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Başbakan 
Gümüıane, 23 ( A.A.) - Btıf

bakan ismet lnönü ıehrimizde 
tetkiklerde bulunduktan •onra bv 
sabah Bayburd'a hareket etmİf· 
tir. 

Bugün 
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Uluslar Sosyetesi Konseyi Yarın Toplanıyor! 
Amerika işçi sınıfının Almanyayı 

boykot etmesi zamanı gelmiş ! 
Bir benzetiş 1 Göbels Atatürk 

Arsıuı~.sal b:OO~~an ~on zaman • "Bremen,, dekilerin erkek . . . . --.---
!arın en onemlı hadısesı doğu Afri- d h Bınıcıhk miısabakalarında 
kasındaki İngiliz ve Fransız sıyasa. çe urumuna ayran•· ff k t .. t 
ları arasında bir ayırdım (fark) be- muva a ıye gos eren 
lirmiş olmasıdır. Bir aralık bu ayn· - s ubaylarımıza armağan 
dım ortadan kalkar gibi oldu. Jngifü 
hükumeti Habeş işinde İtalyayı tu
t :- n }'ransız sryasasına yaklaşır gibi 
göründü. Fakat bu hal çok sürmedi. 
Yine ara yerde bir ayrıhk bulundu6u 
anlaşrldr. Hatta bu defa I<~ransanın 
İngiltere tarafına geçtiğini bildiren 
telyazılan bile geldi. 

Acaba bu işin gerçekliği nedir? İn
giltere sadece bir gösteriş olsun diye 
mi Habeş işinde ltalyaya karşı gel· 
miştir? Yoksa Habeşistanrn bir ltal -
yan ~ömürge (müstemleke) si olma -
sında lngiliz imparatorluğu için ke -1 
sin (kat'i) bir tebJike gördüğü için 
şimdiden bunun önüne geçmek kara· 
rını vermiş midir? Göbcls söylüyor 

Haber aldığımıza göre, Avrupada bir 
~ok binicilik müsabakalarına girerek 
büyük muvaffakıyetler kazanmış olan 
süvari subaylarımızdan yüzbaşı Cevat 
Kula, Teğmen Saim Pulatkan, Eyüp 

j Oncü, ~evat Gürkana, Atat~rk ~a~ • 
fından ıınzah birer kol saatı verılını§
tir. 

Saatlerin birer köşesinde değerli su
baylarımızın adları da yazılıdır. Saat
ler kendilerine dün Dolmabahçe sara· 
yında cumuriyet başkanlığı başyaveri 

tarafından tevdi edilmİ§tİr. 
(A.A.) 

" Kralın Yeri 
Atinadadır,, 

Habeş-ltalyan sınırındı 
bir çarpışma • 

genı 

Habeşistanda ileri gelenlerden birkarı 
{Sol~ sağa. doğru Habe§lstan harblye Bakanı Ras Mulugeta, Senato ba,şkanı 

voded \: olde Ta.elik, lmparatorluk hazlnesl ba kanı Tzahııfltzaz Haile). 
İngiltere hükumeti bugünlerde o 

kadar oynak, o kadar renksiz bir sı • 
yasa güdüyor ki bu soru (sual) Jara 
ne evet,. ne de hayır derneğe insanın 

Berlin, 29 (A.A.) - Bay Goebels, 
Bremen vapuru mürettebasına bir tel- 1 
graf çekip, bütün ülkelerde aslen kor
kak, fakat sayıları çok olunca da küs
tah olan komünistlerin Alman yuı.· • 
duna ve bayrağına karşr yaptıkları 
hayasızca tecaYÜZ önünde gösterdik
Jeri. erkekçe durumdan ötürü hayran
Jıfını bildirmiştir· 

ita/ya delegeleri Uluslar sosyetesi" in yann yapacağı toplantıya iıti 
Atina, 29 (Ku- · · R d ıçın oma an yola çıkmıştır. Habeşist an dauasının esası hakkında sosyete 

diJi ,·armıyor. 
Bununla beraber Fransız gazete -

!erinden biri geçen gün şöyle diyor -
du: 

- Bugünlerde Habeş işinden dola -
~~--JJı l1111Uter11 İlll. Fr.411/j4 ar.a.auula-.or -

taya rıkan anlaımamazlık tıpkı on 
iiç yıl önce Mustafa Kemalin ordu -
ları }"unanlıları Akdeniıe döktüğü ve 
bu orduların biryandan Marmara de
ni:i kıyılarına gelerek Jngiliz ve Fran
sız askerinin işgali altındaki hatlar 
ile karşılaştığı günlerde geçirilmiş o • 
lan anlaşmamazlığa benziyor· Yunan
lıları Anadolu macerasına sürüklemiş 
olan Jngilizler o zaman ellerinden gel
diği kadar bunlara yardım ediyordu. 
Türk askerlerinin geri çekümemekte 
ısrar etmesi üzerine Fransamn bu iş· 
te /ngili:z sıgasasına kuvvet ver11U!si -
ni istiyordu. Fakat Fratı8a pek kolay 
anla§ılır sebeplerden dolayı o vaki~ 
lngiltere ile birlikte hareket etmed~ 
Marmaranın Anadolu kıyılarındakı 
askerlerini geri çekti. Nihayet lngi -
li:ler de günü gelince Fransızların 
gittikleri yola geldi.,. 

Bakabm, Fransız ~azetesinin bu 
görüşü hadiselerle gerçekleşecek 
midir? Oyle sanıyoruz ki bugünlerde 
toplanmakta o1an Uluslar Kurumu.~ 
nan vereceği karar belki bu yolda bı· 
ze "bir fikir verebilecektir. 

ASIM US 

ALMAN HtJKOMETI RESMEN 
PROTESTO ETMEDiKÇE •• 

Vaşington, 29 <A.A.) - Dış Ba -
kanlığı, Almanyanın iç durumuna dair 
düşünceleri hakkında susmakta de -
vam etmektedir. Bakanlığm yetkeli 
bir örkünü, Alman hükumeti resmen 
protesto etmedikçe, bir masaj salonu 
açmak istiyen Almanlara paten ta ver
mek istemiyen Nevyork şarbayı Bay 
La Guarda'nın çıkardığı hadise hak -
kında hiç bir karar Yerilmiyeceğini 
söylemiştir. 

ALMANYAYI PROTESTO 
Vaşington, 29 (A.A.) - Genel iş 

konfederasyonu başkanı Bay Vilyam 
Gren, ''Alman hükumetinin yahudile
re, katoliklere ve Alman i~çilerine 
karşı yaptığı hareketleri,, hükftmet 
nezdinde protesto etmiştir· 

Bay Gren, Amerikan işçi sınıfının 
Almanyayı boykot etmesi zamanının 

geldiğini hükumete bildirmiştir. Baş
kan, hükumetin durumun gerektirdi
ği tedbirleri alması için ısrar etmek
tedir. 

Jngiltere yedi senede neler yaptıracak? 

İngiliz donanması 

Londra, 29 (A.A.) - Daily Her~d 
m diplomatik aytarı, deniz ~anlıgt· 
nm gizli programını neıre~.ttir· •• 

Bu program 7 yıllık bir muddet ıçın 
yapılmıfbr. 12 harp knıvazörü, •. ~ 
parça torpito ve Filotilla knıvazonı, 

1 

son manevralarda 

gemiıi yapılmasını gözetmektedir. 
Bu 1remilerin yapılması için 160 mil

yon İngiliz lirası harcanacak ve bu 
paranın bir kımu ödünç ahnacaktrr. 

Aytar, hu proırranun Fransa, İtalya 
Almanya ve Japonyaya öilclirilmiı ol-

run) - Kefalonya t f · d b l b c sır c u unmasını ir nota ile bildirmiştir· '· Yazıları 4 cü sayfamız 
adasından gelen ------------------------------1 
kralcı parti baş • 
kam general Me -
taksas, Londradan 
dönen Atina şar -
bayı ile görüşmüş 
'e eski kral Jor
jun neler düşündü 
ğünü öğrenmiştir. 

General Metaksas 
kcndisile görüşen 
gazeteciJere demi~ 
tiı- ki: 
"- Kralın dö -

General l\fotaksas nüşü partinin e • 
sa9 prensipidir. Partimiz, /.:rnllln , 
cebir ve kurv~~ ile i~ı!J...asına taraftar • 
dır· Kralın gosterdıgi tereddütleri 
fena telkinlerin eseri addcdiyoru";· 
Kralın yeri Atinadadır·Diğer söylenen 
şeyler, manasız sözlerdir. Eğer cümur 
başkanı M. aZimis beni de çağırırsa 
bunları kendisine de söylemekten çe
kinmlyeceğim.,, 

KURUN - Yunanistana ait diğer 
haberler ikinci sayfatnızdadır. 

Şimendiferlerimiz 
Baladız - Burdur demir

yoluna başlandı 
Burdur, 29 (A.A.) - Bugün Bala

dız - Burdur demir yolunun BaJadız 
istasyonunda baılama töreni yapılmıt
tır. 

Törende bayındırlık bakam Ali Çe
tinkaya, Afyon, Burdur, Isparta llbay
Jan, Antalya ve Isparta saylavlan bu-
lunmuşlardır. # 

Törende, Antalyadan ve 'bilhana Bur 
durdan binlerce kİ§i bulunmuıtur. Bur 
durda yapbnlan güınüı bir kazma 
ile Ali Çetinkaya ilk kazmayı vunnut
tur. 

Törende, Bakan Türkün kurtuluı 
hareketlerini ve ilerleme yolunu aydın
latan bir söylev ile bu yönde §imen
Cliferin önemini anlatmış içten gelen 
duygularla duraksız alkışlanmııtır. 

BAYINDIRLIK BAKANIMIZ 
ISPARTADA 

lsparta, 29 (A.A.) - Bayındırlık 
bakanı Bay Ali Çetinkaya hugün be
raberindeki zevat ile birlikte ıehrimize 
geldi. 

Uray tarafından onuruna bir ıölen 
verildi. Şölende Aydın hattmrn devlete 
ge~ının her alandaki faydalan ile 
cumuriyet devrinin l>üYüf( varlıklan 
ıükran ve saygı ile anıldı. 

Musolini beyazlar için 
de kurşun verecekmiş. 
Italya İngilterenin yerine 

Ruhun görUnUtU 1 
İmparator Napolyon Bonapart, 

:Musoliniye böyle görünüyor ı 
(Yukandakl karikatUr tanmnuıJ karikatürist 
J . t. Karııtairi te.rafmde.n yapılmı§ ve Lon. 
dra.nm en çok okunan "Panç., ismindeki eğ. 
lence mecmuMında baaılmıştr.) 

geçmeyi mi düşünüyor 
Londra - Diplomat gazeteci V 

non Bartlet'in Bomadan gönderd 
bir mektupta Musolininin gazete) 
geçmemiş bir nutkundan bahsetme 
te, İtalyanların Habeşlere karşı h 
açmak yoJunda ni~in birleştikle 
tahlil etmektedir. Diplomat gazet 
ye göre Britanya gibi büyük ve 
bir imparatorluğun genç ve çaba1 
makta olan bir diğerine karşı koy 
~u ltalyanları derhal birleştirmiş 
,.e şimdi ltalyada bir "muhale! 
Joktur. 

Gazeteci diyor ki: 

"/ngilizlere karşı Jtalyan matb 
atının açmış olduğu hücum lıarek 
ltalyanları yalnız Musolini etr 
lında toplamakla kalmamıı, /ngUi 
/erin yerine geçmek kendilerine 
kadder olduğunu daha inanılabilir 
ı-aziyete getirmiştir.!,, 

.Musolini askerlere karşı bir diy 
\'İnde: 

-" Size zenciler için, icap ede 

~r (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Heybeli Sanatoryomunda 
yapılar bitti, açılıyor 

• 
yenı 

Denizin Heybeliada sa natorgomundan görünüşü 

YaZ181 7 nci 11&Yla 
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Pamukçuluğumuzun 
inkişafı için tedbirler 

Yunan Cumur başkanı, Kondilisle 
~etaksası danışmıya çağırmıyacak mı 

Torino, 29 ( \.A.) - Ameri- Ankara, 29 \.(lJRUN) - Tarım (ziraat) Baka~.;ığınca p.mm~ 
kalı muharrir ! i,• liburton, dün "k k l ı L d ğumuzun teknı ve a itesini 1~lah için dört sene• cı·oıeri A anacl:. 
Y.01c~luğ~nun son. clur~ğı _ol~ıı 1 ~ yapılan deneçler ~, k iyi sonuç verdiğinden bu sen~ Amerikan pa · 
rıno ya fıl sı~tmı <ı gırmışl·~· ~ı r muk zeriyatmm l.:! bin dönüme çıkarılması kararlaştırılmıştır . 
alay 7oc~k, fıle ~ yecek getırmış- Tarım genel a·rP-ktörünün ba~kanlığmda ilk to?Jantısını yapan 
ler, fıl yıyecekl~.· .n sarılı bulun- pamuk komisyo•1u pamukçuluğt. muzun inkişafa ic~n yeni tedbirl r r -IazırJanan tecavüzlere karşı Cumuriyetçi gazeteler 

polis tarafından korunuyor dukları gazete "Kağıtlarına varın- bulmuştur· . 

cıya kada~ yutmu!_ıur._ Pamuğur. stanel.~ ·dizasyonu i~lc rile uğraşmak ii.r.ere Belçiko.dan 

Ati na 29 (KURUN) - Cumur( 
Başkanınrn Genca al Kond]jsle 
Mctaksas:, diger parti liderleri 
gibi danışmaya cağırmıyacagı 

rivayetleri diğer kaynaklardan 
ıızan haberlerle "• rçekleşiyor. 

cümhuriycl rejjmirin muhafaza
s1111 lüzumlu kıl Jığmı bildirecek
tir. 

B. Hahburton ı.e fıl D:>lly, bn- getirilmesine karar verilen uzman (miitehas<111s), yol.! çıkmış b.ılun
gün trenle Pariıe gideceklerdir. maktadır. 
Fil, hala ayakla<andan muztarip. 

General Kondj!is bu şayiayr 

tekzip etmemiş v~ Cumur Baş

kaaının kendisin: çağırmaması 

lc:anaatlerini d ~ :iştirmiyeceğini 
ıöyliyerek demitt:r ki: 

Ci.imurluk BaşJ anının kralcı 
Mela~as ile Kor:ıl1 İ!iıi damşmaya 
çağırmamak için muhalif partiler 
tarafından ileri sürülen dilekler, 
hoş görülmüyor. Batbakan. cüm
huriyetçiler taraf mı tutarsa Ge
neral Kondilisin nasıl bir durum 
alacağı belli değ.Mir. 

COMHURlYETÇI GAZETELER 
POLISCE KORUNUYOR 

- "Gene/oyun geri bırakılma
•ı garezleri ve ik:liği daha ziyad(; 
ltörükliyecektir. Gene/oyun geri 

Atina, 29 (KURUN) - Baş
bualıılma.ıını te'.ıli! edenler, bü- b k B Ç ld · L d d d" 

··L b' 1.. • w ki a an . a arıs on ra an o· 
yuıc ır nezımete ı:grayaca arın· . • . 
./ k L •• h · 1 ·ı d' nen Atına şarbayımn kendısıne yap «n orRan cum urıye çı er ır.,, 

ÇALDARlS GORUŞOYOR tığı tebligattan aonra hükUmetin 
Atina, 29 (KURUN) _ Dün geneloya baş vutC1cağını söyle. 

Batbakan B. Çalda.ris partisi er· miştir. B. Çalda,.iı hüsnüniyetini 
kanı ile sık sık <:füüşmüştür. göstermek için ı· akı teşekküller 

Burada dolaş:."~ rivayetlere gö- tarafından bazı <"Ümhuriyetçi ga
re. Çaldaris bu gün erde rejim zetelere karşı ha?nJanan tecavüz
hakkındaki dü~ünrelerini halka lere karşı koymak için dün gece 
·p.n edecek, hiit.umetin prensip elli polisı cümhuriyetci gazeteler 
ib:ıriyle krallığı .~temekle bera- matbaalarını muhafaza etmcğe 
r, lwgi;nhii alı ·~·1 ve sartlarm memur etmiştir. 

\frikada Almanlarla ln
gilizlerin arası • 

gergın 

Londra, 29 (A.A.) - "Daily 
releıraph,, gazetesinin Johannes
>Urg ayları bildiriyor: 

"Afrika güney (doğusunda) o· 

:uran Almanlarla İngilizler ara

ımdaki dütmanlık, artmakta· 

Temel yasası hakkındaki me-

seleleri incelemeğe memur olan 

komisyona, her gün tikiyetler 
yollanmaktadır. 

Durum o kadar gergindir ki, 
bazı büyük §ehirlerde Almanlarla 
İngilizler arasındaki ilgiler lama· 
mile keıilmiıtir, 

Bu hal, güney (doğu) Afrika· 

! 
sının tekrar Almanyaya verilmesi 
için yapılmakta olan Alman pro· 
pagandasının bir aonucudur.,, 

Sosyalizm ve ikinci 
enternasyonal iflas etmiş 
Moskovadaki kongrede Alman ko-

münist partisi şefinin söyledikleri 

tir. 

Y AH UDiLER FAAL SÜEL 
HİZMETE ALINMIY ACAK 
Berlin, 29 (A.A.) - Relimi 

"Rayşgazctz Blatt,, gazetesi, ari
ırkmdan olmryanların faal aüel 
hizmete alınmaları hakkında iç 
ve sü bakanlıklarının bir karar • 
namesini yaymaktadır. 

Bu kararnameye göre, anası ve 
babası yahudi olanlarla cedle • 
rinde üç ynhudi bulunanlar faal 
hizmete alınmryacaklardır . 

AMERiKANIN EN BÜYÜK 
BOMBARDIMAN UÇAGI 

Scattle, 2:} (A. A.) -
Amerikanın en lıüyük bombar· 
dıman uçağı, 293 numaralı uçak, 
30 dakikalık ilk bir deneme uçu
fU yapmıştır. 

Tamamiyle mödeni olan bu U· 

!rakta 5 tane mitralyöz vardır ve 
15 ton ağırlığındadır· 3000 beygir 
kuvvetinde 4 tane motörle İ!le-

mektedir. 1 O kişi ve bir kaç ton 
da cepane taııyar.·lir. 

