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lsviçre frangı da Yunanistanda seçim 2000 Dankalı, Habeş İm-
tehlikede Ç }d • ı _ 

••Cor!:::~~:.~:~;~;~;~·:.::ı~r a arıs Kazanıyor para torunu öldürecekti! 
oya (arayı umumiye) sunulan so- Musolı·nı· b. ·· ı ·ı I ·ı· 
ruın (meıele) buhran teşebbüsü 108 seçim dairesinde halkın yüzde SOn Ir SOY evı e Dgt iZ 
denilen bir proje idi ki sosyalist- S . . • k karşı g~ldı· 
ler bu proje üzerinde halktan 7 ı . reyını ullanmadı sıyasasına 
'(350.000) imza toplamışlardı. Cagliari, 9 
Projenin amacı (hedefi) ekono ·: .......,,....._,,....,,.,,,... ~~ (A.A.) - Dün 
nomik buhrandan çok sıkıntıda sabah saat 6,40 
olan lsviçrelileri zorluklardan da Bay Musso • 
kurtarmaktı. Bunun için proje Is· · · lini, beraberin -
viçre devletine usnomal (levka "' de Fatist fırka -
iade) bir takım yetgeler (sal4hi· 51 genel katiıbi i-
Yetler) veriyordu. Bir derecede ki le matbuat, har-
bütün Avrupa gazeteleri proje .. biye ve hava iş-
nin lıviçrede tatbik edilmesi bol· leri müsteşarla -

§eviklik ilanından başka bir şey rıı olduğu halde 
olmadığını yazıyorlardı. Braccaiano gö -

Son gelen Avrupa pastası ls " lü üzerinden uç· 
viçrede (buhran teşebbüsü) hak· muştur. lki 
kında toplanan oyların (reylerin) transatlantik u • 
ıonucunu (neticesini) bildiriyor • çağı Bay Musso-
lar: (Buhran te§ebbüıü) adı ile tininin binmiş 
halkın geneloyuna sunulan öner· olduğu deniz 
ge (teklif) 425,133 oya karşı üstte: Dünkü seçimde umauiJrı sonuca varamıyan kralcı IJlclaksas. Ali•' . tayyaresine re • 
570,642 oy ile reddedilmiştir. Seçimde kazanmakta olan Çaldaris, halkının yüzde ellisi seçime i§liraı : fakat ediyordu. 

Bunun üzerine projenin tatbi· etmiyen Seldrıikten bir görünüş. ı Bay Musso • 

kinden ku§kulanan çevrelerde ge· Atina, 9 (Özel aylarımız tele· ı Patraıta, yüzde 40 ınm seçime i~ · lini bu uçağı El-
ni! bir nefes alınmıştır. Şimdi bir fonla bildiriyor) - Bugün yapıl- tirak etmedikleri, Dramada ise 

1 ınaos limanına 
yandan İsviçre gazeteleri, diğeı ması kararlaştırılan saylav seçi • müntehiplerin, cümhuriyet taraf · kadar bizzat 
yandan Fransa gibi kapitalist ül " mine güneşin doğmasiyle beraber tarhğiyle ortaya ahlan eski dikla- kendisi idare et-
kelerin gazeteleri elde edilen bu başlanmı§tır. Hükumet her han • törlerden General Pangolos lehi. miş ve saat 9,15 
sonuçtan dolayı büyük bir sevinç gi bir hadiseye ve intizamsızlığa ne rey vermekte oldukları anla . de bu limanda 
içindedir. meydan vermemek için çok ciddi şıLmıştır. Bununla beraber bu ge· denize inrnişlir. 

Gerçek İsviçre.de baş vurulan tedbirler almıştır. neralin muhakkak surette o seçim Bay Mo:;sol' · 
referandumda sosyalistlarin ö- Sabah erkenden, Rİyade ve sü- dairesinde kazanacağı iddia edi . ni karaya çıkar M_uıoli'!i,. !f çiik 1iii11dmita1iiiı -ro·k · (1 enençli bir 

·•' pilot kadar ı:stodır .neıreai kazanmıı olaaydı~nll,Jl ari .miifr1'ztılo.rjle \~e edilen lenıez..- çıkmaz oradaki 
lerecegı ılk sonuç levı~re fi'an " polis ve jandarma kuvvet eri se . Müntelıiplerin heyeti umumi . he>.va. filooun"' lcont:rol et.mi~ ve • Ba:v Mussnl"rıi bn frrsattan i~-
gmm enflasyonu olacaktı. Bu en- çim ~aireleri etrafında, büyük yesi seçime iştirak etmemekle be· sonra 'belediye dairesine 'gitİniş o- üfo<le ederek aşağıdaki söylevi 
fluyonun yankuları (akisleri) ise meydanlarla caddelerde dolaşma· rada içten b!r gö~teıjjle" l{arşılaiı- \ermiştir : 
Yalnız İsviçre sınırları içinde lal" ğa başlamışlardrr. Bütün mağa _ T' (Sonu Sa. 10. Sü. 1.) mıştır. 1 " - Cagliarişsnin siyah göm .. 

ltlıyacak, batka ülkelere de geçe- zalar, kahveler ve saire tamamiy- l leklileri, her türlü bakımdan kah-
cekti. Ellerinde ı>ugün lsviçre le kapalı bulunmaktadır. M ı •ıd •ı r~.man ve harbcu Sardenyo ırkina 
fg:::::k~l1·a.n herk~s bundan zarar Seçim sırasında halkta görül. • acar ar gene yenı ) er ~-akışık alan kuvvet ve disiplikte. 

mesi icap eden heyecana bugün -~-- z:ıhürlerine şahit oldunuz. 
Fakat (buhran te11ebbüsü) nün Yunanistanda tesadüf ediliyor ~ T · Bizim bir takım eski ve yenl ~ akımımız bire karşı iıç sayı yaptı · 

lsviçre geneloyunca (arayı umu .. du. Seçime iştirak etmiyen muh . hesaplarnnız vari:lır ve biz ibu lli.,.e .. 
miye) reddedilmiş olmasıyla bu telif partilerin yaptıkları propa . sapları tevsiye edeceğiz. Diğer 
tehlike bütün bütün ortadan kalk· gandalarda muvaffak oldukları memleketlerde söylenilmekte o • 
~ış olmuyor mu.? daha erkenden göze çarpıyordu. lan şeyleri asla nazarı itıibare ai .. 

S 1.., k d ) b mıyacağız. Çünkü menfaatleri -Bize kalırsa bu nokta şiiphe... aat ı. ye a ar yapı an ir 
( ) d miz hakkında hüküm verecek o -

lidir: Zira Avrupanın ortasında kontrolde 108 seçim airesin -
d d · b · lan bizleriz, istikbalimizin kefili 

şimdiye kadar otelcilik ve turizm e halkın yüz e yetmış eşinın 
d ki de bizleriz, hem de yalnız bizler 

Yiizünden geçinen lsviçreliler seçime iştirak etme i eri görül -
l d münllasıran !bizler, hariçten hiç 

(buhran tefebbüıünü) reddet - müştür. Bu daire er e rey vere ~ 
rnekle beraber içinde bulundukla· ceklerin sayısı 61 bini geçkin ol · kimse değil. Bize deu vermek is-

. d w h Id k 24 b. k' · · tiyenleri h8.?1fi1en taklit edeceğiz. 
rı geni şekonomik sıkıntıya biı ugu a e anca ın ışmın ~ 

· · · k ı d"kl ı ı Onlar, bir imparatorluk ihdas et-Çare bulmuş değillerdir. seçıme ıştıra ey e ı eri an aı:ı · 
mrştır. mek mevzuu bahis olduğu ve ya-

Bugün küçücük lsviçrenin ge · but bu imparatorluğu korumak 
nelborcu (düyunu umumiye) se • Başba~an Bay Çaldaris, öğle- lazım geldiği azman kam.uyu as-
kiz milyar lsviçre frangını bulu • den sonra Atinadaki dairelerini la hesaba katmamışlardır. 
Yor. Bu ise Fransız parası ile (40) dolaşmıştır. SiY.a:h gömlekliler rejimi, ltal-

ASI M US Yunanistanın muhtelif büyü~ yan gençliğini silah' altma çağırı-
merkezlerinden gelen haberlerde, ·ı ·' .: Bayrci1' verme t6rem yapilıyor 

(Sonu Sa. 2. Sü. 3) Selanik halkınm yüzde 50 .sinin ,. - Yazısı 4 üncü sa yıfamızda Spor sütiiiiumüzC1a - "(Sonu Sa. 10. Sü. 1.) 

. 
c·. ~ oskovada ar.nı;ın ölen V2 memleketimize getirilen büyük elçim iz Vasıf Çrnar'ın Ankarada büyük törenle gömüldüğünü yazmıştık; yukaridaki reıimler bu fÖJ'enin tür
ı~b ~0ri.iuüşleridir. Soldan birinci r cs:mde cenaze alayının istasyondan şehre doğru ilcı·ilcyişi görülüy2r; ikinci resimde Kamutay btı§kanı Parti gen.el aek~eleri ve Bakanlar 

utun arkasından giderken, ÜfÜn cü resimde; Dı§i§leri Bakanı Dr. Rüıtü Araı aöylev verirken görülüyor. 



Baldvine göre lngilterenin 
ulusal korunması 

Ingiltere lvazi imdat kurumları! 
Uluslar Cemiyeti Viyana, 9 (A.A.) - Welt(att gazetesine göre bay Göring Çekos· 

lovakya, Romanya, Yugoslavya ve Macaristanda Nazi kurumları ku· 
Üyeliğine Önem rulmasını emretmiştir. Bu kurumlar AvusturyCJya kar§ı propaganda _ . l ları finanse edecektir. 

'VeT lYOT Miinih, 9 ( A.A.) - Belgrattan dönen General Göring ve kansı 
Lomlra, 9 (A.A.) - Raıdyo i- §imdi bay Bitlerin oturduğu Ercht esgadene gitmişler ve Macaristan 

le paytığı bir aöylevde dün aktam Bulgaristan ue Yugoslavyaya yaptıkları seyahatin sonuçlarını kencli
bay Baldvin dev:ımı gereken ulu- sine bildirmi§lerclir. 
sal kabinenin başardığı işleri göz· 
den geçirerek bay Makdonah öv
<lükten sonra demiş.tir ki: 

"-Düyanm dun1munu gözden 
geçirdikten sonra artık bundan 
böyle birleşik ulusal bir hamleye 
ve el biriliğine lüzum kalmadığını 
söyliyebilecek kim vardır.?,, 

Bundan sonra Henleydeki söy
levinde ortaya sürdüğü fikri ge • 
nitleterek, bay Ba1dvin lakırdısı -
na şöyle devam etmiıtir: 

"- Bugünkü günde dışi~leri 
Bakanlığından daha ç.ok mes'uli -
yetli bir bakanlık daha yoktur.' Bu
mın içindir ki dışişleri bakanlığr -
nın kabinedeki durumunu kuvvet-

t dimek amacı ile iki bakan bu -
'· dwı.1yorum. Bunlardan biri yaJ 
nız Uluslar Cemiyeti işlerine ba -
k?caktrr. Hükumetin Uluslar Ce
miyeti üyeliğine verdiği önemi dQ
ha ~~g§z<t.ı~arptrrnıak için böyle 
1· ., ·1tun. 
.1 .. r. . ,,... 

