar yapılmak· 

zetelerinin Türk ulusuna karşı hiç bir 
kötü niyet beslemediklerini söyler • 
ken Bulgar Dış Bakanlığının emri al· 
tında olan başmüftü Hüse)in Hüsnü· 
nün Bulgar harfleri ile değil, eski A· 

Londra, 28 (A. 
A.) - Sandey Dls· 
paç gazetesinin 
l Dublen deki ayta • 

rap harfleri ile olan hücumları Bul · 
gar sansürünün recmi müsaadesile 
rıe~rcdillp durmakfadır. (Medeniyet) 
adı ile medeniyet dünyasını lekeli.ren 
bir gazete ile Jlulgari~tandaki bir 
milyon Türkün yüreklerine hançerler 

tadır. 
Bizim Bulgarlardan dostluk hesa

bına istediğimiz büyük bir şey değil· 
dir. Yalnız iyi niyet ile hareket ettik· 
lerini görmektir. Fakat gözümüzün 
önünde bu türlü örnekler devam edip 
dururken biz Bulgarların iyi niyetle
rine nasıl inanabiliriz? 

ASIM US 

- Hayır Mada.m, l;ı::m:ıyınız. sızı 

ıitmefe çalı~ıyorum ! 

takip etmiyorum; gölgede 

I rının bildirdJfl • 
ne göre, Bay dö 
Valera iki tane ye 
ni Yasa taslağı ta· 
mamlamaktadır. 

1 
Bunlardan birin • 
elsi kralı cenubi 
lrlandada temsil 
eden ilbaylık ma
kamının Ugasr, c;.. 
teki de erkin Ir • 
landa de,·Ieti te • 

' mel Yasa.cunda bir 
takım değişiklik • 

1 ler yaparak, krala 
yapılan sadakat 
yemini ile özel 
divana baş l'Urma 
keyfiyetinin kal • 
dınlması hakkın • 

Dö Valera dadır. Bu tedbir-
ler onaylanacak olursa, erkin Jrlan
da devleti lngiltereden büsbütün ay
rılmış olacaktır. 

Bu yasalar ilk teşrin sonlarında 

parlamentoya sunulacaktır. 

Bir uçak düştü 
Vartova, 28 (A.A.) - Bir u· 

çak Var§ova yakınluında düt· 
mü§ ve içinde bulunan üç ugman 
ölmüttür. 

NttJyorkun gece gôrilnüfl 

Nevyork, 28 (A.A.) - Polis evve • teri yapılması bekleniyor. 
Jisi gün Bremen vapuru blkarken B Jln 28 (A A ) er , · • - Ne\'york lin·:ı· 
çıbn hidfselerin bir daha tekrarlan- nında Bremen vapuruna karşı ı.o . 
maması için fevkatade tedbirler al • münistlerin yaptıkları tecavüzü Al • 
mağa hazırlanmaktadır. Döyçland ve man basını derin bir infial ile kar 1• 

Europa adındaki Alman vapurları, lamaktadır. 

biri çarşamba, öteki de cuma günü 
kalkacaktır. Reks adlı İtalyan vapu
ru ise cumartesi limandan &)TI1acak
ırr. 

Rek · vapuru kalkarken, ltalyamn 
Habeflatan siyasasına karşı bir gÖI • 

Berliner Tageblat gazetesi komü • 
nist tecavüzcülerinin cesaretlerini 
Ne,·yorkta Almanyaya karşı ba~ında 
ve hatta resmi re,enJerde L- 1 ... ue~ enen 
dij manhktan aldıklarını )azmahta . 
dır. 



Italya Eritrede niçin 
yerleşeceğini anlatıyor 
Rbma., 28 (A.A.) - Doğu Af· f na devam ederek bugün, temmuz 

rikası fe'l.tkalade komiseri general sonunda, imparator Haile Selas
Emilyo de Bone Eritre halkına sie'nin geçen mayısta Harrar böl
hitaben netrettiği beyannamede gesine seyahat ettiği sırada güya 
İtalyanın kendilerinden, ltalyan söylemiş olduğu bir takım uydur
çiftçilerine verilmek üzere aıla ma sözleri yeni baştan rneV?.uu 
toprak almayacağını, Eritrelilere bahsetmektedir. 
temin ettikten ıonra halyanın E· Habeş hükfımeti bu iddinlaıı 
ritreye köprüler ve yollar yapmak, daha o vakit kat'i surette yalan
yurdun ekonomik gelişimi için İ· lamıştı. 
cap eden her §eyi yapmak bu top Italyan basını, imparatorun ya
rakların düşmana ka111 müdaf a • hancı düşmanlığı duyguları gös
aıını temin etmek için yerleıeceği terdiğini söylemekle kanmıya • 
ni bildirmektedir. rak, imparatorun şahsını, düşün
HABEŞ 1MP ARA TORU BÖYLE celerinin doğruluğunu ve kullan -

SÖZLER SÖYLEMEZ dığı dilin ne derecelerde mutedil 
A'1:ıiaahaba, 28 (A.A.) - Ha· bulunduğunu bilenler için inanıl

bef hükUmeti ıu bildiriği yapmıı· maz ve tamamile gülünç sözler 
tır: söylemiş olduğunu iddia etmekte~ 

"İtalyan basını propagandası • dir .. , 

Yunan Cumur Başkanı 
, 

Venizelos partisi. yeni başkanını 
bugün kabul edecek 

S\tina, 28 (A.A.) ·- Cumhurluk ( 
Baıkanı Bay Zaimis, cumhurluk parti· 
si öndel".i Bay Kafandariıi kabul ebnİt· 
tir. 

Bu:ılar arnıındaki hu görüıme, Bay 
Zcimia'ln rejim m.,ac!eıini kotarmak 
üzere siyasal partiler ba§kanlan ile 
t:ıııavvur ettiği görüımelerin bir baı· 
fon lICI ıayılıl•Or. 

.. Venizelo:un yerine liberal p:ırti baı
kani:ğına g~n Bay Sofolis, cumhur-

Alman Yahudileri 
Fena halde kapana 

sıkıştılar 
Bertin, 28 A.A.) - Ari ırkından o!· 

mıynn Alriıanyada oturan Almanlnnn 
kültür faaliyetini kontrol etmeğe Bay 
Göbbels tarafından memur edilen Bav 
Hinckel, "Angriff,, gautesine dcmİ§tİı 
ki: 

luk baıkanı tarafından Pazarteıi günü 
kabul edilecektir. Bundan sonra, bütün 
parti baıkan!an oir konf eranı halinde 
toplanacaklardır. 

Sanıldıtma göre Bey Zaimiıin bütün 
uğraımaları, krallığı yeniden kurmak 
düıünceıinden vazgeçilmesi iç.indir. 

Bay Çaldariıin, cumhurluk betka· 
nının parti batkanlar.nı bir korueranall 
çnğınnak projesine kartı gelmediği dik
kate değer bir keyfiyettir. 

ltalyan tecim filosu 
Roma, 28 (A.A.) - Reımi İı· 

tatiatiklere göre, 1914 temmu· 
zundan 1935 haziranı arasında 

İtalyan tecim filosu, 1 .430.000 to· 
nilatodan 2.838.000 tonilatoya 
çıkmıftır ki, 1 .408,000 tonilato 
yani yüzde 98.5 artmıştır. 

( Italyada 
Patlamalar 

Efli kişi parçalandı; yara
Jılann sayısı belli değil 

Varosi, 28 (A.A.) - Yenl bir lnfillk 
tan korkulduğu için "Tario,, da pat • 
Jayıcı maddeler fabrikasının yıkılan 
kı ımlarının temizlenme işleri bu sa· 
hah tekrar başlaqıak üzere durdurul· 
muştur. 

On iki kişinin parçalanmış ceset· 
leri gece yarısı yıkıntıların altından 
çıkarılmıştıP. 

infilak saat 14,35 de "İtalyan pat • 
lıyan maddeler genel sosyetesinin,, 
bir fabrikasında olmuştur. Bu f'ab • 
rika, merkczl l\fontecatinl'de bulunan 
bir büyük kimyel'i maddeler sosyete· 
sine bağlı idi. 

Fabrikn, l\laggiore gölilne yakın 
Tanio köyünün bir kilometre ötesinde 
bulunmaktadır. 

Taino, 28 <A.A.) - Harap olan pat
layıcı maddeler fabrikasında beş yüz 
işçi çalışmakta idi. Fabrikanın am • 
balaj kısmından çıkan yangının 33 ki· 
şinin ötümUne sebep nrdtfl söylen • 
mektedir. 

Yaralananlann 8ayısr daha belli 
değildir. 

Kazanın levazım dolu bir kasanın 
düşmesinden ileri reldiğl sanılıyorsa 
da şimdiye kadar teyit edilmemiştir. 
Son haberlere göre elliye yakın ölil 
Ye bir ~ok yaralı vardır. 

AhaJi, f eUket yerine toplanmış • 
tır. 

Sığır veba 
Aşısı 
7 ay daganab ilen bir 

a~ı yaptık 
Ankara, 28 (Kurun) - Epey 

zaman önce profesör Düra11on 
adlı bir Fransız bilgini, ancak 
bir hafta dayanabilen ıulu ıığır 
veba at ııı bulmuıtu. 

ve 
Ankara, 28 (Kurun) - lç işle

ri bakanlığı tarafından geçen 
dört yılda yapılan ve gelecek dört 
yıl içinde yapılacak işler hakkın· 
da bir rapor hazırlandığını bil· 
dirmittim. 

Bu raporda mülki takıimat, 
tam teıekküllü nahiyeler, nahiye, 
kaza ve vilayet teıkilatı hakkın· 
da ıu malumat vo izahat veril
mektedir. 

Mülki taksimat: 
"idare takıimatımız köyden bat 

lar. Buıün memleketimizde pek 
dağınık bir halde yayılmıı hatta, 
üç bet haneli olmak üzere 40 bin 
köy vardır. Köy<fen ıonra en bil· 
yük idare takıimatımız olan na· 
hiyelerin ıayıaı da 637 dir. Bun· 
lar halkın ihtiyacım tatmin et
mekten ve mahallerin imar ve in· 
kip.fmı temin eylemekten çok u· 
zaktır. 

Otuz kırk köyün idaresi bir na· 
hiye eline verildiği için nahiye • 
ler nihayet bir tebliğ vasıtası ol
maktan ileri geçmiyor ve bu §C· 

kilden halk ve hükiımet iıtenil -
diii ,~ihi iıtifade edemiyor. 

Tam teşekküllü Nahiyeler: 
Bakanlık halkın itlerini kolay· 

lıkla ve çabuklukla görmeği te • 
min için 928 de Millet Meclisine 
yepyeni bir tekil teklif etmit ti. 

Tam teıekküllü nahiyeler, bun· 
dan maksat ~\7,eleri ~öy).ÜJJÜn 
i&lerini görebilecek bir &eki~ ıok· 
~. ' u~.ı u. •• 
maldı. Düıünülen fekle göre her 
nahiyede bir nahiye müdürü, bir 
ki.tip, birer nüfuı, tapu, vergi 
memuru, bir sulh hakimi buluna· 
caktr. 

Köylünün yaya olarak nahiye 
merkezine en çok üç saatte ıide· 
bilmeıi, köy adedinin nihayet yir 
mi beti gcsmemeıi ve nahiye nü· 
fuıunun 1 O bin olması eıasları 
konmu§tu. 

Millet Meclisi bu fay dalı teşki· 

±! E?!Ll 

latı kabul etti, vekalet her ıene 

aldığı tahsisatla tam le!ekküllü 
nahiyelerin teşkiline baıladı. 

Ve 928 den itibaren aldığı tah• 
aiıatla ııraıile Ankarada 30, Er· 
zurumda 30, Balıkesirde 40, lı • 
tanbulda 37, Kırk!arelinde 13, 
Konyada 44 Malatyada 30, tam 
te§ekküllü nahiye teıkil etti. 

Ancak 931 ıenetinde 1857 nu· 
maralı kanunla alınan 50 tam te• 
tekküllü nahiye tefkili hakkında· 
ki tahıiaat 2072 sayılı kanunla te
cil edildiğinden, nahiye teıkilatı• 
ııa devam edilemedi. 