KATOLiKLERLE KOMONIST-
LER ELiJ.IRLIGI 

EDECEKLER 
Berlin, 29 (l\.A.) - Reımi 

bir bildiriğe gÖie. Münih'te ko· 
müniıt partiıinin :mzaıilc bir ta
kım propaganda kağıtları dcığı. 

tılmıştır. Bu kigıtlarda, Katolih 
halk, Nazilere kaışı durmak üze
re komünistlerle 1Jlbirliği etmeğe 
çağırılmaktadır. 

Y ARŞOVAD N. l\IA YJŞLER 
Varsorn. 29 (A.A.) - Dün, ülkenin 

hu par~asını Polonya ile Çcko lornk 
ya ara ında ikh e böJen elçiler konfc 
ransc kararınm lıl inci J ıldönümü jl 
gisiylc, Kle in bölgesinin Polon) a 
hükmü altındaki kı mmda 20.000 kişi 
lik bir gösteri yapılmı~tır. 

Bu gösteri e naı:;ında, PolonJnnın 
bu bölüntüyü hiç bit· zaman tamnma 
rnış, Di)et kurulunun da elçiler kon 
feransınm bu karnrını hala onaJbma 
mış olduğunu te bit eden bir karar 
alınmı. tır. 

BiR ŞEKER MÜTEHASSISI 
GETiRTiLiYOR 

Ankara, 29 (Kurun) - Şeker 
maliyet fiyatlarım i\sgari hadde 
indirmek çarelerini ara§tıran hü· 
kumet, bu huauıta Avrupalı uz • 
manların (mütehassıaların fikrini 

Mosko,a, 29 ( \ .• ) - Alman ko· tek ka)'nak olmalıdır. Çünkü o::;)a · 
müni t partisi sefi ha) Picck'in ko - lizm 'c ikinci enterna yonal iflıls et
mitern kongre inde \erdiği si)}le\ 1 6 mi terdir. Maamafjh komünizm, de • 
saatten fazla siırmfü,tür. Bu söyle,, mokratik ideali ta~ryan bütün parti
komitern'in ilerideki politika ının a - Jcri, ~c fa izmin, kapitalizmin ,.e em· 
şaiıcla yazılı ana hatlarını bildirmek· per.)alizmin )ıkılmasını istiyen, fakat 
~edlr: metodları ayrı oJanlar.ı bile etrafına sormuıtur. 
ı - Komünizm, kapitalizmin ) ıkıl toplamak Jüzumunu duymaktadır. Ay- .Brezilyada teker endüstrisini 

ması için çalışan kunetleri toplı,>an tnç <hatip), komünist partisinin hare· kuran Loi Dövan bu maksatla 
,.. "" .... m.,._.. u • ketlerin genel başkanlığım muhafaza memleketimize uzman olarak ge· 

~uazlariçin de kurşun vereceğim,, de- etme i \C koalis)onun ruhu olarak tirtilecektir. 
-mittir. katma ı gerektiğini önemle 5Öylemiş· ............ . ,_._............,..., 

Gazeteci Mu.solini) i dinli} enler • tir. cak, Polonya ~ubesi, bir Sol yet Po • 
dfn ~oi~ muhtemeldir ki hu sırada 2 - Komi tem t~ kil atı, her) erin ih- Jonyasının kurulma ına. çalr acaktır. 
koatrÔllü bir matbuat tarafından in· ti) acına göre kurulmalıdır· Buna kartr, Fransız tşuhesine ·rerilcn 
ldtata doiru dttiği temin edilen Dri- t lu al ube1ere büyük bir erkinlik öde' Jer rene] bir mahiyet tasımakta • 
tanya imparatoluğunu düşünmü ler • 1crllmekle beraber, bu şubeler, direk· dır. 
dlr, diyor. tiflerini ıene komitern'den alacak - Kütleleri kazanmak, fa~iLmlc a -

Gazeteci}e ı:-öre ltal)ada lılr Cri- JarOır. ''asmak, So,•yet Ru ya)a )nkrnlnş • 
ka •vqıu kartı mu,akkatcn bir mu 3- Hay J>icck, bazı bölgelerdeki u- mak .. 
halef et olmarnasınm iki sebl'hi daha bclcı c, özel ödc\ler 'erilme i gerekli- ÇekosJo,akyadırn bah~eden Ba) 
ftrdır. Birisi '8ki mağlCıbiJ etin akis ğini öntmlc söylemi tir. l\fe ela, Çin PKk, bazı komiini t ~''enlerin bay 

dlferf de işciluin ho .. nut uzluğu- suhl'sf. <'in toprak hütlinliiğünU, ya • Mar.arik ile Hene 'i faı;i tlilde fttiham 

satış fiatlarını düşüren 
cezalandırılacak! 

Kuru meyve 
ihracatçılar 

Ankara, 29 (KURUN) - Rıı kiplerimizin fiy.Ltlarda lcnzılat 
yaptıklarını behane ederek kuru meyva alavire fjyç;.tlarmı asgari 
hadde indiren lı:ni:- kuru meyva ihracatcılar birliğin:n bu hareketi 
Ankara ekonomtk r evrelerinde büyük kızgınlık ve \e,.uür uyandır

mıştır. Türkofisce dış pazarlarda yaptırılan esaslı ctı c- ~tırmalar ra
kiplerimizin iki a.ydan beri fiyatları indirmediklerıt?; göstermi!tİr. 
Türk ihracatcılarmın şimdi fiyatları krrmaları dı1 p;.zar ahcılarmı· 
da müşkül bir mevkide bırakmıştır. Bu, dııardaki t•:cc.arlarm Tür· 
kofise baş vurmalarından anlaşıl maktadır .. Bu vazi}'et kar~ı11nda 
Ofis, satış fiyatlarını her ne suret le olursa olsun düş\iren ihracatct· 
lar hakkında §idde!tli tedbirler al mağa mecbur kalacaktır. 

TÜRK ROMEN MUHTELiT 
TİCARET Hf.Y'ETlNE 

ZiYAFET 
Ankara, 29 (!<URUN) - Dün 

lstanbulda ilk tp~antısını yapan 
Türk-Romen muhtelit Ticaret 
hey' eti şerefine Y?. lovada bir zi
yafet verilmesini Türkofis Akay 
idareainden ri~ elmiıti. Akay, 
bu ricayı kabul t?tmiştir. 

YAŞ MEYVA AMBALAJI 
Ankara, 29 (KL1RUN) -Tür

kofis, Almanyalhn ya! meyva 
ambalajına ait n~mtmeler geth·
miş ve bunları memlekette mev
cut muhtelif İm!l}üthanelere da
ğıtmıştır. lmali.thanelerimiz tara· 
f mdan yapılacak ambalajların 

tercihen kullan iması Ofisçe ihra· 
catçılarımıza tavsiye edilmiştir. 

YENiDEN YAPILACAK ÜÇ 
BÜYÜK SiLO 

Ankara, 29 (Kurun) - Adana, 
Polatlı ve Af yonkarahiıarda bir 
şirket tarafından bir milyon iki 
yüz bin liraya yaptırılacak üç bü
yük siloya ait mukavelename ha
zırlandı. 

Tarım bakanlığınca imzasm • 
dan sonra yapıya başlanacak· 

tır. 

VlL YETLERIN 
BÜTCE: ERi 

:.\nkara, 29 (KURUN) - ls
tanbul ve diğer vilayetlerin bütçe
leri bakanlar heyetinde bulun 
maktadır. Başbakcın lamel lnönü· 
nün Ankaraya der~meıinden ıou 
ra tetkik ve tastık edileceklerdir. 

lstanbul Limanı 
Yeni tesisat kaça mal 

olacak? 
Ankara, 29 (Kurun) - Islan• 

bulda yeni yapılacak rıhtım hak
kında uzun zamandanberi tetki· 
kat yapan nafia heyetinin bu· 
gün erd n a ge m i 
leniyor. 

Limanda yapılacak yeni tesisat 
bir milyon 400 bin liraya mal o· 
lacaktır. 

Heyet buraya geldikten sonra, 
hazırladığı rapor tetkik edilecek 
ve hemen faaliyete geçilecek· 
tir. 

TALiM VE TERBiYE RE1Sl 
DE<ilŞTIRILMIYECEK 

Ankara, 29 (Kurun) - Talim 
ve terbiye dairesi reiıi Bay lhıa· 
nın değiştirileceği yolundaki ha• 
ber yalanlanmaktadır. 

TURK-YUNAN YENi 
TİCARET ANLAŞMASI 
Ankara, 29 (KURUN) - Fa• 

ik Kurtoğlunun ba§kanhiında 
Pariate bulunan ticaret Jioyeti11tiz 
oradan Yunanistana geçecek ~ 
Türk-Yunan yeı • ticaret anlat· 
ması etrafındaki konuımalara 
ba!layacaktır. ----BAY RAUFI MANYAS 

ANKARADA 
Ankara, 29 (Kurun) - Liman 

inhisarı genel direktörü Bay Rau• 
fi Manyaı, yeni işler hakkında la• 
limat almak ve mevcut tarifele· 

MACAR T1CARET rin deiittirilip deiittirilemi • 
ANLAŞMASI yeceği hakkındaki görüılerini hil· 

dirmek üzere buraya geldi. Çar• 
Ankara, 29 (KURUN) - Ta. 

rafımızdan bozulan Macar ticaret _ı_•-:m•biiiaiiiiiiiı;ü;n;;ü;;d;ö;n;ece_kt_iiir.iiiiii;;,
anlai."Jlası 31 / AKustoıa kadar u 
zatılmıştır. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

MÜFREDAT PROGRAMLARI 
TETKiK EDiLiYOR 

Ankara, 29 (KURUN)-Müf. 
redat programlan:-1 tetkik ve tes· 
bite memur edilen komiıyon bu
gün toplandı. 

Bu komisyon, f debi yat ve ya· 
hancı dil derslerinden başka bii
tün derslerin pı ogramlarmı göz· 
den geçirecek, eoadı de .. i i · 

30. 7. 93:; 

Bu kupondaki taı-ihten başlıya • 
rak 15 giJn içinde KURUN f da resine 
gö terilirse - re mi mecburiyetle 
yahut tccimcr ~ıfatilc) apılan ilan• 
lardun bn~ka - bir küs·ük ilanm 1 
defalık 1 satırı para ı )erine alınır. 

(latiyenler, &ününde lc2aı-ede tnııuo • 
durulacak wrette bu kuponları po•Ul> n 
verecekleri mektupların içine de lcoyn 
blllrler. 4 kelime fr sa tr a 1ırl r 



aJ'etler 

Klasik şair 
Bir ankete verdiğim cevapta 

çok değerli bir kaç ıair hakkında 
elemi tim ki "Bizim klasikl erimi:. 
bunlar olacaktır.,, 

Bu sözün yanfıı bir tef si re uğ
radığını gene değerli bir şair ba· 
na söyledi. Dedi ki: 

"-Ben klasik Jeğü, modern 
bir §airün.,, 

Moclernizmin l>iitün vasıllarını 
eıerlerincle tCJ§ıyan genç arkadCJf 
klasik tabirini srıdC'ce romantikler 
den önce gelenler manasına almış 
klasizmi bize sao"r.ce insanlık e
debiyatının bir der.resi diye öğ· 
rettiklerine göre arkaclCJ§ımın dü
§Üncesi yerindedir. Hatta bu sö· 
zünden kendisinin eski örnekler 
içinde kalmıı bir şair telakki edil
m'i§ olmasından teessür duyması 
'cla mümkündür. Çünkü bizde kla· 
sik kelimesi "tapc,n ve "örnekleri 
çok olan,, anlamım da anlatır. 

Fakat klasi.zmi dar çerçeve İ· 
çinc:1en çıkarınca is değişir. 

Klasi.zmin anlamı birdenbire 
aeği§İr ve örnek olabilecek bir e
'Jebiyat akla gelir. 

Klasik edebiyatın en göze çar
pan taralı ulusa mal olması, yani 
ulusal dilin abideleri olmasıdır. 

Klasikler dili yayanlar, ulusa 
oerenlerdir. Onlardan sonra gc· 
lenler onları ke6in olarak takip 
ederler. 

Klô.ttik edebiyatı moclaya tabi 
olan dı§ tarcdları)•le değil, içile a· 

811 benliği ile tanımak lazımJır. 
Rönesanıın, Avrapada ulusla§· 

manın ifaden ola,; klaiiklik bir 
tleııirdir. 

a at bu eb;,·atın Jrı fara· 
lı Röncsansın yaroltığı hava ifin
d e büyiidü· 

Bugün için klasik ıciir dediği· 
miz zaman artık K omeyin, Rcui· 
nin takliJleri môncısını ctnlamıyo--
ruz. 

Ô)'lc olıaydı hi::im edebiyatta 
Hqmid kl&ıikler arasında ya 

bulmalıydı. 
Halbuki Hamid büyüktür, üs· 

tündür, büyük §aİrdir lakat Türk 
edebiyatının klasik §airi değildir. 
Klasik §aİr ulusa (;clebiyat dilini 
veren, ulusa örnek olan §airdir. 

Sadri Ertem 

Denizde boğulanlar 
Evvelki gün iki kişi denizde bo· 

ğulmuştur. Bunlardan biri Top -
hanede .dikimhanede çah§<Ul Ah· 

mettir. 
Ahmet, B hri isminde bir arlka· 

daşile Heybeliadaya gitmiş, Pa • 
pas mektebi önünde .denize gir· 
mi!, denizde yüzerken kıılp dur· 
m ımdan ölmüştür. 

Diğeri de Rizeli Sabrinin oğlu 
19 ya mda Raiftir. Raif, Büyük· 
dere iskelesi önünde bajh duran 
Şirketi Hayriyenin 60 numaralı 
vapunında kamarot Kadriye mi· 

fir gitmi , bir müddet oturup 
konuş tan &<>nra denize girmiş, 
boğulmuştur. Cesedi bulunama -

mıştrr. ----Ford davası 
F orl i brik ında yapıldığı ile· 

ri ürülen gümrük kaçakçılığı da· 
vasmm son safha ı ehli vukufun 

por vermesine kalrnı§h· 
Ehli vukuf, f abrikanm kurulu : 

şundanberi geçen rnuamelelerı 
görmek lüzumunu duymuş, fab • 
rikanm bütün muamelelerini gös· 
teren iki sandık evrak sekizinci 
ihtisas hakyerine getirilmiştir. 

Rapor, hazırlandıktan sonra 

KADROLAR 
ilk tedrisat kadrosu 

hazır lanıgor 
llk okul öğretmenlerinin kad· 

rolarmı hazırlamak üzere latan• 

bul kültür direktörlüğünde kül· 
tür direktör yarlarının (muavin· 
lerinin) baıkanhğı altında ilk 

tedrisat ispekterlerinden Bay Şe
fik, Bay Tevfik, Bay Kemal Edip· 

ten mürekkep bir komisyon top· 

Janmııtır. 

Komisyon, nakillerini iıtiyen 
öğretmenlerin diJeklerini incele -

mektedir. Nakil için ıimdiye ka • 
dar 700 den fazla bafVllrma ol· 

muştur. 

Komisyon çah§maıını bir hafta 
içinde bitirecek, neticeler liste ha
Jinde hazrr]anarak bakanlığa bil· 
dirilecektir. 

Altıncı tıp kongresi 
7 eşrinde toplanıyor 
Altıncı ulusal Türk Tıp konıre· 

si yedi birinci te§rlnde Ankarada 

toplanacaktır· 
Kongre üç gün sürecek, işti· 

rak edecek üyeler tren ve vapur 
tarifelerinde yüzde elli tenzilat 
yapılacaktır. 

Kongreden ıonra üyeler bir A· 
na dolu gezisi yapacaklardır. 

Bundan bafka, Ankarada ayrı· 
ca Çubukbarajmda bir Tıp ıergı· 

si açılacaktır. 

Bu sergide yabancı ve yerli 
müstahzerat ve tıp aletleri kona
caktır. 

ilk ve orta okullarda 
öğretmen azlığı yok 

ı lore~ler acısı ı 
Bostancıda feci 
bir kaza oldu 

Bir genç vakıt kaybetme 
yüzünden öldü 

Yaralı genç hastaneye kaldırılmasını 
bekliyor 

Evvelki akşam Bostancıda bir 
tramvay kazaşı olmU§, bir genç 

tramvay altında kalarak ölmüş· 
tür. 

Vatman Hayrettinin idaresin· 

deki tramvay arabası Çatalçeşme 
den geçerken Y ah bostanında otu 

ran 24 yaımda Mukaddem ismin· 
de bir gence çarpmıştır. 

Bu çarpma sonunda Mukaddem 
yere düşmüf, sol ayağı romork 

tekerleğinin altında kalmı!, ke
silmittir. Kaza olunca romorkta 

bulunanlar bağrrmı§lardır. Bu -
nun üzerine tramvay durmu§tur. 

Vatman tekerlekler altında bir 

Dün çıkan gazetelerin birinde gencin yattığım görünce faciayi 
İstanbul ilk, orta okullarında öğ- anlamıt tramvaydan inen ve u· 
retmen buhranı olduğu yazılmak· zaklaşmak iıtiyelerin adreslerini 
ta idi. almaya başlamııtır. 

Dün bu mesele etrafında bu iş· Kaza yerine civar köşklerde o. 
(erle ilgili lbir zat bir yazıcı;nıza. turanlar koşmuf, bir yandan da 
tunları söylemittir: zabıta memuru aranmaya ba§• 

- lstanbulda öğretmen buhra- Janm1~tır. 
nr yoktur. Bu yıl krz ve erkek öğ- Kötklel"Clen gelenler vatmana, 

retınen okulları 300 den fazla tramvayı geri çekerek yaralıyı 
mezun vermiştir. Bunlar yeni açı- tekerlekler altından çıkarmasını 
lan oh'llllara yerleştirilecektir. aöylemitler&e de vatman: 

Bundan başka, dış illerden yüz - Emir vardır. Müddeiumumi 
den fazla öğretmen de Istanbul gelmeden tramvaY.ı ibir dmı bi
kiiltür direktörlüğü emrine veril- le geri çekemem. 
miştir. Bunların yerleştirilmesi i- Deımi§tir. Bunun üzerine vat· 

çin çalışrlmaktadrr.,, man zorlanmıf, nihayet tramv yı 
MOSKOV ADA TOPLANACAK geri çekmeğe razı olmu tur. Ya· 
TIP KONGRESiNE BAY F AH- ralı feci bir vaziyette tekerlekler 

RETI1N KERiM GiDiYOR altmdan çıkanlmıştır. 