Drş sryasamrz Uluslar Cemiyeti 
ii:·eliği dunımumuza dayanrr. Bu· 
mm ac;ıktan açığa anlaşılması fay
aalrdrr. Oyle samrrm ki bu önemH 
aeğişiklik hükumetin arsrulusal 
işlerde duııımunu maddeten kuv • 
vetlendirecek ve böylece dış sıya .. 
samızın temeli olan barışı sağlam· 
lamak hususuna hizmet edecek . 
. tir.,, 
, Ulusal korunma ve genel gü -
~nlikten konutan bay Baldvin 
~ar:ıı söylemiştir: 

"Biz, nizamlarunış bir demok -
rasi serbestliğinin sadrk bekçile -
rlyiz. 

Bu kurul~lan koruyacağız. Fa
kat bugün Avrupanın ne kadar 
kaygılr olduğunu hepiniz bilirsi .. 

, niz Biz, hükUmet olmak itibarile 
' ulusa ve ülküye karşı olan ödevi-

mizi yapmaktan geri kalmıyaca. 
ğrz ancak silahların . azaltılması 
k~yfiyeti sağlanmadrkça bu ülke
nin konınmasr cihetinden kanmış 
olmryacağrz. Gerekli göreceğimiz 
her yola başvurarak ulusumuzun 
koııınmasını sağlamalıyız. 

Uşşakta Kızılay haftası 
Upk, 9 (A.A.) - Şehrimizde 

büyük hazrrlıklan yapılan Kızılay 
haftası ba§ladı. Dün şehir parkın
da Atatürk heykeline Knnlay ta~ 
raf rndan bir çelenk kondu. 

Öiretmen bayan Na.ciyenin 
verdiği söylev büyük bir ilgi uyan
dırdı. 

Halkevinde yapılan büyüt-, bir 
toplantıda 6eçi1en heyete yazdan 
üyeleri merkeze bildirecektir. 

Yer sarsıntısı 
Cumartesi ıünii saat 20 yi iki 

dakika 35 saniye geçe, merkez üs
Ul, ruathaneden 115 kilometre u
nklıkda basit bir zelze!e yazıl. 
au§lır. Şehrimizde ancak idira-

Hava tehlikesi 

Her yerde, üye yazrlmak 
için büyük bir ilgi var 

Gümüşane, 9 (A.A.) - Ha -
va kurumuna üye yazılmak ve her· 
kese hava tehlikesini anlatmak i
çin §ehrimizde bir toplantı yapıl· 
dı. 

İlk adımda işyarlar üye yazıldı
lar. Halk arasın.da da üye yaz1l • 
mak için büyük bir ilgi görülmek
tedir. 

Bilecik, 9 (A.A.) - İ '~baym 
. başkanlığında işyarlar ve halk bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantının 
konuşu hava tehlikesi idi. Hava 
tehlikesini anlatan söylevler ve -
rildi. 

Bundan sonra üye kaydına baş· 
landı ve pek çok kimseler üye ya
zıldı. Herkes üye olmaya koımak-
tadir~ 

Muğla, 9 (A.A.) llbaym da ka
tılmasiyle toplanan uçak yönetim 
kurulu hava tehlikesine karşı alı· 
nacak tedbirleri görüşmüştür. 

iki gün sonra genel bir toplan
tı yapılarak ismet lnönünün gös -
terdiği esasların görüşü1lmesi ve 
bu esasların çerçevesi içinde ça .. 
hşdması saptanacaktır . 

Japonlar oltima
tomlerını geri · 

aldılar 
Pekin, 9 (A.A.) - Reuter ajan

sının verdiği habere göre Japonlar 
Çin kamutam Japonlar aleyhinde~ 
ki cemiyetlerin kaldırılma11nı em· 
retmek suretiyle gönderdiği uzla§
ma üzerine oltimatomlarmı geri 
almJ'!lardır. 

Gümüş fiyatları 
Vatington, 9 (A.A.) -Gümüt 

fiyatının dütmeııi dolayısiyle Se -
natonun gümüs taraftarı üyeleri 
yarın toplanacaklar ve hükumet
ten derhal gümüş için kanunla bir 
fiyat saptanmasını istiyecekler -
dir. İstenilecek fiyat bir onı gü -
müş için 77,59 sent yerine 1 do -
lar 29 11enttir. 

Senatonun demokrat üyelerin
den Bay Mac Cerran Bay Mor -
genthaua bir mektup yazarak İn· 
giliz propagandası tarafmdan · dı· 
şarda ve hele Uzak Şarkta Ame -
rika hükumetinin gümlıı alıkın .. 
dan vazfeçtiğine dair çıkarılan 
haberlerin yalanlanması.nı iıte .. 
miştir. Bay Mac Cerran, Bay Mor
genthau'un halen gümü~ sattı • 
ğmdan kuşkulanmaktadır. 

ti•ınınuHtnUHt1tl111Utmınmmıwıntttm"tttf'•UHfmnomıuHılıOtHut11ulftlHffUHrttn .. 

hatta bulunanların duyabileceği 

derecede dan bu zelzelenin erdek 
çevresinde oldu.ğu tahmin edilmiş-
t~. A.A. 

Amerikanın dış 
politikası 

Vaşington müşahitleri 
"Japonları kızdırmıya

lım 1,, diyorlar 
Vaıington, 9 (A.A.) - Nev .. 

york Herlad Tribün gazetesine 
göre Dıt İtleri Baıkanhğımn gÖ;--
terdiği tam sük\it Çin - Japon 
krizi hakkında büyük bir endite
yi zor gizlemektedir. 

Bu Bakanlık, durum kar!Jııın
da, dacağı tedbirleri pek keıtir .. 
rememektedir. Vaıington müta· 

bitleri birletik hükUm.etlerin son
raya ait politikuını §öyle anlat -
maktadırlar: -

1 - Doğu Afrikaıı nıeaelele -
rinde Amerikanın siyasasına uy .. 
gun bir sıyasa güdeceği umudunu 
veren yeni lngiliz kabinesi ile sı
kı: bir çalışma, 

2 - Bir Çin - Japon uzlaşma
sı umutları oldukça Japonyayı 
kızdıracak her hangi bir hareket
ten kaçınma, 

3 - Bitaraflık siyasasının sıkı 
bir şekilde güdülmesi ve Mançu
l~uyu tanımamak hususun:ı1:t kat' i 
'lr'---1.r alınması. 

lsviçre frangı da 
tehlikede 

Dr (Baımakaleden devam) 

milyar frank, Türk parası ile he· 
men hemen ( 4) milyar Türk li 
rası eder. ( 4) milyar Türk lirası 
bugünkü Türkiye bütçesinin yir · 
mi katı hir para demektir. Bun .. 
dan baıka lsviçre bütçeıi denk 
değildir. 1934 yılında bu açık 
(30) milyon İsviçre frangı idi. 
(1935) bütçeai için açık (40) mil· 
yon frangı bulacaktır. Es~-i zen
ginliğini yapılarının güzelliğinde 

ve bayındırbğmda kalan İsviçre 
bu köklü derde normal (tabii) 
yollardan bir çare bulabilecek gİ· 
bi görünmüyor. 

Daha sonra yapılan refaran -
dumda sosyalistlerin (425,133) 
oy (rey) toplaya bilmit olmaaı da 

dikkate değer bir hadisedir. Çün-
kü birkaç yıl önceye kadar Av. 
rupanın en koyu kapitalist bil' ül-

kesi olan İsviçre de sosyalistlerin 
bu kadar taraftar bulabilmeleri 
ruhlarda sağdan aola doğru çok 
çabuk ilerlemekte olan bir deği -
tiklikliği göstermektedir. Bu da 
lsviçre frangının durumunu şüp
hede bırakan bir etge ( ômil.) sa
yılabilir. 

ASIM US 
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Numaralarımızı toplıyanlara 
Nisanın 24 ünden Mayı&ın 25 ine lı::ailar okudarıım1za her 

gün gazetemizin başında basılı bir sayılı kupon sunmu~tuk. 
Bu kuponlar kesilip saklanacaktı. Kesip saklıyanlara bil -

diriyoruz: 
Bu kuponların Üzerlerindeki rakamlara baksmlar: 

1917 (VAKlT'in kurulduğu yıl). 
1923 (Cümhuriyet'in ilan edildiği yıl). 
1935 (İçinde bulunduğumuz yıl). 

tarihlerinden biri ellerinde midir? 
Değil ise ellerinde toplanan kuponlardaki rakamların son 

sayılariyle bu tarihleri sıralamak imkanını buluyorlar mı? 
Yalnız dikkat edilecek iki nokta daha var: 1 - Bir numa· 

ra iki yerde ve iki defa kullanıla myaacktır. 

2 - İstediğimiz numaraları bulanların tam ıeriyi gönder-

) 
meleri §arttır. 

Bu üç tarihten birine uyan veya dediğimiıı: şekilde üç tari
he uydurulan ıayı kuponlarını hemen bir .zarfa koysunlar; ko· 
nulan kuponların numaralan yazılı bir pusulayı da bu zarfın içi-
ne katmayı unutmasınlar. Bütün kuponları elden veya posta ile 
"lstanbul KURUN,, adresine tealim etsinler. . 

Bunun için iki haf ta ara veriyoruz. 
I! 

Bu arada toplanacak kuponlar araştırılacak, yanlııları va.r
.aa ayrılacaktır. Doğruları içinde: 

Her üç tarihi toplıyana: 
Dün ve Y arm tercümP. külliyatından 30 kitaplık 

bir takım. 
lki tarihi topllyana: 
Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 kitaplık 

bir takım. 
Yalnız bir tarihi toplıyana: 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 10 kitaplık bir 
takını hediye edilecektir. 

Dileyenler bunların yerine: 
15 lira 
10 lira 
5 lira 

Para alabilir. 
Kuponlarınıza bakmayı ve bu küçük hesap ameliyesini ya· 

par.,,k, sonuçları bize bildirmeği unutmayınız. 
...._..-.:=::_._. ~ ...... ~--:r~aıws - zzıwa ZWWW= y:disqpzıwa zıwa=-biJiiw& ti ... _,. 
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Moskova, 9 (A.A.) - Bay ( 
Benesin . Bay Litvinofu ziyareti 
esnasında Sovyet Rusya. ila Çe -
koılovakya arasında akdedilmiş 
olan karşıbklı yardım muahedesi 
ile tecim itilafı ve sair itilafların 
muıaddak suretleri taati edilmiş
tir. 

Bundan sonra Bay Litvinof ile 
Ba.y Benea samimi bir görüşme 
yapmışlardır. 

Moskova, 9 (A.A.) - Bay Be-
nesin şerefine verdiği bir yemek
te Day Li.tvinof, Çek Bakanının 
Çekoslovakyanın erkinliği için e
nerji He çalışanların başında Çek 
ulusunu kuranlarıdan ve barı§ i -
çin arsıulusal çalışmaları hareket
lendirenlerden biri olduğunu an
latarak demiştir ki: 

"Çekoslovakya ile Rusya ara
sında a.on zamanlarda imza edi .. 
len antlaşmalar her iki ülkenin 

ispanyadaki asılzadelere 
ait topraklar 

Madrit, 9 (A.A.) - Ziraat 

Reformiları enstitüsü, isimler ve

rilmit topraklara kolon yerleıtir
meye devam etmektedir. 

Şimdiye kadar bu tedbir 88000 
i eski krallık aileıi üyelerine ait 

olan 132.000 hektarlık bir mmta
kada tatbik ediLmiştir. ispanya a

sılzadelerine ait olan toprakların 
bütünü 1222.000 hektardır. 

ltlerinde eıki ziraat ·bakanı B. 