Yüksek meclisten tahıitat alın• 
dıkça tam teıekküllü nahiyelerin 
teşkiline devam edilecektir. Bu· 
nun için proje hazırdır. 

Bunların adedi bütUn vilayet • 
ler için 1560 tır. Bir tam teıekkül· 
lü nahiyenin masrafı (3000) li· 
radır. 

Kaza ve nahiye teşkilatı: 
Vekalet idare takıimatmda g&

rülen noksanlıkların ıılahı tet • 
kiklerine devam ediyor. Her sen. 
bazı nahiyeler kaza haline konul· 
duğu gibi tam teıekküllü nahiye 
projeıine dahil bazı mühim mev• 
kileri de nahiye haline aokmak· 
tadır. 

931 yılından ıonra yeniden ye
di kaza ve yirmi nahiye kurul· 
mu§tur. 

Ordu vilayetinin Gölköy, Bah· 
keıtr 'Vııayetının Ağany , l\:trfe • 

hirin Kaman, Tekirda.imın MU • 
refte, Zonguldaiın Ulus ve Çay· 
cuma nahiyelerinin kaza haline 
konması hakkında bakanlıkça 
tetkikata devam edilmektedir. 

Vilayet teşkiiatı: 
Yeniden vilaY.et tqkili ve mev· 

cut vilayetlerden bazdarmın lii· 
vı daha ziyade ıiyal&l ve ekono
mik icaplara dayamr, bir hükO • 
met itidir. Bugün için böyle bir 
icap ve lüzum da yoktur, 'Almanyanın Kültür hayatını yeni· 

den baltahımak için orada burada gizli 
faaliyette bulunan Y nhudilcdn ynpbk· 
)arına bir ıon vermek iıtiyonız.,, 

11Biz yalmz radyo)·a, ıinemacılıfa 

ve edebiyata ı~kulmak isteyen ıuçlu 
Yahudilerden hesnp sormuyoruz. Bir 
kaç akçe için kendilerini Yahudilere 1&• 

tacnk kadar hayasız bulunan Ari ırlcın
dan olıınlı:ıra karıı çoic ıert dananaca· 
ğız.,, 

Bu fazlalığı ancak Amerika 
Birleşik hükumetleri 7.638.000, 
Japonya 2.378.000 ve Norveç 
2.010.000 tonilato ile geçebilmi§· 
ferdir. 

En gürültüsüz şehir 
Madrit, 28 (A.A.) - Şar kurulu· 

nun alclıiı bir karara göre otomobille 
11 Afulloıtan itibarc.n gecenin saat 
23 ü ile sabahın 6 ıı araımda düdük 
veıaire kullanılmıyacakbr. Günün d!· 
fer aaatlcrinde' otomobillerin korna ve 
kalın sesli klkıonlnr kullanmalanna ;. 
zin verilmiıtir. M:ıdrjt, ıimdiye kadar, 
dünyanın en ıürültü!ü ıehri olarak ta· 
nılıyordu. 

Ehemmiyetli fakat dayanıksız 
olan bu yeni af ı üzerinde uğratan 
baytarlanmızdan Bay Süreyya bu 
aıının 40 gün dayanabilen yeni 
bir kuru teklini yapmıt fakat 
Dürasson bunun ekonomik değe · 
rinin az olduaunu, kendisi tara • 
fmdan da bilindiiini ileri ıür· 
müıtü. 

Sığır vebasının memleketimiz 
hayvancılığı üzerinde yaptılı yı· 
kıcı tesirler dolay11ile meselenin 
etüt edilmesi için bir komisyon 
kurulmuttu. 

Iran Şehinşahının memleketimizi ziya
retine ait film Ankarada gösteriliyor 

Eski askerler birliği 
Berlin, 28 (A.A.) - Söylendi· 

iine göre, Bay Vonribbentrop, 
bazı dıt ıiyaaal sebeplerden ötü· 
rü, bir ''eıki askerler birliğinin11 
kcnılmauna yardım eL-nekte· 
a=r. 

Bav Von Ribbentrop, bu birli· 
ğin, bütün ülkeler eıki muharip· 
lerinin karde§çe ilgilerle bağlan· 
rr.aları programının tahakkukunu 
çok kolaylattıracağı kanaatinde • 
d:rler. 

MESLEK MEKTEPLERINDEKl 
YATILI PARASIZ TALEBE 

Ankara, 28 (Kurun) - Meılek 

mekteplerinde okuyan leyli para• 
sız talebelerden bir sene sınıfla • 
rında kalanlar leylilikten çıka • 
rılacaklardır. 

Bunun için yapllan bir teklif 
kültil1' bakanhğmca tetkik edil· 
mektedir. Teklifin kabulü ve bu 
yıldan itibaren tatbiki muh!emel
dir. 

~akineli ordu 
Madrit, 28 (A.A.) - SU ba· 

kanının bildiriğine göre, bütün 
ordu makine ile techiz edilecek· 
tir, 

Orduda bundan böyle yük 
çekmek ve tatııriak için hayvan 
kullanılmıyacaktır. 

, KURUN okurlarına ' 
HiZMET KUPONU 

Pendik bakteriyoloji enıtitüaü 
C:•rektörü Bay Şefik, baytar ge· 
nel direktörlüiü uzmanı Bay Mu· 
zaffer ve dijer bazı zevattan mü
te,ekkil olan komisyon, bir yıla 
yakın bir zamandanberi nesci, 
mayii, dayanıklı ııiır veba aııu
nı bulmak için çalıtmap batla • 
mıftr. 

Bu çalııma netice.inde ilk ön· 
ce 45, ıonra 138 ıün ve daha ıon 
ra 7 ay dayanabilen nesci, mayii, 
sığır veba a411ınr yapmaja mu • 
vaffak olmutlardır. 

Ankara, 28 (Kurun) - Anka
ra halkevi, halle için bir aç1k ha· 
va ıinemuı hazırlamııtır. 

Bu akıamdan baılıyaca.k olan 
ıinema eylülün 15 ine kadar ıü· 

TEKAÜT EDlLECEK KAYMA
KAMLA.R VE NAHiYE MÜ

DÜRLERi 
Ankara, 28 (Kurun) - 23 bi· 

rinci tetrin 1933 te mer'iyet mev· 
kiine geçen 2169 sayılı kanuna 
göre, nahiye müdürleri, kayma· 
kamlar, emniyet müdürleri ve 
mülkiye baı müfettit ve muavin· 
]eri için birer sin haddi kabul e· 

ANKARADAKI MUSABA. dilmiıti. 
KALAR iç Bakanlığı tarafından yapılan 

Ankara, 28 (Kurun) - Bu- bir istatistiğe göre, bugüne kadar 
günkü güreı müaabkalannda An· kanunen ıin haddine vasıl olan 

29 • 7 • 395 b" • r -kara puvan hesabile ırınci, .c.a· (2) mülkiye müfettifi, (11) kay· 
Hu kupondnkl tarihten başlıya . kiJehir ikinci, Burıa üçüncü gel· makam, (61) nahiye müdürü tah· 

rak 15 gün içinde KURUN idaresine d' 
gösterilirse - resmi mecburiyetle ı. dide tabi tutulmuttur. 
yahut tccimer ıfatilc yapılan ilfın- Balkan yarıtları için yapılan Bu sene İçinde ( 4) kaymakam, 
lnrdan başka - bir küçük ilônın 1 müsabakalarda Ankaragücü 46 (13) nahiye müdürü, tekaüt edi· 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. puvanla birinci, Gençler Birliği lecektir. 

(laUyenıer, günUndo idare~ bUlun • 32 puvanla ikinci, Altınordu ü- ,. o u ••••• , __ , ___ _ 

durulacak surette bu kuponlan posta~.. çüncü geldiler. Ankaragücünden Galip Balkan 
vonıcckleıi mektupların içine de koya • 
bilirler. 4 kelime tıır satır sııyılma1ıdır.l Gençler birliğinden Hakkı ve kotusuna seçilecekler arasına gir· 

------------
111111 Semih, Muhafızgücünden Şevki, 1 diler. 

recektir. 
Sinema paraıız'dır. Sinema'da 

ilk olarak lran Şahentahının 
memleketimizi ziyaretine ait 
film gösterilmektedir. 

/ lstanbulun plim 
Mimar Yansene yaptırı· 

lacağı sanılı.1Jor 
Ankara, 28 (Kurun) - Al• 

man mühendisler birliği, latan• 
bul imar planının da Ankara pli• 
nını yapan mimar Y ansene yap
tırılmasını teklif etmiıti: 

Bu teklif alakadarlar taraf dl• 

dan tetkik edilmektedir. İstanbul 
planının da Y mene yaptırılm.,ı 

kuvvetle muhtemeldir. 

ANKARA, MACARiSTAN 
DAN FUTBOL T AKiMi ÇAGI• 

RIYOR 
Ankara, 28 (Kurun) - Anka· 

ra ıampiyonu gençler birliği, bir 
kaç maç yapmak üzere Macar t•• 
krmlarından birini çağırmağı ka· 
rarlaştırmı§ ve f ederaıyonla te • 
maıa giri!mittir. 



1 i,aretler 1 
Maarifte dönüm 

Kültür Bakanlığı bütün ba
lttmlıkl~~~ yaptığı_ b_ir tamimde Unkapanı köprüsü 
ıunları ogrenmek ı•tıyor: 

1 - Köylüde Vekaletlerin işini ko· 
la,ylaştrrmak üzere ne gibi bilgiler la· 
zrmdır? 

2 - Öğretmenler nasıl malftmat'a 
mücehhez olmalıdır? 

3 - Hususi olarak söyliyeceğiniz 
tedbirler var mıdır? 

4 - On yıl içinde kaç orta mektep 
lise ,.e muallim mektebi mezununa ih· 

tfyaç var·? 
5 - Der!" grupları hakkındaki di • 

yecek lerinlı 1 
6 - Meldep açmak icap ederse ne 

gibi yerlerde açılmalıdır? 
Sorulan ıeylerin telerrüatına 

girmeden Jenebilir ki bu ıorult:ı" 
bize kiiltür işinde açılan yeni bir 
yolun iladeıi hiı.ini veriyor. Çün · 
kü, maaril i,Ieri ötedenberi ıade· 
ce mücerred düıünülür. Bu mü· 
cerred düıüncelerin verimi olan 
Aba.tre kararlarla dolu bir maa· 
ril tıaihimiz vardır. Maarif kendi 
lıabuiu içinle, mümkün olduğu 
kaJar deıJletin bQ§ka kurumlar
dan uz.ak bir hayat ytl§ar. Zaten 
mt*Jril bünyeıi bakımından na· 
:ariyeciliie kaçmağa en müsa;t 
hir tilandır. Onun ba§ka hayat 
lıunırnlarile ırkı müncuebetiJir 
lıl marili canlı, verimli, önemli 
bir hale koyar. 

Yukarıya kayd~ttiğimiz 6 nok-
ta maarif iılerinde bir dönüm 
nokta11nı i§aret ediyor, bunun an
lamı ıuJur: Maaril hayatltJ§ıyor. 
HayatlQfan bir maaril yüzde yüz 

emelimizclir. 
Bu 6 nokta.ının İf aret ettiği 

ba1ka bir eıa. ela maarifin hayat 
/, =ı:Jra.u i,inJeki rolünün ıayı ile 
:Ct;iilmeıinin iıtenmeıidir. 

Bunun anlamı ıuclur: 
Maarif ı,ın mauril yerine, ha~ 

-·1t v• llatiya~ l~n maorll. 
Mektep niçio ~ılır? 
Mektepte okuyanlar niçin o· 

kurlar? 
Bu ıorulara eıkid en gayet hiı· 

«rİ cevaplar verilirdi: 
M aarili tamim için! 

Bu cevap çok beylik bir laltan 
baılıa bir ıey değildir. 

Mektep hayatın hazırlanma 
atalyeıi olduğuna göre en aşağı 
on yel ıonraki İf sallarına adam 
vetiştiren bir ocaktır. 