Dokuz ağuatoata Moakovada Bir müddet sonra zabıta me-
toplanacak olan anrulusal tıp munı gelınİ§, bu sefer de yaralıyı 
kongresine iştirak etmek üzere haıtaneye kaldırmak için bir taşc• 
doktor profesör Fahrettin Kerim ma vasıtası aranmı§br. Uzun bir 

7 ağustosta Moskavaya gidecek • zaman sonra yaralı, müıterileri 
tir. indirilen bir taksi ile Osküdarda 

Profesör F ah rettin Kerim Mos- Zeynep Kamil ha tanesine kaldı· 
kovada kaldığı müddet içinde iç· nlmıt, kendisine orada ameliyat 
ki düşmanlığı ve akıl hıfzıssıh· yapılmıpa aa iki &aat sonra faz· 
hası teıkilatmı inceliyecektir. l la kan ziyaından ölmü§tür. 

Yazısız Hikaye: 

YANGIN 
Bir ev yandı, iki 1tfaiyeci 

yaralandı 
Dün Şehremininde bir yangın 

olmuş, bir ev yanmıştır. 

lbrahim çavuş sokağında 66 -
68 numaralı on iki odalr evin 
mutfağında çamaşır y:ı'kanırken 
bacadaki kurumlar tutupnuş, it • 
f aiye gelinceye kadar yangın evi 
sarmıştır. 

itfaiyenin gayreti sayesinde 
ev kısmen yandığı halde söndü· 
rülmüttür. 

itfaiye neferlerinden Ahmetle 
Mehmet üzerinde bulundukları 

damm çökmesi neticesinde türlü 
yerlerinden yaralanarak hasta -
neye kaldmlmıılardır. 

Esnafın yazılma müddeti 
Esnafın uray (belediye) müı· 

tahdemin şube,,ine tesçili için 
verilen mühlet yarm ak§am bite· 
cektir. 

Dün de bir çok esnaf ıubeye 
haıvurarak yazılmışlardır. 

Gazino, lokanta, bahçe, biraha· 
ne ve emsali yerlere ait listelerin 
tasdiki için verilen mühlet te ya· 
rm akşam bitmektedir. 

Bir ihtilas duruşması 
Ahmet isminde bir maliye me· 

murunun ihtilastan dunı§masına 
İstanbul ikinci ceza hakyerinde 
dün devam olunmuştur. 

Suçlu avukatının serbest bıra· 
kış isteği reddedilmiı, üç müda· 
faa §ahidinin çağınlmaıı ve 
genel savamanlığın esasa dair 
görüş ve düşünüşünü bildirmesi 
için, duruşma ikalmıştll'. 

Tüze bakanı geliyor 
Geçende lstanbuldan İz.mire 

giden tüze Bakanı Şükrü Saraç· 
oğlunun ağustosun haftası içeri· 
sinde tekrar lıtanbula geleceği 
öylenihnektedir. 

T4ze bakanmm buradan J\n -
karaya dönmeden, İıQınbul tüze • 
sinde bazı tetkikler yapması da 
muhtemeldir. 

Kilyosa otomobil 
Kilyosla Sarıyer arasında bü • 

yük ve geniş otobüslere yolun 
darlığı yüzünden müsaade veril· 
memişti. ' 

Soıyetc bu yola göre iki küçük 
otobü yaptırmaktadır. Bir hafta· 
ya kadar Kilyo a otobüa işliye • 
cektir. 

1 af ebe yurdunda 
Kadirgadaki talebe yurdu bi

nasında Y.eniden bazı değişmeler 
yapıl caktır. 

Binanın içinde bulunan eşyalar 
tasfiye edilecektir. 

Yurt önümüzdeki ders yılı b • 
şmdan jtibaren dana yeni bir teı· 
kilatla açılacaktır. 

Gezintiler 

Kıyılarda çocuklaı 
Gazetelerde hemen hergün: 

- Dün, denizde bir çocuk bo· 
ğulurken kurtanlc!ı. 
-Kıyıdan uzaRICJfan bir yav

ru az daha boğuluyordu. 
- Sabahleyin Jeni:z.e giren on 

iki ycqlarrnda bir fOCUk akıntıya 
kapılarak boğu1mu§tur. 

Gibi yazılara rastlıyoruz. 
Bu, poliı duyumlarını hiç o

kumak istemem. Fakat bilmem 
niçin sütunlar arasında en pC§in 
gözüme bunlar fa1 par. 

Hayalimde böyle bir boğulma 
görünÜ§Ü, mille hazılmı§ haclar 
capcanlı, dipdiri ya§ıyor. Bir giin 
tramvayla Kabatt.l§ önünden geçi· 
yordum. Oraıla liiiçük bir Jalga 
kıranl ile aynlan bir havuz var· 
Jır. lıte lnı aalca kıranın üstün· 
de çı~ıplak yavnısunu bağnno 
basıp saçını ba ını yolan bir ana 
görmüıtüm. 

Kadının sesinde öyle acı bir 
yankı, çocuğun ararmı§ gövde. 
sinde öyle derin bir ölüm sarılığı 
vardı ki Jayanamıyarak tramvay
dan inmi oraya hoJmu§tam. 

Fakat zavallı ana, bütün °" 
vutmalara kulaklarını tıkamıştı. 
Ne benim, ne polisin, ne oradaki. 
kayıkçıların dilbclen anlıyor. ne 
de llımsıkı sarJdı~ı yaoruınınclan 

ayrlıyordu. 
Onu, donmuf gövdeyi nelesile 

ıııtmağa, duran yürek çarkını gö% 
yaılarile iıletmeee çalııırken bı· 
rakmııtım- Günle-rce gözümclcn o 
ı lak sarı gövde, o morarmı§ clrr· 
claklar gitmedi. Ve ıimdi ne va
kit, nerecle bir boğulma duyumu 
okusam bcqımcla perdeler kuru
lur, ışıklar yanar ı1e o gördüğüm 
manzara bütün acılığı ile clönmc· 
ğe b'aılar. 

Çocuk, ya•a sın11larınclan taıan 
bir varlıktır. O, lırsat buldukça 
keneli dünyasının kanunlarına n· 
yar. 'Aydınlık gözleri tchlikcycs 
kenclini yutacak P!'Urumlara kar• 
ı kapalıdır. 

'Atqi nasıl örter, ctralını si· 
perler8ek çocuğu da öyle uz.un 
aüıünü§ler ve ıevgiden ağlarla 
çerçevelemek gerektir. 

Yalnız: 
- Hi§t! Çocuklar! Denize gir

meyin! Boğulursunuz ha! 
Demek yetmez. Yaz. günleri, 

kıyıları göz.den uzak tutmayacak 
bir deniz polisi 1mnılmalı. Yasa*o 
uymıyanların ana babalarınaa11 
ce.za alınmalı. Evle, hükumet 
çocukları koruma uğruncla clcl• 
vermelidir. 

Bunun zor y5nii de yok. Zaten 
kaçakçılık iıile ugıCl§an b'ir kura• 
ğımız ~alı§ıyor. Gündüzleri bun• 
ların pek Jc i§i ııardır, 'deneme:. 
Onlarclan bir /taç mqtör bu dedi
ğim ödevi pek güzel ba§arabilir· 

Düşünmeli ki ortada önemsiz
lik yüzünclen kaybolan §ey, bir 
parça ekmek cleğU yarın belki en 
büyüğümüz 'olmaıı beklenen bir 
çocuktur. 

S. Gezgin 

Yeni gümrük teşkilah 
Yeni gümrük tetkilatı için büt• 

çeye 24 bin lira tahsiaat konmuı· 
tu. 

Gümrüli teıkilit l<ammunun ;. 
kinci müzakeresi te§rinde ikamu
tayd y pılacak, kabul cdilir.e. 
İ§C ba lanacakttr. 

Söylendiğine göre, l>u yıl yeni 
teşkil tm ancak bir ısmı tatbik e• 
dilebilecektir. 

Bu arada gümrlik miifettiıleri 
de otuz üçten kırk bire SJkarıla
caktır. 
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Sosyete yarın toplanıyor 

Italya - Habeş hududun
Nark değişmedi r Kemikler da yeni çarpışma 

t • A • J Piyasaya çıkarılan huğ- ., 
'Amerıka manevı tazyıka hazır - sve- dag çoğalmıya başladı Henüz genel savamanlıga 

çin düşüncesi - Uluslar kurumu - Belediye nark komisyonu dün başvuran yok. Araştır-
. nun varlığıyle oynanıyor ! toplanmıı, ekmek fiyat'ını on bir, ma, yürüyor 

Roma, 29 (A.A.) - İtalya, u· 
luslar sosyetesi konseyinin çar -

\ §anma günü yapacağı toplantıya 
İ§tİrak edecektir. 

ltalyan delegasyonunun bazı 
\iyeleri bu akşam gideceklerdir. 
Delegasyonun başında bulunan 
Baron Aloiıi, yarın ak§am hare -
'·.et edecektir. 

1NGIL1Z DELEGELERi 
Londra, 29 (A.A.) - Uluslar 

ıosyetesi işleri bakanı Bay Anto• 
1 ny Eden, konsey toplantısındaki 
' 1ngiliz delegasyonuna başkanlık 

edecktir. 
1 Bay Eden, yarm enevreye gi • 
1 decektir. Bay Laval da yarın Pa· 
) Tİsten hareket edecektir. 
' · lki hükumet adamının, ya Pa· 

riıte, yahut seyahat esnasında bu· 
' ~malan muhtemel görünmekte • 
' '.J• uır. 

' Söylendiğine göre, Bay: Laval, 
· Te Eden, Cenevrede toplantıdan 

Bnce Bay Aloisi ile özel konut • 
malarda bulunacaklardır. 

İngiliz Salkunmda (heyetinde) 

1 
Cenevre iıleri uzmanı Bay Wil· 
]ram Strang, dış bakanlığı hukuk 
itleri uzmanı Sir William Malkin, 

; Mısır ve batı Afrika meseleleri uz 
manr Bay T om son ile dış bakan· 
lıiı basm servisi üyesinden Bay 
~emleker bulunacaktır. 

HUDUTI A YENi BtR 
ÇARPIŞMA 

Londra, 29 (Hususi) - Nev
york Timesin Adisababa aytan, 
Habeı • İtalyan smrrında bir çar· 
pıfma olduğunu bildiriyor. 

40 İtalyanla 20 Habe! öldürül-
mü§lerdir. 

I Timesin AdiStıbabadaki aylan, 
. aağ kalan İtalyanları kurtarmağa 

gelen makineli müfreze yeti1ince· 
ye kadar, 40 İtalyanla 20 Habeşin 
canlarma malolan Ualkayit hadise 

ı \ini teyit etmektedir. 
Ualkayit, Eritre sömürgesinin 

yanındadır. 

1 Habeş komutanı, ltalyan as • 
kerlerinin Habeş topraklarına gir 
mit olduklarını ileri sürüyor. 

Habetler, ltalyanlann yanında 
çadır kurdukları derenin mecra -
ımı değiftirip kendilerini susuz 

~ bırakmak suretile geceleyin kaç· 
mağa mecbur ehni§, sonra da Ü· 

zerlerine aaldırmıflardır. 

G~OMLER MÜBALA<1ALI MI? 
Roma, 29 (A.A.) - Yetkili 

çevenler, İtalyanlarla Habefler a
rasında bir çarpıı.ma olduğuna 
dair lngiliz kaynaklarının vermiş 
olC:lukları havadisi yalanlama • 
makla beraber, Hab~lilerin yir· 
mi ve ltalyanlarm 40 ölü vermiı 
olmalarını mübalağalı bulmak-
~•dırlar. 

SEVKIYAT DEVAM FDIYOR 
Napoli, 29 (A.A.) - Prinçi· 

peaaa Ciyovanna ve Uraniya :va
purları, 41 iıtihkim ıuba~ ve 
14t00 istihkam askeri ve 14 sıhhi· 
ye ıubay ve yarsubayı ile 200 sıh
hiye askeri ve katırlar ve leva
•mıla MuaTVaya hareket etmi§· 
lerd~. 

HABEŞ KADINLARI HAZIR
LAN'MAY A BAŞLADILAR 
Adiaababa, 29 (A.A.) - "As· 

.. .,-.,,..dauı,, lcadmlar IComitesl, 

Adisababa sosyetesinin ileri ge -
lenlerinden Bayan Vizero Çiva -
regadenin ha§kanlığı altında ve 
ordu komutanlarının önünde dün 
toplanmıştır. 

Harp patlak vt:recek olursa, 
komite, yaralılarla hastalaı·a yar· 
dım için şimdiden canla başla 
hazırlıklarda bulunmağa karar 
vennİ§tİr. 

Ulusal adetlere göre, birliğin 
üyeleri, askerlere savaş alanında 
maddi ve manevi yardımlarda bu
lunacaklar ve ölülerin yakışıklı 
bir surette kaldırılıp gömülme • 
leri ödevini Üzerlerine alacaklar· 
dır. 

HABEŞ1ST AN lT AL YAN NO
TASINA KARŞILIK VERDi 
Adisababa, 29 (A.A.) - Habe

şistan dış bakam Bay Herui, 1-
talya elçisi kont Vinçiye 23 tem· 
muz tarihli ltalyan notasının kar-
şılığmı vermiştir. 

Bunda, uzlaşma komisyonu ça· 
lışmalarının kesilmit olmasından 
Habeş hükumetinin mesul bulun· 
madığı ve uluslar kurumu kon • 
seyinin bu iş hakkında bir karar 
vereceği yazılıdır. 

1TALYA YALNIZ UZLAŞMA 
KOMITESILE ALAKADAR 

Roma, 29 (A.A.) - Sanıldı • 
ğına göre, ltalya, Habeşistan hü· 

kfunetinin notasından sonra, ulus· 
lar kurumu konseyinin önümüz -
deki toplantısında hazır buluna • 
caktır. 

İtalyanın menfaati, konsey gö
rüşmelerini, sadece uzlaşma ko • 
mitesinin yetkesini tefsire hasret· 
tinnekte ve kendi bakım nokta· 
smı müdafaa edebilmektedir. 

Londra, 29 (A.A.) - İtalya i
le Habeşistan arasında harp çık· 
ma!k ihtimaline dair Bay Hull ta
rafından İtalya büyük elçisine 
karşı gösterilmiş olan enditeden 
bahseden Nevyork Taymis gaze· 
tesi, Bay Hullun her halde Bay 
Ruzveltin rizasile hareket etmit 
olacağım yazıyor. 

Bu gazete diyor ki: 

"Bundan anlaşılıyor ki, cumur
luk başkanı, Italyanm üzerinde 
manevi bir tazyik yapmak üzere 
başkalarile elbirliği ctmeğe ha -
zırclır.,,, 

Harbin önüne geçmek için, 
Bay Ruzvelt uluslar kurumile 
birlikte resmi olmıyan bir au· 
rette fakat tamam ile çalışacak
tır. 

ULUSLAR KURUMUNUN 
V ARLICIYLE OYNANIYOR! 

Löjurnal gazetesi uluslar ku. 
rumunun Habeş v~ İtalyan kav· 
gasını bir kaç yönden (cihetten) 
kotarmak (halle .. mek) mecburi· 
yetinde olduğunu. Italyanın, ya· 
rıda kalan görüşmelere yeniden 
başlanması i~in Ha beşistana bir 
önerge (teklif) )'optığmı ve Ha-
beıistanın ltalyaya bazı tarizatta 
bulunacağını yazclTktan sonra di · 
yor ki: 

Harp ltalya ;çir: olduğu kadar 
Habeşistan için de müthittir. Ha
beşistana erkinHğ'ni (istiklalini) 
kaybetmek teh!ikesinde })ulunu
yor. B" .. k bir inamı verme 

francalayı on beş kuru§ta bırak· Nifantaşında vali konağı cad-
mıştır. desinde 115 numaralı Selçuk a· 

Dün borsaya 720 ton buğday partımanının tavan arasında hu· 
gelmiştir. • . dl~ ~ lunan muhtelif iskeletlere ait ke· 

Bu buğdayların 540 tonu Ana· mik parçalarının bir doktor veya 
doludan, 180 tonu Trakyadan gel tıp talebesinin tetkikine mevzu 
mittir. teşkil eder mahiyette, yıkanmış 

Bunlardan ba§ka, daha bir ve elden geçmiş olduğu tüze tıp 
çok buğday piyasaya çıkarılama· işleri direktörlüğünün raporile an 
mıştır. Buğdayın birdenbire bu !aşıldı. 
kadar çokça gelmesi, fiyatları Bazı gazeteler, bunları bir dok-
yirmi para kadar dü~ürmÜ§, yu· torun oraya koyduğunu kesenkes 
muşak buğday 5,2,5, ile 6,16 a- meydana çıktığım, doktorun is -
rasında sert buğday 4,20 kuruıa mini de kaydederek yazmışlar -
satılmı~tır. d 

~ ır. 

Söylendiğine göı·e, buğday ge- Bu arada bu doktorun genel sa-
lişi bu suretle sürerse gelecek vamanlığa müracaatla durumu 
hafta ekmek fiyatları üzerinde bildirdiği bahse katılıyordu. 
tesirini gösterecektir. Genel savamanlığa bu yolda 

llllllllllDlllQll111Ulll111Nllllllllll~ 'UMı11m11101uM11mıt11111tnı1111rnm11ru111u111m11onuı bir müracaat, şimdiye kadar ya• 
mecbur olmazdan önce biraz fe-
dakarlık yapmf'.~ daha doğru o· pılmamıştır. 
lur. Uzun sürecek v~ pahalıya mal Tüze ve polis, kemiklerin tavan 

arasına kimin tarafından konul • olacak, ayni za':'n:ıı.nda Avrupa ile 
uğraımağa mey(fan venniyecek 
bir harbe girişmek İtalyan için de 
zararlıdır. · 

duğunu ara,tırmağa devam edi -
yor. Bu mesele etrafında binayı 

yaptıran eski Lazistan saylavı 

Sudinin de ifadesi alınmak üze· Barı!ın sağlamlanmasmda bü

tün büyük devletJerin menfaati red_ir_. ----------
vardır. Alay köşkü günün birinde 

Baysallık (burur ve ıükun) yıkılabilir mi? 
ayrılmaz bir bütündür. Dünyanın 

Halkevi güzel sanatlar akade· herhangi bir kö§csinden çıkacak 
misinin oturduğu tarihi Alay köş· olan kıvılcım het yer yüzünü ya-
künde bir çok toplantılar yapıl • kabilir. Hahef işi daha şimdiden 
maktadır. İngiltere ve Japonya ile ltalyayı 

Mimarlardan birisi binanın ince 
direkler üstünde bulunduğunu i· 
leri sürerek toplantı yapılmaması· 
nı tavsiye etmiştir. 