Beyanaaın bulunduğu ziraat ens • 
titüıünün birkaç teknik müşaviri, 

ta:hkirli tenkitlerde bulunan El -

debate ga~etesini dava etmişler • 
dir. 

dostluğunu ve Avrupanm baysal
lığı hakkındaki dü,ünüşlerini ıağ· 

lamlaşhrmaktadır. 
Rusya ile Çekoslovakya ata .. 

sında hiçbir fayda ayrılışı : ,ktur. 
Bazdarrının genel güvenlik ıiste • 
mine kar§ı açtıkları çetin savaş, 
bu sistemin kurulması için de
vamlı bir çalışmaya lüzum gös • 
teımektedir. Her iki ülkemiz a • 
raaında kültürel ve ekonomik il • 
gilerin çoğalması, her zaman ol • 
duğu gibi, anlaşma ve sıkı iş bir• 
Pği çerçevesi içinde yapılar.ıştır.,, 

Bay Litvinofa Rusca cevap ye~ 
ren Bay Benes, her iki üll:~ ara • 
sında genel ve barış politikası ba· 
kımından hiç bir düşünüş anla!• 
mazlığı olii1;,;,dığmı söylemiştir. 

Bay Benesin Moakovnya gelişi 
her iki politikann her za.ı.K.ı da , 
ha sıkı işbirliğinin bir ba~langı • 
cıdır. 

l:Jir yabancı nebatat bil
gını Uşakta 

Uşak, 9 (A.A.) - 1stokbolın 
nebatat bilgini Vaıel Erik ve karı• 
sı ve yanında bulunan dolrtor 
Ressen kendi otomobili ile Kütah
yadan buraya geldiler. Köylerde 
araştırmalar yaptıktan sonra Ak
tehire gittiler. l 

Arsıu 'usal uçak birliği 
Moskova, 9 (A.A.) - Aranı -

lusa.l uçak birliği başkanı Preıı• 
Bibesku burada b\ılunurken So\f' 
yet Rusya Aoroklubün de birliğ' 
girmesi ile ilgili bütün meselelet 
üzerinde anlaşılmıştır. Bu girifı 
birliğin 1935 sonbaharında top ~ 
lan~c~k olan genel kurultayındş 

kesinle§tirilecektir. 
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.__-----~~~-n--~~--J_ işaretler 1 IGezintiler 1 
Yuşayan eser 
Bilinen eser 

&,,. aerla oarllır iri, onlar 
'-en- bir lliifüncenin, bir seolrin 
liıtebaıı .ayılır. Bu aerler4en 

Yirmidört saat 
içinde ••• 

1 Kotra 
Devrildi 

1 Geçen ayın piya-

Evlenmek isteyen 
papazlar! 

Bilmem llanıi arluulllf yasıyor. 
lla, bir papa, ton lalılı tlefiıme
nni ileri .Urerelı: 

t'• aöz ~ar. Ona bir ömelı iki yaralanma, ilci yara-
,_ anlatır, 6a •erlerin ıenel lıtı- ,_ l'J 

'aitten bir bil • ölpua olmalıtır. lama oa1'aaı o ııu 
8w cin. aerl:' bir llnrin 6cıpm Yirmi dart 1&&t içide •i yara· 
llnırlanm ~ İfaref lıalelerülir: lanma, iki yaralama vak'au ol. 

Ellebiyat tarilJerinin tıpln 6ir lllafba'· 
enclütri miiwine Hmi . 1 - Saim adında bir hamal, 
loları artmıHla yer1.,en ::;:.. Unhpe...Ja, Tekiftlai motöriin· 
lerler, lıendaif zelıllara arll, den kara.,a Jik çıkarırken düt • 
lelifmenin merlacıılelaini anlmr- mtif, .... mclaa ,aralamnlfbr. 
lar. 2-Fatilde oturan on döıt ya• 

Nanl entliidri rrriiseıinde illı ımcla bnlüm, CllDuaunda c:a,m ıö
rıtanioelciJ «n •on açalı motöriine tilrlirkea •Jllllı lra711» clÜflDÜI, la • 
,,,. • , . __ ,ı.l!.J-! • .-J:._ nlaa camlarla hcelm&lan tehli • 

ar ıenlf..ıyen .,.....,&n)'I ...... '--li 1 .. t ~-L L- ~-- --~-,ı • aııır -.ne 78ft.9 DP'flbre 
ı Gftll"IJIUIC 1711 .:llUJ asri.,..~ 3 D--aL-...1. ç~ 1-1• L-

.... lıalasunn lwınsi ,,..,.,,ioen 6tı- - -7~~ -IÇ8&aı .... 
leınaJılanntlan •epN/ı 6aı&N İ· imcla oturan Necim ye latelyo ev 
1İftİfİni "'ylemh &inini m.rle- kiruı ,;mmden kavsa etmifler, 
rlıae al-~ardır llenebilir. latelyo bir ymnrukla Nedimin aö-

.... ,., ziillii -·•--....... 
Bu balıınwlan artarihi bir clü- "~ 

lincmin iloclai olmalı için laasır- Ned~ h~ ~d~q, 
ı.,.lftlf 6ir zeW acrülir IUÇ!a adliy97e tealım edilmıftir. 

Oyle ...,ı.,. oartlır i;; onli/lf'tltı '· - Beyoilmda, Faikpqa cad 
_,ı __ ,_,ı '~ deeind• ~ olan tofar 'A· 
..... -. ıa1 aranır, on1C1111Gn ..,.....- dil" !-»----!--S_1_. ~'!aft _ ı: 
ee ınalıayae lifi yol ID ~--• ~ 1111marau 
,.,;,,,,,,.,,,, ~un -:~:.eli SÜ· otomol»il, cllrt J.atmda Sami ad· 
~ olar. Küruenin alılına ban- h çocuia çepank J,qmdan J& • 
lan bir ıalaiı olaralı lıallanmalı ralaD'lfbr. Şofar yakalanmıttır. 
ıelma. OÇ ~ANGIN BAŞLANGICI 

Bu aerler iP,. saman, meWn Dün ÜÇ Y&DllD '-tlancıcı ol • 
"'1atlan lla aİIİnlnİf ,i6ülh. B•· muttar: 
-. öncetlm örnefi fJCD' naydı? 1 - Galata\ia Balkat>inin ote • 
lie lıoılar orijinalllir? Ne ıair ~ liDde oturan amele Hilmi, aarhot 
llUf, böyle bir ıey lliifüniilına. Sil- olarak .,ataima •inDit. d6tiinlü • 
lece bir ıehr ıoclrlır ,;6i, 6ir mas iü ıipra ile JDıpm tahlft1a'mut-
1enir gibi ...,.,e .,.,, 1ıarp lıarfı· tur. Etraftan 79tifenleı', aleti .cin· 
)cı lıcıılır. Sis, ıiise1 bir IM70GftUI dürsek J'UllllllD &nünii almıtlar· 
l~z:ed ;pn tarlanlltı olap olma- d1r. 
ıflnı matlalıa .arnlCl.)'CI ilıtiyoç 2 - Kalyoncu kullulunda Da • 

iki terzi Göztepe vapuru 
tarafından kurtarıldı 
Dün aaat 13,25 de Haydarpqa· 

nm Kavak üeleai önlerinde bir 
deniz kazası ollDUf, iki kiti bo • 
iulurken Göztepe vapuru kapta • 
m tarafından kurtanlmıftır. 

Hidiae ıudur: CiJıansircle otu • 
ran terzi T Ul"lut, Samatyada otu· 
ran arkadatı terzi Şahaba, kot • 
raaı ile bir deniz ıezintiıi yapma • 
iı teklif etmit, Şahap bu teklifi 
kabul etmiı, ıezintiye çıkmqlar • 
dır. Kotra, Haydarpap. önlerine 
ıeldiii vakit birdenbire anafora 
tutulm111, iki arkadq kurtulma • 
ia çalııniarken kotra devrilmit • 
tir. 

Bunun üzerine iki terzi arka • 
dq, kendilerini kurtarmaia uiraı
mıtlar, fakat deniz dalsah olduıiu 
için güçlükle kartılatllllflar, etraf· 
tan imdat i.temeie baılamıtlar • 
dır. 

Kazadan 'biraz aonra buradan 
ıeçen Göztepe vapuru kaptanı, 

hemen imdat& kOflDUf, hoiulanla· 
n ve kotrayı kurtarmqtır. 

Vapur, vaktinde yetittiii için 
TUl'l'llla Şahap aajtıldarma zarar 
ıelmeden kurtanlm1tlardır. 

Belediye He Haliç sosye
tesi arasındaki dava 
Belediye ile Haliç soayeteai a • 

ruındaki davaya on dokuz hazi • 
randa birinci hukuk mahkemeıin • 

• • • 
sası ıyı geçtı 

1iitin, ti/tik, yapalı, 
zahire ve peynir 

Geçen mayıı ayı içeriıinde la • 
tanbul piyuumda çok canlı ha • 
reketlere teıadüf edilmif, ıabf 
mikdarı ve fiatlarda çok yübek • 
lik törülmiiftür. Bunun ıebebini 
menim aonu olmumda ihracatta 
ve kuraklıkta aramak lizım ıet • 
mektedir. 

lzmir civarı kuraklık tehlikeıi· 
ni atlatmıttır. Bununla beraber 
Trakya ve Burıa havaliıind.., İle 

henüz ekim mevıimi olduiancian, 
yatnıur da az yatıclıiından kurak· 
lıktan korkulmaktadır. 

ihracat da çok fulalqmıfbr. 
ihraç edilen maddeler bilhaua, 
tütün, yapalı, tiftik, zahire, bui • 
daydır. Bu maddeler de bilhaua 
ltaJya bqta olmak üzere, Alman· 
ya ile Ruıyaya ihraç edilmektedir. 

Bu yıl t6tün ekimi bir hayli 
tahdit eclildiiinden tütün..mahnlü 
mikdarca ıeçen yıldan az olmak • 
la beraber kalite itibarile çok i1.i 
dir. En iyi tütünlerimizden olan 

- Belılellifimiz bir fey ilahtı 
lıalllı, 6iu eolenmelt halılnnın oe
rilmai/ 

D.m,. Allam ofla, yaalı ,.~ 
lae hrp, yarallrlqtanberi lıalıin 
bir ütelı lluyar. Çolt hre önün
den bcqımızı çeoirmeclen geçtifi· 
miz neler uar, lıi çevrai ya.aalr, 
pnah lluuarlariyle kıqatılınea, İ· 
çimizlle tırmanmalı İflahı luıbanr. 
Durap llrmırhn bq.: 

- Safına 6alımal 
D...la, sinirlerimizin zembere

fi 6aıımuı boyana •ala iter. So
luıla p/untJıfunız günler çolıtar. 
Hiçbirinü, ltenlli i.tefimizden 
llolan ba eotle lıallfla bir zincir a. 
flrllfı lluymayız. F alıat birin iri-
a: 

- ÇıltnuyCllCCIUmu ! 
Delli mi, eo zindan ol.U. flit .. 

lıim geçen nülu .ayınnntla bir 
.an, biu 6ir ömür katlar IUUn ıö

riinmiif, bir türlü alrfcun olmarnq. 
tı. Ornelıleri çofaltmalı neye ya. 
Tar 1 Bunan böyle oltluiunu /Np 
Wliıü. 

Samıun, Bafra tütünlerinin kilo • Bay papa lla IHıfmllalıi bir lıa
ıu bundan birkaç hafta enel ı.e,. ccrJr ~tan, lıapluıra 111,,aıan 
lünün elinden 200 kuruta almı-- .___,,_, ·ı-- laU"lllllUICCI, ·~a.mani,, lifi iid 
du. Bunun üzerine tütün tecimlmi ••mit· Kendilerine eolenmelı 
(tacirleri) inhiaar idareaine lia- WAının lla oerilmaini idiyor. 
nun önüne ıeçilmeai için müra • KiliM4e iter p,. -sfann türlü tür
caat etmitler, bu suretle fiadu lüünii, luınlarla lıocolann içybo 
biraz dütmiiftür. Tacirler, böyle ferini prpplalı P,enler, mml ... 
yü}uek fiatla LL.lünün elinden •• • av~ - ne eolenmelı iatiyorlar bilmem. Fa-
l(Dan tütünlerin elerinde kalaca • lıat fll papazın pelı gözlüliiiüne 
iını ve müıteri bulunamıyacaimı L--'cl el "dd vu.r&& ım ofnım .• 
ı ia etmitlerdir. 