-On yıl ıonraki insanı hazırla· 
yacalı, o~ yıl ıonrcıki inıana ıa.· 
yeteye uymak kabiliyetini vere· 
cek olan olrul, ıJe hoca, keneli ba· 
ıına, lıendi bildi~ne göre hare· 
/ret eden bir varlık olamaz. Onun 
•o.yetenin güliıi ile •ıkı ammo 
pek •ılı• Ugi.i vardır. 

M elrtep ve hoca •oıyetenin ruh 

Yolcuların geçmesine 
kapandı 

Unkapanı köprüsünün Halice 
bakan tarafı, tamamen geçilmiye· 
cek bir hale geldiğinden geçit 
kapanmıttır. 

Köprünün bu kısmının durumu 
(vaziyeti) pek te'lılikeli olduğun· 
dan uray (belediy~) bu kısmı 
köprünün boyunca bir parmaklıJc· 
la çevirmi§tir. 

Hakikaten köprünün bu kıa
mında yayaların geçmesine mah· 
sus tahta kaldırım tamamen çölt· 
müt, köprünün kıyı demir par • 
maklıkları denize doğru sarkmış· 

tır. 

Evvelce ıimdiki Karaköy köp· 
rüıünün yerinde olan Unkapanı 
köprüsü, Atatürk köprüsü yapıl· 
dıktan sonra Halicin ıonuna gö
türülerek Sütlüce ile Eyübün Ta· 
bakhane d-:_nilen sahil arasında 

kurulacaktı. 
Fakat on sendenberi tamir yü· 

zü ıörmediji için, Sütlüce ile E· 
yüp araıına nakli biraz aüç ve 
masraflı olacağı anlntıhyor. 

Diş doktorlarının 
toplantısı 

Dün saat onda dit doktorları 
Etıbba odasında altı aylık fevka· 
iade toplantılarını büyük bir ka· 
labalıiın ittirakile yapmıtlardır. 

Toplantıyı kurum baıkanı dok· 
tor Kazım İsmail açmı' ve baş· 
kanlığa Bay Şemıettin ıeçilmit • 
tir. 

KoJ1irede evveli altı aylık ça· 
lıtma raporu okunmuı, kabul e
dilmiftir. 

Bundan tonra belediye tara
fından kurum vezneıine yapılan 
yardımla çocukları esirgeme ku
rumunda açılan (ilk okul çocukla· 
rının di!leri) muayenehanesi 
etrafında görüşmeğe batlanmıt • 

tır. 

Kurumun yaptığı bu tetebbüı 
kıvançla kartılanmıttır. Muaye • 
nede iki doktor çalı,acaktır. Bu 
çalrtmanın ~hariçteki vazifelerine 
mini olmama11 için de muayene 
saatleri ona göte tert!p edilecek· 

tir. 
Şimdilik muayenehane Eminö· 

nü bölümü içinde bulunan ilk o
kul talebelerinin dişlerinin temİz· 
lenmesile uğraşacaktır. 

Dit muayenehanesi bet ağus
tostan itibaren açılmış olacak-

tır. 

Polis haberleri : 

ispirto fabrı,,asında 
yangın 

Evvelki gece Paşabahçede aaa~ 
yirmi dörtte inhisar idaresine ait 
olan ispirto fabrikaaında bir yan· 
gın çıkmı~tır. 
Yangın neticesinde fabrikanın 

tiıe antreposu tamamen ve direk· 
tör oda11 kısmen yanmııtır. 

Yangının faaliyette olan ocak 
tünelinin §İşe anbarı altından geç 
mesi ve üstte bulunan §İşeler sa , 
manlarını tutuıtumaıından ileri 
geldiği anlatdmıtlır. 

PALTO HIRSIZI - Balatta o
turan tuzcu Abidinin Mecidiye 
köyünde kurduğu çadırdan palto, 
ceket ve değirmen çalan Feriköy
lü Hüseyin adında bir hırsız ya· 
kalanmıştır. 

TUTULDU - Betiktaıta Si
nanpaşa mahaUesinde a&ndıkçı 
Mehmedin dükkanından üç gtin 
evvel üç bavul çalarak kaçan Ha
lis lbrahim adında bir hırsız po· 
liı tarafından yapılan tiddetli a· 
raştırma neticesinde dün ak9am 
yakayı ele vemıittir. 

DÖVÜLMÜŞ - Karabat so· 
kağında oturan Sabire adında bir 
kadın poliıe baıvurarak kiracısı 
Muı•af a tarafından dövüldüğünü 
iddia etmittir. Mustafa yakalan· 
mıştır. 

Barların kapanma saatleri 
İstanbul vilayetine, bar, bira • 

hane, vo meyhane itleten bazı es· 
naf tarafından tikayette bulu· 
nulmuttur. 

Bu esnaf yaz ve kış kapanma 
saatlerinin gözcmUnde bulunelu· 
rulmıyarak &'eliti l'Üzel bir saat 
kabul edildiğini ileri sürerek zi· 
yan ettiklerini bildirmitlerdir. 

Vilayet, daima yapılan bu gibi 
tikayetlere bir ıon vermek için 
yeniden ince~meler yapacak ve 
kapanma durumu hakkında genel 
bir formül bulacaktır. 

Tünelden şikayet 
Beyoğlunda Metro hanı kartı· 

sındaki Tünel fabrikaıı bacasın· 
dan çıkan dumanların ve bura· 
daki sıcaklığın o civarın havası· 
nı bozduğu hükumet bat milf et· 
tiıliğinin dikkatine ilitmiş ve du
rumun düzeltilmesi kumpanyaya 
bildirilmittir. 

Kumpanya az duman çıkaran 
kömür kullanacak ve fabrikanın 
hararetini etraf ma yaymıyacak 
tekilde tertibat alacaktır. 

ba'lıımından oldufu gibi it bakı• 
mından da ıidit• ayak uydurmak ======================== =:===~=:==::===:========== ısorajındaclırlar· Mesela her ıe· yetleriyle ilgili olmayan bir maa· lazım olduju kadar adam yetifti-
yln ınokinelqtiii bir zamanda tilin bunları bafarmcuına imkan ren bir (depo) olacaktır. Fakat 
mııtlalra el iıçiıi yetiftirmefe •cı· yoktur. bu depo lırtaaının hayatla •ıkı bir 
rJGfmalr pliinç bir ıey olur. Sonra, olıul hayatın türlü itle- ıurelte baflı olma.ı gerktir. 

Hayatla ,hayııtın türlü faali· rin• ne az, n• tle rolı .ayıda tanı Sadri Ertem 

- W,. lre!n9'11armız olan nıadanılar 
ne Alemde? Yine jimnastiklerini açık 
nencere Unünde mi yauıyorlar? .. 

- Şükür edin ki kaza bir doktorun 
muayenehanesi UnUnde oldu. Burada 
bir doktor oturuyor. 

- Fakat o doktor benim 1 

- Yatdın altına l>aktın mı? 
- Hayır, on dört gündür bundan 

bıktım, bu akpm yatağın altına bak. 
madım .. 

lı 1 

okullar 
lslanbulda sekiz ye 

okul daha açılıyor 

E 

. 
nı 

"zö-
bu) 

1-

lstanbulun okul ihtiyacı ııo 

nünde tutularak bütçeye latan 
içinde açılmak üzere sekiz oku 
luk tahsiaat konmuıtur. 

le· Bu para ile lıtanbulun muh 
lif semtlerinde sekiz ilk okul da-
ha açılacaktır. 

er· KÖY OKULLARI - Köyl 
de yaptırılan tam tetkilitlı oku 
ların yapı işleri önümüzdeki 
ğustos batına kadar tamamla 

1-
a-

na· 
caktır. 

A· SANAT OKULU MEZUNL 
RI - İstanbul sanat okulund 
bu yıl otuz kiti mezun olmuıtu 
Bunlardan 9 u marangoz, 5 i ııh 
teeiaat, 11 i tesviyeci, 7 ıi de ele 

an 
r. 
hi 
k· 

trikçidir. 
eri Kültür bakanlığı bu ıençl 

muhtelif sosyetelere yerlettirmi '. 
tir. 

n· EL iŞLERi SERGISl - 1sta 
bul sanat okulunun açtığı el it 
ri serai•i dün bpanmıttır. Serg 
yi açık bulunduğu on bet gün za 

le· . 
1· 

r· 
fında 7640 kişi gezmiıtir. 

Acı bir kayıp 
Vapurculuk sosyetesi batkaru 

Sadık zade Bay Ruşenin Rizede n 
ölüm haberini aldık. 

ta 

. 
Dün saat 7,30 da ağır haa 

olduğu haberi gelmiş, biraz son
ra da ölüm haberi duyulmut 
tur. 

Bu münasebetle limammızda 
. bulu~an vapurculuk sosyetesi va 

purları, bayraklannı dün yarıya 

indirmiılerdir. . 
-

Bay Ruten, timdi Viyanada te 
davi edilmekte olan soıyete di 
rektörü Bay Mustafanın babası • 
dır. 

KURUN - Merhumun vapur• 
culuk soeyetesindeki arkadaılan· 
na, ailesi efradına acılarını bildi . 
rir. 

Kabasakaldaki hafriyat 
. Sultanahmet Kabasakalde A 

ra•ta ıokaimda yapılmakta olan 
kazım itine devam edilmekte· 
dir. 

Mozayik çıkarma iti timdilik 
aygır deposuna doiru olan kı· 

sımda araştırmaya baılanmış· 

tır. 
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f SiYASA 
== -Almanya ile Vatikan 
aran 1da Konkurda 
meselesi 
Telgraflar V atilıanın resmi bir 

nota ile Almanya hükumetini kon 
korda (Concordat) hükümlerini 
bozmak yüzünder protesto ettiği
ni haber "eriyor ve her ıeytlen 
fazla inıanları lnsırlCl§tırmak, Ka
tolik matbuatının hürriyetini ta
nımamak, Katoliklerin melleki 
ve gençlik teı kilahnı bozmak gibi 
meıelelerini öne ıiırdüğünü anla· 
tıyor. 

Almanya hükrtmeti tarafyıtlan 
hükümlerine saygı göıterilmeclifi 
iddia olunan lronlı.orda nedir? 

Konltorcla, tle~let ile lıiliıe arca· 
n.nda, ıivil otorite ile ruhani oto
riteyi alalt.adaT eden müıtere/r İf· 
lerde her birinin 1-.udut ve •alahi· 
yetlerini göıteren ı:ndlcqmaya J .. 
nilir. Bu gibi konkorclalar, iki ltıoo 
rafın arzuıu ve müıtarelı itlerin 
üzerinJ e anlaf amamıulık çıkma· 
mcm için yapılır•a da bu gibi kon· 
kondalar daha lcu.la iki lartJ • 
raıında çıkan keıkin ihtü&llara 
bir son 1Jermelr için yapılqelmif• 
tir. 

Konkorda yapmak için deol.t 
kiliHnin ıtati1ıiinii tanıdıktan 
bQf lıa onun menlaatlerini temin 
etler ve ona yardımlar yapmcifl 
tla teahhüt etler. Buna makıibll 
Papa da konkordayı imza ettifi 
t 

l 

aralın kiliıe büyiiklerini tayin 
etmesine, kiliıe ile anlOfaralı di
ni müe11eıeler yapman.na razı o
ur. 