Fakat diğer mimarlar tarafın· 
dan yapılan bir keşifte binada 
hiç bir tehlike olmadığı ileri sü· 
rülmüttür. Durum tekrar incele-

karşılaştırdı. lngiftcrenin Afrika
da menfaatleri vardır. Roma Ja
ponyayr, Habe~iatanda ekonomi 
menfaatleri elde elmeğe çalıştığı 
için suçlandrrıyo':". Tokyo ise ltal
yanm renkli uluslara karşr harp 
açmak istediğini savayor. (iddia 
ediyor.) Daha henüz sesi çıkmı
yanlar da var. Bunlar en tehlike- necektir. 
li olanlarıdır. Almanya, Avustur
yayı ele geçirmekten vazgeçmiş 

değildir. Uygun Mr fırsat bekle
mektedir. 

Uluslar kurumunun da h'u me
sele üzerinde V!ll hğı ile oynanı
yor. Almanya ve Japonyanın çe· 
kilmesi onu zayıflatmışken ltal
yanın da çekilmuinin ihtimaH 
vardır. İ§te bunu!'l için bu mese
leye barışla bir son vermelidir. 

Stokholm, 29 (A.A·) - Say
lavlar kurulunda 11ıöz söyliyen İs
veç dıt işleri bakanı B. Sandler, 
demiştir ki: 

"Uluslar sosyetesinde üye olan 
bir devletin eğemenliği mevzuu
baholduğu için ltalyan-Habeş 
anlatmazlığı yahm~ Ualual hadi
sesile ilgili değii~ir. Bu hususta 
bir karar alman istenilmese bile, 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığının 

Sergida bulunanlar 
Galatasatay sergi&inde altın 

bir zincire bağlı bir madalyon, 
yirmi beşlik bir ziynet altını, üç 
adet altın yüzük bulunmuştur. 
Zabıta tarafından tahkikat ya

pılınca bunların Tarlabaşında Al
tmbakkal sokağında oturan Kle
opatraya it olduğu anla§ılmış, ken 
diaine verilmiştir. 

Inhisarlarda 
Şehrimizde gümrük ve inhisar· 

lar bakanı müstefarı Bay Adil, 
dün sabah inhisarlar genel direk
törlüğünde meşgul olmu§tur. 

Öileden sonra inhisarlar genel 
direktörü Mitat, latanbul ilbay 
ve şarbayı Muhittin Üstündağla 
görüfilll üştür. 

Tecim odasında 
bütünü, uluslar ':lsyetesine veril- Tecim odası meclisi, çarfamba 
melidir. Çünkü bu konsey, harp günü toplantısını yaparak fede • 
tehlikesi taııyan hadiseleri ince- raıyon İ§İ ile oda memur ve 
lemekle mükelleftir.,, müMahdeınleri yardım sandığı işi 
. Bundan sonra R. Sandler, ilgili ni görütecektir. 
taraflar, ona beya7 ve renkli ırk- Odanın genel bir mağaza aç· 
lar arasında bir mücadele şekli maıı için yapmakta olduğu hazır· 
verdikleri takdirı:lc. İtalyan-Ha- lıklar bitirilmiştir. 
beş anlaşmazlığının doğuracağı -------------
sonuçları önemle söylemiıtir. 

Küçük ulusların tiu anlatmaz
lığı büyük bir dikkat ile kovala
maları, lazımgeldiğini söyliyen 
İsveç bakanı, "uluslar sosyetesi
nin kanunları büyük devletler 
hakkında olduğu kadar, küçük1er 
hakkında da muteberdir ... demit· 
ti 

1 Gelenler, gidenler 1 
ROMANYA ELÇ1S1 - Ro· 

manya elçisi Filoti, dün Ankara
dan §ehrimize gelmiş, öğle ye
meğini konsoloshanede yedikten 
sonra Floryaya gitmİ§tir. 

Elçi Perapaluta oturmakta· 

}Bulunan mozaikler 
Sarayın ana hatlarının 
bulunmasına. yarayacak 

Eski eserler araştrma bakımından 
son bir kaç yıl içinde, İstanbul, ya • 
hancı uzmanların (mütehassısların) 

en çok çalıştığı yer sayılmaktadır· 
Son bir kaç yıl içinde şimdi Sul

tanahmet parkı olan eski Hipodrom 
bir iki defa açılmış ve yine Sultanah• 
met camii ile Ayasofya arasındaki 
yer, oradaki eski meydanlığın zemi • 
ni bulunmak üzere uzun boylu araş • 
tırılmıştı. Sonra, Ayasofyanın mo • 
zayıklarının açılmasına başlanmış, 
bir kaç yerde sarnıçlar bulunmuş, ka· 
zılan yerlerden bazı eserler çıkarıla· 
rak müzelerimizin içine ve dışına ko
nulmuş, en son tarihçi Bakster tara • 
fından Sultanahmette Akbıyıktaki 

saray araştırmalarına başlanmıştır. 
Ayasof yanın mozayıklarının açıl· 

ması ve şimdi büyük sarayın ana hat
larının araştırılmakta oluşu, son yıl· 
lar içinde meleketimize gelen gez • 
gjnlerin de çeşidinde bir rol OJnnmış, 
tarih ile uğraşanlar daha çok gelme
ğe başlamıştır. 

Memleketin diğer yerlerindeki top
rak kazımları da tetkikçilerin çoğal • 
rnası yolunda önemli etki (tesir) gös· 
terrniştir. 

İstanbul içinde son tariht araştır • 
ma hadisesi olan, Sultanahmetteki 
saray parçalarının bulunması ye bu 
arada mozayıklara rastgelinmesi do • 
layısile, bunun ifade ettiği anlamı 
(mfl.nayı), bir de başka eser araştırı· 
crlarından öğrenmek üzere, dün Aya
sofya rnozayıklarını açan Vitmor'la 
görüştük. 

Vitmor Sultanahmet mozayıklan • 
nı ortaya koyan Bakster'in araştır • 
maları hakkında kendisine, "Böyle bir 
rnozyık çrkacağrnı umup ummadığı,, 

şeklinde bir sorgu soran muharriı-i • 
mize demiştir ki: 
"- EV<!t .. Umuyordflm,· Fakat bun

lar, mozayık itibarile, fevkal6de şey· 
ler değillerdir. Bizan.~ değil, Roma 
mozayığıdırlar. Büyük bir kompozis • 
yon değil, parça parça yayılmış bir 
takım resimlerden ibarettir. Bunlar • 
dan Afrikada millerce bulunuyor. Aır 
nl mozayıktan lstanbul müzesinde de 
bir parça görülmektedir. 

Fakat bu suretle işi küçük gördü
ğüm manası anlaşılmamalıdır· Bu mo· 
zayıkların bulunuşu, sarayın merki • 
ini tayin etmek noktasından büyük Ö· 
nemi haizdir. Sarayın ana hatlarını 
meydana çıkarmajja yarıyacaj;ı için 
pek çok dikkate değer._,, 

Altıncı asrın ~ok seçme ve impa • 
rator Jüstinyenin gözü önünde işlen· 
miş olduğu sÖ;) lenen mozayıklarmın 

açılması işine devam edilmektedir. 
Bu işle uğrazan Amerika Bizans ens· 
titüsünün asbaşkanı Emerson ve sek
reter Gano da şehrimize gelmişti. Bu 
iki uzman bir kaç gün Ayasofyada 
incelemeden sonra Parise gitmişler • 
dir. 

Zavallı ihtiyar kapıda 
beklerken öldü 

Samatyada oturan eski mahal• 
le muhtarlarından mütekait Sa • 
lih Samatya nahiye müdürünün 
kapısında hastaneye yatmak üze• 
re bir fakirlik kağıdı almak için 
bir müddet beklemif, sonra f e· 
nalık gelerek di;s;;~ ölmü~Wr. 

fA'öbetçi eczaneler J 
Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 

Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeh 
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Arif, 
Şehzade başında: Hamdi, Sirkecide: 
Beşir Kemal, Beşiktaşta: Süleyman 
Recep, Lalelide: Sıtlu, Küçük pazarda ı 
Hüseyin Hüsnü, Cağaloğlunda: übert 
Galat.ada: Hidayet, Beyoğlunda: KaD 
zuk, Güneş, Pangaltıda: Karakin 
Kürkçiyan, Kurtuluşta.: Necdet Ek • 
rem, Kasımpaşada: Yeni Turan, Ha• 
lıcıoğ)unda: Yeni Türkiye. 

7 Eglulde 
Kermese hepiniz Aetlisiniz 7 eY. • 

hll cumartesi Taksim bahcesinde sa • 
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KQAL KOSTAHTIN lN 
SEVGİl.1Sİ . ~R,ENSES PAO~ 
D'OSTEHElMlti HATl~AlA~l 
Bölem 12 Diiimiz.e Çeoiren: * • 

Şairane bir aşk nasıl 
sona erer?! 

Bir aktam yemeii (Menton) da 
Kont Metemihlerin villiımda ye
miıtim. Otele pek ıeç ıelmit· 
tim. Bu pir ve muharrir itıkın 
böyle geç vakit beni otelin bah
çeıiıde beklemekte oldujunu 
ıördüm. Beni ıörür ıörmez : 

- Haydi yaya olarak deniz ke
narına kadar inelim, dedi. 

Ben de muvafakat ettim. Bir
likte aok&ğa çıktık. Kendi villi
ımm önüne geldiğimiz vakit: 

- Haydi gel, bizim taraçadan 
-lenizi ıeyredelim.,, 

Dedi. 
Benim aklıma hiç bir ıüphe ıel

medi. Kendiıine kartı itimaba • 
Irk ıöstermedim. iç.eriye sirclik. 
Fakat içeriye girip kapıyı kapa· 
br kapatmaz, tavn, hali deiifti. 
Beni iki ellerimden ıım slkı tuttu 
ve yüzünün rengi aapean kesil • 
"'""it olduiu halde: 

- Nereden geliyoraun? 
Diye sordu. Ben bu saale bi· 

ru hayret ettim •e içimden de 
ıüldGm. Biraz latife etmek iate-

dim: 
_ Bana bunu ....ı bir Mklra iı 

tlDat --- WiUJOfW? Siz 
benam ne kocamsınız, ne de itı· 

Bunun üzerine renai bütün bil· 
tün sarardı. Dudakları tibiyor • 
du: 

- Seni bir çok defa mı öp-
tü? 

_ Hayır, yalnız bir defa. El-
lerimin üstünü öpti ••• 

_ yalancı! Fmddrçı ! Bana 
c:lojnuunu eöyle Yoksa seni bu • 
radan bınlrmam. 

Bu tehdit üserine ben kendime 
ıeldim. O,le hatırlıyorum ki va
kit çok seçmitti. Hiç ıüpheaiz 
beni hizmetçi kadm oc:lamda bek· 
liyordu. Birdenbire silkinerek e
linden kurtuldum. Kottum. Kapı· 
yı açmak iatedim. Fakat kilitlen• 
mit oldujunu ıördUm. O nkit 
beni bir korku aldı. Kıskançlıkla 
bu adam kimbllir bana neler ya· 
pabilinli? Benim için hakikaten 
tehlikeli ola.,ilec:ek bir macera o
lahilirdi. itte iN sibi ihtimalleri 
düfünerek fena halde korkuyor· 
dam. Bunun iiserine bir hileye 
mfiracaat ederek kurtulmak çare-

·- ditündüm. Tekrar salona 
dlndüm. Şairi orada bir dinn Ü· 

Konl}ada 

Acıklı bir kaç 
kaza oldu 

Ostüste bır kaç ötüm 
Konya, (KURlJN) - Vilaye. 

timizde son pnlerde üstüste bir 
kaç acıklı kaza oldu; ölümle bi
ten Ye az zamanda ilimizin her 
yanında duyulan bu hadiseler. 
sünün belli batlı lıonutma konu· 
ları (mevzu) arasındadır. Bunlar· 
dan biri bir evde bir kaç küçük 
çocutun yalnız kalmaıı üzerine 
çocuklardan birinin kardeıini, 
bilmiyerek salıncak ipiyle bop.a. 
sı hidiseıidir. 

Konyanın Hoıhanata mahalle
sinde oturan AkYiranlı ofullarm. 
dan Hasan oğlu Omer, eti ile bir.· 
likte çalıımağa sitmif, en büyülü 
yedi, en küçüiü bir buçuk yqla
rmda olan Hasan, Mebmed, Hak-
kı ve Cemal adb çocuklannı ev
de yalnız bırakmqlardır. Çocuk. 
larclan en büyülü olan yedi Y&fm
daki Cemal, kard~lerini oyala. 
mak ve oynatmak için .. bncak 
lmrmaia kallmnı; ipi hazrrlamıf, 
fakat ahncak ;pi kuaen küçüle 
çocuklardan birinin botaana ta
Jolmıı ve yavrucak bofularak öl
miiftür. Bunun iiRrine öteki ço
cuklar bajırmaia bqlamıılar, 

konu komtu yetipnif, meaele P'>· 
lise, soma da çocaklann ana ba· 
buına haber verilmiftir. 

Universiteli gençlerin 
Anadolu gezisi 

lıtanbul Univerıitesi okurla ' 
rından bir ırubun lzmir llbayı 
General Ki.zım Dhik tarafından 
çafırılarak lzmire gittiğini yaz
mıtbk; üniverıiteli ıençler iz. 
mirde llbaybkça m:safir ediliyor; 

·orada kurulan arnek köyleri ıezi
yorlar, köylü ara11nda J&f&y&rak 
Anadolu halkmm J&f&Yıtım ince· 
liyorlar; Oninraiteli gençler O. 
demite de aittiler; onda Bozdai
da Gölcük denilen güzel bir yer 
ve göl vardır; Tüze Bakannnız 

Bay Şükrü Saraçoalu da Odeıc.ı 

lidir; Y ukantlaki ı eıimlerden ü 
tündekinde üniv~rsiteli ıençl 

Odemiıte, Gölcükte Tüze (ad 
ye) Bakanı Bay Sükrü Sanço 
Bayındırlık Baka Bay Ali Çeti 
kaya ve lzmir ilk yı General 
zım Dirikle be:aler ıörüy 
nuz. Alttaki resim, üniYeni 
ıençlerin lzmirin baıka bir 
yünde köylu ile birlikte otu 
dertleıtiklerini ı3ıteriyor. 

lamamız?,, 

F !<at o, hili benim ellerimi 
sıkmakta devam ediyordu ve a-

Rriae yılalmıt halde buldum. 
Batını iki elleri arasına almıftı. 
T eeuüriinden titriyordu. Sahte 
bir tavır alarak elimle batmm 
saçlarını okf&JD&ğa baıladım. 

Anababanın ihmali olup olma-K •• • ti 
dığı noktaıından tahkikat yapıl- omun ıs er hakyerind . Gayet tatlı bir eda ile: maktadır. 

- Evet, hakkım ,.otL Fdpl ika li-M~ -:~~ 
hak! ı ben kendim alvonma. Çin .....ı a M,t öoak ~,_.. 
kü sizi seviyorum. Bana cevap Hiç yoktaa lleai y. ft• ba Mr bap lao-'ban shmltler-
veriniz: Gene Metemihlerden ıe- ziyete dlfBrecehia. S.- helrib- dil'. Ba ..,._ Melımedlu iç Ja-

liyoraunuz, değil mi? ti olduiu aibi .a,I~ ve ımdald olhı All ite 'bet JaflD•aki 
- Evet Metemilılerden ıeliyo- bir daha böyle bir tef yapmıya· km MUriinet, lcomtalanndan do 

rum. Kont Metemih ile birlikte ak caeım. Bir daha, ula, anlad19 laa Jllllllda Şerife ve yedi J&tm
tam yemeli yemeie ıitmittim. O· mı? Sua bt'I olarak IÖs Yeriyo- da Fatma isimi; Çt'culdarla dola· 
-adan ıeliyorum. ram.,, ıırken yeni yapılmakta olan bir 

- Nerede? Dedim. ppmın 6ttiiDe çıkmıtlar, 'bastık· 
- Niste. Tekrar ıeae IMDim a..U. el· lan iinti talata kınlmca hepai 
- Yalım olarak ikinis mi? terimi elleri içmieine aldı: Wrclen y .. •lfmii!lerdir. Çocuk· 
- E•et. - Kont Met.nila Mal ipti 1an1an Ali ile MiııGnet d..nl 
- EJ', sonra ne yaptınız? mü? llanittlr; $erife ile Fatma alır 
- Ben ODU {Men&on) a kadar o nkit kendiıine haln1rati ol· ,...... olant tedaYi altına aJın.. 

and.mda ıötürdüaa. .._ Piri llJlıllimı llllfbr· 
8-ia ba 9i:zlerim dotra de- -Orle ile,.ent, lltai iptii. Fa· Vill,.eifı•I• A•'-ma lıDlfln-

lildi. lçiaMI• ..... Mr ~ ~ kat uaa lh ••I,.-. Y-in de de Mr bsa oldu. la klfden 
,.lan .a,t6yordum. Hıtimalki iti- edi1oıw ki l..ma Wr dalaa yap- Alamed olla Kban, o cmrda 
m da tabii bir alıtkanl~~· llllJK&iım. GlYUI' sili dea•len 1~• Ç&Jll' 

,....,.num. O, itana 1 • O nkit mitltit lair f8'tma kop. ~ llatakbla diitmfit, llaiı· 
.MI 7i,..ts••lt .. i ~ ta. S..i ı.lcrar :rahW.. V&ea • np çalldlaia battlulufbr. 