-~~Mllll'll~~~~~MIJ~l!!J .. M~IJllıtlfiıı!,j ~"' oltmlla '"' lıerhnr 
ıı itmek Uzer ır. apazan ft ...,,... ~ ~ 

llahtur. Ona • r&cık:19olraida Emer 'P&f'a hant .. ,. 

""' ...... ıara ile tulufmUf, etraftan yetiti· tlir. lerek eönclürülmüttür. meye verilen rapor ıirketin aley • 
hinde .,örülmektedri: Ehli vukuf, 

Ar ltırillİnin öyle clalaileri ,,,,,._ 3 - Kamtarcılanla bot l»ir ardi· tirket tuarruf ettiii takdirde be • 
der lıi, aerlerini tanuu, onları ta- yenin Ülltiinde :ratan amele Hüae- tediyenin borcunu verebileceiini 
riltin YtJlllcdan,,,. i.....,.,.,. İlcr· yinin taraçada yaktıjı &tef, çuval J,ildirmittir. Bundan bafka, Haliç 
leyici giçf eri lliye ttınl ile _,..,._ ve haur parçalarını tubqturmUf, ıirketinin tamir ettiği bir vapur 
laru:. "Orijinal ustalar,, lleclifi- &tefin 1Mi7ümuine meydan veril. ~in harcadıı" ı para, daha 1...!~-=~ı.. 
ıraiz inMınlar bunlardır. meden ~iir. -~ uu~-

vapurları tamir ettiren Akay ida • 
Orijinal olmıyan, tarilai 1flYI• ÇORAP LAZIM OLMUŞ resi ile Şirketi Hayriyenin harca· 

••11 rolünde cıılmanllf ola- Be:roilunda 'bir dolandırıcılık dıjı paradan çok ıörülmüftür. 
ıaı, lttıtta allı halaalara bile ,ire- olmUfbu'. Fikret adlı ttiri arkada· Bozuk sirke satanlar 
fllİyen tu allamlan uarllır iri, ...,.. tmı bir maiuaya sanc1er'erek ad • 
lerini imanlar lıalalıl1111 lmlllfa reeini yenlifi l>ir t~en iki Sıhhat Bakanbjı, 'bozuk pla 
luıillarlar. Söaleri lıalpten lıalbe düzine çonıp istediklerini eiylet· atanların adının kara listeye ya· 
1~; bunlar zamanın, meWnın mittir. Diikkin sahibi, zensin bir zılıp neıredilecejini hildirmifti. 
.r.ı...._ .. __ - _.._ LJpl • ı L_,ı Bunun üzerine latanbulda l»eledi
~ "._. ,,. ,_ en .,,_.,. terzihane olan adrese ıönderil • 
"'-nlarllır. mek üzere ..__ iki düzine ço • ye miifettitleri tarafmdan yapılan 

~ bazır1atank Rober adb l»ir ço- bir kontrol aoJJund&, ıirkelerin 
Ôfrenilerelı bilinen tu atlana, cukla 1i5adermiftir. yüzde doksan beti bozuk olduiu 

ltalwınm lluoarlan araımla ..-, Rober, yolda siderken Fikret göriilmüttü. Kara listeye geçecek 
flp lıalıyor. Y apyan ...,. 1uqatı. önüne çılmnı, terzibaneden ıel • iıimler teabit edilmit olmakla 
""- lıarıfyor oe laer scırman ~ melde olduiunu .ciyliyerek çorap- beraber talıaiaat olmadığından i• 
ol--L lin edilememiftir. Yeni yıl buıÇe-
~ )'Clfl)'Or. ları almıı, sitmittir. Rober, ma • 

Sadri Erte111 juaya ıelince, mataza u.hil»i ıi tudik edildikten aonra bele6iye 
ıüphelenmit, tenihaneye telefon bu emri tatbik edecektir. 

Büyük veleapit ederek 181'11111flur. Terziiıane böy· Amerikan Koleji 
yarışı le l»ir ıiparİften hlllMri olmadıpaı Amerikan Kollejinin erkek kıı· 

liyleyince, it anlatdmıt, hemen mı, Rober Kollej, önümüzdeki cu· 
....._ ...... aldıİJIDıza söre 31 a • polise Fikretin tekli bilidirilmit • ma ıünü 17 de yeni çıkan talebe • 
il.. Zafer bayramı tenfine Gü- tir. Polia l»iru aonra Fikreti ya • ıine diplomalarmı verme to""renı· 
7"f ldübü bir velapit J&rlfl ter • ~ blamqa mvnffak oJnnattur. yapılacaktır. Okul direktörü o gün 
ır_.-:Ulbektedir. Y &rlf& letanbal ve BiR ÇUVAL EŞYA ÇALMIŞ 16 da bu münuebetle bazı çağır· 

• viliyetleri idman mmtaka· d...1-1 Ed!~L--ıda oturan Niyazi •arma da çay veriyor. 
bıı-.._ .. ~ eden eliler viliyeder ... .._.... ~===~====== 
.. ~arı ittirak ettirilecektir. adlı bir hıraız, Kadılraycle De"İf biri konyak sanarak kezzap içmif, 
~ ...Ueoi Kilroo - Hürriret adlı birinin llYinin lrapwm kmp tehlikeli ıurette lıutal&nmq, Zey· 
l: - Silihtarata Wpriiaü - içeriye ıirmit, •ir çuval doluau nep Kamil hutaneaine kakhnl· 
h.~'Pl-Flol"J'adır. Yakmcla hu. etJ& çalmq, kaçarken bekçiler ta· mıttır. 
.~..,. ~fıilitlı pJ'Oll'&Dlı netn • rafmclan slriilmiftiir· Hıraız, 'bek· Hutanecle yapılan tedaviden 
....._-.c:elLtır. çinin '1>ar! .. ,, emrini dinlemiye • aonra kuıtanlmqtır, yarm taburcu 

"""'~\t::!l!!!!~um:!!!!!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!I nık ~ 1-tlanaq, aokak ara· edilecektir. 
il'-u"mıı" •• son larmcla •am eden Wrbç dairi • CEKET ÇALMIŞ 

1' .,.., kabk lronlamaclan soma hınız Tophanede oturan Tahir, hah· 
goktıır yalcaJI ele vermiftir. çec:le uyurken Mustafa ıelip ceke-

KEZZAP iÇTi tini çalmıt, fakat yakalanmlfbr . 
Osküdarcla otaran Mihal adlı Ceket sahibine verilmiftir • • 

Hendek civarındaki köylülerin e- göre wire, bile bile 6a İfe 6İJ'İf
linde ancak bet JiiZ bin kilo ka • melı, her babayefitin yenecefj 
dar tütün kalmlfbr ki bu da inhi • ,.iilılmen llefilllir. c...,,. pa

paza benden lnrlı bir tane alerin! 
aar idareai tarafmdan alınmak :ı 
zeredir. ., itin tMa ıötürür 6a 1amnlltı 

Bu 11lm tütünleri kalite itihari- baılıa, bir ile alır b,,,Iı yönü oar: 

1 
Eolenmelı Ufiyen lıiliae adamı, eO' 

e çok iyidir. Dqanya mühim mik· l.,.,,..Jı laMJnnı tleorimJm İd• 
darda tütün çıkarılacatı umul • 
maktadır. Ancak ihracata ensel melıle, lnlılı yaacuımn can nolttw 
olmaması için fiatlann fUla )'Ük· 11111 anlamamq ıöriinüyer, llalao 
aelmeıi doiru priilmemekteclir. llo,,,._ anlamanuulılıtan geliyor. 
Bununlaberaber yine, ıeçen &"f Giyim, lıut«m İfİ ile eulenme iti. 
tütün ihracatı çoialmıftır ve ., • bir telı ilanlara """'1aırraz. Kılıli 
velki aya nazaran iki buçuk mİI • Wr llinya meeelai, eolilifi papa 
li olmuftur. iPn •f •Yflll, bir Tann oe inamt 

Tiftik ve J&Paiı fiatlanncla da ~ır. Haütiyanlıjın ~· 
mühim J(ibelmeler ol.Uflar. A • lan, Wlri bir Jiirelıte lctMlın ...,. 
nadoludaki bütün tiftik ve yapa • ,uiyle T ann aılnmn birlilıte ya. 
irlar toplanılmaktadır. fl)'CIJnlJCICClfun ıörerelı lıilüe lıalı

Bu ay da piyasadaki aatıtlar lanna yalma lrıırileri allomqltullı. 
çok iyi devam etmektedir. llmliiınanlar arasımln İM en çoi 

YUNANIST ANA PEYNiR GÖN· colenenler, llitı odamlan, laolız-
DERILDI lar, imamlar, mollaltullır. Şu hol· 

Bu yıl Trakya peJDirleri aon ile lailı bir "lleorim,, in ilin itleri 
c!erecede iyidir, peynircilerin ta• a.tinll• &in cıılmaını iatemelı, 
birile kaymak ıibidir. Bilincliii ü· anca llnrimin sınırlarını 6ilme
zere, Trakya peynirlerinin düzel. mei, tanunamalıtan ileri gelir • 
tilmeai için Ekonomi Bakanbiı ta· Ciippenin ıenif yenleriıtlllen 
rafından tetkikat yapılmıf, bir ta· lıartalan lıollar, efer matlalıa bir 
limatname hazırlanm._b. Bu tali • lıodm heline llolanmale idiyorlar
m&tnameye ıöre yapılan peynirler ICI, 6una lla lleolet lnıynıfaıulo ile
çok süzel olmutmr. fil, lncil yapralılarınlla aramol .. 

Bu peJDirlerden Yunaniltana llırlar • 
ıönderilmittir. Y~i.ıana pey. 
nir ibracatmıız uzun 11llanlaabe • 
ri keailmitti. Fiat ve Kalite imkin
ları aörüldüjünc:len Y unanistana 
peynir ıönderilmefe batlamlm11 • 
br. 