Konkortlalar ;;ç ıeltil üzere 
apılagelmiıtir. y 

Bunlann en un111mi ıelıli ilıi 
t 

k 
aralın mümeııüleii tarafından 
onuşulan ve ltararlcqtırılan anJ
aşmadır. Bu andl<qmalar yazılır · 
mzalanır ve iki tarlit~lı ttıatik 'ttl 

1 
i 
J 
rl 

ilir. ikinci ıekli iki tattilın, bi
b'irlnin tıpkın olan ilıl liqanna

meyl nqretmelericlir. Uçiincüdi 
apanın yalmz ba~ına bir beyan
ame ne,retmeıiJir. 

p 
n 

F 
y 

• 

1801 ele Papalık makamı lle 
ranıa arannJa bir Konlrortla 
apılmq ve bununla Fran•tıtlo 

ltili•• yenilen birletmifti. Ba 
onkorda Franıa namına b'irinoi 
n.ül Napolyon Bonapa1t tara· 

ntlan ve Katolik kili.eıi namına 
apa yedinci Piu• taralından im· 
lanmqtı. 

k 
ko 
lı 
p 
.za 

H 

Konkorda Franıatla niilu• e"
riyetinin Katolilt olclufunu lr• 
l ediyor, Franıada eıkitlen ba· 
nan 136 Metrepolitliii (60) • 

Em 
lu Burada evvelce çıkan kıymetli 

mozayiklerden bafka daha yeni 
Bizans devrine ait kıymetli eset- (Lutfen ıagfay& ~eviriniz) 
lerin bulunacağı umuluyor. kmı;i"~;;J;~· ·-·-

11111 

-

•ı 

ÇI 

Bir kotra battı eki Bebek ile Rumelihisarı 11· 
. nda yelken açmak isterken kot 

z 
rası 

Anadoluhısarında oturan Zeki n dı' eğ' k ı ranı . r ı ırı mıf, muvazene 
boz adında hır adam diin akıam üze· uldug"'u u.· k t b t t · Al' O -~ın ora a mq ır. 

n .. ıtan, s~an ve Cafer adın-
1 

traftan yetiıen sandalcılar İ• 
da uç ~rkadatıle ~eraber bir kot· ı çindekileri boiulmaktan kurtar • 
raya bınerek denızde gezmeğe mışlardır. 

E 

Koca - ilk önce heni kurtarsa daha 
iyi olur, o ,·aldt mutlaka bir ikinci de· 
fa yfne gelir, seni alır. 

c,ntl101cn hırsız - Madam. : .,18 • 

filan uyuynnıryor~unuz. Size bir kaç 
uyku hapı \'ereyim· 

• 
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K AL KOJTANT N lN 
SEVGlLİSİ PRENSES PAOLA 
D'OSTEHEiM'l~ HATIRAlAR.\ 
Bölem .· 11 Dilimize Çeviren: * • 

Mimoza kokuları içinde aşkı 
düşündüğümüz dakikalar!. 

irler burada toplanırlar, arala • 
rında edebi müsahabeler yapar· 

1913 senesinde Paristen ay· 
nldrm. ltalyaya gittim. 

Emerson Paristen bahseder· 
ken: "Bu öyle bir eğlence ve zevk 
tehridir ki nüfusunun beşte dör
dü ızllTo.plar içinde kıvranıp öl -
mektedir.,, Diğer bazıları da bü
tün dünyanın büyük bir sinirlilik 
ile çırpındığı bu asırda Paris se· 
fahat ve ahlaki suiistimallerin bir 
merkezi gibi görür. 

Ben öyle sanıyorum ki bu asri 
Babil şehrini istikbalde hekliyen 
harabıyi anlamak için incilden 
kehanet yapanlar yalnız bu şehir· 
Cleki zehirli çiçekleri görüyorlar. 
Zehirli çiçeklerin manzarası ile 
müteessir olan bu adamlar artık 
bu sıtmalar §ehrindeki bqka tür
lü gü~eJJikleri, güzel sanatları gö

remiyor. 
Bir akıam tiyatroda bir rövü 

aeyrediyordum. Yanımda dos • 
tunı: "Dikkat ediyorum, sahne -
'deki çıplak göğüsleri saymak İs· 
tiyorum, fakat o kadar çok ki 
muvaffak olamıyorum .. ,, Dem it -
ti. Halbuki sahnede bir Venedik 
hayatı temıil ediliyordı,. Bu çıp· 
lak vücutlu, çıplak göğüslü ka· 
dınlar fevkalade ince bir maharet 
le Vedenik hayatını temsil edi
yorlardı. Üstlerindeki ince dante
lalr, renkli, çiçekli esvaplar tarif 
edHemiyecek derecede mükem • 
meldi. 

Demek istiyorum ki dostum sah 
nede yalnız kadınların çıplaklığı· 
nı görüyordu, ben ise bu çıplaklık 
yanında olan ince sanat eserleri
ne bakıyordum. 

Harpten evvel Londrada ve 
Pariıte geçirdiğim hayatı düşün
dükçe bugün dünya üzerindeki 
ahlak inkilabının vardığı derece· 
ye hayret ediyorum. Bugünkü 
yeni alem ile o vakitki hayat a
rasında a§ılmaz bir uçurum var. 

Ahlaklar, itiyatlar, görenekler o 
kadar değişti ! 

lardı. 
Epeyce bir zamandanberi bu 

adam bana çok hararetli aık 
mektupları yazıyordu. Atk ve ih· 
tiras, şiir ile dolu olan bu mek
tupları tebessüm ile okuyor, fa • 
kat Üzerlerinde fazla ~urmuyor • 
dum. Çünkü Fransızların geçici 
ve sathi hislerini biliyordum. O 
yazılara sadece (edebiyat!) diyip 

geçiyordum. 
O günlerde bu şair ve muhar

rir gene bana kur yapmağa baş· 
ladı, hem de her vakitkinden da· 
ha fazla bir §iddetle. Bana ku
caklar dolusu çiçekler gönderiyor 
du. Bazan hizmetçi kadın bunla
rı koyacak yer bulamıyordu. O
damdaki vazolar dolup t&!bktan 
batka köteler, bucaklar hep çi· 
çek demetleri içinde kalıyordu. 

Bazı geceler odamın penceresi· 
ne küçük tat parçalarının gelip 
çarptığını duyardım. Bunu yapan 
gene bu ,air ve muharrir idi. 

O vakit pencereyi açar, bundan 
vazgeçmesini rica ederdim. Fakat 
o bana yalvarırdı: 

- Aşağı in, bak gece ne k,adar 
·· l' D d' guze .,, er ı. 

Ben itiraz ederdim: ,,,. 
- Fakat sabah saat üçtür. Be

nim uykum var. Gidiniz.,, 

O yine ..tarar ederdi. Bu hal 
'ben bir kürk manto alar&li M>ka· 
ia çıkmcaya kadar sürerdi. 

Geceler fevıkalade sakin ve ılık 
idi. Ayın ziyaları her tarafı süs
lerdi. Hava mimoza ve gül koku· 
larr ile dolardı. Bu nihayetsiz ses 
sizlik içinde, yıldızlı gökler altın
da serilen denizin dalgaları, tat
lı hıtırtılarr ile, sahilde bize ka
dar gelirdi. 

Şair, bana bin türlü güzel hi
kayeler nakleder, !İirler okurdu. 
Orada. bir kaç 18at kendimizi u
nuturduk. lnıanlardan uzak bir 
cenne:t içinde imitiz gibi olur-

duk. 
(Arkası var) 

Dünkü hayat ile bugünkü ha· 
yat araımdaki farkı anlamak İ· 

çin yalnız tuna dikkat etmek ki· -~------~~;;;;;;;;;;~~ 
fidir: Evvelce erkeklerin bir bar- -. 1 Yeni eserler 1 
da konuımaktan sıkıldıkları söz- •· .. _ 
leri •imdi kadınlar salonlarda • d')" • 

:ı .. ı· Bı"r hakimimizın 1 ımıze kendi aralarında serbestçe soy 1 -

yebiliyorlar! çevirdiği eser 
Bu bahiste hatırıma bir vak'a Bal üniversitesi profesörlerinden 

geliyor. Vilyandın değerli bir eseri, İstanbul 
Bir kıt mevaimi idi. Kocam al· tecim hakyeri üyelerinden İsmail 

d 1 d Hakkı tarafından dilimize çevrilmiş -
)arını alarak Pirene ağ arın a 1 k tl" tir. Bilgisi ile tanınmış o an ıyme ı 
(Pau) ya tilki avına gidecekti. hakim lsmail Hakkının esaslı tetkik-
Ben Pirene dağlarının buzlan a- te bulunarak iyi bir tercüme ile orta-
raunda dolaşmaktan ise Fransa· ya koyduğu bu eser, "Kanunu Mede· 
nın cenup sahillerinde vakit geçir· nide Ayni Haklar,, ismindedir. 
meği tercih etmiştim. Eserin gayrimenkul mülkiyetten 

Ben (Cap d' Ail) de (Eden.>. bahseden ikinci cüzü çıkmıştır. "Ka • 
b naat,, ,.e ''Cihan,, kitaphanelerinde 

oteline indim. Buradan ara a ı· altmış kuruşa satılıyor. Bundan şon-
le hem (Monte • Carlo) ya, hem raki cüzleri de basılmaktadır. 
de (Nice) e gidip gelmek kolay- Hukuk işlerile uğraşanlarm çok i· 
dı. Ayni zamanda ·bir kaç saat şine yarıyacak olan bu eseri, tavsiye 

sükun içinde rahat etmek imkanı ederiz. 

da vardı. 
Burada nasılsa Parisli bir dos· 

tuma tesadüf ettim. Bu, hem ıair, 
heın de facia yazan me§hur bir 
Fransız muharriri idi. Bana karşı 
Pari~te büyük bir atk ve ınuhab-
1>eti vardı. Tabii olarak burada 
ıık ırk koml§malara batlamıtbk· 

Ben ara ııra onun evine gider· 
dün. Bu ev, benim otelimden beş, 
on metıre uzakta idi. CenUP.lu ıa.· 

Doktorların dereceleri 
Etıbba odası yönetim kurulu 

yarın son bir toplantı yaparak 
Finans bakanlığı tarafından oda· 
ya bırakılan doktorların derece· 
Ierinin aynlma itini tamamlaya
caktır. 

Hazırlanan lilte Y.akında net • 
redilecektir. 

5 - KURUN 23 TEMl\IUZ 1935 

At yarışlarına 
Halk dönüşte çok 

başlandı 
sıkıntı çekti 

Dün birinci pUnda gelen spor hl· 
disesi Veliefendide yapılmasına baş • 
lanılan at yarışlarıdır. Bıı yarışlara 
halkın rağbetini arttırmak yolunda i
kinci mevkii parasız yapmak, birinci 
mevkle de elli kuruş gibi az blr giriş 
parası konmak gibi önemli fed.ak{\r • 
lıklar yapılmıştı. Bunu alkışlarız. Fa
kat buna karşı halkın gelişi için ol • 
masa bi1e dönüşü için hemen hiç bir 
tedbir ahnmamışa benziyordu. Yarış
lar daha bitmeden uzaktan bir trenin 
gelip durduğu görüldü. Bu trenin 
yolcular için gelmesi o kadar tabü idi 
ki halk yarıştan sonra hemen arada
ki on beş dakikalık yolu hızlıca yü • 
rümeye ve trene doğru gitmeğe baş • 
Iadr. Fakat bir de ne görülse beğenir
siniz: Tren hemen kaJktp gitmez mi? 
Halkın daha dörtte üçü yollarda idi. 
Kan ter içinde tren yoluna çıkanlara 
oradaki t ren memurları : 

- Merak etmeyin efendim, şimdi 
başkası gelJyor, denfldf. Beş, on yirmi 
dakika geçti. Filhakika bir tren daha 
göründü. Fakat bu tren Floryadan 
geJiyor ,.e basamaklarına kadar dolu 
bulunuyordu. Halkın bir kısmı bin 
türlü mücadele ile bu tıklım tıklım 

vagonlara binerek basamaklara tutun· 
dular. Esasen trendeki memurlar ka
pıların önünde duruyor, içeri girmek 
istiyenJere : 

- Yer yok. Arkadan bir tren ge· 
liyor? diyorlardı. 

lkl yarıştan birer görünilş 

Halkın bir kısmı bu söze aldana • 1200 metreydi. Uç yaşındaki yerli ya 
rak esasen girilmesi mümkün olmı - rım kırma lngiliz erkek ve dişi tayla 
yan trene binmediler. Bu tren gittik- ra mahsustu. Birinciliği "Semiramis 
ten sonra oradaki gişeye sorudlu: ikinciliği "Güler", üçüncülüğü "Olg 

- Tren ne vakit gelecek? adındaki tay1ar ka?..'lnarak 130, 50, 
- Gelecek erendim, kırk dakika liralık ikramiyeleri aldılar. 