- Kont ..U lptii mil? ı..- O kadar ·dd..tl. Dmm kasaya alradılmı 
- Ha ..... Çok nuikbe ı.re-. 111111111 aantı. t• r- wr 

~- · da ve mrdı ki luçlmarak aila. alreD brdeti Mutafa ona br-
ker 91d. F••bllde Jnlrmet • .eti. mata '" '-lumaia beti&..... tanaak içiD kıpap ıelmit, fabl 
H- de o~ Wru P...,.._ Wr DapnUa Wr imdat .... w ._ :r-k'...- o daca._.. ap1amp 
..... M&tJIGr• a.S-.1- D--L • ..I l.!-...1- ._._ lld llarcf- L.__..__.__L C)'MNe .. adam.......... ur-- -7uuue y_.. ........_. ... tmqtır. -v ......._.. 

• • .. .. 1 ıa.talmalı için airatlP dw•C1111. 1ç1a ça•lede\p P...._ almll· 
Bir -•·•-1111' .. Jr.&.!-1!1..&- -11---L -n..1- La-iri-La- L-LL- öl lftenam ta*yiki bina avı.it" ••-.-..mwa ......-r1111 ,.. -.....- " F- .... uv......., · 

clüttiim. O Mnbn illilDe abLlt. .... erdir. ...,. lrim1e far. 
tJ. Ç•I- bır• ..1.u -IL1 L-! ...1-..li. '--:- ... ~L-a !L! L--...1-- O, sizin sandıjmıs kadar ah- ...... • •- .,... ..... 1U11a ftl9I n• '"~ ... _,....., 
mak değil. Bilikia pyet eateıe- Yerimden titriyerek .. Dibi• •· tin 11,e clla • ••i ltl,ta,a lmt-

n____ L--- '--ı man ona •ıul)oıdum: Jmlanclumll, jandarmaya haber aan bir adam. V11U11 1111U1a -~ __ ...__ .. _ 

sltterdiii sevai benim kalbimi - Sen bir delilin! Baa kapı- ......... ....---... K•QDla 
kendiaine cezbediyor. 11 aç!,, Mutafama c...tleri Mt.Jrldd 

_ O halde bu adam aenin bo- DiJOl'Cha. Ben••• ..._ b· Wall*• •ı••· 
.d. d ek. 8a adamı pıra J.lar .. idi. ...._.... ----.-..~-~---

tam il ı:ror em b7'aeba1t Mr wllot adma .ifM ft ..... O. bela,orda. Benim 
.. ,iJor .... Ye onun ana kur yap- 1-...1 ..... JOlda. ü 

lirilaalt balunujOlllllL Ya· a,U lltilade ..O....,.d.. • lwawww• vap-
-~----...... - Se • aptG mü di· yet aobla çıktım. Aıbk _,•et -- .... parça olm1qta. 5-f-
.... ..,7.eme. nı , idim. ..,_ •ıwLllfla. Kollanmda ft 

101'~ • L .. ımJ ye si•· ı Otele s811tm mm".. ccl oma....... ıiddetH IDJll&ta 
gaaug Gzerıne ~ a ..._ Mr ..... .. ı..ı. .. ....., •. .................. , ___ , .,.,. ........ Ben-~ 

oe a,_.., '911ı1Jl' ,.._ llJS"A 

lzmirde "Eme~ çı Kızıl lizmir,, Dii•11 :ıse m" a.nudur. 
adı ile mecmua çıkarmak, t Ma. blaplcr ilk tabe ilerini •ne 
11• ıeceai tehre beyann••eler 1Mmqlaru .. Hatta laiinle 
atmak, Komünist Jocalan açmak faaliJeti huırlayan lam.tı•M 
ve netice itibariyl~ tefkilltı ea&· Giridli Ahmed Ci.n hiht aa11111111 
ıi1e bnununu delittirmek, ~.., ile Wecede o....._ 
hükGmet aleyhine harekete ıetir
melr qlarile alacm ... , ..... 
YM'lll.a ~ lromhlttin mafudre. 
meleriae hatlananfbr. 

et , Çtlftllar Ye paket 
ler içüade ortada bulunuyordu. 
~den Huna, Yunan lisesin
de obmuttur ve enelce dört ... 
nefe mahkGm olnı uı, üç senesine 
"ltirmit ve eonra &fdan istifade 
etmiıtir. 

Tir de kaç 
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(Baş tarafı 26, 27 ve 2i tem

nıu .. tariMi sayılarımızdadrr.) 

Bu sözleri devenin ağzından i· 
~ilmiş olan karga derhal anla· 
nm yanına koıtu. lıittiklerini bi
rer birer kendisine nakletti. 

Karganın naklettiği bütün bu 
teyler aralanı hayretten hayrete 
düşürmüttü. Aralan hiç bir kim· 
aenin tazyiki altında olmaksızm 
kendi arzusu ile bütün hayvanlar 
Üzerine adilane bir idare kurmU§• 
tu. Böyle bir idare kurmaktan 
maksadı da sadece onların kalp· 
lerini emin kılmak idi. 

Bu adilane mesleğini bir gün 
değiştirmeği de bir gün hatır ve 
hayalinden geçirmemiıti. Hal böy 
le iken devenin böyle ıüphelere, 
endişelere düşmüş olmasının ıe • 
bebi ne olabilirdi? 

Arılan bu ite çok ehemmiyet 
verdi. Hele bu tarzda bir endiıe· 
nin en ziyade kendisine itimat et
tiği deveden gelmiı olma11 ken · 
disini sinirlendiriyordu. Onun İ· 
çin bu iıin mutlaka 11ırnnı öğren· 
mek karannı verdi. 

Bur.dan sonra derhal hizmetçi· 
Ierine emir vererek vükelası ye· 
rinde olan hayvanları derhal ça· 
gmnalarını bildirdi. Az zaman 
sonra büyük bir meclis toplanmış 
bulunuyordu. 

O ·vakit arslan reislik 
geçerek dedi ki: 

. 
yerme 

- Ey benim aziz arkadaıla -
rım, bugün sizi çok mühim bir 
iş iç:n yanıma çağırdım. Hepiniz 
bilirsiniz ki ben sizlerden lıiç bi
ı in ize tinıdiye kadar 'bir fenalık 
"lmİ§ değilim. Elimden geldiği 

' .adar lutfettim. Öyle aanırmı ki 
bu hususta içinizde en küçük bir 
şüphesi olan yoktur. Ben aize fe· 
nalık yapmıyor, bilakis iyilikle 
muamele ediyorsam bu benim ac· 
zimden midir? iktidarım a· 
çık iken· benim tarafımdan her 
hangi bir hayvan liakkmda bir 
kötülük edilmit midir? 

Bu sualime burada bulunanlar· 
dan her biri cevap vermelidir. 
Hem de herkes sözünü bir yemin 
ile teyit eylemelidir. Bu mesele· 
yi böyle açıkça ortaya koyarak 
konuımaktan maksadım hiç bir 
§eyin aramızda gizli kalmama· 
aı içindir. Eğer benim bir kuau· 

rumu bilen vana hunu açıkça 
söylesin. Ben de allahıma yemin 
ederim ki bunu açık~a söyliyene 
en küçük bir fenalık yapacak de· 
ğilim.,, 

Aslanın bu ıözleri üzerine hu 
zurunda bulunan bütün hayvanlr:ı 
dizüstü geldiler. Hepsi de: 

- Ey bizim büyüğümüz, !İm
diye kadar biz senden adalet ve 
ihsandan baıka İliç bir §ey gör
medik.,, · 

Dediler. Ayrıca bu sözlerini 
yeminle de ~eyid ettiler. 

Aslanın önünd ~ k"llrulan büyük 
mecliste ayı da vardı. Orada söy· 
lenen sözleri o da tabii olarak 
duydu. Fakat batk" fazla bir şey 
söylemedi. Ancak medis dağıl

dıktan sonra kend: kendine dü
tündü: 

-Acaba aaıa.<1 neden dolayr 
böyle büyük bir meclis tophya
rak kendisinden §Üphesi bu
lunup bulunmadırmı tahkika lü: 
zum görüyordu? Acaba aslan de
ve ile aralarında geçen sözleri 
duymu§ muydu? 

Eğer böyleyse İl' kendi aley· 
hinde netice verebi!irdi. 

O halde yapılacak §ey, bu ih· 
timale karşı vaktinde tedbir al· 
mak, herhalde aslanın hakikatı 

anlamasının önüne geçmek lazım 
geliyordu. 

Ayı bunu dü,ündüğü için der· 
hal harekete geçti. Aslanın y!l· 

nmda hiç bir yabancı bulunma
dığı bir zamanı kolladı. Adam· 
Iarı vaaıtaaile çok mühim baz:ı 

mahrem ıöyliyecşkJeri olduğunu 
bildirdi. Ve isted:ğ: ,ekilde aslan 
tarafmdan kabul edildi. 

Ayı aslanın yanrna 
dedi ki: 

.. 
ııırınce 

· - Efendimizin huzurunuza 
böyle vakitsiz aelişim ıebepsh! 
delildir. Evvelki günkü büyük 
meclisten beri iç!mde bir endite 
vardır. Orada mübarek ağzınız· 

dan itittiğim aözlet içinizde derin 
bir ukde bulunduğunu göıter\. 
yor. Bu ukdeyi hallederek kalbi· 
nizin rahatını temin etmek benim 
gibi kullarınız i~in en büyük bir 
vazifedir. itte timdi huzurunuza. 
gelitim böylebir vazife içindir. 

(Arkası ı·ar> 

/ 
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ve hiç bir yer tamamüe yurdum ol • 
mıyacaktır· Fakat hiç bir zaman da 
büsbütün bedbaht· olmıyacağım zan • 
-ederim. Çünkü beni hayata raptc:lc· 
bilecek bir şey daima hazır buluna • 
caktır. l'elet'ki /.:endi ellerim olsun, 
yalwt bir ağaç, yalıut nefes alan top
-ak.,, 

NECDET 
Bedriye me~~ubu katladı, ayağa 

kalktı. Elile, acıyan göğsünü bastır· 
dr. Hn)atında bu kadar hazin bir şey 
okumamıştı daha. Kendi kendine dil • 
ş:ındü': 

- Ve benliğimden bir parça kopa· 
np geride bırakmak icap edecek w 
srındeliyeceğim T"e düşeceşim ... 

Ne kadar doğru! Kendisinin ben • 
liğinden kopanp geride bıraktığı par
ça az bir şey değildi. Kalbini söküp 
geride bırakıyordu. Görümcasi Mihri· 
ban 8a, arkada§' raltmetli Nesrin de 
ve işte nDıayet şu toy çocuk Necdet 

~ de ve daha kim bilir nice nice insan· 

Yazan: Safiye Erol 
e~iği atıadılar. Olmek, şimdiye kadar 
) aşamış olan benliği gönül riıasile 
gömmek, fakat tekrar dirilmek ve ye· 
ni kuvvetler yaratarak- ha!lgi mem· 
hadan? - taze bir hayata başlamak 
Jaırmdr. Ve anladı ki bu noktada za· 
yıf bulunuyor, imtihanı veremezsEı 
kendisi için yaşamak bitmişti, zira. 
nefeine karşı hürmeti kalmıyac.ıktır. 
Ye ortada dönen mesele, sofu bir müs· 
Jüman için cenneti kazanmak veya ce· 
henneme mahktlm oJmak ne İ!e ayni 
o ehemmiyette bir mevzudur. Biricik 
mevzudur: Kendi vicdamna karşı sağ, 
Jam veya çürük çıkmak. 

Açayip bir gülüş dudaklarının u -
cunda titreyip kesiliyordu: 

- Tekrar ayağa kalkacağnn ye yo
luma devam edeceğim ,.e geri dön -
miyeceğim. 

Son ve kat't olan her ayrılış bir ö
liim kadar hUzilnlü, bir ölüm kadar 
hafmetlf oluT. 

Pencere kenarına sokularak göfe 

Yazan: Kadircan Kallı 

Yanıyor reis .. Gemi 
Ateş kayığı ile .. 

yanıyor .• Baskın yaptı düşman •• 
Kara Hasan beni gönderdi .. 

Yoksa Kara Yeii her ~eyi biliyor ı 
mu? Onunla <'ğleniyor mu? Onun ağ -
zınt!an bir şey rni kapmak i~tiyor?

Gen~ kadm hu kuruntulan sa,·mak 
için Türk akmcrsma daha çok sokulu· 
yordu. 

Arasıra kulağını dışarıya Yeriyor, 
rlinli~ ordu. 

Birisini hekliyordu. 
Fakat, 'akit gece yarısını çoktan 

geçti~i halele hiç bir haber çıkmamış -
tı. 

Yoksa zavallı Niko tam işin üstün
de yakalandı '\"e öldürüldü mü? 

Yoksa Istelyanın bu i~te ne hüyük 
hir rolü olduğunu söyledi mi? 

Eğer odada ışık yanmış olaydı 

Kara Yeli, Rum güzelinin yüzünde, 
gözlerinde ,.e her halinde onun yüre· 
ğinden geçtnleri okuyabilirdi. Fakat 
karanhkfa idiler· 

Tam bu sırada birdenbire uzaktan 
uzağa nal sesleri duyuldu. Bir atlı, 
çılgın gihi atını siirerek Artaya geli -
) ordu. 

tstel:ra sarardı. 
Çünkü bu adam, onun beklediği o

lamazdı. Niko hiç şüphesiz bu küçük 
kasabaya, böyle dört yanı gürültüye 
hcığarak gelmezdi. 

O halde, Mkonun yakal<·.:nd1 ğınr, 

lstelyanın da onunla ortak olduğu • 
nu bildirecek olan bir haberci mi) di? 

Atlı çarçabuk yaklaştı. 
Dosdoğru Yeli Reisin elinin önüne 

geldi. 
Orada birden durdu ) ere atlaması 

t"e kııpr~, y-;ımruklaması bir saniyelik 
iş oldu. 

Kura Veli kapıya koştu· 
Js tcJya korkudan titriyerek oda · 

nın hir köş!'sine çekildi. Sonra sak -
lanmak, :.rahut kaçmak için rastgele 
hir yer aradı. 

Gelen ath hem kapıyı yumruklu -
yor, hem de: 

- Reis: .. Yeli Reis! .. 
Di)e sesleniyordu. 
Yakın evlerin pencereleri açılıyor, 

kapılardan başlar uzanıyordu. 

Yeli Reis bir hamlede kendisini 
kapıda buldu· 

Onu hemen açtı. I\arşısındaki ada
mı demin sesinden bile tanımıştı: 

- Ne Yar Çopur? •• 
Diye sordu. Çopur Mustafa oka • 

dar 3 orgundu ki ancak bir fısıltı ha· 
linde şunları söyliyebildi: 

- Yanıyor Reis .. Gemi yanıyor •• Bas 
kın yaptı düşman-. Ateş ka.3,ğı ile ... 
Kara Hasan heni gönderdi.. Çabuk 
yetiş! .. 

- Ebedi hürriyetin timsali olan bu 
ma·d boşluk ba~Iarrmız üzerine na • 
mütenahiliği gererken, biz kendimizi 
neden mahkum zannediyoruz? Topra
ğa bastıkça ağırlaşıyoruz, mahktlm 
olduğumuzu anlıyoruz. Fakat işte 
gök. l{urtuluşu işaret ediyor. Bir ü
mit denizi ki her an başımızı kaldmp 
onu görebiliriz. Kurtuluş nrdır. 

Yüreği ferahladı. Yalnız, kaybet • 
tiği şeyin telafi olup olamıyacağım 
kendi gönliine sordu. Ha),r ! Gönlü 
diyordu ki: Hayır! Hiç bir şey geri 
gelmez. T<'kerrür yoktur. Hayatta her 
şey bir tanedir, bir defadır. O, kay -
hettiğin emel öldü. dirilemez. Fakat 
sen, ruhunda açılan kara boşluğa o 
kadar zenginJikler, kuYYetler, güzel· 
likler sevkedeceksin ki uçurum dola· 
cak. üzerinde çiçekler bitecek ve ~en, 

yeni bir dünya karşısında, eski Alemini 
unutacaksın. 

Bedriye korku ile soruyordu: 
- O kun-etlcri, o güzellikleri nere

de bula),m? 
Gönlü revap ,-eriyordu: 

- Hiç bir yerde hiç bir kimsede bu
lamazsın. Yarat! 

Güneş devrilmek üzere idi. Kala • 
mış koyuna yine bir hal olmuştu. Al 
ışığa karşı tutulmu§ bir sedef gibi 
eJ-ran renklerle yanıp tutuşuyordu. 
-:•zaldarda Fener yarım adasının siv
ri dtıl Ye Uıerindeki beyaz !ener ku -

Bir at, bir kaç adım ötede soluk j 
sol uJfa tepiniyordu. 

Kara Yeli bi!yninden ,·urulmuş gi· 
bi doğruldu: 

- Nee! .. Yanıyor mu? Gemi ya -
myor ha?.. diye. 

Homurdandı Ye ahır tarafına ko~ -
tu. Bir tekmede kapıyı kırdJ. Yardıma 
koşan Kabmur Aliyi kenara itti. Atr 
nı bir dakikadan bile az bir mman · ı 
ela eğerledi. üstüne atladı n ardmda 
kalanlara tek bir söz bile söyleme • 
<len dörtnal uzakla~tı. 

Şimdi i\rtac\an uzaklaşan iki atlı· 
nın nal sesleri gittikçe derinleıiyor, 
uuıklaşıyor ,.e artık duyulmaz olu • 
yordu. 

Kara Yeli Halkineaya \"ardığı za -
man Ak Kartalın yerinde yeller e • 
siyordu. Denizin üştünde ve kenarda 
yüzen yanık direk parçalan, yelken 
bezleri ,.e kurtarılan bazı eşya onun 
yandığını anlatıyordu· 

Fakat Kara Kartal sağlam bir hal· 
de Ye elli altmış adım kadar ötede 
demirli duruyordu. 

Kara Veli geniş bir nefes aldı. Ço· 
pur l\:lustafaya çıkıştı: 

- Beni az daha öldürecektin? LU· 
tan haraç mı alıyorlardı da hnngi ge· 
minin yandığını söylemedin bana! .. 

Le\·endin sırtrna, fi!e,;mti bir yiizle 
büyücek bir tokat attı. 

Fakat gene de fena halde kızmış • 
tı. 

Yangında yaralanan bir kaç kişi, 
kenarda. yatırılmışlar, yüzleri gözleri 
sarılmıştı. Bunların içinde İnce Hü • 
seyin de vardı. 

- Bu gemiyi yakanlardaa biridir. 
Ateş kayığr ile geldiler. Bereket Yer · 
sin ki Kara. Kartah çabuk ayırdık 
,.e uzaklaştırdık da böyle kurtuldu. 