&. Gezgin 

içki düımanlarının 
gezintisi 

Y .,il Hilil cemiyeti bu yıl ela 
"Yetil sün,, adı verdiii ıezinti•i• 
ni yapacaktır. Gezinti, otuz hui • 

Birimiz lıepimiır, ran.,.... sbti, Şirketi Hayriye. 
Hepimiz birimiz için nin 71 numaralı vapuru ile Yalo • 

.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİtl nya ye Büyükadaya yapılacak• , 
br. 
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SiYASA 
w• 

Ramsay 
Makdonald 

~gffi~~~ ~ 

n z-ıstdlıetmek-ı-~:~~it·H Fenerbahçe - Güneş karışık takımı 
:! 2 - Arıtmak fi 

l\luhafa2akar bir ~okluğun o:rn11 ~ 
tuna basarak lngiJ terede üç buçu 
'ıl hükütn hüren Makdonald, ı;on °~ 
iki yıl içinde lngilterenin gördüğü ı· 
ki başYokilin biri idi. öteki Bald'";;,
di. Önce Baldvin İş başına gel :, 
J\fakdonald onu takip etti. Sonra Bak 
d\'in "'eldi. Ve daha sonra gene M3 

dnn:dd onu takip etti. Bugün de !ı'la.i· 
d rna1d gitli;ror ve BaldYin geliyor·· 

i! Eski kitap]arda "susmak, söyle-ff 3, Seged takımı 1 
ii me~ten yeğdir,, gibi sözleri hatır -ii 
ğ larsınız. Yeğritmek ke1imesiniııif Şehriıni:tde bulunan Macar Se. 
ii kökü iş&e bu .. yeğ,, dir. İi ged takımı diln ikinci ve sonuncu 
:: ÖRNEKLER: !i maçını aa yaptı. Ve Neticede yine :c •• !i 1 - Kurumu yeğritmek, onu YI·U bire kartı üçle mağlup oldu. Bu su.-
5! kip yenisini yapmaktan daha zor-ii retle futbolümüzün Seged takı • 
ii dur. :: 
is 2 - Ydlardanberi bizdeki adi mından daha ytiksek olduğu kat'f 
:: .. tt 1 ld 
•
!·.= cinsiyetini arrtmağa çalışıyoruz. H sure e an aşı ı. ., 
•• 3 - lslah, isliilıat - ı - Yeğrf.g Fenerbahçe Güneş muhteliti · 
ii · tim. g sahaya •u 11ekilde çıkmıştı: 
~= .• 3' ~ 

r 2 - Arıtım. Si Bedii - Yaşar, Faruk - Reşat, 
!S. ÖRNEKLER: !! E: ·• Esat, Reşat - Re bii, Fikret, Ra-ii 1 - Tanıimat Avrupa korku .:: 
55 suyla baş vurulmuş bir )'eğritiırı ii silı, Şaban, Naci. 
i5 hareketi idi; bir devrim değildi. ii Hakem de Şazi Tezcandı. 
fi .! - Islahı cinsi feres _ At cin-U Maç muhtelitin seri hücumlari-
:: sinin yeğtirimi. !! le batladı. Rasih, Fikret, Şaban ve 
u 

1
:: 4 - Salah bulmak - Yeğrimek g Naci iyi oynıyorlar. Muhtelit mü· .. 

Saldlı - Yeğrim !: de.fası da methur sağaçıklarile 
· 1 ÖRNEKLER: ~i taıkviye edilen Macar vorfetlerini 1 1 Dünyada ekonomik durum, he -!i kolaylıkla tutuyor. 
~ nüz hiç bir yeğrim beldeği (alame-ii B1R1NC1 GOL 
:. ti) göstermiyor. ii M 

5 - Salilı - 1: arar, elverış i .ii 

1 
. . 1 .. uhtelitin bu devamlı hücum-

9 ları entice vermekte gecilanedi. ôRNEKLER: e: ,...,.. 
. ı - Bu evi bu işe yarar bulmu-;; '!r'Vk güzel oynayan Naci topu sil· 
H yorum. H ı·el'\ek Rasihe pas verdi. Top kale· 
R 2 - Bu evi oturmağa tlverişlifi nin ortasında bir iki dola,tıktan 

1
:: bulmuyorum. !! sonra. tekrar Rasihe geçti. Rasih sı 

i! k . 
:: NOT: Ei ı bir !Ütle topu ağlara taktı. 
5.1 .. Top kalenin tam sağ üıt kö • Gazetemize gönderilecek yazı -i~ 
H lardcı bu kelimelerin Osmanlıcala. g §etinden girmi~ti. 
!: rı kullanılmamasını rica ederiz. g Bundan sonra muhtelit büs.bil-
5i DÜZELTME ~i tün açıldı. Macar oyune~ları ardı 
Ü Dünkü listenin numaruı 23 o· g arası keıilmiyen bu hücumlar kar-
ii tacakken yanlışlıkla. 32 çıkrmştır#· ~~ ~ıaında ancnk topu taca atmakla 

Li~ özür dileriz. i; kar~ı koyabiliyordu. Fakat top yi-
................................... 1 ............. _ ~~· ne mu'ht .. lı'tı'n ·y-klarmd•n ayrıl-········••••••••••••••••••••••••- ••••• .. •• ••--im G a. ~ Q. -

R Bir tepekk üle bağlı mıyordu. Oldukça sert olan rtizg~r 
"' olmıyan esnaf da Macarların aleyhinde olduğun-
Şehirde bir eana.f teı~kRlilüne dan muhtelit iiatünliliünü daha 

bağlı olmıyan, keıeklğıtçr gibi eı- kolyaca muhafua edebiliyordu. 
nafın, belediye miiltahdemin ida - lKINCl GOL 
relıanesinde teaçil .edilmel~rine Oyunun tam 28 inci dakikatı. 
karar verilmİ§tir. Macarlar yine bir hücumu ancak 
---------------· korner ile kesebildiler. Naci mü • IBu gece nöbetCji eczaneleri 1 k~m~~~ bir k~rner a.ttı. Top kale-
•---------------- nın onund~ yıne ayaktan ayağa Samat~·ada: 'feofilos, .Aksarayda: dol ırken b. R · • 

E. Perte,·, Karagümrükte: Suat, Şeh· ,, at . ır ara asıhın aya-
ı·emininde: Nazrm, Fenerde: Vitali, .gına get;tı. Ratib 11lu bir ~ütle to-
Şehzadebaşmda: Hamdi, Ankara pu ikitıci defa olarak ağlara tak~ 
cadd~ind<!: Eşref Neşet, Beştktaşta: tı. 
Nail Halit, Beyazıtta: Cemil, Zeyrek- Bundan ıonra Macarları hü • 

cumda görüyoruz. Fıakat gayretle .. 
ri pek beyhude. Kaleye uza.ktan 
şütler çekiyorlar. Bu şütlerin ekae
riai ya çok yükaekten, yahut da 
pek yandan gittiği için bir türlü 
tehlikeli olmuyor. Yaşarla Faruk 
da iyi çalı§ıyorlar. 

te: Yorgi. Eminöntinde: Hüsnü ıtay
dar, Gala tada Doğruyolda: Merkez, 
Beyoğlunda Ist.iklıil caddesinde: Ke· 
mal Rebol, Tüne] de: :Mankoviç, Os -
manbeyde: Şark Metkez, K'.asımpa -
şada: Yeni Turan, Halrcıoglunda: 
Yeni TUt'kiye. 

111111111111ııım:ıııııııııttıl!~n 
Geı-:nıiş Kurun/ar: OÇONCÜGOL 

'10 Haziran 1920 40 ıncı dakika. Macarlar muh-
- Birkaç gün evvel Yunanistan- te1itin bir hü~umunu yine ancak 

dau §ehrimize vaıul oJan Yunan rüclü kornerle durdurabiliyorlar. Kor • 
Siyasi8i, Ermenice 1\lirklr gazetesi neri yine Naci çekiyor. Top doğ .. 
muharrlrJerindcn biri ile vukubulan ruta Fikretin önüne ıreliyor. Fikret 
mülakatında Yunanistan ahl'ali ve topu daha yere düşmeden gayet 
ahiren tahaddüs eaen lhtilft.fat hak -
kında şu beyanatta bulunmuştur: sıkı ıbir §Üt çekiyor. Ve topu daha 

- Yunanistanda bugün Yenizelos hiç kimse yerinden kımıldamadan 
taraftar \'e aleyhtal'1arı arasında şid· ağlara takıyor. 
detli bir mübareze me\'cuttur. 'El - Ôyunun birinci devresi de bu 
yevm Yunan meclisi nıebusanında 1 şekilde rnuhtelitin bariz faikiye • 
200 mu.afıka karşı 16 muhalif me -1 ti altında ve O - 3 netce ile biti. 
bus ,·ardır. Muhalifler adeden az ol· yor. 
;'"akla heraber ~iddetli bir pr~pagan- lKJNCl HAFTAYM 
d~ yapmaktadırlar. Yunanıstanda · 
müntesir ~O gazetenin 24 ü Venizelo· İkinci haftayda muhtelit pek 
sun al~yhindedir. Muhalif mebusla - fazla tiddetlenen rüzgar altına 
rrn başlıcaları sabık Osmanlı mebus- dÜ§Üyor. Macarlar bütün k"Uvvetle
l~rından Boso, Ifozidi, Foteos ve es .

1 

rile nefeslerine güvenerek hücum 
kı nazırlardır. ediyorlar Fakat b' t" l" k .. 

.. ... lllı llll""aaıi·--·4fttz ,.111 .- · ır ur u ço gu-
lu. w-......... -.....ıı 4 ı h ı· ··d f ze aynayan mu te ıt mu a aasını 
]ktısat savaşı devam yaramıyorlar. Rüzgar da gittikçe 

ediyor. Uzun sürecektir. kuvvetleniyor. 

Fakat sonunda mutlaka Macarlar bundan acami istifade 
etmek için mütemadiyen topu ha· 

muzaffer olacağız. vaya kaldırıyorlar. Ve maç ha • 

vadan oluvor. Bu da kendilerine 

* * * 
Makdonald 1923 de "Yarının ad3• 

ı · ·· ıece .m,, ~ayılıyor ,.e ngıltereye o) 
takdim olunu) orclu. d 

Dört ay geçmeden Makdonal 
bk 'ekil oldu. ~lakdonald harp yıl13' 
rında vatan haini sayılmış ye harP il' 
Jeyltinde bulunduğu için aleyhinde 
her türlü söz söylenmiş, niha)et l\cıı· 
disi bir .sürü gürültiiler aı-asında U • 

nutulup gitmi~ti. 
Bu unutulan adam, dokuz }tl öıı· 

ı ce amele fırl\ası namına. lngiltereni~ 
j biJyük haı·ptc bitaraf 1 almasını ıttd· 
! dafaa ettiyi lcin kendi fırkasındB~ 
, dn kovulmuş, fakat herşeye rağrne~ 

kanaatinden ayrılmamıştı. Harp bit · 
tikten sonra l\lakdonald kendini der· 

DUnkb maçın heyecanll bir sırasından enstentane leyip toparladı Ye yeniden sıya.-d 

sahnesine atılclr, rnumffak oJdu. O' 
nun amele frı·ka!oôınt \'licude getirJ11e' 
si, liber:ı.JJerin yıkılmasına hizmet et· 
ti. Kendiıti daha sonra. 1931 de öz e' 

bir avantaj temin ediyor. Bu es • 
nada Bedii gayet nefis kurtarış· 

lar yapıyor ve çok alkı§lanıyor. 
Muhtelitin akınları pek ,seyrek 

olmakla beraber pek tehlikeli o -
luyor. Uumumi görünü§e nazaran 
muhtelit vaziyeti muhafaza etmek 
için müdafaaya çekilmiş. görünü • 
yor. Netekim gerek Fikret ve ge • 
rek Şaban çok gerilerde oynu -
yorlar. 

Oyun bu §ekilde tempoıunu hiç 
bozmadil.n 40 mcı dakikaya. ka • 
dar sürdü. Macarlar her ne olursa 
olsun, hiç olmazsa bir tek gol çı· 
karmak için canlarını dişl*rine 
takmıt oynuyorlar. Bu esnada. yi-
ne gol ümicli1e kalecinin önünden 
bir türlü u&:akla§mıyorları. Bedii'· 
yi mütemadiyen marke ediyorlar. 

MACARLARIN GOLÜ 

Tam 40 ıncı dakikada topu tu· 
tan Badiinin karşısına Macar aağ· 
açığı dikildi. Yaşar ve Faruk ne • 
zaket icabı kendilerine demarlıc 
etmiyorlardı. Bedii topu bir müd • 
det elinde tuttuktan sonra ileri at· 
tı. Bu ~nada hakem düdüğü ça .. 
larak muhtelit aleyhine bir p~nal· 
tı ceza11 verdi. 