sonra. lJdnci yarış - üç ve daha yuka 
- Kıtk dakika sonra mı? Peki o yaşta halis kan İngiliz atlarına ve kls 

nereden gelecek? raklarına mahsustu. Mesafesi 16 
- O da Floryadan tabii efendim. metreydi. Birinciliği "Essex", ikinci 
- Canım ne biçim iş? Hususi treni liği ''Churbara", üçüncülüğü "Srom 

halk gelmeden kaldırırsınız bomboş po,, adındaki atlar kazanarak 15!1, 5 
gider. l'tfemurlarınız arkadan başka 20 liralık ikramiyeleri aldılar. 
tren gelecek derler. Tıklım tıklım bir 
tren gelir. Buna binmeyiniz bir daha Üçüncü yarış - Dört ve daha yu 
geliyor, derler. Şimdi siz de kırk da- karı yaşta yerli, yarım kan Arap v 
kika sonra diyorsunuz. Hem de gene halis kan Arap at ve kısraklara mah 
dolu. Buradakiler ne yapacak? sustu. Mesafe 1200 metreydi. Birincili 

N 1 r d. B af "Sada II". ikinciliği "Ünlü". üçün - e yapa ım e en ım. izden beş- ,., , , 
te bir tren istediler. Yarışlar geç bit- cülüğil "Tayyar II,, kazanarak ı:> 
ti. Treni fazla bekletemeıdik. Arka • 110, 30 liralık ikramiyeleri aldılar. 
dan gelen t rene de, trenin içindeki me- Dördüncü koşu - Üç ve daha yu 
murlar ''binmeyiniz,, demiş olabilirler. kan yaştaki halis kan 1n~liz at v 
Biz böyle bir şey söylemedik ki. • kısraklaı-a mahsustu. MfJ&f e 2000 met 

"' • o1$ reydJ. Bu yarıp Uç hayvan girdi. Bi 
Bu işte düşüncesiz hareket eden - rinciliği "Gazbadalya", ikinciliği 

ler kimlerdir. Bunu bilmeyiz amma "Markiz" üçüncUlüğü ''Conk" kazan 
kısaca söyliyelim: Halk dönüş için bu dılar. Bu yarış heyecanlı oldu. Uı; a 
kadar zahmet çekerse böyle yarışlara hiribirini sonuna kadar sıkıştırdılar. 
gitmez. Beşinci koşu - Dört ve daha yu 

Halkın rağbetini istiyenler evvela kan yaştaki yerli yarım kan lngili 
bu işi düşünmelidirler. at ve kısraklara mahsustu. Mesaf 
YARIŞLARIN' NETiCELERİ 1800 metreydi. Bu yarışa on at girdi 
Birinci yarış - Birinci koşuya (sa· Birinciliği "Ceylan". ikinciliği "Bo:r. 

trş koşusu} 7 hayvan girdi. Mesafe kurt", ü~iincüliiğii "Kap., kazandılar. 

Kayık qarışları tatsız oldu 
Çünkü öğleden evvel yarışlara giren klüplerin bir 

kısmı öğleden sonra nedense çekilip gittiler 
Dün Yenikapı koyunda ikinci kü • 

rek teşvik müsabakaları yapıldı. Fa • 
kat ne yazık ki bazı klüp1erin yarış • 
Jarı ikinci kısımda bırakıp çekip git-
meleri yüzünden yarışlar tatsız ve can 
sıkıcı oldu. lstanbulun hemen bütün 
klüpleri sabahleyin geJınişJer, birinci 
kısım yarışlara girmişlerdi. Fakat öğ
leden sonra ortada yalnız l.S.K., Ga -
latasaray 'fe Haliç klüpleri kalmış • 
lar ve yarışları bu iiç klüp arasında 
yapılmıştır. Bu, neden böyle olmuş • 
tur? Biz bu yarışta bulunamadık am· 
ma denizcilikten anlar sayın bir tanı • 
drğımız bu hadiseyi ve sebeplerini bi
ze şöyle anlattı: 

"-işitiyorduk ki bazı klüpler blok 
yapmışlar, yarışlara girmemek isti • 
yorlarnıış. Fakat sabahleyin hepsinin 
geldiği görülciü. llk kısım yanşa bü-
tün fdüpler girdiler. Fakat öğleden 
Bonra klüplerin çoğu vazgeçip çekilip 
gittiler. Sebebini pek iyi bilmiyorum. 
Duyduğuma göre bir mektup yazarak 
başhakcme rernıişler. Bunda yarış ye
rini beğenmediklerini. yarışların vak -
tile ilan edilmediğini işaret ediyor • 
larnuş. Fakat bence hakiki Bebep Uk 
kısımda iyi neticeler almamış bulun
malan olsa gerektir. 

Ben kendi hesabıma bu ifi bir hay· 
it garip buldum. BugDn bu yarıı ye
rini beğenmiyen ve yarış ''Beykozda,, 
olur diyenler ya"flar Begkozda. u_a-

pıldığı vakit de "Yanş burada olmaz, 
lJI oda.da olur! n diyorlardı. 

Röyle anlaşmazlıkta elinde çok bir 
şey olnuyan Denizcilik heyeti ne yap
sın. Mahdut saltlhiyetlc ı-e intihapla 
iş bQfına gelenler başka türlü 11apa • 
mazlar. Bu işler benim kanaatime gö
re hükumetçe kontrol edilmedikçe 
diizelmiyecektir • ., 

işte Mdisenin sebepleri hakkında 
duyduklarımız bunlar. Kendimizden 
bir şey katmadan isaret edip yarış · 
lann neticelerine ge~iyoruz: 

Öğleden evvel müptediler ara11nda 
yapılan yarışlarda: 

Bir çifte tek - Galatasaray birinci, 
Beykoz ikinci, Haliç üçüncü. 

iki çifte -Galatasaray birinci, Bey· 
koz ikinci, Anadolu üçüncü. 

iki çifte dirsekli -Galatasaray bi
rinci, Beykoz ikinci. 

Üç çifte -Beylerbeyi birinci, Hali~ 
ikinci, Galatasaray üçüncü. 

lki çifte dirsekli -Galata .. ray Y. 
rinci. 

Uç çifte -Haliç birinci, Galatasa• 
ray ikinci. 

Dört tek -Galataıaray hükmen 
birinci. 

Bu mütabakalarda Galataaaray 19, 
Haliç 13 puvan almı,Iardır. 

Kıdemliler arasında: 

Bir çifte -Galatase.ray birinci Haliç 

ikinci. 

iki çifte -Galatasaray birinci, Ha• 
liç ikinci. 

iki çifte dirsekli -Galataıaray hük
men birinci. 

Üç çifte --Calat1tıaray birinci, Ha• 
liç ikinci. 

Dört tek - Galı.taıaray hükmen 
galip. 

Bu müsabakalarda Galatasaray 25, 
puvan Haliç 9 puva:ı alrnı,lardır. 

Dört tek --Ga!atasaray birinci, -------------
Beykoz ikinci, Günq üçüncü. 

Bu müsabakalarda Galatasaray 21, 
Beykoz 12, Beylerbeyi S, Haliç 4, Ana· 
dolu ve Güne! hirer puvan almı!lar· 

dır. 

Kıdemıizler arasında: 

Bir çifte -Haliç birind, l S. K. 
ikinci, Gals.taıaray üçüncü. 

iki çifte -Galatasaray birinci, Ha
liç ikinci 

Leh tezgahlarında ilk 
harp gemisi 

Gdinye, 28 .(A.A.) - Donan- 1 
ma komutam da hazır olduğu 
halde Leh tezgahlarında yapılan 
ilk harp gemisi Travler Jaskolpa 
gemisinin ad koyma töreni dün 
Y,aP.ılmııtır. 
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. ·r KAQ.A.,KARTAL. Kıskançlık 
i'! "",,,- BUYUK DE"IZ ""'~,R 

(Baş taralı 26 ve 27 temmuz 
tarUıll sayılarımızdadır.) 

Deve -Ben anlıyamıyorum, 
niçin bu türlü dütüncelere sapla
nıp kalıyorsun. Bir kere vücutla
rımıza bakalım. Her ikimizin ,u 
halimiz aslanın bize gösterdiği 
teveccühün eseri deiil ~idir? 
Böyle bir teveccühü aadakatle 
kar§ılamamak nimete kartı küf
ran değil midir? Bizim her ikimi
zin de aılana karıı verilmiı sözü
müz var. Ahtımızı elim.izle boz
mak bizim için yalnız bir namus
ıuzluk olmaz, ayni zamanda men
faatimizi de mahveder. Hatta her 
ikimizin hayatımızı tehlikeye dü
türdü. 

Bununla beraber bütün bu aöz
Jerl senin filaini ikna etmek için 
söylemeğe lüzum görüyorum. Yok 

~ 

sa arslana fenalık etmek mesele-
sinde benim kalbim asla razı ol
maz. Böyle bir muamele hatır ve 
hayalimden bile geçmez. Nasıl 
olur ki ben hem küfranı nimet 
ile arslana kartı isyan edeyim, 
hem de pençesi altmda parça 
parça olarak kendi varlığımı 
tehlikeye koyayım. Çok rica ede-
rim, aramızda dostluk var, fakat 
bu türlü sözleri bir daha benim 
vannnda ağzına alma.,, 

Deve ile ayı aralannda bu yol
da konuıurlarken bir kötede de
lik içerisinde bir fare duruyordu. 
Fare konuşulan §eyleri baıtan ni
hayetine kadar dinleili; bütün 
geçen sözleri zihnine yerle§tirdi. 
Fesatçı ve kıakanç ayıya gelince, 
o deve üzerinde istediği tesiri ya
pamadı'ğ.ttıi 'rdUkten ıonra söy
lediklerine pi§lnan oldu. Ondan 
sonra bir <!iıha bu bahis üzerine 
bir tek ağzını açmadr. 

F nkat ayı ile bu konuımalar -
dan sonra devenin hali değişmiş
ti. Şimdi eskiden olduğu gibi ne
şeli değildi. Nereye gitse zihnine 
ayının telkin ettiği kor!culu şey
Jer geliyordu. Bu hal yava§ yavaş 
sth'hatini bozdu. Vücudü gittikçe 
zayıflamağa yüz tuttu. Bir zaman 
ıonra adeta tanınmaz bir halP 
gelmitti. O derecede vücudu kuv
vetten düşmüştü. Söz söylerken 
§aşkınlığı anlaıılıyordu. Devenin 
içerisinde derin bir yara bulun
duğu her hareketinden hi&aolu -
nuyordu. 

Nitekim bunu arslan da biraz 
sonra farketti: "Acaba bu deveye 
ne oldu? Neden böyle günden gü
ne kuvvetten düştü? Niçin ken
disine söylenen ıözü anlayamaz 
oldu?,, Diye dü§ündü. 

Bunun üzerine meseleyi tahkik 
etmek için arslan maiyetinde hiz
met edenlerden kargaya emir ver
di: "Bizim devenin halinde bir 
değitiklik var. Yüzüne baksam 
yere düıecekmit gibi ürküyor. 
Benirn kendi hakkında gösterdi
ğim lutufkarlık meydanda iken 
buna ıebep nedir? Hele §unu 
münasip tekilde anla.,, Dedi. 

Arslandan bu emri alan karga 
kalktı, devenin yanına gitti. Ni
çin geldiğini hiç belli etmekıizin 
.havadan, sudan bahsetti. Arada 
sözünü devenin son günlerde bi
raz hastalanmıt gibi göründüğü
ne getirdi. "Yoksa bir kederin mi 
var? Bu dünyada her derdin bir 
deva11 bulunur. Kardeıçe sana 
yardım etmek bana borçtur,, gibi 
sözlerle içinin yarasını detmek İs· 
tedi. 

Fakat deve karganın bu türlü 
sözlerine karşı hiç renk vermedi: 
"Hamdolsun, başımızda hepimizi 
himaye eden arslan sayesinde bi
zim ne kederimiz olur? Galiba 
geçen gün biraz soğuk almışım. 

Ufak bir rahatsızlık geçirdim. 
Şimdi iyiyim. Yakında kuvvetim 
de yerine ge~h- sanırım,, diye ce
vap verdi. 

Karga deve ile konuşmadan bir 
şey anlamayınca fazla üzerinde 
ısrar etmedi. Kalktı, gitti. Fakat 
ondan sonra devenin her halini 
uzaktan, yakından tetkik etmek
ten de gene geri durmadı. 