- Ateş kayığı tle mi? Fakat naS1l 
olur? .. Nereden gelmiş bu?. Arkacla!J 

ne oldu? Tutamadınız mı?. 
- Şimdi biz de onu sorduk, fakat 

söylemiyor. Arkadaşı kaçtı. Denize 
daldt n bir daha çıkmadı. Her halde 
boğulmuştu· .. 

- S<iylemiyor mu? Söyletmesini bi
lirim ben •• Her halde bu i~in ucunda 
hüyük haşlar<lan biri var .. Bir Vene
dik dalaveresi .. · Belki de .• 

Yeli Reis işin iç yüziinii ı:;eımişti. 

Fakat hunu hemen dışarı vurma · 
dı. 

- Kara Hasan ı .. 
- Buyur reis!-. 
- Beni bu Allııhın belasile konuş· 

tur .. 
Kara Hasanm ditmaçJrğile ~öyle 

Bedriye vücudünde hafif ve tatlı 
bir sıcaklık duyarak: 

- İçiniz, gözlerim I dedi· 
Fakat bunu düşünürken gözlerini 

kapadı. O, bu anda dünyanın biitiin 
füsununu gözlerile i~ine çekmek is • 
terdi. 

Sonra piyano başında bir Bethonn 
sonata!I ~•lmağa başladı. O aralık 
Mihriban hanım odaya girdi. Parça 
bitince Bedriye, tabure üzerinde dö
nerek, sordu: 

:_ Anne, insan kendi kulaklarına 

tazminat vermelidi1' değil mi? 
Mihriban elini alnına götürerek içi· 

ni çekti: 
- Evet. acı ıeyler işitmiş olan ku

l:ıklar tazminat ister. 
Bedriye, nota albümünü karıştı • 

nyordu: 
- Oyle:yse de"am edelim. 
- L(itf edersin. 
Bu musiki faslı bir hzyll siirdü· 

Sonra ıelfn göriimce aqam :nmeğinl 
Mihribanın dairesinde hirltJde yeme· 
ğe karar verdiler. Bed?'iyP, Nazarı 
çağırdı, bir takım çereıler ve içkiler 
ısmarladı. Burhan bey gelirse ona da 
hazırlayın, dedi. Son günlerde iştaht 
yavq yavaş açılmıştı. Halbuki Bur • 
ham tanıdıiı zamandanberi yediğinin, 
içtitfnin farkına varmadan yaşamış· 
tı. O zamanlar, bunun maddi ihtiyaç· 
lanna o derece Ukay_t olmuştu ki eti 

w 

konuştular. 

- Senin adın ne? - .... 
Kara Veli: 

- Kırbaç nerede? Başka türl 
söylemiyecek ! ... 

Diye haykırdı· 
Deli Murat mğır kuyruğundan ) 

pılmış olan nrdiyan kırbacını reis' 
eline tutuşturdu. 

Kara Yeli almadı: 
- Sende kalsın t .. lt bqına.. Susa 

sa vur?.·. Söyleyinceye kadar vur! .. 
Kırbaç korkunç bir §ekilde şak 

ladı. 
Yabancı adamın çıplak omuzları 

dan belkemiğine k~dar mor bir çiz 
oldu. Sanki oraya bir engirek uza 
mıttı. 

Yabancı adam inledi: 
- Söyliyeceğim ... 
- Adın ne? 
- Armando!.· 
- Arkada~m adı ne idi? 
- Loredanot .. 
- Sizi buraya kim gönderdi? 
- .... 
Kırbaç şakladı. Mor bir çiqi d 

ha .. · Fışkıran kan ... 

- ··-
Kırbaç gene şakladı· Armando ia 

ledi ve titredi: 
- Al bal! Armenyo ! .. 
- Venedik korsanı ha.! .. O mu?. 

ten sezmittim· 
Kara Yeli dişlerini !ıkmııtı: 

- Kancık!·. Alacağın olsun! .. 
Diye homurdandı. Armando':ra. 

nlden sordu: 
- Benim burada olduğumu 

bildiniz? Kim söyledi? 
- Kılavuz getirdi. 
- Kimdir bu? 

- Niko? •• 

- Şimdi nerede! 

- Kızkarde,inl ka~ırmak için si 
tL 

- Nereye? 
- Artaya.t •. 
- Kızkardeşi kimdir?. 
- lstelya! ... 

Kara Yeli beyninden vurulmut 
bi oldu. Lenntler de kulak kesildile 
ve birer ikişer adım geriliyerek re 
isin yüzüne baktılar· 

- Benim burada demlrlediğimi Nl 
ko nereden öğrenmiş! .. 

- Istelya haber vermlf! .. 
( Arkaıı Dal") 

normal bir hayata avdet ediyordu. Yi 
ne içinden bir ses: 

- Aferin bebek, diyordu, işte e 
mekliyorsun. Dur hele hele, daha yit 
rüyeceksin de· Değil yürümek, ko 
caksm ,·e dans edeceksin ve uçacak 
sın. 

Bedriye, bir yudum vermutu dil' 
nin üstünde gezdiriyor ve ebedi bi 
nakarat gibi tekrarlıyordu: 

- Yoluma devam edeceğim ve g 
ri dönmiyeceğim, geri dönmiyece 
tğim. • :;. "' 
. Burhan vaziyetin defi§tiiini de 

hal anladı. Bir giin eve gelip de yata 
odasına girince eşyaların eksildiği" 
ve odada tek bir karyola kaldığıt1 
gördü. Bir JAhza şaşaladı, çok kısa bi 
llhza. Hani bir adam elektrik dül 

mesini çevirir de oda aydınlanmaz; c 
reyan kesilmiştir, yahut ampul yatt 
mıştır. Bu küçUk bir tereddütten il' 
seleye çabuk intikal edilir. lşte But 
han da öyle oldu. Akabında gülU 
ıredi: Orrayt? dedi ve dıtan ~ktı· 

Karşısında yepyeni bir Bedriye 1 
rüyordu. Sıhhatine bakıyor, serve • 
tinin idaresine ait bir takım mua111e • 
leleri gözden geçiriyor Te bilha583 
çok musiki yapıyordu. Kan koca a ~ 
rasında, ayni evde yqıyan tki ıned': 
nt insanın zaruri olarak teati edece 
ğf bir kaç IJeylik sözden başlta bir ,er. 
kalmamıştı. 



Heybeli sanatoryomunda 

Ye .. 
yapılar itti, ay 
şında aç1tı yor 

5 yataktan 750 yatağa-Yeni rontken-Her türlü 
t ı{!er ameıiyetı yapılacak - Acı su tatlı su oluyor 

ı.c Jbc.ıacıa sa .• utorgnnw.um de11iZdl·n gorutııl§Ü 
Heybeliada devlet sanatoryo· { bet yataklık oldu, bir zaman bö:;

mu, yurdumuza sabiden faydalı le devam etti; gitgide bakanlı • 
olan ve günden güne ilerleyip ğın bütçesinde bu iş iç~n. ayrıla~ 
büytiyen, ilerleyip büyüdükçe de tahsisatla sanatoryom ıçın es~ı 
verimi ve faydası artan bir mü- Harbiye mektebi nekahathanesı -
essesedir. nin yanında yeni binalar yapıla· 

rak müessese genişletildi. 
Sıhhat ve içtimai muavenet ba-kanlığı tarafından kurulup besle- Bugün yüz yirmi bet yataklık-

tır; ayba§ından sonra yüz elli ya-
nen, lstanbul belediyesinden de taklık olacaktır. Yapılı§ı bugün • 
her yıl yardım gören Heybeliada lerde biten yeni binalar içinde bu 
ıanaloryomunda bir zamandan - yirmi beş yatağın konulmasına ay 
beri yapılmakta olan inşaat bit- rılan yerden başka rontken tesi-
miştir. satının nakledileceği geniş, güzel 

Dunun neticesi olarak sanatoY- b ve hususi terli atlı bir daire, mo-
yom, ay başından itibaren yirmi dem bir ameliyathane, hastaba-
be§ yatak daha kazanncaktır. Ge-

k 
.. • · k" f k kıcı hemşirelerin yatması için da-

re muessesenm m ış ı, gere se ireler ve yeni bir eczane vardır. 
sıhhi durum yönünden önemli o· 
!nn bu haberi sevinçle yazarken Bunlardan başka sanatoryo -
~·~uriarımıza bu değerli kurum mun bulunduğu yarım adanın gİ· 

v rmeyi clü _ rilecek yerinde eski idare kısmı· 
nın yanında ısanatoryomun hekim-

. nc'i.ik. 

Heybeli ııanatoryomu Heybeli -
danın arkasında Çam limanının 
:mmda bir yarım adanın üstünde 

:lir. Burada eskiden Harbiye ne
kahathanesi denilen tek bir bina 
vardı. Sıhhat ve içtimai muave
net bakanlığı, sanatoryomu 1924 
yılında bu binada açmıştır. llk a· 
çılı§ta Dr. Server Kamil başhe
kim ve müdür, Dr. Tevfik İsma
il de mütehassıs hekim olarak ta
yin edilmişti. 

Dr. Server Kamil bu vazifede 
üç dört ay kadar kalmış, ondan 
sonra başhekimliğe ve müdürlüğe 
Dr. Tevfik İsmail tayin edilmiş
tir. Değerli hekim, böylece on bir 
yıldır anatoryomun başındadır. 
Ve müessese onun eseridir. 

Müessese, ilk açılışında beş ya
taklıktı, kısa bir zamanda yirmi 

leri ve memurları için yeni bir 
pavyon yaptırılmıştır. Döşenmek 

üzeredir. Bu binada hekimler icin 
bir kütüphane, bir yemek ve i;ti· 
rahat salonu da vardır. 

Sanatoryom yarım adasının i -
çindeki yolların da beton olarak 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

İnşaata bugünlerde başlana -
caktır. Bu suretle yarım adada 
tozun önüne tamamen geçilmis 

olacaktır. Geçen sene sanatoryom 
da büyiik bir su kulesi yapılmış
tı, bu kule, sanatoryom arazisi i

çine alınmakta olan Çam limanı 
önündeki kuyulardan doldurul • 
makta ve kuleden sanatoryomun 
her yanına dağıtılmaktadır. 

Bu sene kulenin altında acı su
yu tatlı su yapacak tesisat vücu· 
da getirilmiştir. 

Polis haberleri : 

Haydarpaşa geçidinde 
bir araba parçaiandı 
Dün akşam Haydarpaşa geçi

dinde bir araba parçalanmıştır. 

Eminin idaresindeki çift beygirli 
bir araba Haydarpaşa geçidinden 
geçerken şimendifer deposu isti
kametinden bırakılmış dört va - I 
gon arabaya çarpmış, araba par
çalanmış, beygirlerden birinin a
yağı kırılmıştır. 

Arabacı Emin, kendisini ileri 
attığı için muhakkak bir ölüm
den kurtulmuştur. 

GÖRÜNMEZ KAZA - Fırın
cı Hamdiye ait 3512 numaralı a
raba Küçükpazar caddesinde du
rurken un çuvallarından biri ye
re düşmüş, yoldan geçen Ekremin 
ba§ına rastlayarak ağır surette 
yaralamıştır. 

DENlZE DüSTü - Galatada 
Tünel caddesinde 33 numaralı ev
de oturan hamal Yusuf dün Ada , 
vapur iskelesinden vapura biner · 
ken denize düşmüş, kurtarılmış -
tır. 

CAMLARI KIRMIŞ - Tak
simde oturan balıkçı Hüseyin ar
kadaşı İranlı Abbasla çalıştığı ga· 
zinoda fazla içmiş, sarhoş olunca 
kendi ismindeki bir adamın evine 
giderek camları kırmış, hakaret 
etmiftir. 

SARHOŞLUK YÜZÜNDEN 
- Feriköyünde oturan manav 
Hamille balıkçı Reşit sarhoş ola
rak bağırıp çağırırlarken yakalan· 
mışlardır. 

KUYUYA DÜSTO - Oıkü -
darda Pazarbaşu;da bahçıvan 
Nurinin karısı otuz yaşında Nuri· 
ye bahçede dolaşırken ağzı açık 
bulunan kuyuya düşmüııe de kur 
tarılmıştır, 

ZARLA KUMAR - Seyyar 
börekçi İsmail oğlu Mehmet, bir 
kaç arkadaşile Kafesçi sokağında 
zarla kumar oynarlarken yaka
lanmışlardır. 

ŞAKA DERKEN - Bahçeka· 
pıda Anadolu hanında oturan ter
zi çırağı Yani ile arkadntı şaka 

ederlerken, ayni handa kahveci 
çırağı Mehmet araya ginniı, Ya
niyi çakı ile sol kolundan yarala· 
mıştır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTO
Binbirdirekte oturan 60 yasında 
Hatice, Sultanahmette v~tman 
Alinin tramvayından düımüş, ha- 1 

şından yaralanmıştır. f 

BiSiKLET ÇARPMASI - On : 
üç yaşında Necdet İsminde bir ço
cuk bisikletle Karagümrük cad • 
desinden geçerken Macide is _ 
minde bir kıza çarparak yarala
mıştır. 

• 

• e ı 

Yeni hir dans: Şağ! Tiu dans Ati:." Ok) anosunun öte )ak:ı .mdn pef, ya -
yılm~~tır. Nerede ise Avrupa)a da r- ccektir. Çarle ~n ile Blfık-Botomun 
, .e ~ıgcr dansların birleşmesinden ) at> 'mıştı r. l)a h:ı doğnı u Nijcr)adnU 
A.frıka yerlilerinin dansıdır. Yukarki re imler bu danstan ili figürü gö te. 
rıyor. j 

Motorları ıslatmamak 

Hart clagına motosildetle çıkış )H" 

rı ları, her sene gerek Almanvada . ' 
gerek Avrupa memleketlerinde ve A-
merikada hararetli bir alaka He tal.ip 
edilir. Şimdi 193:l yarışları da yapıl· 
dı · Re imde bu )arıslnr sırasında iki 
Alman yarı,.çısının moto ikletlerini 
karyola ) erine koyarak siireksiz bir 

uyKuyn nazırJancıık ıarını goru) oı u -

nuz Ancak, yan ı knzanmnlarrnda 
büyük rol oynı)acnk olan motörlrri • 

nin yağmurdnn zarar görmemesi için. 

muşambalnrmı bunların üzerinl' fü·t • 

miişlcr, kendileri ıslanmağı hk :ır 

mışlardır! 

ar 

Londrada tayyare manevraları 

Inı~illetc) i t· . . .•• : i. ni .ı nm.fan k orunıak için çul, mühim tedbirler alın maktadır. Son günlerde tayyarelerin 
ansızın IJOndraya gelip bombardıman etmelerinin müml\ün olup olmadığı u zunuzndıya tecrübe edilml§ , .e 140.000 
kadem yüksekliğinde uçan yani bulut Iardan 7000 kadem daha yükseklikte o lan tayyarelerin I..ondraya görülme • 

den Titrablld~lerf anlaşılmıştır. Bulut lıır tayyarelerin görülmesine mani ol maktadır. 
Bulutlar 'üzerinde görülen tayyare Ier kutup mmtakalnrının donmuş denizleri üzerinde uçuyor gibidirler. 

Pnris tc ) apı.:~ n ) • •. ı .. l' ~arı . ı .ıı ı. 

da, Almnn yüzücüler, ~on itibarile 
Fransız yüzüciilerden üstiin çıkmıs • 
tar, toplu olarak rnkiplerini 114,5: 73,5 
puvanla yenrni lcrdiı·· Resimde gör -
<lülderiniz, yüz metre sırt \istü YÜ • 

zti~te kazanan kndmlardır. Soldan 

lstanbul Komutanlığı ! 
Sabnalrna Komİ•yonu lliınlan 

Çatalcadaki kitaatça (121) ki- 1, 

lo 800 gram sığır eti için tanzim 
edilen 13-6-935 günlcmeç ve 
10--20 ve 212070 umum numara
lı Ayniyat teslim makbuzu zayi 
olduğt::...~n hükmü yoktur. Mez
kür ayniyat makbuzu lstanbul ko· 
m\Atanlığına teşlim çtmeleri. 

. (~O). 

bnşlıy:ııak l•'ro)la)n \ıcncıt, \rn~m.ı· 

zel Jnondo 'e l'ro) hı) n Rupkc, sıra 
ile bu ):trı ta üçiincü, birinci H ikin. 
ci gl'lcnll•r. mü almkndnn onm ob • 
jektif knr;;; ı ındn dostça pozvel'İ) or • 
lnrl 

1 Ağustos per.,emhc. 2 cuma, 3 cu· 
mnrtcsi, 4 rn1·11· giinleri akşamları 

~ı~n&ur 8rlt4itlf11 'I'cpebaşında lle • 

~ehirTı'uatrosu !celiye ~h~esin • 
~ de Şehir tiyatro a 

IJlllJlll~llll l>eli;:::· !~edr:t 3 

lll I~ 
perde yazan Ek • 
rem Reşit beste • 

1 •• l iı ·ı:ı~~~:ı ıicşıı 
lllllJlll l'ehck, Şi .. li, lstnn 

bul ciheti tram • 
vayları temin edil nıiştir. 
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Bana inanınız, siz mesut olacaksın 
ben böyle istiyorum 

hanın ikinci katında ayrı ayrı iki oda· Ve iki oda bi:- ıalon. 

2 - Hanın be§inci katında 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, No. 
lu odalar. 

3 - Hanın altmu katında 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, No h 
odaları. 

4 - Hanın aitn da 22, 24, 26, No. lı dükkanlar ile 133, 135 Nolı 
maklup büyük ma~aza. 

5 - Beyoğlu Kamerhatun, Ham malbatı 4 No. lu otel. 
6 - Şitli Meırutiyet, Ebekız 26-28 No. lu Valde apartnnant· 

nın 5 ve 1 l No. lı da=releri. 

~v. 

7 -- Beyoğlu Pangaltı Çayır ıo kak 67 No. lı apart man teklinde 

8 - Beyoğlu Pangaltı, Firenk kilisesi ıokağı 21 No. h ev. 
9-Takıim, Ay.tzpafa Cami ıokak 5 No. lı ev. 
10 - Betiktat Şenlikdede, Yeniyol, 4 No. h ev. 
1 l - Şehremin\ lbrahimpaıa Cami ıokak 12 Ne;. lı eT, 

12 - Samatys, Mirahor llyatBey 399 No. lı evin yarısı. 
13 - Beyazıt Sekban batı Ya kup ağa Simitci ıokak 7-9 No. 1t 

... Jyevın ev. 