Penaltıya sebep kalecinin topu 
nizami müddetten fazla elinde 
tutması olacaktı. 

Ve Macarların ilk ve son gol • 
ferini böylece hediye edilmiş bir 
penaltıdan kazandılar. 

Bundan 'IOnra muhtelit yeniden 
hücuma geçti. Nıtciden güzel bir 
pas alan Rasih birdenbire bekle· 

ri a-eçti. Kalecile karşıkarşıya 

kaMı. Macar kalecisi topu tuttuk • 
tan sonra 'R.asihin karnına bir de 
kasdi tekme vurdu. Rasih yere 
düştü. Bu batiz ve açık bir penaltı 
itli. 

Hakem düdük çaldı. Herkes 
bunun penaltı olduğunu zanneder
ken hakem oyuhun bitmit olduğu· 
nu işat-et etti. Ve hayı terketti. 

Bu ıuretle maç görünü§e na • 
zaran 1 - 3, fakat hakikatte 0--4 
muhtelitin haklı galehesile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Macarlar bir gün önceye nis • 

betle daha dikkatli, ve daha iyi oy· 
nadılar. Mafhl·biyetlcrine sebep 
karıılarındaki takımın bariz dere· 
cede daha kuvvetli olmasıydı. Ka
lecileri sağ bekleriğ santı-hafları 

ve ı.ağ i'ler~ arkada~larından c!a -
ha iyi oynadılar. Ye neticede mağ· 
lubiyeti hakettiler. 

Biıim,ilere gelelim: 
Bedii: Cok güzel oynadı. En 

~onra topu elinde fazla tutması ne· 
ticeaind" bir penaltıya sebep ol .. 
malda beraber birçok kurtarı!lari• 
le hu P..eıtaltının ücretini daha ev -
velden ödemi~ti. Bedii fiiphe yok 
ki ilerinin en iyi kalecisidir. 

Ya~ar: Kendiainden bekleni • 
leni ~aptı. Fevkalade bir oyun oy• 

namaınakla beraber yine va~at;:i: 
fevkinde idi. Bilhassa topu beklet· 
meden yaptığı uzun vuruşlar çok -ycrjnde idi. Macarların en iyi ve 
beynelmilel oyuncuları olan aağ -
a:;ıklarile sağ içlerinin bir iş l:e . 

ceı·ememeaine sebep olan Y a~ar -
dır. 

Faruk~ Bir iki tehlilccll 
geçmekle beraber iyi idi. Vazife -
sini yaptc. 

Reıat: İkinci devrede daha iyi 
oynadı. Kabatahi aruıra kafa 

vurmak ist~meai auretile topu ha· 
va.ya kaldırmau ve havadan pas 
vermek i3temesidir. Bu harehetle· 

ri takımın aleyhine neticeler ver • 
miştir. F .ıkat yine amumiyetle iyi 
icli. 

Eıat: Mü§kiil mevki ini yadır
ga.mad ı. E:?er buı·ada Ali Rı:-:.ı oy· 
nasay;dı belki daha iyi olurdu. Ha
san iyi oynadı. Fakat kabahati İ· 

lcritlen dyade geri ile ıneşgUI ol
nasaydı belki daha iyi olurdu. 
İyi oynadı. Fakat kabahati i-

di. Eğer da.ha iyi oynasaydı, ve for 

hattını unl.tmaıaydı, belki netice 
muhtelitin çok daıha lehine olur -
du. 

Re,at: Orta bir oyun göaterdi. 
Daha iyi c.ynayabilirdi. Bilha~~a. 

seri olan amele fırkasını da santı '' 
yere vutau. Muhafazakarlara dayıı· 
narak hükumetini eJe aldı, bu fırka· 
ııın da mukadderatına hakim olac3~ 
derecede nüfuz kazandı. 

Makdonaldm sulhçu o1duğund3 
hiç i Üphe yoktur. Onun A~Tupa i~te· 
rinde bilyük bir muvaffaki}·et kaztıP' 
mamasının sebebi Avrupanm harpçı 
zimniy tidfr. 

Bununla beraber l\lakdonaldııt 
hiçten çıkarak \·e zaruret içinde ye • 

tişerek lngilterenin başına gcçmes~ 
lortlarclan ameleye kadar bütün sı • 
mflııra söz dinletmesi, tetkike değet 
bir bahistir. 

~fakdo11:1,tlr ta.nı~·onbr~ ı!>UJ.~ \ı" • 
nun biltUn sırrı inandığına son dere· 
ce samimiyetle inanmak, seciyesine 
dayanmak, kendi kunetine güyeniıt 
ve en sarp yokuşları yorulmadan tır• 
rnanmaktrr. 

Gene anlatıldığına göre Makdonal· 
dtn gözü önünden iki hayalet hiç e1'' 
sik olmazmış. 

Biri: Çıplak ayaklı bir çocuğuıt 
hayali. Bu çocuk kendisidir. Bu ita ' 
yal, l\lakdo11aldın hayatta attığı bet 
adımda sırtım ve ona: "Aferin!,, di• 
yordu. 

Ötekisi: 1911 )ılının h.aynJidiJ; 
çünkü o) ıl attasını, karınını n bit 
oğlunu gömıuüştü. 

Bu iki ha,·alet Makdona.ldın mu· 
'affa.ki) etine. ~·ardım eden iki bürü~ 
kunctti? 

ö. R. Doğrul 

lzmir panayırı hazırJanıyot 
h:mir, (Özel) -- Panayır komiteıİ 
toplandı. Yapılacak işler etrafırı· 
da uzun uzadıya müzakerelerde 
bulundu. Yugoslavya konsolos~' 

iyi oynayan Naciyi besliyeme.di. 1mmiteden bazı malumat istedi· 
Topu iyi kesiyor, fakat pas verir· Bu sene Yugoılavyanın panayıtl' 
den yine rakibine kaptırıyordu. mıza resmen iştirak edeceği anlı' 
Reıat eğe: çah!ırta iyi bir haf o - şılmaktadır. 
la bilir. ...,,..""'."'"' .. '"'"'""'"'~1'"'""""'•mm111 .. ~ıral"' 

Rebii: Arkada.tları kadc.r oynaa defalar kendiıine havadan vetilefl 
yamadı. E3ki hızını kaybetmiş gİ· paalatı taca atıyordu. 
hi idi. Takım toplu şekilde fevka!adt 

Fikret: Günün en iyi oyuncu • bir oyun çıkarmadı. Buna mukll' 
larmdan biri olmakla beı·aber sol bil Macarları kolaylıkla yenebil ' 
iç mevkEnde fevlcalade bir oyun di. Seged takımının bizim futbol' 
~ıkau.madı. daki dereceııi latanbulsporla Be' 

Raaih: iyi idi. Birinci devere- şiktaş arasındadır. Bu takıma k•r 
de c!aha iy; oynadı. Y nlmz topu §I muhtelit değil de takımlarırıı1~ 
biraz fazla havalandırıyordu. ayrı ayrı oynasalardı hile kazan•' 

Şaban: O kadar iyi oynayama- bilirlerdi. 

dt. Buna &ebep olarak ıeriye faz· Bilmiyoruz, acaba biz mi ful' 

la yarc!ım etmek mecburiyetmde bo!da çok ilerledik, yoksa mer~~; 
kaldığı söybnebilir. zi Avrupa futbolü mü çok düıtı>· 

Naci: Nişbeteıa a.z pas almakla Gönül iaterdi ki hiç tereddt;& 
beraber ~bk iyi oynadı. etmeden birinci suale evet ceY~ ' 

Yalnız şiddetli rüzgar birçok hını verebilelim! 
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lıl~ızını ne söyierse söyiesın, ~en 
yürü~Oğünı voı~an ıeri ~önnıenı ! 

General Gonzalvenin 
yıldızı neler söglÜlJOT? 

Bir ak!am, genaral Gonzalve, 
İspanyol karargahının konakladı • 
ğı köyde dolatırken srhirbaz (Za· 

mora) ya rastladı. 

Zamora kralı ziyarete gitmiş • 
ıe de, yanı çok kalabalık olduğun· 
dan Maryana bakında F erdinanda 
bir !ey açmadan dönmÜ§tÜ . 

Zamora kralı bir daha ziyaret 
edecekti. F erdinand, ihtiyar sihir· 
baza: 

- Sana ihtiyacım var! Bana. a· 
- w ' raııra ugra .•• 

Demi~ti. 

Zamora, General Gonzalveyi 
ıörünc6: 

- Burada bir köy evinde bir · 
kaç giin kalmak niyetindeyim. 

Diyerek kendisine bir yer gös· 
terilmeıini rka etmitti. 

Gomalve, sihirbazı kendi .:.da· 
ama götürerek: 

- Seni uzun zamandanberi gör
müyordum; Zamora ! Birkaç ay • 

danberi bütün iılerim ters gidiyro. 
Batımın ucunda baykuşların uğur
suz ve korkunç seslerini İ§itiyo -
rum. Hele §Öyle biraz dinlen de 
benim yıldızıma bakıver! 

Zamora: 
_ r-c::Kı •• J:Sakayım, '1edı, ta.kat, 

yıldızlar gece doğarlar. Ben ae • 
nin yıldızına baktıktan sonra ne· 
rede yatacağım? 

Gonzalve omuzunu silkerek: 

- Adam sen de .. Burası yaban
cı bir yer değil. Şu odada ikimiz 
de yata'biliriz. Yarın seni bu civar
da bir köylünün evine götürürüm. 
Orada yatıp kalkarsın! Diye ce • 
vap verdi. 

Zamora itiraz etmedi. 
Gonzalve sihirbazın yanına o • 

turdu: 

- Zaten hangi ~ve ~itsen, seni, 
bize ıormadan hiç bir köylü ka -
ıbul edemez. Pekala biliyorsun ki. 
buraları harp meydanıdır. Y a:ban· 
cı bir kimıenin dola§ması ve içi
mize a-irmesi yasaldır. 

- Bu yasaktan benim de habe· 
rim var, General! Ben kral ba:z • 
retlerini görmek için gc~mi~~im ... 

Batı kalabalıktı .. Birkaç gün son
ra yine ziyaretine gideceğim. 

- Ala ... O halde bu gece bura
da ka!ll'lm ! Dertl~iriz. Gece yıl • 
dızlar doğunca, bana talihimi söy· 
leı-ıin ! Ben de ıana yarın iyi bir 
)atacak yer bulurum .. , 

.... 
Gece yarısına kadar, geçmiş 

aiinleri anarak vakit geçirm\~le.r
di. 

Gonzalvenin yrldızı gece yarı· 
•rndan tam bir saat .sonra doğa • 
calrtı. 

Zamora, başını pen<:ereden cı • 
liannı, •• Gözlerini göke dik~i§, 
ibakryordu. 

Birdenbire batını salhyarak: 
- İşte, dedi, yıldızın doğdu! 
Ve ellerini birden göğsüne ka-

vuıturarak yıldızla konu§mağa 
başladı. 

Gonzalve ıihirbazı merakla 
dinliyordu: 

- Şeytana henziycn kara surat
lı bir adam senin ayağını kaydır
mak istiyor .• Çok yakında ıen bu 
tehlikeyi sezerek o adamın karana 
gireceksin! Böyle tehlikeli bir dö· 
vüıe atılmam arzu etmem amma, 
yıldızın böyle söylüyor .. Elini ka· 
na boyayacaksın ! İtte, bir de 
gen~ bir kadın görüyorum.. Sen 
bu kadının peıinde kotuyorsnn ! 
Ate9le oynamak çok tehlikeli bir 
hünerdir .. Bilmem bu oyunda mu
vaffak olabicek misin? 

Zamora sustu. 