Bir gün karga bir tepe üstüne 
konmuş, etrafı seyrediyordu. De
veyi aşağıda bir dere kenarında 

gördü. Deve buradan su içmek 
istiyordu. Bu sırada derenin su
ları içindeki balıklar bir aıağı, 
bir yukarı koşuşuyor ve cünbüş 
ediyordu. 

Deve balıkların bu halini gö
rünce kendi kendine bir şeyler 

•Öylüyor: 
- Ey balıklar, siz gerçekten 

mesut hayvanlarsınız. Sizlerin bi
zim gibi başlarımzdaki reisinizden 
korkmazsınız. Ayının bana. getir
diği sözler gibi korkunç şeyler İ· 

tmii 'R,O~A.Nt~ ~ -
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Çabuk, Artaya git uzun laf istemez, Reise söyle 
gemiler baskına uğradı Akkartal yanıyor .• 

Herkes biribirini kaldınyor, uyan • ı 
dırıyor: 

- Ak Kartal tutuşuyor.. Baskın 

var·. lleri!" 
Diye haykırıyordu. 
Baskıncıların kaçtıklarını da gö· 

renler olmuştu: 
- lşte!. kaçıyorlar .. Yakalayın! .. 
Fakat bu sırada herkesin gözü, 

canları gibi sC\·dikleri Kara Kartalda 
ldl· 

Leventler Ak Knl'tnl'ın gü,·ertesine 
çıkmışlar, ko,·alarla ateşe su fırlatı • 
yorlar, yelken bezlerini ıslatarak üs
tüne atıyorlardı. 

}"nkat u, ateşi büsbütün coşturu
yordu. 

nurak,ateşe karşı savaşanların en 
başında idi. Zavallı genç, üstünde 
büyük zaferlere ka\'uşmayı düşündü -
ğü güzel Venedik gemisini bu kadar' 
çabuk kaybedeceği için çılgın gibiydi. 

Kendisini bile ateşe atıyordu san
ki ... 

I..!'ikin, ateş kayığı gittikçe daha 
korkunç ule\'ler, patlamalarla gemiyi 
daha çabuk tutuşturuyordu. 

.Ate~, bir iki dakika içinde kıç ka· 
sarayı ba~tan başa kuşatmıştı· 

Bu sırada Kara Hasan daha aklı 
başınd:ı görünUyordu. 

llk zamanlarda heml'n şu kuman -
dayı vermişti: 

- Dikkat! .. Kara Kartal'ın kanca
larını kesin! ... Kesin palamarları .. ça· 
buk· .. 

Eğer vaktinde davranmamış ol!':ıy
dı felaket pek korkunç olacaktı. 

Bereket versin ki çabuk da\'ran · 
mıştı. 

Rast.:ı kendi 1 olduğu hnlde leYent-
~ 

ler, elJerindeki baltalarla bir kaç \'U· 

ruşta Kara Kartalı, yanan gemiden 
kurtarmışlardı. Kara Kartal, a~ıl -
mıştr. 

Ateş, Ak Knrtalın kıç l<asarnsını 
boydanboya sarmıştı. 
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tilmczainiz. Yüreklerinizde bu de 
renin suyu gibi temizdir. Hiç bir 
ıeyden hiç bir kederiniz yoktur. 
Sizin bu halinizi kıskanmamak 
elde değil. Her dakika allahınıza 
bin kere tükrediniz .. Ben biçare 
deve yarın ne olacağımı bilmiyo
rum. Bu gece yanarken acaba ya
Tın sabah ıağ ve ıalim gözümü 
açacak mıyım, diye §Üphe ediyo
um.,, Diyodu. 

(Arkası rnr) 

Kara Kartalı açığa çeken Kara 1 
Hasan şimdi de Venedik gemUnin 
kamarasındaki ),lnnlan hatırlamış · 
tı. Onlar, Türk le\'entleri için bulun
maz bir define idf. 

Hemen Vencdik gemisine koştu ve 
bağırdı: 

- lnce Hüseyin!.· İnce H üseyln ne· 
rede? .. 

- Burada ... Buyur!.·. 
- Yılanları kurtar! Gemi yanacak. 

Fakat onlar yanma ın ! .. 
Ayni z..-ımanda yanı başında olan 

çevik genç bir le\'cnde dönerek: 
- Çabuk bir ata bin ,.e Arta ya git! 

Rei e haber ver.· Uzun ltlf istemez.. 
Ona "Gemiler baskına uğradı. Ak 
Kart.al 'yanıyor!,, dersin! •• 

Emrini \'erdi. 
- Baş üstüne! .. 
Bir iki dakika sonra Halkinen'dan 

Artaya doğru giden bir atlının nal 
sesleri, ateşle boğuşanların seslerine 
ve ateşin çatırtılarına karışıyordu. 

Bu kargaşalıkta lnce Ilü~eyinl a
rıyan Kara Hasan, onu göremedi· 

- lnce Hüse)in nerede?. 
- Şimdi burada idi .. 
Kıç kasaranın altına inl!n merdi\'e• 

nin başına koştular. 
ince Hüseyin orada idi. 
Yılanların bulunduğu kamaraya gi

riyordu. 
Halbuki orası duman \'e alev için· 

de idi. 
Kara Hasan: 
- üstüme su dök!.· Deli :Murat, o 

uyu üstüme dök" 
Diye haykırdı .. 
njr ko,·a su Kara Hasnnın ba ın • 
"l 1 .. 

dan aşağı cfö'( ' ldü ve g en nkıncı sır· 

sılilam oldu. ' .. ' 
Odalncellüseyinin gittiği yolda, a • 

lcv ,.e dumana karı tı. 

Burak, gemiyi kurtarmaktan li · 
midini kesmişti. 

Bütün emekler hoşa gidiyordu· 
Fakat böyle olduğu gibi bırakıla -

maıdı. G!!miden daha değerli ·ıe 
verlerinin doldurulması mümk:n ol· 
;...yan iki yiğit bu alevlerin içinde i
diler. Onları kurtarmak lAzımdı. 

- Buraya .. Buraya dökün! .. Bura· 
ya dökün!.· 

Geminin köpeştesi boyunca iki sıra 
olan le\'l!ntlcrin bir sırası boşalan 
konları denize doğru biriblrine \'e-" -
rek ateşin bulunduğu yere getiriyor • 
1::ı rdı. 

Şimdi bütün didinmeler, ince Hii· 
seyinle Knra Hnsanın girdikleri kıç 
ka~ara altımt toplanmı tı. Suyun her 

atılışında dumanlar beyazla§lyor, a ~· 
levJer duruluyor \'e kararıyordu. 

Fakat bu hal yalnız bir saniye ısU· 
rüyor, yeniden biraz önce olduğu gl· 
bi alevler korkunç bir ejderin dili gi
bi dört yanı yalıyordu. 
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Kara Veli Reis akşamdanberl Runt 
güzeli l s telya ile yapayalnızdı. 
Genç kadın bu gece alabildiğine fı -
kırdak cih-eli idi. Bu hal KD.ra Veli· 
nin bile gözüne ilişmişti. Fakat kendi 
kendine şöyle bir mana vermişti: 

- Sanmm ki benim onu bırakaca • 
ğımı anladı. Bırakmayım diye böyle 
yapıyor ... 

Hatta bu ytizden, verdiği karan 
bir türlü söyliyemiyor: 

- Mademki biliyor, söylemeğe ne 
lilzum Yar? 

Diyordu. 
Bununla beraber sabaha karşı o • 

nunln beraber birer ata binecekler, 
Halkineaya gideceklerdi. Kara Veli 
kadını gemisine alacak, sonra Kefa • 
lonyanın Livadya köyüne giderek ona 
orada bırakacaktı· lstelynnın ayrılık 
işine dair bilgisi sadece bir kuruntu 
ise orada oun böyle olmadığını göre
cekti. 

Yıllarca Akdenizin azgın dalgala
n, korkunç rüzgarlarile gilreşen bu 
yiğit \'C saf yürekli Türk akıncımnnı 
içinde hernedense bu gece ince duy • 
gulu körpe bir delikanlının kalbi çar· 
pıyordu. ' 

SeYgilisine ayrılığı hiç söyleme • 
me.k ,.e hunu sadece yapmakla, onu 
şimdllik Uzmem k f ti orelu, 

Kara Veli genç kadını bağrına çek· 
miş zorlu YC uzun kollarile onu sar -
mıştı: 

- lstelya t .. Köyünü özledin mi hiç? 
- Neden bunu soruyorsun? Orayı 

unuttum artık .. Burada neyim eksik?. 
- Belki bu sözlerin doğrudur am

ma, her halde anneni ve kardeşini 
görmek istersin, değil mi? 

- İsterdim amma, görmesem de a· 
ramıyorunt· Sen hana ltem ana, hem 
baba, hem kardeş oluyorsun. Sen be
nim her şeyimsin t .. 

- Ne kadar cana yakınsın! .. Ne 
güzl!l söylUyorsun ! .. Ah.· Bu günleri 
arıyacak mıyım? Arıyacağım bun lan. 
Arıyncağım ... 

Yeli Reis bu sözleri söylerken se
sinde derin bir aşk ve ince bir yas o· 
kunuyordu. Genç kız ise titriyordu· 

( Arka&ı ımr) 

Kadıköyti'nin ===L ı ===' u ====· ~ 
yısız saatler geçirmişti. Kuleli kii~k 
Necdetin ıztırabının bir abidesi gibiy
di. Onu görmek, bütün elemlerin ta • 
rlhini okumak demekti. Evet, Suadi· 
yeden tutunuz da Bağlarbaşına ka
dar bu topraklar, namütenahi bir hlc· 
ran nağmesi ile inliyordu. Fenerbah· 
çeden Kuşdiline varınca su kenarın • 
da dizilen çardaklı kır kah\·eleri, 
l'tfoda gazinoları; Modadaki baygın 

bunlar, onu çocukluk alemine bağh • 
yan şeylerdi. Bunlal'dan ayrılınca ha· 
.raıtı ba .. ka bir zaviyeden göreceğini 

hissetti. Yaıık .. Artık gidiyordu. Ço· 
cukluğunu, gençliğini, se\'gİ ini, yur • 
dunu, her şeyini geride bırakarak bu· 
radan ayrılacaktı. Fakat bu köy da· 
ima onun rüyalarına girecekti. Sayı • 
sız çiftleri barındıran ye il bahçeleri, 
küme küme çiçekleri, ma\i denizleri, 
cana yakın dilber kıyı bucağr, unu • 
tulmaz manzaraları ile bu cünbüşlü, 
bu şen, bu fıkırdak köy N ecdetin gön· 
!ünde ebediyyen ya ıyacaktı. 

yok) türk~cye de tPrcünıc edildi. lhl 
kitabın ikinci cildi çıktı. Bir yeri nr 
ki bana en fazla tesir ~ttf. lztırabın 
gayesini yaşamış bir adamın hayata 
devam edebilmek için bulduğu mü -
tevazı, ayni zamanda kahramanca bir 
felsefe. İsterseniz tevekkül de~;n. Fa· 
kat zayıflıktan doğma bir tevekkül 
değil, kuyvetin te\'ekkülü. Romen Ro
lan eliyor ki: 

Romanı 
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Necdet, ağladığı yerden başını 

kaldırdı "e fledriyenin hiç unutamı -
yacağı nihayetsiz bir acılıkla dedi ki: 

- Hayatımın en büyük ızhrabı siz· 
siniz. En müthiş elemi bana siz yer
diniz· 

Tekrar Bedriyenin nynkJarı üzeri • 
ne kapandı, için için ağlamağa devam 
etti. Bedriye, yine onun açlarını ok
şuyordu. O \'akit delikanlı birdenbl -
re kaçmak mecburiyetini duydu. Ilu 
odadan, bu kadından, hatıralarla do
lu bu köyden uzaklaşmak ldzımdı. 

Yoksa sefil bir ölümle ölecekti· Bed
riyeyi hala seviyordu. Bütün iştiyak -
Jarı, arzulan, açlıktan kudurmuş bir 
canavar sürüsü gibi üstüne saldırdı. 