14 - Üsküdar Pazarbaıı, Sey id Ahmed deresi mektep. 
15 - Beyoğlu Pangaltı, Çayı!" sokak 67-1 No. l: dükkan. 
16 - Beyoğlu Hüseyin ağa Ha Va sokak 8 No. h cükkln. 
l 7 - Bahçekapc Hobyar, Yeni postane karııaı 60 No. lı dükkan. 
18- Çarıı Fen.ceciler sokak 4 No. h dükkan. 
'J. 9 - Çarı ı KtJyulu sokak 8 No. h dükkan. 
20 - Çarıı G-a\'ncik sokak 28/ 30 No. lı dükki.n. 
21 - Çar§İ Afüc Şah sokak 6 No. h dükkan. 
22 - Çartı Kazazlar orta sokak 25 No. h dükkiıt 
23 - Ça11ı Yorgancılar sokak 19 No. lı dükkan. 
24 - Zeyrek F1:rhad ağa 14/ 120 No. lı dükkan. 
25 - Küçükmustafa paıa Molla Hüsrev 36 No. it dükkan. 
26 - Şehremini Deniz Aptal Topkapı caddesi 3~8 No. lı dük

•,an. 
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Doktor açıktan söylemek iste
mediği feylerde yaptığı gibi, bu 
defa da teytanca gülümıemeaini 
dudaklarında gzerdirdi ve omuz
larını kaldırarak dedi ki: 

- Siz heıaplanmıza bakıyor
ıunuz ya, bu kafidir! Hacı Yatar 
Ağa bana pek geniı bir salahiyet 
vermittir. Bir gün, gelip heıap iı· 
tiyebilir. O zaman bunlan ıiz gös
terirsiniz, olmaz mı? Y c>ksa ida
remizde tenkit edecek bir ,ey mi 
görüyorsunuz? 

- Ne münasebet! Aylığı üç 
yüz lira iken, çok defa yalmz yüz 
lira alan, alt tarafını gene haıta
neye bırakan bir zatın tenkit e
dilecek nesi olur? Bunu defter
lerde gördüm. Katibe aordum da: 
"Nezir Beyefendi kanaatkar bir 
zattırlar; ihtiyacı mübremlerinden 
ziyadesini talep buyurmuyorlar,, 
dedi. Ben, Hacı Yatar Ağanm ye
rinde olsam, ıize ıararla kabul et
tiririm. 

- Ya ben almazaa~? 
- Sizin hesabınıza bir banka· 

ya veririm. 
Nezir gülüyordu. 

- Eğer ıiz hutane sahibi o· 
lur, beni de müdür yapmak ister· 
seniz, anlaıamıyacağmuz tek nok
ta bu olacak galiba. 

- Ben b?r ha.tane aahibi ol-27 - Kaınnpap, Camiikebir, Kııla boyu 3 No. lı kahvehane. 
28 - Kaıımpaıa CamiikebiT·, Türabt baba 22 No. b dükkln. ' R A D Y O 1 
?.J - Kasımpafa Gazi Hasan paıa, Atik Tenanp. kap111 42 No. lı -~----------.. -

sam •••• 

- Evet, olsanız? 

30 - Ka11mpaf.ı, Gazi Haıan paf&, Mektep sokak 43 No· h dük· 
118.n. 

31 - Topane Ekmekcibaıı Bo ğazkeıen 136 No. '' dükkan. 
32 - Beıiktat Vapur iıkeleıin de 25 No. b dükkan. 

.. 

33 - Üsküdar Hace Heına ha tun, Şeyh Camii !!l No. lı dükkan. 
34 - Üsküdar Pazarbaıı, Nuh kuyusu 141 No. it dükkan. 
35 - iç Erenköyünde 42 No. h dükkin. 
36 - Kaıımpata. Gazi Hasan paıa Kayık iıke1es~ 57 No. lı kulü

lie. 
37 - Baliçebı:;ıda 4 üncü Vakıfhanın 4 üncü kı\tında 7, 8, 9, 

10, 8/ 1 No. 1t odalar· 
38 - Kaınnpaf'"· Ga:zl Haaan p&f&, Güllehane ıC\lcak 13 No. h 

oda. 
39 - Kaaımpap Gazi Hasan paıa, Atik Tersane kapııı 32 No. lr 

oda. 
40 - Kumıpqa Camiikebir, Atik Tersane kapııı 34 No. lı oda. 

1 

~1 - Boiaziçi, Kanlıca Cami avlusunda oda. 
~2 - Ça111 Cevahir Bedesteni Şerif ağa sokak 131 No. lı dolap. 
413 - KullDP&f& Camiikebir, Havuz kapııı 41 No. lı müruriye. 
44 - Kadıköy Zübtüpap Baidat caddeıi 2-1 N,,. h ahır ve er&• 

BugUn 
lSTANBUL - 18.30: .Almanca denı. 18, 

~= Dans mıı•Umt (pl&k). 19,tO: Haberler. 
19,~ : Ege caz. tllrkçe aözUl eserler. 20,lG: 
Koıı!erıuıa. 20.30: Stüdyo orkutram. 21: Rad 
yo cu ve tango orkeetnl&rl. 21,80: Şeb1r 
tl)'&trow arUıtıertnden l. Galip kUçUk tık 
raıar. 21,45: Son haberler. Bonalar. 22: Ba 
yan Rlta Mahmut (pn). 

Btnau:ş -1a- ıs: Pllk'" duyumlar. 
18: Radyo aalon orkeatruı. 19: Duyumlar. 
19,l.IS: Kouerin. aüreğt. 20: Sözler, 20.20: l 
taıya.n p.rlolan (Pllk). 21 : Sözler. 2LllS: 
Senfonik pllklar. 22,4fS : Duyumlar. 28: Röle 
kon.aer. 23,115: Yabancı dillerle duyumlar. 
23,!?IS: Kouerin süreği. 
BUDAPEŞTE - 20: Reporlaj .20.35: Ç1n 

ıeııe mUzlği. 21,60: Koııteraaa. 22,20: Ope 
ra orkestram. 23: Kalılrede çıkan "El Ehram,, 
gueteal muhablrlnlıl arapça konferaım. (Ay 
Dl yayımı Kahlre :rad)'OllU da rille ediyor). 
23,10: Duyumlar. 23.30: Opera orkestra.sı 
komerinln stıre#L 24: PWc. l ,O:S: Duyumlar. 

VARŞOV.A. - 19,'5: Vl:yaııa 'l'&1a1arL 20. 
30: P1,yano mllzlgt, aözler • .ıı.ıo: Hafit mü 
zlk plWan. 22: Opera pllkları. 23,80: Spor 
23,40: Dam pllkları. 

BELGRAT - 21: Piyano mllzlğf, 21,;30: 
Radyo piyes!. 22: Salon :ıntlzf#t. 23: Duyum 
lar. 23,15: PopWer ıarlalar. 24: R&e konser. 

- Ha, bir fey dalia aoraynn: 
Hastalar, adını söylemedikleri öl
miif bir adam için rahmet dili
yorlar. Bunu hen de öğrendim. 

Candan ve gönülden ben de rah
met diliyorum; fakat bundan bir 
fey çıkmaz ıanıyorum; maksat 
bu adamı öğerek yaptmaksa 
adını bildirmek lazım değil mi? 
Benim sandığım gibi, babanız o
lan bu zatın adını herkeae aöyli· 
yelim de o yolda anımlar. izin 
veriraeniz, ben aöylerim. 

Doktorun gülümsemelerinde ı· 
lık bir renk belirdi. 

• PRAG -19.20: KanfJk mllaikll almanca Si· 

- Dütünceleriniz de, anlayııla· 
rınız kad&r kuvvetli! Olen bir a
damı yaıatmak, tüpheaiz admı, 
hatıralarım unutmamakla kabil o• 
lur. Rahmet temenniıi de bu de
ğil mi? Fakat bunun için üzül
meyiniz. Onu burada, herkeı bili· 
yor; önce adile anarlardı. Siz ıel
diğıniz gün bunu yasak ettik. 

yayım. 20: Duyum Ye ~ylevıer. 21.05: Pllk. 
45 - Kuımpllf!l Gazi Hasan paf& Dere l>oyu 22724 No. b aliır. 21. 15: Roblnaoaun maceraJ&rmdan. 2ı,so: 
46 - Kaaımpap Gazi Hasan pqa Dere boyu 8, 8, 10 No. lı ahır. Suppen'iıl "Boocaclo,. opereti. 23.80: Çek g1l 

lünçlüklerL 22,<&li: Piyano koııaert. 23.15: Binnaz kqlarmı çattı: 
- Neden? 47 - Kunnpap Gazi Hasan paf& Havuz kapnt 37, 39 No. h a- 23.tıs: Duyumlar. 23,so: Pllk. 23.<&0: lııgWzce 

liır duyumlar. 1 . 
· K MOSKOVA - 18.30: 0pereu--"-- _ .. __ - lk günleri, ıize fazla li'eye-

48 - Galata, Yenicami, uyum cular sokak 5 No. h ana. · ler. ıs,us: Bunun .ureıt. 20,ao~~--;; can verdimıemek için! Amma, ar 
49 - Bqiktat Vapur iıketi 33-35 No. lı arı4. zlk n dw p&rÇ&lan. 22: Alm•nca ~)'Dil. tık bu sakınmaya lüzum ka.lma-
50 - Kocamuıtafa paf& Mektep sOkak 5 No. it ana. 22,M: ReportaJ. ~= Jl'ranmzca ~ 24. 

05: l'eJemmkçe ;rayım. Dllfbr. Yanndan tezi yok, bu ya-
51 - Kumkapı Gazgani Sadi Patrikhane sokak 15 No. lı arsa· LEtPZta - 20: BatJt 2lllbılk. 21: Du salı ka)d~ncağız; herkes, ıene 
52 - Çenberlitaı Molla F enari Boyacı sokak 3-5 No. h ev. yumJar. n.10: 80el kamer. 22: 8JreG. 211: Da eakiıi ıibi "Alta\b, de,;ktor Süleı-· 
53 - Molla Gürani T opkapı C. 4 adet dükkin. iiiiiiY1Tnn_.'·-··iiii

23
iiii.ao_.: ;;;Orblltra_.=-iiiiiJaıuert.miiiiİİİİİİİİi;;;;;;;;;;;;:;;•I man Şefiğe rahmet eylesin,, di-

Yukarda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitim!ne denlu pazar- 1 Kil.çiJ/c ilin/ar ı yecektir. 
ldda kiraya 'verileceiinden istekli ler 1/ Ağuıtoı/93.~ Perıembe ,Gnü ı---~~~~~~~--.a.- Binnazın gözlerinde erimit bir 
saat 15 e denhı Evkaf müdüriyetinde varidat kalemine ıelmeleri· KATIP .ARANIYOK lieyecanm parlak damlacıktan 
'(4377) Kardefla .Melımettea 20 ıiinden göründü: 

beri Jaaber aluuyonma, bllen ftl'lla in 

Aallge rnalık~melm 1 inci 11mllc-
1M bironntlan: 

Maliye nnıMkemat mildUriyeti ile 
'dan olunan Fethi arasında daftlllD 
yenUemesl ııarasmda halen fbmetcllu 
•eçhul bulanan Fethi hakkında ill · 
nen tebllfat icrasına karar nrllmiş 
oldafundan tetkikatın yapılatalt 1-
ıO-m tarihinde saat 14 de bUrocla ,._ 

hzır bulunmuı lüzumu tebliğ maka· 
~ıolm!.k_ tize!:.e _Jl&n. olan ur. 

'A•llge malakemel~rf 1 had ~ile -
rM bliro.undan: 

Ma1fye mahakemat müdiriyeti ile 
dan olunan Fatma DürcJue ara -
smda davanın yenilemesi sırasında 

halen ikamet.glhı meçhul bulunan 
Fatma Dürdane hakkında illnen teb· 
liğat terasına karar verilmiş oldu ~ 
fundan tetlnbtın yapılaeafı 10-10-
35 tarihinde saat 14 de büroda hazır 
bulanması Utzmna tebltf ma.)$mma 

ol 

sanlJet ••ma haber ffl'llba (H· K.) -Bal:iam mı? )Ji, doktor, ne-
Fatlla Şeltnci lıan bol/CiCi Emin lar yapıyonunuz:C Neler töylü}t>r· 

iLAN sunuz? Babamın nıhu burada do-
Kolleiblyonam için T8rk, arap laııyor, sizinle ıörüıüyor, bana 

harfleri gazete olsun, mecmua olsun piyano çalıyor, reımini gönderi-
ilk ayılamu alıyorum- yor, onun ruhuna herkes rahmet 

Satacaklann adreelme yazmala - okuyor; hilinmiye:r bir lldam, be· 
nnı diler, ginderenlerla paralarını nim için, ıize emiTler veriyor; ıiz 
derhal defer fiatla yolhyacafnnı bil-
.ııı..ı..: beni tanımazken aradınız; ıifa U&&uım. (H.K.) 

'A11.dın:. GJui Buloarı No. ~O ve saadetime uğraııyonunuz ... Bu 

Manevi doktorluğu beniaı W 
mi öğrendiniz?.. ~ 

Yüzünü elleriyle kapadı; ~ 
ladığını göstermek iıtemiJOI"' 
Nezir yerinden kalktr, kızın , 
mna geldi, elile saçlarını o~ 
rak, titrediği pek az belli ol•• 
seıle dedi ki: 

B . . ~· - ana ınanmız; sız md 
lacakıınız. Babanız bunu be,JI 
rica ediyor; ben de böyle if/11 
rum .. • 

CEVADJN lOt~ YiYEN I(~ 
Cevat, Binnazın hastan~ 

çıkbğını öğrendiği zaman, ~ 
pek önemlemiyor gibi görüıır' 
tü. Onun dütünüfüne göre, ~ 
ölümün yolunu tutınuıtu; bu~ 
dan geriye dönmenin imkanı ,İ. 
tu. Türkiyeden gelen gaze 
okuyor, bulunduğuna dair 
bir haber göremiyordu. Ne1' 
gidebilirdi? Kimıeıi yoktu. 1ı 
nız onu kucağında büyütmüt #. 
hizmetçi vardı, ~mma, ihtiy : j 
kendini bile geçindirecek bir Jlri 

-;le değildi. Binnr.za naııl b f: 
caktı? Eğer kız, onun yanma 
ğmmıısa ölüm yollarında d~ 
hızlı gidecekti. Herhalde ga

1
~ 

lerin yeni bir ıey yazmaması 
ki ae1>ep bu idi: Binnazr, ih · 
dadıeı lıaataneden ıbrnn 1 

nına almıt olacaktı. 

Cevad, bunu kalNI etme_~ 
batka bir yol bulamıyordu. ~ 
blınun1a uğraımak da pek '1" 

mezdi. 
Son gelen gazeteler, ıiüyük

darbe etkisini (te9İrini) yaph· 

<Arkaın "~ 
lstanbul aaliye mahkemeleri 1' 

ci yenileme bürosundan: 

Duıacı İstanbul hazinei mal~ 
ile müddeaaleyh birinci Vakıf ll' 
nında iken elyevm ikametgAhı m~ 
bulunan Hamdi arasında mütekef 
vin hazinei maliyece bilmiizayede 
tı,ım çıkarılan 45 beygir kuvvetin 
bir adet Tiz marka deniz motör 
kinesini sahn alan m6ddealeyh Jt 
di müzayede kaime ve şartnamesi 
lifma bedeli mebi)i tesviye n 
tesellüm etmediğinden ihale f eeh' 
miş ve fada bedel olarak 180 Jir 
temini tahsili hakkında mukadd 
Jstubul mülga ticareti hahriye 
kemesindc açı1an da,anın muhake 
si neticesinde meblağı müddeabill 
hükmen tahsiline karar verilip ah 
adliye yangını dolayısile ele dol 
muhterik olan işbu dava btiromaJ' 
tikal eylemiş bulunmakla fc:ra ~ 
nan tahkikatta işbu h6kmün .eril 
ğine dair müddei isbatı müddei' 
izhan acizle milddealeyh Ha111cli1' 
bu hükmün karara iktiran etllt il'-'. 
hakkında yemin teklif eylec1ilf01 , 
yan eylemesine ve talebi vaki •-;:,.. 
fıkı kanun görülmÜ!f ol~.:,:._,. 
aleyhin zikri geçen şekil -' 
yemini ita etmek üzere btiroya ~ 
için ilanen tebliğat icrasına ~ 
kat gününün de 26 eylul 935 "' 
mtisadif perşembe günü aat 14,; 
taJikine karar verilmiş otel..,_-' 
keyfiyet 2367 No· Ju kanun ahkl 
tevfikan tebliğ olunur. (F.) ~ 

Kadıköy ikinci sulh R. lı~ 
1 

ğindcn: ,ıf. 