Gonzalve mırıldandı: 

- Muvaffak olup olmayacağı • 
mı yıldızımdan ıor.. Benden ne 
soruyorsun? 

Zamora tekrar baıını kaldır • 
dı: 

- Batında kılıçlar, baltalar do· 
laJıyor ... ! Onun yüre~inde baıka 
birinin sevgisi yafadığını bildiğin 
halde, neden 'o kızın peıinden ko-
9uyoraun? 

Gonzalve sert bir sesle cevap 
...... .1:. 

- Seviyorum ... 

- Bo~, sonsuz bir ıevai. Bir a· 
dım daha atarsan, yürüdüğün yo· 
lun üzerinde ikiye bölüneceksin ! 

- Yıldızım böyle mi söylüyor? 

- Evet ... Tehlike var .. Gittiği 
yoldan hemen geri dönsün, diyor. 

Gonzalvenin canı sıkılmıştı. 
O, prenses Maryanayı çıldıra • 

aıya :1eviyordu. Hatta onu bir gün 
ensesinden öpmek çılgınlığım bile 
göstermiıti. Fakat, Maryana, ge
neralin bu harketini takaya vura· 
rak hoş görmÜ§tÜ. 

General Gonzalve iıte o gün • 
den sonra, prensese kartı yüreğin· 
de duyduğu ezginliği yt!nemiyor, 
damarlarının gün geçtikçe yanıp 
gerildiğini duyuyordu. 

Gneralin prensesle evlene • 
bilmesi için bir yol vardı: (Don 
Petro) nun yerine geçmek, yani 
serasker olmak. 

Kral k!Zlarını, bu makamda 
bulunanlar kolayca alabilirlerdi. 

1tte Gonzalveyi dü§ündüren bu 
çıkmazı geçmek gerekti. Bu, çet • 
r~fil, sert, çakıllı bir yoldu .. Sonu 
çıkmaz gibi görünen karanlık bir 
yoldu. Gonzalve bu yoldan yürü • 
meğe, Don Petro'yu alt etmeğe 
karar vermiJti. 

Zamoraya: 

- Peki .. Artık yeter, dedi, yıl
dızım ne söylerse söylesin.. Ben, 
yürüdüğüm yoldan geri dönmiye -
ceğim. 

(Arkası r·ar) 

Zanıora eski kumazlardandı. Çorum gazetesi 
Generale prenses Maryana ile gö- Çorumda bu adla çıkan hafta-
l'iiftüğünü söylememitti. İhtiyaı- Irk vilayet gazetesi on dört ya§ı -
•ibi11ba.z General Gonzalvenin pi • na airmittir. Arkadaşımızı kutlu • 
re. için yorganı yakmaktan çekin· lar, bundan sonrası kin de bun
~eıı bir adam olduğunu biliyor· dan önceki ıibi mutlu c;alıtmalar 

• l ve baıancılıklar dileriz. 

et 

Dil işleri 

Kılavuz için 
de! sler 
-29 

Davet etmek = Çağırmak 
Davet = Çağrı (dikkat ediniz, 

''ı,, yoktur.) 
Davetiye = Çağrılık 

Med'u = Çağrık, çağrılı 
Dıı Bakanlığı geçen ak§am yüz 

kiıilik bir çağrı yaptı. 
- Siz bu ıölene çağrık değil 

miydiniz? 
- Hayır, protokoldan çağr<· 

lık almadım. 

Dün akfamki çağrıklannı:z ara
sında kimler vardı? 

.y. ~ ,,. 

Bizim bugünkü duyuk1larımı;;. 
dün Ankara'clan gelen haberler" 
uygun değildir. 

En eyi gazete, çok değil, doğ-
ru bilget verendir. 

Kelime karıılıkları: 
Haber= (T. Kö.) 
Duyuk = Meımu 
Bilget = Havadiı 

"' lf. :(o 

Harim = Gizey 
Atatürk demiıti ki: "Düımanı 

yurdun arığ gizeyinle boğacağız 

= Düımanı vatanın harimi isme
tinde boğacağız.,, 

,,. ,,. ,,. 
Bu heıabınızı özürüt' mü yok· 

ıa hamürüt üzerinden mi yürütü
yor.unuz? 
Mııırda harb tutsağı idim;yurcl 

özlemi ne olduğunu orada gör
düm. 

Senden u:zak, doıtlardan uzak. 
gönlüm göresi atefi içinde yandı. 
durdu. 

Bir ıaltanat görkem uğruna 

yurcl ve halk ıırtınclan neler ba-
4ıal12ma%?..·-~-~--~-~-·~~ 

Savsa bağıılanmaz; unutsalık 
ho§görülür. 

Atatürk en büyük aytaç'ımız
dır. 

ismet lnönü Türk Hava kuru
mu Kurultayında en kıymetli ay
ta'lardan birini verdi. 

Onu, hiç bir iıte, k~ndime ay
tıç edinecek kadar küçülmiyece
iim. 

lı Bankcıaınclan adınıza 100 
liralık bir gönderi geldi. 

lıyarlarımı:zı saltanat yönet
gelerinin göndericilik hastalığın
dan ıağıtmalıyız. 

Bu misallercle ,.eçen kelime 
lrar•ılıkları: 

ye 

Ozürüt = Hasılatı safiye 
Hamürüt = Hasılatı gayri safi· 

Tutsak = Esir 
Özlem = Hasret 
Göresi = l,tiyak 
Görkem = İhtitan 
Unutsahk = Zühul 
Aytaç = Hatip 
Aytıç = Muhatap 
Gönderi = Havale 

- ULUS-

Asri mezarlık 
Belediyenin Zincirlilikuyuda 

yaptırmakta olduğu yeni me.:ar • 
lığm duvarları bitirilmiıti. Beledi· 
ye, bu it için büt~esine yetmi~ bin 
lira koymuş olduğundan, yeni yı] 
bütçesi gelir gelmez, mezarlığın 
yapılmasına başlanacak ve kış gir
meden bitirilecektir. 

Tramvay yolunun da mezarlı
ğa kadar uzatılması dü~ünülmek · 
tedir. 

Öz tarihimizi, öz dilimr"zi 
cümhuriyet öğretti 
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Sofrada su içmek adetimiz yoktur; 
. onun yerine ş!!rbet içeceğiz. 

- Siz de, doktor gibi, beni te· f 
selli ediyorsunuz değil mi? 

-11-
B1R1B1R1 ARDJSIRA GELEN 

SIRLAR - Öyle mi zannediyorsunuz? 
Size hakikati söyleyim: Dok'toru -
muzun bir prensibi vardır; tifa 
bulmayacak olan hastaları kat'iy· 
yen kabul etmez. Sizin burada 
bulunmanız, iyi olacağınızın en 
kuvvetli bir delilidir. 

- Fakat henüz beni muayene 
etmedi. 

- Siz onu daha tanımıyorau • 
nuz; onda öyle bir kuvvet vardır 
ki bir bakışta her ıeyi ke§feder. 

- Buna ben de inandım, hem· 
tireciğim, benim o kadar sakladı
ğım sırlarımı hemen söyleyiverdi. 

- O ne derse inanmalı. 
- Bana ne kadar iltifat etti; ne 

ümitler verdi. Her hastayı böyle. 
mi kabul eder? 

- Tabii, hepsine nezaket gös -
terir amma, !İZ başka . 

- Neden baıka oluyorum? 
- Demin ıöylüyordu ya, bir 

meslekdat kızırıuız da ondan. Bir 
de polis müuürü sizi tavsiye etti; 
buraya kadar getirdi. Elbette size 
başak yolda muamelede buluna • 
cak. 

- Bana içirdiğiniz ne idi? 
- O mu? Cay cinsinden bir ~ey. 

Yorgundunuz rla onun için. 
- O çok iyi bir §ey. Kendimde 

bir f erahhk, bir hafiflik duydum . . 
Öyle sanıyorum ki ben buradn şi· 
fa bulacağım. • 

- Zan değil, emin oJmalıar:nız. 
Zaten ağır l:iir hasta da değilsiniz, 
geçici bir zayıflık. 

Binnaz ba§hemşireden de ayni 
aözleri itilince kalbinde yeni bir 
iman uyanmağa ba§ladı. Doktorun 
odasında söylenilen şeyleri hem· 
ıirenin bilmesine imkan var mıy· 
dı? Bu kadar hasta ile uğTa§an 
hemşire de onda ağır bir hasta -
lık görmüyordu. 

Giyinmesini bitirmişti. Aynada 
kendisin daha başka görüyordu. 
Odayı gözden geçrdi. Hemşirenin 
dikkatile düzeltilen bu odada, bir 
genç kıza lazım olan her şey var
dı. Hemşire, artık giyinmesi bit -
mi~ olan Binnazı götürmek iste -
di: 

- Doktor sizi bekliyor. 
- Öyle mi? Buyurun gidelim. 
Doktorla polis müdürü sofra 

başında bekliyorlardı. Hemşire 
Binnazı getirdi. Veremin eritmek
te olduğu bir !;ehreyi örten sönük· 
lükte korka korka görünmek is • 
tiyen bir güzelliğin izleri belli o • 
luyordu. Nezir gülümseyerek de -
di ki: 

· - Küçük bayan, bizi açlıktan 
hasta etmek mi istiyorsunuz? Şöy
le, aramıza gelin bakalım. 

Binnaz durakladı; bu kadar 
iltifatı çok görüyordu. Poliı mü -
dürü teşvik etti: 

- Doğrusu sabnmız kalmadı; 
haydi otursana.. t 

İkisinin araı.:ndaki sandalyaya 
otul'du. Nezir neı' eli idi. Dedi ki: 

- Önce size şu~u haber vere
yim: Bizde, ıoofrada su içmek ade-
ti yoktur; onun yerine §er bet içe
ceğiz. Hem İ§l<ıh verir, hem bes -
ler. Polis müdürümüzün yemekle
rimizi çekinmeden yemelerini ri • 
ca ederim. 

Polis müdürü hastalığı için o -
lan bu imayı anladı ve gülümse -
di. 

Doktor yemekte sordu: 
- Bayan Binnaz, buraya gel • 

mezden evvel bir hastahanede bu· 
lunduğunuzu söylüyordunuz; sizi 
taburcu mu ettiler? 

Binnaz biraz düşündükten aon· 
ra cevap verdi: 

- Hayır .• Fakat .. Bu şa§ılacak 
bir ıeydir ! .. Ne çıkdım, ne de çı
kardılar!. 

- Gerçekten şa,ılacak bir ıey ! 
Bunu bize anlatsanıza. 

- Ben de bilmiyorum ki .. 
- Olur mu hiç? Siz orada-ı çı· 

kıyorsunuz da sonra nasıl çıktığı • 
nızı bilmiyorsunuz! 

Binnaz biraz yine dü§ündü; ya
vaşça dedi ki: 

- Siz rüyaya inanır mısınız? 
- Biraz. Rüya mı gördünüz? 

Hayırdır inşallah. 

- Haatanede yattığım zaman
lar sonumu pek fena görüyordum. 
Orada benden evvelkiler gibi, Ö· 

lümün miknatisine tutulduğumu, 
yavaı yava§ ona doğru gittiğimi 

anlıyordum. Bir gece rüyada baba· 
mı gördüm. "Eğer !İfa istiyor aan 
bu hastaneden çık.,, Diyordu. Ken· 
dimi ölüme teslim etmek istl?mi • 
yordum. Her gün ağlıyor, ısraı e • 
diyor, yalvarıyordum. "Beni hrra· 
kmız, gideceğim.,, Diyordum. Bı· 
rakmadılar. Yine l>ır gece betam 
rüyama geldi, "Kızım, üzülme, on• 
la.r bırakmasa da çıkacaksın; da
ha bir iki gün sabret.,, dedi. 