Necdet .zannetmişti ki ııtırap, kendi -
sinde ~aadet taha~ ürünii öldürmüş -
tür. Şu anda aşkının bütiin ateşli hı· 

zr ile hal! ya~makta. olduğunu keş -
fettf. Çile doldurdum, artık btttf. di
ye kendini avuturken o e ki ıztırapla-
rın yeniden şaha kalkacağım anla -

Yazan.· Safiye Erol 
dı. Bu sefaleti tekrar çekmektense de· kokulu ıhlamurlar, Acıbademtn ley • 
ı·i ini yüzdürmeğe razıydı. ]akları, hele bu koy- Hepsinin diH 

Kararını \•erdi. \'ardı· Hepsi de hayattaki en güzel e· 
Daha o gün eşyalarını lstanbula melin ölümüne mersiye okuyordu. 

taşıttı. Cağaloğlunda babadan kalma .:ecdet için bu köyde denebilirdi ki: 
güzel bir e\'İ vnrdı, kirada idi, fakat Her bir parçası bir dalda kaldı. 
iki buçuk odalık ınü tnhiJ bir bölüğü Kuru oğuk bir ıünde uzun bir yü
rnrdı. Artık orada, Bedriyeden riiyüş yaparak Kadıköye veda etti. 
uzak, köyden uzak yeni bir hayat baş· Vaktile bisiklet öğrendiği talimhane 
lıyacaktı. - · meydanını, futbol oynadığı Kuşdili 

Şu Kadıköyün bir karış toprağı çayırını, köşk bahçelerinden diğer oğ· 
yoktu ki hatıralardan hali olsun. ü· Janlarla birlikte ,yemişler, çiçekler a
mitsiz nşkı bu muhitin her tarafına :. ırdığı Kızıltoprak, Çiftehavuzlar ci
sinmişti. l\loda burnundan (Bedriye varını ziyaret etti, Kendisi artık bu· 
için ölmek isterim) diye düşündüğü ralardan gidiyordu. Tabiatten uzak 
yıldızlı bir gece geçmişti. Ertesi gü- bir muhitte ıssız uzun kış geceleri, 
nü Fikirtepe inde, kestanelerin lıi11Qr kü~ük ma~a ~tinin munis tıkırtısı 
göle doğru dik duran pembe beyaz ile yalmz kalacaktı. içini!, gençliği! 
kandil çiçekleri altında (Bedriye için veda ediyormuş gibi bir his geldi. Ka· 
ynşamak i terim) demişti. Modadan dıköyde olduğu müddetçe yaşlandığı. 
sandalım ci:izer, Kalamış.-ı doğru kü· nın farkında olmamıştı. Çünkü burada 
rek çekerdi. Kalamışta bir kuleli köıık onunla hl'raber bUyUyen mektep ar • 
vardır· Necdet, dalma o istikamette kndaşlan, okuduğu mektepler, oyun 
gider, ığ yeri bulunca demirlerdi. Bu- oynadığı çayırlar, hattA tel kaydığı 
rada aşkını f elftkctini düşünerek sa· bayram yeri göz önünde idi· Bütün 

~a ıl ki Napo1inin aliimetf farika· 
sı gibi bir Vezü,•ü, Japon peizajının 
damgası gibi bir CFuji - Yama) sı · 
vardır; Kadıköyiin nişanesi de Kayış· 
dağıdır· Eteğine asılan tepelerin zin· 
ciri ile birlikte Kadıköy ufuklarında 
yük!'l!lcn bu lach·ert ehram Necdetin 
gönHinde canlı bir \'arlık gibi yer et
mişti. 

• • • 
Bedriye hanım lıir kaç gün sonra 

Necdctten hir mektup aldı. 
"Cağnloğhına taşındım. AJJahtan 

en büyilk niyazım, size bir daha rast· 
lamamaktır. Seneler geçer de ben 
kaybettiğim gönUJ rahatını tekrar ba· 
Jursam belki sizi görmeğe tahammül 
edebilirim. Bu halt-ti ruhiyemi anlar· 

·ınız elbet. Çiinkii s iz .. Siz de sevdi· 
niz· - Almancada bir harp romanı 
vardır: fG:ırn cPnhe.ı;;indf! vf!nJ hir sev 

"Dünyada tek bir kahramanlık var· 
dır· O da hayatı olduğu gibi görme1' 
,.e huna rağmen sel'mektir.,, Ben he .. 
nüz bu mertebeyi bulmuş değilim. Fıa
kat ayni yolun yokusuyum. Bu söz. 
ler benim de düsturum olacaktır. 

E. M. Rcmarque'dan tercüme: 
"Belki çok defalar, omuzlarım Vo 

rulmuş olduğu lıalde çantanıı yeni • 
den sırtlamak mecburiyetinde kala • 
cağım· l'c olabilir ki dört yol ağızla• 
rında ve lıudutlarda tereddüt ed~ 
ğinı ı·e be11liğinıden bir parça koplJ • 
rıp geride bırakmak icap edecek. l'' 
sendcliyeceğim ı·e düşeceğim. Fakal 
dü~tüğüm yerde yatakalrmyacai""" 
Tekrar a11aöa kalkacağım ı·e yOlunıD 
devam edeceğim 11e l ı dönmiyece • 
ğim. - BcU..i lıiç bir zaman tam mtı • 
nasile bahtiyar olmıyacağım; :arı"' 
diyorum ki çektiğim ıztırap ben.~:. 
tam manasile balıtiyar olmak kabı 
11ctini öldürmüştür. J'c ben 1ıngatttı 
daima biraz namevcut bulımnca6•111 

(Arkaı varl 



i Takvim 
il=======:=::! 

Gllo doğuşu 
Glln batısı 
Sabah pamaı 
ogıc nımuı 
lttodl namazı 

A~•m ımu• 

Yauı oamaı.• 

imsak . 
Yılın grçeo gll~J 

Yıho kalan ı:lloler ı 

l'azartcsl SALI 
19 Tcmmuı 30 Temmuz 
2q R. Ahır '19 R. Ahır 

U2 
19.30 
3. 47 
ıuo 

16.17 
(9~'10 

tl.!l 
t .47 

:10!1 
ı~s 

4.5.' 
19,'29 

~.·~ 
l't~ 

J6.J7 
19,Y9 

~Ut 

2.49 
i09 
1~7 

Beni çıldırtacaksınız; ölmüş babamı 
nasıl poze eder, {o ~uğrafını alırsınız. 

b··1 B ' R A D y· 0 j_ Hükumete bildirdim; yaka- medyüm olunca, ta ıı • uraya 
Jamh, cezasını da gördü. geldiğim gündenberi iıittiğim ıöz- -·---·-6-u-g_U_n ___ _ 

Esirlikten döndü~~ten ıonra lerin bütün anlamları artık birer ısTA'NT:füL - ıs,30: yuzme cıenıu-:. 
k k · b' } Ah 'doktor ıizin Bayan Azade Tarcıı.n. 18 "'0: Franaızca ders. 

gl'zlı' dolıtorlugvu tvtbi etme ıs - ırer açı ıyor. , , ,., 19,10: Pllk ncertyatı. 19,50: E&tcgaço or 
tiyordum, bunun için de kendi sözünüzde büyük bir sır va,~;ı§ kestra.aı. Romen muıılklst. 20,20: JJıı.berJcr. 
ba•ıma çah§mak lazımdı; fakat da ben farkına varmamışım. u- 20,30: Radyo caz ve tango orkestrnıan ve 

,. 'b• d'' .. Bayo.n Bedrtyo TüzUn. Türkçe s6z!U eserler. 
bu kolay bir §ey ~~ğildi. Ayni za· raıını kendi eviniz gı ı U§Un· 21,so: Son haberler. bor831ar. 21,40: Yaylı 
manda serbest zekalarla da te mekte hiç bir mahzur yoktur.,, De· sazlar kuvatreu (Bcethovcn) ı - Keman: 

B b 1 b b h Profesl!r AIJ. 2- Kemo.n: Orhan. Alto: İzzet 
ma .. t.a bu.lunacaktım. u se epe dig"'iniz zaman, a amın ru unun " } 1 Nezih. Çello: Meaut Cemli. 22,10: PIAk ne§ 
bir medyuma ihtiyacım vardı; o- burada bulundu(;unu naaı ana- rlyatı. 
nu da buldum; genİf bir istidadı. mamıttım. Evet timdi ıözünüziı BüKREŞ - 13 - ııı: Pld.k yayımı ve 

b k d• duyumlar. 18: Ham orkestra mUzlğl, 19; 

l
·çten bı·r sadakati olduguv için tasdik edeceg"'im, urasını en ım S" Duyumlar. 19,115: I<onsorlD sUrcğf, 20: uz 
'~ala yanımda bull'.nuyor. evim gibi bileceğim. ıer. 20,20: PUık, 20,50: Duyumlar. 21: sıızıer, 

Bl'nnaz meraklA sordu: _Babanız bu sözden ne kadaı· 21,115: Kuartet oda muztğl. 21,41S: şarkılar. 
O 22,05: Schrammel kuarteti .. 22,SO: Duyumlar, 

_ Burada, ha!tahanede mi? memnun olacak bilseniz! yle i- 22,50: Röle konser. 23,lıı: Ecnebi dillle duyum 
Doktor tereddütle cevap ver - ıe artık benim bir <yardımcım lar. 23,85: Koııs rln sUreğt. 

b 
kt BUDAPEŞTE - 20: Piyıı.oo konseri. 20, 

-ti: gibi değil, uranın gerçe en ıa- 41!: ŞUrler, 21,20: Pllk ile PUcclnl'DiD "Ln 

_Evet! hibi gibi hareket etmelisiniz, Siz Boheme,, operası. 23,30: ouyumtar. 23,50: 

_ Kim olduğunu sorabilir bana düşündüklerinizi, istedikte - Berend cazı. 24,15: Aylık traosızca duyum 
ı . b d h t lar. 1,05: Duyumlar. 

mifım? ' rinizi söy eraenız; . ~n ~ as a- v ARŞOVA - 19,415: Pl!k - SöJ:Jer. 2ı. 
_ Her emrinize tabi olduğu - neyi 0 yolda yönetırım (ıdare e- 10: Hatif mUzlk. 21,•ıs: Duyumlar. 22: Leh 

1 
• .. 1 ? mUzlğlnden senfonik konser, 23: Spor. 2S, 

mu daha buraya ge diğinız iun derim) 0 maz mı 10: KUçUk :radyo orkestrıı.sı. 
ıöylenrl§lim; fakat ne yalan ıöy- _Hastanenin yönetilmesi si - BELGRAD - 21~ Kan§ık ıarkılar, 23: 

Ji'"""'fim, az bir zaman için birta - zin yüksek iktidarınıza bağlıdır Duyumlar. 23,20: PIAk. 
3 ..., ( PRAG - 20,25: Radyo !Um!, 21,30: Söz 

kım aırlarımı giziiyecektim. Bi • Ben neyim? Bir hiç! Babamı sa- ıcr. 21.•5: Piyano k!mım konseri. 22,ııı: Söz 

mem, bugün galib~ beni büyüle • yarak bana büyük bir nezaket ler, 22,35: Çek fllhnrmonl.B1 taratmdsn kon 
diniz, sizden hiçbir ~eyi sakla - gösteriyorsunuz. Bunu anlıyo- ser. 23,15: Duyumlar. 23,30: PlA.k, 23,45: Al 

mo.nco. duyumlar. 
mak istemiyorum. . rum. Size teşekkür etmek, borçlu .MOSKOVA - 18,80: Opera yaymıı, 22: 

Jçimden gelen Juygu her gız · olduğumu dilediğiniz gibi çalı- Almanca yıı.yım. 22,515: Kızıl meydandan re 
P k. ' portaj. 23,05: lng1llzee )'8ymı. 24,0!'i: Macar 

lim~ söylettiriyor. e ı, a~.a~ız · şarak göstermek için hana, şimdi ca. 
da kalmak şnrtiyle bunu. aoylıye · değerini anladığım bir fırsat ver· 

"''m• Size çok hGrmetı olan ve d' • B b 'Ih tt•v• · .cegı • . mız. a amın ı am e ıgını san 
r.izin pek sevdiğiniz baş hem~ıre d .. b · b · b 'l"h" 
~ · ıgım u ıı enı u ı a ı yuvaya 
l\11!kbule... daha çok bağlıyabilecektir. 