Gedikpaşada Kara baba tek .... kt-"t'! 

kak 15 sayılı evde sakin ~na ı
Panosyanın f>ğ1u Antra11ke ay:ıd 
nede oturan kardeşi Anadtd~n ıt ol 
935 tarihinde vasi tayin edıtnıit 



Beher m.:t:::~.:n.~~::d~.:::: m:~::::~~ biçilen ı.Lı. Ankara Mektep 1 er 
ıa yangın yerinde 32 inci adad"' 574,568,571,588,569 harita N. lu A 1 s t K • R • ı • """ • d 

raalaryanında 1 mctre35santim yüzündeyüzlüvc34metre80san- ım a ım omısyonu eıs ıgın en: 
• murabhaı sahasındaki ana satılmak üzere açık nttırmaya ko· 

lmuftur. istekli o~anlar ıeraiti anlamak üzere lev.lzım müdürlü
e müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de 10 lira 44 kurut· 

k ınuTakkat temİnftt makbuz ve ya mektubu ile beraber 5 8 935 
a:sarteıi günü saat 15 de DaimiEncümende bulunmalıdır. (8) 

(4147) 

Yapılacak nüfus aayımı için ı~tanbulun ekıeri evlerine yeni nu
aralar konulmakta olup bilahare tahakkuk ettirilecf'k masarif ata 

öre bedeli beledıyece ve kanunu mahsusuna göre bina ıahiplerindeıı 
lııil edileceği ci1'.:-tle yapıldığı bil dirilen bu numara takma ameliyatı 
nasında her ne sebep ve surett ::olursa olsun gerek JJumara takan 

~e gerekse bu ıekilde müracaat eden kimıelere hiç bir ıuretle para 
~- ·ı · ayaı deg"'er halkımızın malum.. u olmak :izere ilin olu-•erı memesı s • ... 
nur. (B.) (4390) 

Cinsi 

M'ercimek 
Pirinç 
Pcıtateı 
Nohut 

Dumlupınar 

Kilo 
ıooo 

4SOO 
5000 
3000 

3000 
1500 

1500 

Kuru faıulya 
Zeytin 
Tuz 

Yumurta 20000 

Un 1500 
Mkarna 2000 
Şehriye 500 

Beyaz Peynir 2000 
Zeytin yağı 1250 
Sa bu 1000 

A.yfe kadın faıulya 1000 
Barbunye 1000 
Patlıcan tane 20000 
Bamya S00 
Dolmatılc biber 500 
Sakız lrahatı 1000 
Taze hakla 2000 
Tue bezelye 400 
lspanak 3000 
Lahna 3000 

~ll'&aa 
Kök ke1"eTiz 800 
Hav\ıç 500 
Semiz otu 400 
Sarımıalc 50 
Keetane kahaiı 200 
Enginın-tane 1000 
Yetil salata tane 5000 
T a7!e .ojan demet 3000 
Maydanoz ve dere 

Hakimiyeti M. 
Kilo 
500 

1500 
2000 
400 

1000 
1000 

900 

10000 
800 

700 

300 
500 

1000 
soo 

10000 
300 
300 
500 
600 
400 

2000 
2000 
2000 
709 
IJO 
400 

so 
~00 

500 
5000 
2000 

otu denaet 5000 40 00 
Limon 5000 2000 

Tutarı 

4244 

525 
322 

625 
1053 

Muvakkat 
teminat 

318,S 

39,5 
24,5 

47 

79 

75 

272 

Kuru soğan 3000 20 OO 
Dumlupınar mekfeplerine 31757936 tarihi-

HikimİJetİ MiU:ye Ye ı 1 k 
ne kadar lüzuuıu olan erzak cinsleri itibarile 7 bö üme ayrı ara ayrı 

k 1 tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
ayrı a~ık ektiltmey~ onu muı k ·ı 
aörülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lu arttırma ve e sı tme 

hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
kanununda yazılı vesika ve 1 .. IS d 
llU&bus ve1a mektabu ile beraber 13 8 935 Sa ı ıi:nu aaat ~ 

d 1: ı 1 dır. (1) ( 4393) Daimi Encümen e u unma 1 

Hak_i_n-ıi_"J_e-ti- Mufıammen fiatı MUTakkat 
Mili iye Teminatı 

15 00 5200 390 
Sade yai 5ooo 

250 00 9350 701 ,S 
Elanek H&OOOOllri • • Milli ye mekteplerine Mayıs 936 nihaye-
Dumla-•r ft mıyetı 1 l b 1 

r· 1 .... Ları da cinsi ve miktar arı yazı ı u u-
tine kadar lüzumu o an ve,,_ 

ka palı zarfla ekıiltmeye konulmuş• 
nan iki ka 'em erzak am •YT. 1 1 Ek l 

ildur .. Jü g ... ünden parasız a mır. si tme tar· Şartnamesi levazım m 
13 8 935 Salı günü saat 16 da yapılacaiından einiltmeye ıirmek 

1 rtt a ve eksiltme kanununda yaır:ılı vesika ;.teyenler 2490 No: u. a ırm 
" hi:sala.rında göslerılen muvakkat teminat makbuz veya mektubu 
havi zarfları yukarıda yazılı gün de saat IS de Daimi Encümende 

Cinsi Dumlupmar 

Cinsı Kilo 

Koyun eli 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbrek yağı 
İç yağı 

57900 
12500 
8700 
8600 
825 
500 

Koyun kara cigeri 2650 iv 
Sığır itkembesi • 300 A. 
Koyun i§kembeıi 1200 A. 
Koyun beyni 1000 

Börülce 500 
Kut üzümü 290 
Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 
Çam fıstık 318 
Ceviz içi 1300 
Fındık i~i 715 
Kuru kayı11 1296 
Kuru erik 1246 
Kuru incir 1860 
Badem İçi 134 
Arpa ıehriye 1200 
Tel tebriye 335 
Makarna No. 2 4950 
İrmik ince 1220 
Un ekatra ekıtra 7900 
Kuıkuı 1050 
Pirinç unu 342 
Niıaıta 803 
Vanilya (paket)' 410 
Tuvalet kağıdı 500 
Süpürge 1166 Jl, 
Çalı süpürge 215 li.. 
Çivit (paketi) 112 P. 
Vim kalın .(kutula nor
mal) 
Neft 

680 K. 
282 
111 

66,5 
66,5 

Parafın 

Reçine 
Bal mumu 
Toz tüyü 35 .... ... 
Kaol 118 11. 
Ta ralftı 311 
Filit (Fayda ızz K. G.) s2 ıc. 

Arpa 5000 
Saman . 3500 
Kuru ot 2000 
Kepek 1000 

Domatel 10600 
Taze bamya 2500 
Dolmalık büber 4300 
Sim hübeı 800 
Patlican 11000 
Şeftali 1200 
Taze vitne 1600 

1 - Yukarıda adları yazılı yj. 
yecek vesaire eksiltme ıartname· 
ıine göre Komiı1onumuza bağlı 
11 okul namına parti parti kapalı 
zarfla münakasaya konulmut ve 
ilk teminat yanlarına yazılmıtbr. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif 
Müdürlüğü Odasına toplanacak 
belli ıün ve saatlerde yapılacak
hr. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 
935 yılı Ticaret Odaı1 ve 2490 ta• 

yılı kanunun 2, 3 maddelerin~ 

göre ellerinde bWunan b.lıeler· 

Beher kilosu 
Kurut 

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

20 - 12 
50 - 30 
ıs - lO 
20. 10 

ıs 

60 
40 

100 

50 
80 
80 
60 
40 

100 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
50 
75 
20 
21 
ti 

• 
30 
IO 
il() 

30 
80 
~-G 
~8. so 
ıo 
30 
so 
s 
3,5 
5 
4 

10 
25 
20 
20 
10 
30 
18 

Tutarı 
Lira Ku. 

21423 
7500 
3045 
2752 
330 
200 

530 
150 
180 
200 

75 
174 
780 

318 
650 
572 

1038 80 
747 60 
744 
134 
360 
100 50 

1485 
366 

1185 
315 
102 60 
301 50 
307. IO 
100 
29( 25 
3225 •20 

204 
14( 
44~ 
21 90 
53 20 

ıı so 

Jl IO J 9330 
2800 

ZIO 00 l 
122 50 
100 00 t 
~00 

1080 00 
125 00 
880 00 
160 00 

1100 00 
360 00 
240 00 

le ticaretliane namma ite girecek· 
lerin itlnı kanunda yazılı tartlar 
için de Noterlikten alma vekAlet
nameleriyle ıirebilirler. 

4 - Kapalı zarf ekıiltmelerin
de iateldll.-in yakanda adı yazr
lı kanuna uypn o)mak üzere ka
palı zarf melctaplannda istenilen 
belıeler ve temina.t makbuzu ve· 
J& banka mektuplarını koymak 
suretiyle zarfların üzerine teklif
lerinin huısi ite ait olcluiuna Ye 

kanuni ;kametılhları yazılı ve 
zarflar mühürlü olarak belli gün 
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Ilk teminatı Tarih Saat 
Lira Ku. 
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ve saatlerden liir ıaat evvel ma; 
buz mukabilinde Komivon Bat 
kanlıiına verilmesi Jbımdır. • 
li JÜn ve zamanlardan ıonra ve 
lecek veya ıönderilecek teldi 
mektuplan kabul edilmez. Temi 
nalların ekailtme ••tlerilMlm 
vel Ankara Mektepler Muhase · 

ciliği YCZDetİae yatmlmıt bul 
ması ve eksiltme fartnameleri 
görmek üzere Komisyon Yazıaa; 
hğma müracaat!.ırı ilin olunur. 
(1882) (4287) 

verilmektedir. (1.) ( 4392) .. --------"' - Adana doğum ve çocuk bakımevi 
Vapurculuk baştabipliğinden: No. Beherinin tahmin laymeti 

11 65) 
10 Yerli 60) 
9 50) 

42 65) 
37 Ecnebi 60) 
32 55) /zmir Sürat Yolu H 1 1 

lan ve yukarda miktcırI.rı deleri yazı- SAKARYA vapuru bu haf· fstanbul • 5e er S8bD8 ma 
Balat atelyesine lüzwnu 0 k 

it dinıil 190)'T&SI açık eksil~eye konulmuf iıtekliıi çıkmadığından laya mahsus olmak Üzere CU- urumunundan: 
ihale mu"'ddeti 5 g ı93S tarıhine uzatdmıttır. lıtekli olanlar tarina· MA aiini.i aaat 16 da lıtanhul· 

d görebilirler. Eksiltmeye girmek için d.! dan IZMIRE ve PAZAR ıün- Hayclarpqa Li ... i muallim k11mı ile k12. muallim okullarınıa 
lpeyi levazım müdürlüğün e ı k 32 ı · 7/ 8/ 935 Çarpmba ıünü kapah zarfla ya•ılacak olan 158 bin kı·• J 

k ·ıtnıe kanununda yazı ı vesi a ve •· , teri de JZMIRDEN lstanhu1a r q 
2490 N. h arttırma ve e 

51 ber 5 8 935 ' ekmelin kapalı zarfla saat 16 da yapılacağı 20, 24, 28 Temmuz 93r 
... Irk - .. --•-ı·-t te-ı'nat makbuz veya mektubu ile 1'~ra kalkar. n_ı • d la ·ı•-• d h 1 

_ .. ...,.. ... d bul 1 d (8 ) ı~-------•-•••ı •umenn • yapı n ı awar a le ven yazı machiı ıöriilmekle keyfi P ... -.....: .ü .. u ..... t "~ ele Daüni Encümen e unma ı ar. . • • _ı__ ·ı.· -• ( ) 
--•-

89 
( 4395) Jet tıı:aı:aı: 11,U 'QB!!!!,I'.• ~~2 

Adet Cinıi 

150 Diqil poyrati 

JOO " 
50 " 

!50 ,, 
150 ,, 
100 ,, 

TORK ANONiM ŞIRKEn Müeaıeaecle kalmak il.zere 30 li ra ücretle, huta bekrcıbk tıbni~ 
Jıtanbul Acentabjı resmi evsafta iki baıla bakıcı ah nacaktır. lıteklilerin veıika, taha-

Liman han, Telefon: 22926 cletname ve iki fotoıraflarile Ada na Doğum Eri Bat tabiplij;ne bir 11-------------1 iıtida ile müracaatları illn olunul'. ( 4360) 



ABONE ŞARTLARI: 

MemıelNUmiı:de 

Yabancı yerlere 
Poata birliğine ~ 
çtnnlyen yerlere 1 

Yıllık 

750 
1850 

1800 

e aylık 
i20 
726 

960 

8 aylık Aylık 

235 110 
400 16!1 

000 180 

Ttırklyenln her poata merkezinde KURU?\'a abone :)"BZllrr. 

Istanbul, Ankara caddesi, l \'AKIT yurduJ 

ildare: 
:reıeton 1 Yazı l§lert: 

r:r· TelgrııJ adresi: KURtr.'ol 

f Posta kUtuau No. •& 

24370 
24s1a 

latantıul 

- '™"'"' - - ....,1-2,,_, --- ,,_, ,_ _, ,,_,, ,,_,, ...., ~ - _,_, ~----------.... -------

Kapalı zarf usulilc eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
ı - Eksiltmeyo konulan it Ma. latya vilayetinde Malatya-Elaziz 

·•olunda betonarme Memiki.n köprüsü inıaatıdır. 
lnıaatın ketif bedeli (24,000) liradır. 
2 - Bu iıe ait tartnameler ve evrak §Unlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projeıi. 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumi yesİ· 

D - Teıviyei türabiye, ıose ve kagir inıaata dair fenni tartname. 

E - Betonarme büyük köprü ler hakkında fenni şartname. 

. F - Keıif hülaaası cetveli. 

G - Proje. 

isteyenler bu ıartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel mukabilinde 
Nafıa Vekaleti' Şose ve köprüler Reisliğinden alabili; )er. 

3 - Eksiltme 13/ 8/ 935 tarihin de Salı günü saat 16 da Ankarac!a 
'1afıa Vekaleti binasında Şoseler Reisliği dairesinde )apılacaktır. 

1
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapı1acaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1800) l'ra muvakkat 

teminat vermeıi, bundan baıka a §&ğıdaki vesikaları haiz olup gös· 
.. ~rmeii lazımdır. 

1 - Ticaret Odo5ına kayıtlı bulunduğuna dair veJrka. 

2 - lıtekliler yapmıf oldukları itlere ait vesikaları göstererek ek- -----------
ıiltmeye girmek için Nafıa Vekile tinden ehliyet vesikası alacaklar- Deniz y o 11 arı 
dı~ • ~ 

6 - Teklifmekhıpları yukarıda üç.üncü maddede y~zılı saatten bi" i Ş L E T M E S i 
saat evveline kadar Şoseler Reisli ği Dairesine getirilerek eksiltme Acenteleri: Kara.köy - Köprübaşı 
komiıyonu Reisliğine makbuz mu kabilinde verilecektir. Posta ile Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade 

CANLI 

OLtJ 
DARA 

POQTrÖYÜNÜZDE 
SANDIGINIZDA 
VEYAl-lUT 
K.iC2ALI~ 
KASANIZOA 
SAKLADIGINIZ 
PARADIQ, 

ÇAK AT 
BANk'ANIZA 
YATIROIGINI 'Z 

PAQA 
rAiZ 

GE:TIRiR 
O: 

PARADIR 

WOtANT~[ BAN~ ON1 -~· 
kARAl<0Y PALAS - Al.ALEMCi MAFI 

Jandarma genel Komutanlığı" J.U. 
Ankara satınalma Komisyonundaııl 

gönderilecek mektuplarm nihayet üç.üncü maddede yal.ılı saate kada:- --• ilan telefon: 2:.>740 --11 1 - Ankarada yapılmakta olan Jandarma ve poliı mekt.ellll 
celmit olması ve drı zarfın mühür mumu ile iyice ka?atılmıı olması Ayvalık Yolu kalörifer tesisatı kapalı zarf susuli ile eksiltmeye konulmUflur. 
lüzımdır. Postada ulacilc ı:cilcme ler kabul edilmez. (1918) (4371) BANDIRMA vapuru 31 tem- 2 - Eksiltme; 12/ 8/ 935 Pazartesi günü saat "10,, da AD..,. 

muz ÇARŞAMBA günü saat Jandarma genel Komutanlığı ku rağında satınalma komiay 
~Stanbul av Vergileri mjİdÜrİyetİnden; 19 da Ayvalığa kadar. (4386) yapılacaktır. 

130 çeki odun 500 kilo inanaal ve bir ton yerli kok kömürü ıatm 3 - Şartname, ketifname ve teferrüatı "4~,, kurut 1'art 
1 k T h .:~ ·ı ~ ~d- ·ı "i' • Trabzon Yolu da komisyondan alınabilir. <:. ına.ca tır. a min cui en De e i 360 lira 75 kuruttur. 
Açık ekailbne 137 A'iü.toi193s f Salı günü saat 14 cle av vergileri KARADENiZ vapuru 30 4 - Eksiltmeye girebilmek için 20,000 liralıktan aıaRt ol 

-: :.idilriyetinde yaprl:cafu. - . temmuz SALI günü saat 20 de üzere bu gibi tesisatı beğendirmek suretiyle yapbğm.a dair J;eJ 
Muvakat teminal2ı in2 Jruruı tur. Rizeye kadar. ( 4342) şartnamede yazılı diğer belgeleri ve tesisatın ketif bedeli 

v. 1 ~.... - • .. __________ llllİil (87,162) liranın (2490) sayılı kanuna göre hesap edilmit 
isteklilerin p.rtriameyirgörmek ve fazla bilgi tople.mak üzere her b 

t;iin müdüriyete ge mei:-i. ,(437s) .. (5608) lira "10,, kuruşluk ilk inanca için banka mektu u veya 
... ,,. .... .. - Ok k kadar paranın malsandığma yatırıldığına dair ıanclık kartı 

An kara Jandarma Genel unaca önerge kağıdıyıe 'teklif mektubu ile,, eksiltmeden bir saat en-ı 
en güzel kitaplar misyona vermiı olmaları gerektir. (1849) (4272) 

, Komutanlığından: v~~Y~nK~~~nh~. --------------------~~ 
Çanakkalede dokuz saydı J. mektebinin ayda yüz lira ücreti • Okunacak T •• k H K 

ve Maltepede J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimlik· en faydalı kitaplar ur ava urumu 
lerinde it g~~ek ü2ere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekait, müstafı Dün ve Y~n Külliyatıncladır. 
ve serbest he.kimlerden buralard:ı İf göremeğe istekli olanların bu 
lund~arı yerln Jandarma komu tanlığına dilekçe ile müracaatta 
b~lunınaları. (1907) '( 4356) 

DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlıL örnek eserle
rind•n alınır. DON ve YARIN külliyatı en modern ~ikirleri gös
terir. DON ve YARIN külliyah sekmez bir intizam altında çıkar. 
DON ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teıkil eder. 

Tevzi Yeri: VAKiT matbaan - lıtanbul 

En büyük kolaylıkla 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yann Külliyatındadır. 

1 Otuz beş cildi çıktı. Her ay üç cilt 
çıkar. 

Satıı yeri: 
V AKIT Matbaası - litanbui 

Sahibi: ASIM US - VAKiT matba.a.sl 
Ne§rlyat cllrektörll: Refik Ahmet Sevengil 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 AğustosttA 

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

lerle (20.000 lira)lık mükafat vardır ••. 

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

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

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôlve Birincikanun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri ara~ ı da çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikranıiye~er verilecektir. 

----------~---------------------------(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerini :s &~ garı 25 Hra biriktirmiş olmaları lAzımdıt 