Binnaz hayretle bağırdı: 
-Omu? 
- Evet, onunb. yaptığım il!< 

- Bu yanlıt düşüncenizi dü
zeltmeme izin veriniz. Sizi ken
dime yardımc; yapmak fikri doğtecrUbe beni babanızın zekisiyle 

kar§ılaıtırdı. Sonra daima ondan rudan do~ruya benimdir. Daha 
istifade ettim. Bana bütün haya . doğruıunu iıteraeniz §İmdilik be-

nimle çalı§an bir patronsunuz. 
tını öğretti. 

d - Her sözünüzde bir naziklik, 
l Binnaz heyecanla sor u: 

1 her yaptığınız İfte bir ok§ayı 
_ Ya annemle? Onun a gö · 

var. Babam ıize "Nezir,, diye· 
rü~mediniz mi? cek yerde "Neznket,, deseydi 

- H:ıyır, böyle bir görüşme - belki daha iyi olacaktı. Sizi 
den p~k memnun olacaktım. 

- Babamla hala konu,uyor gizliliklere bürünmÜ§ görüyorum 
sam da, bütün sırlarınızın fazi!eti· 

musunuz? 
- Lüzum gördükçe! inanınız; nizi örtmek için birer vaııta ol-

ki benim de babam demek olan duğuna inanıyorum. ' 

d ff .. t _ Artık sizden ıakladığım bir 
o büyük 2eka, bura a tene us e -
tiğiniz havanın molekülleri ara - şey kaldı mı? 

d. _ Ne bileyim? Mesela Haci 
11nda ihtizaz e ıyor · 

Binncz istemiyerek ba~ını kal· Yaşar Ağanın kim olduğunu ıöy-
dırdı; odanın ha\'osını, ?1erak!ı !emek iıtemiyorsunuz. Bu da ıi

.. 1 • le dinliyc,r gibiydı. Nezır zin hakkınızdır; fakat bu zat ge-
goz,crıy B Ik· 
qülefel< dedi ki: lip hiç te hesap aramıyor. e ı 

· · ı ıı'zinle konufuyor diyeceğim _ Göremczsmız · 
I<rn, fikrini bu kadar yormuş amma ıizin de muhasebe • 

ola :ıı musiki me~ele3inin artık a~- den defterleri istediğiniz, yahut 
' h"' tt• Şüphesı:ı h h"]" as aradıgvın laıılacağına ut:me ı. .. . bir esap u aı ı ız 

Doktor bugün bunu da aoylıye • yok. Katipten ıordum; bana: 
tekli. "Hastaıhane kurulduğu günden -

_Öyle ioe, bnna piyano çalan beri Haci Yaıar Ağa Hazretleri 
babamdı artık §Üphem kalma ne teırif, ne de hesabatımızı rü· 

1
• d' B' naz d v·ı '? 

LE1PZ1G - 20: Haflt mtwk. 21: Duyum 
Jar. 21,10: Keman orkcstr8.8I tarafından dans 
mUzlğf, 23: Duyumlar, 28,80: Bo.ch'm eserle 
r!Dden konser. . .. ,_-------· 
Denizyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: Knraköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 • Sirkeci 1\IUhUrdar zade 

Han telefon: 22740 

lskenderige Yolu 
EGE vapuru 30 Tem muz 

SALI günü saat 11 de isken· 
deriyeye kadar. (4344) 

11ab2on Yola 
KARADENiZ vapuru 30 

temmuz SALI günü ıaat 20 de 
Rizeye kadar. ( 4342) 

Bir düzeltme 
Beyoğlu maliye teşkilatında 

Şeref adlı bir memurun dokuz 
bin liralık bir ihtilas yaptığı ya· 
zılmıştı. 

Büyükdere maliye şubesi tahsil 
memuru Şeref Yunt bize gönder
diği bir mektupta Beyoğlu maliye 
memurluğu ile bir ilişiği olma -
dığını, isim iltibasına yer veril· 
memek için tavzih edilmesini,,,iste· 
miıtir. 

7 Eglulde 
Kermese hepiniz davetlisiniz 7 ey • 

lül cumartesi Tnkslm bahçesinde sa -
nt 16 da ba Jıyncaktır. 

d Yet buyurdular,, diyor. itte bu da 1 
D ılt cevap verme ı. ın , bir sır egı mı. 

OtJ or . k d' 
b . bakı•la kendı en ıne (Arkası var) l"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

yarım ır :ı • 

konuıur gibi foıılcfadı: . ------------- d 
A bu doktor Nezır de Af v • ı A t • 

;ns-anı:;a~~darüzüyor! yon 1 aye ın en: 
Doktor gülümsedi: . k Afyon-İıparta yolunun 6705 lira keşif bedelli 16+ 538--

- Zeka·nızı ı'nkar edecek a- k'I I · J ] • • Cl/ 8/ 935 C ~ 234-900 ı ometrc erı arası esas ı onıırı ma ışı .. uma 
dar ,_ ... kı'k·t·ı red -' ..... denlerden de· d 1 k .. k nu. .. cı- günü saat 16 da Daimi Encümende ihale e i me uzere açı ek· 
ğilim; daha batka ıeyleri ket!~t- ıiltmeye konuldu. 

menizi bekJiyorum da, 0~~~ 1i: Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
sustum. Mesela: Size verdıgım • Eksiltme ıartnamesi, mukavelename projesi, Nafıa itleri §e· 
toğrafinin babanızı poze ~d.erelk raitı' umumiyesi, tesviyei türabiye, ııose ve kagir inıaata dair 

k'ld"" nı a • ,. 
benim tarafımdan çe 1 ıgı 'w fenni •artname, hususi şartname, keşif cetveli, silsilei fiyat cet-

• d yazdıgını ,. 1 tındakı yazıyı a onun veli, grafik; iateyenler bu kağıtları Afyon Nafıa daresinde gö-
elbette anlamışıınızdkır. dok· rebilirler. Ekıiltmeye girebilmek :;in isteklinin (503) liraltk 

- Beni çıldırtaca sınız, muvakkat teminat vermesi ve hu işleri yapmakta iktidarı olan 
tor, OD yıl O··nce o··ıen babamı na.· il hh" d' · k .. ndı'&ı'nı'n fe • birisini ku anacağını tea ute ınme ı veya ... nnı 

ııl poze edebilirsiniz? Ha, ıah.ı, ehliyeti bulunması ıarttır. (4329) 
anladım, anladım. Elinizde bır 

7 - KURUN ~9 TEMl\1FZ 193:i 

Istanbul Milli Emlak Müdürlü §ünden: 
Muhammen 

Değeri 
Lira 

Küçükpazar: Kasımpaşa Uzunçarşı cnddesi eski 9 yeni 
331 sayılı dükkanın 535/ 1200 payı 386 

Taksim: Büyük Pangaltı Akbaba sokak eski 23 yeni 
23 arıanın tamamı. 160 88 

Takıim: Büyük Pangaltı Bayır sokak eski 128 yeni 
136 arsanın tamamı. 

Aksaray: Katipkasım Yenikapı harici ve Hisardibi 
sokak yeni 13-6/ 1 ev ve dükkanın 1/ 2 payı. 

Taksim: Dolapdere sokak yeni 256 iiii 262 arsanın 

54 44 

200 

tamamı. 116 65 

Tarabya: Hacı Vasil ve Fener sok k e ki 12-12 M. 
yeni 6-1-3/ 1 sayılı iki evin l fı4 payı. · 101 

Beykoz: Yalıköy ishak ağa caddesi yeni 2-4 ev ve 
dükkanın tamamı. 486 

Galatasaray: Hacı Mimi Külhan sokak eski 16-18 
yeni 16 aparlımanm 1/4 payı. 1330 

Büyükçartı: Karamanlı oğlu sokak eski yeni 18 
dükkanın tamamı. 

Üsküdar: Murat Reis mahallesi Turşucu sokak yeni 

131 

4 sayılı arsanın tamamı. 99 

Kandilli: Kilise sokak eski 17-19 yeni 9-11 ev ve 
dükkanın 1/8 payı. 108 

Arnavutköy: Yağhane çıkmazı sokağı eski 12-12 M. 
yeni 12-19 sayılı iki evin 11/ 32 payı. 155 

Kuzguncuk: lcadiye caddesi eski 39-41 yen1 43-45 
sayılı iki dükkanın 5/16 payı. 675 

Kuzguncuk: Eski 1cadiye yeni Dere fırını sokak eski 
43-45-47 yeni 30--47 sayılı altında dükkanı müttemel 
bir evin S/16 payı. 605 

Kuzguncuk: lcadiye Avramaçi sokak eski 73-75-75 
M. yeni 2 4 31 sayılı ev ve iki dükkanın 9/.72 payı. 297 

Edirnekapı: Atik Mustafapa§a Bostan sokak eski 43 
yeni 39 sayılı fırının 30/120 payı. 225 

Bakırköy: Sakızağacı Kara Mehmed sokak yeni 22 
sayılı evin 1/ 2 payı. 108 

Bakırköy: Cevizlik Yeniyol eski 135 yeni 7 evin 2/60 
payı 17 

Kuruçeşme: Mahalle sokağı eski 26 yeni 36 evin 1/ 2 
payı. ~ 216 

Eyüp: Hacı Hüseyin mahallesi Çeşme sokak eski 2 
yeni 2-4 sayılı bostan ve ahır ve kulübenin b.maDlJ.1420 

Büyükdere: Eski Piyasa yeni Kirkor sokağı eski~47.'.6 
yeni 35/6 arsanın tamamı. 940 

Büyükdere: Eski Piyasa yeni Kirkor 
74-7 yeni 35-7 sayılr arsanın tamamı. 

oka.ğı eski 
846 

Büyükdere: Duvarcı sokağı eski 8 arannın tamamı. 38 
Büyükdere: Lambirinos sokağı eski y ni 6 sayılı 

arsanın tamamı. 60 

Büyükdere: Tepebaşı sokağı yeni 41 sayılı arsanın 
tamamı. 34 

Üsküdar: lcadiye mahallesi Arapzade sokak eski yeni 
11 sayılı arsanın tamamı. 150 

Taksim: Kazancı mahalJesi Tatar ağası eski 18 yeni 
30 sayılı arsanın tamamı. 109 59 

Taksim: Büyük Pangaltı Dolapdere sokağı f' ki 116 
yeni 104 sayılı arsanın tamamı. 43 09 

Taksim: Büyük Pangaltı Dolapdere sokak eski 
276-276 M. yeni iki arsanın 1/ 2 payı. 58 

Fener: Tevkiicafer Ulah kilisesi sokağı eski 24 yeni 
9 sayılı evin 1/ 4 payı. 169 

Yukarıda yazılı mallar 1318/ 935 Salı günü saat 14 de pefin 
para ve açık arttırma ile satılacakhr. isteklilerin yüzde yedi 
buçuk pek akçelerini saat 12 den evvel yahrmafl.,rı· (F.) (4351} 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 
1 

Senelik muhammen muvakkat 
Kirası (! Teminatc 

Beyazıtta Camcı Ali mahallesinde Vezne-
ciler caddesinde 9/ 84 N. lı kağir dükkan 132 9,90 

Beyazıt Sekbanbaşı Y nkup ağa mahal· 
lesinde Cumhuriyet caddesinde 106-104 
N. lı üstünde bir odalı dükkan 

,, ,, ,, ,, ,, 
113 N. lı üstünde odalı dükkan 

,, 

Köprünün Galata mahallesinde Kara· 
köybatı sokağında Köprünün Galata tarafın· 

120 9 

132 9,90 

da Rıhtım cihetindeki kişe 600 45 
Kadıköyünde Kumluk mahallesinde vapur 

iskelesi sokağında 21 metre murabbaı arsa. . 42 3,15 
Yukarda Semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazıh 

olan mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuttur. lstekh olanlar §eraiti anla
mak üzere levazım ıııüdlirlüğüne müracaat etmelidir. Arttır
maya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 29 7 935 Pazartesi günü sa· 
at 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (4025) 
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