Binnaz biraz dinlenmek için 
sözünü kesti. Cemil, masala ben • 
ziyen bu sözlerin alt tarafını me· 
rakla bekliyordu. Nezir gülümse
yor, pek de önemlemiyor gibi gÖ· 
rüniiyordu. Kızının sözünü kesti · 
ğini görünce: 

- Yok amma, öyle yorulaı:ak • 
sanız, bizler vaz geçeriz. Hem ye· 
meğinizi yer, hem tatlı tatlı an -
latırı1mız. Biraz şerbetinizden iç· 
senize. 

- Hayır, yorulmadım; bu <:..n • 
Iattıklarım o kadar inanilmaz §ey
ler ki benim bile inanacağım gel
miyor. Her ne ise, gece .. Nasıl 
aöyliyeyim? lıte buna hiç inanını· 
yacakıınız .. Şeklini, hayalini he.tır
lıyamadığtm bir adam, babam mı 
idi, batkası mı idi bilmiyorum. 
Bana dedi ki: " Sabah erkenden 
kendini sokakta bulacaksın; polis 
müdürüne gidenin, müdürün ka -
pmnda duran odacıyı uyumu~ bu
lacaksın; odaya gir ve müdürün 
himayesini rica et.,, Ben heyecan· 
la gözlerimi açınca kendimi ao • 
kakta bulmayım mı? 

Poliı müdür~ düşünüyordu. 
Bunların hepsini hayal diye ka • 
bul edecekti; fakat "Odacıyı uyu
muş bulacakıın,, sözü kulakların
dan sivri bir çivi gibi ginnitti. Bu 
bir hakikatti. Kızın rüyaımda gör· 
düğü ister babası, ister baıku1 ol· 
sun, Hacı Yatar Ağanın gönder • 
diği mektupla bu hadisenin sıkı bir 
alakası vardır. "Yarın sabah has· 
taneden çıkaracağım ve polis ınü· 
dürüne iltica ettireceğim.,, Diyen 
Hacı Ya9ar Ağa, bu rüyadaki ha· 
yal ile biribirine karı,ıyor. BtJ na.• 
sıl halledilir, ne ile yorulur? 

(Arkası ı·ar) 



Macar montör Mösyö 
T oth, Bay Turan oldu 
İnegöl, (Özel) 

- On yıldanbe
ri memleketimi
zin endüstri yer
lerinde montaj 
ve fabrika işlet

me işlerile uğra· 
şan montör ve 
makinist Macar 
Bay T oth, Türk 
ve islamlığı ka-· 
bul etmiş, adı 
"T uran,, a çev-
rilmiştir. Turan 
dört yıl önce 
Türk vatanda§lı· Bay Turan, karısı ve çocuklariyle birlikte 

ğına kabulü için birkaç kere baş- leri vardır. Kasabamızdaki Ulu
vurmuştu. Turanın Türk tabiiye- dağ kereste şirketi fabrikasını ku
tine kabulü en son, Vekiller Heye-:, ı-an ve üç yıldanberi iyi bir v~rim
tinin karariyle sonuçlanarak ken- le i~leten bu değerli vatandaş 1-
disine bildirilmiştir. Turanın Türk negöl için bir kazançtır. 
endüstri alanında değerli hizmet- :t. :t. 

lzmirde yeni kız san'at J lzmirde tayyare kupası 
enstitüsü yapılacak maçları 
İzmirde bulunmakta olan Kül. 

tür Bakanlığı mesleki ve teknik 
tedrisat genel direktörü Bay Rüş
tü; yanında kültür direktörü Bay 
Ahmet Türk bulunduğu halde or
ta okulları gezmiştir. İzmir tecim 
(ticaret) orta okulası için önü

müzdeki ders yılında İzmir pana
yırı yanındaki eski Sakrekör oku
i ası yapısı kiralanacaktır. Bay 
Rüştü bu yapıyı gezmiştir. Ubay
lığm yardımı ile ikinci korclcnda 
arsası Şarbaylıktan temin edilmiş 
olan yerde kız san'at enstitüsü 
vapısının inşasına bu yıl başlana
caktır. Şarbaybkça 46 numaralı 
adadan enstitü yapısı için ayrılan 
10 bin metre murabbaıhk yerin 
az geleceği anlaşılmıştır. Daha 
beş bin metre murabbalık yer ek
lenmesi için Şarbaylığa müracaat 
edilecektir. 

:t- lzmir tütün rekoltesi - lzmir, 

lzmir, (Özel) - Bu haftadan 
itibaren lzmirdc tayyare kupası 
maçları haşlıyacaktır. Programı 

hazırlanmıştır. İlk hafta (pazar 
gün) Aaltay - K. S. K., Göıtepe 
- lzmirspor takımları karşılaşa
caktır. Maçlar 3 hafta devam e
decektir. Hasılat tamamiyle tay
yare cemiyetine ait olacaktır. 

Cemiyette, idare heyetine yar -
dımcı olmak üzere ikinci bir he -
yet teşekkül etmiştir. Bu heyet -
te, memur, esnaf, işçi, serbest mes-

lek erbabı vesairenin mümessille
ri vardır. Bunlar, kendi saha.la -
rındaki arkadaş ve mesleki hir -

lik üyelerinin defterini hazırlıya -
cak, onlarla temas edecek ve ha -
va müdafaasına yardımları için 

icap edeni yapacaklardır. C. H. 
Partisi nahiye merkez. ve ocakla -
rında da üye kaydına başlanmış -
tır. 

(Özel) - Bu yıl mıntakamızda· """"""""""""'""''".''"""":ı:ııııı•"'"'""''"''"lll"'"'""'""'""mı•ııııuuıumıı•ııı 
ki tütün rekoltesi 16-17 milyon hasını dolaşmağa başladılar. Yağ. 
kilo olarak tahmin edilmektedir. mur yağdığı takdirde rekolte de 
Ekicilerin enspektörleri tütün sa- yükselecektir. 

Aydılıda 
kadın kuduBir 

rarak öldü 

50 bin altın Bergamada 
gömülü mü duruyor? 

Vaktile Yunan teşkilatı mahsusasına 
için toplanan para 

Çinenin Apakköyünden Şeker- d 
ci Ali Rıza kızı Haticeyi bundan yar ım 
bir ay önce bir köpek ısırmıttır. 
Hatice ve ailesi hekime başvurma
mışlar) kocakarı ilaciyle vakit ge.1 
çirmişlerdir. 

Hatice bir hafta önce bi,. ço· 
cuk dünyaya getirmiş, fakat do
ğumdan sonra hali çok fenalaştı
ğından Aydın memleket hastane· 
sine getirilerek kadın servisine ya
tırılmıştır. 

Mütehassıs dokto,· bay Süley. 
man kadındaki halJerden şüphe · 
lenerek iç hastalıkları müteh~ssı -
sı bay Muhsinle konsültasyona 
lüzum görmüş, kuduz teşhis olu
narak Hatice tecrit edilmişse de 
bu sırada babası Aliyi ısırmıştır. 

Hatice tecridden sonra birkaç. sa
at yaşamış, şiddetli ıstıraplar için
de can vermiştir. 

tarif ettiği yerin, duvar enkazı al• 
tında kaldığı görülmüştür. Ha· 
san, Bergama hapishanesinde ah• 
konmuştur. 

İddiasında israr ettiği için haf· 
riyat yapılacaktır. Kendi anlattı' 
ğına göre Hasan bundan on iki yıl 
önce Bigadan bir kız kaçırmış, ni· 
hayet Salko ve Sinan adında ikİ 
haydutla arkadaş olmuştur. Bili· 
hare, Ayvalık taraflarından, Mi ' 
dilliden gelen Karazindan namıl1' 
daki Rumun kumandasındaki bit 

çete ile bluşmuş, Karazindan Ay• 
valıkta Pareşkeva namında bir be• 
rifin bıraktığı evde 50 bin liralı1' 
bir def ine bulunduğunu söylemiş• 
tir. Tesadüfen ev de boş olduğtı 
için define kaldırılmış, beygirle 
Bergamaya getirilmiştir. Kale du• 

f zmirde telefon iş/eri Defineyi arayan lzmir Emniyet mü- varları arasında para taksim edi• 
lzmirle Ankara ve İstanbul a- dürlüği.i Adli kısım başkanı lirken anlaşamamazlık çıkını§, Si• 

rasmda telefonla görüşenler pek Bay Hulusi Akgümüş nan mavzerle hem KarazindanJı 
çoktur. Halka kolaylık olsun di- hem arkadaşı Nikoyu öldürmüt• 

lzmir, (Özel) - Bergama. Ay- tu"r K · da d' ~ k dac• ye İzmir telgrafhanesinin alt ka" · · arazm nın ıger ar a s 

tında, İstanbul ve Ankara ile te- vahk ve havalisinde haydutluk ları kaçmışlardır. Geriye kalaıı 
lefon)a konuşmak istiyenler için yaptığı için 7 seneye mahkUm o- Hasan Sinan ve Salko parayı bu
bir genel görüşme köşkü yaptırıl- lan ve 6 senesini İstanbul hapis- raya gömerek uzaklaşmışlar, Biga 

hanesinde dolduran Pomak Ha - yolunda Elmalıçe§mede jandar• 
mışlır. 

Manisa, Balıkesir ve Avrupa san namında biri, Bergamada ta - manm pususuna düşmüşler, Hasa'" 
ile telefonla görüşmek için de her rihi kalelel" dibinde 50 bin altın H- mn kolu kırılmış, diğerleri öldii• 
türlü hazırlıklar bitirilmiştir. Gö- rahk bir define bulunduP!nu bil- rülmüttür. Bu paranm çok '!~,d 

ı d dirmi,, bunun üzerine lstanhııldan Ynn~n teskiMtı ns!2.hcıısıuuı ... J°'"-
rüşmelere başlamak için gene i- getirtilmiş, kısmı adli reisi HulU- dım için toplanan para olduğu tah" 
rektör)ükten emir bekleniyor. 

si Akgümüş tarafından Bergama· min ediliyor. Çünkü Paraşkeva 
Şehirler arası telefoniyle gö -

ya götürülmüştür. Fakat Hasanın bununla alakadarmış. 
rüşmdere ba~analıberi bir ay i -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
çinde 1245 görüşme, ayrıca 26 da :t. Manisa elektrik fabrikası yan-ı ~ lzmirde incir satı§ı - İzmir· 
ace)e görüşme olmuştur ve 1345 dı - Manisada gece yarısından de kuru meyva ihracatçılar llirliği 
lira hasılat elde edilmiştir. Şe- bir saat sonra elektrik fabrikasın- toplanarak, üzümde olduğu gibi, 
birler arası telefonund~ sık sık a· da bir yangın çıkmış, fabrika ta- incir alivere satışları için Hatları• 
rızalar olmaktadır. Arıza mınta- mamen yanmıtşır. Fabrikada bu- m tespit etti. Fiatlar, her haftş. 
kası Manisa - Akhisar arasıdır. lunan benzin ve mazot varilleri, vaziyete göre tespit olunacaktır. 
Arıza daha ziyade öğleden evvel yangın esnasında top sesine hen- 14 Hazirana kadar olan zamaıı 
oluyor. Enspektörler tarafından zer gürültülerle patlamışlardır. içinde, Almanya için Cenevin eks· 
yapılan tetkiklerde bunun bazı Nüfusça bir zayiat olmamıştır. trisnia 100 kilosu Eylül teslimi şar• 
düşüncesizler tarafından tellere--------------- tiyle 19 Türk lirası, birinci teşriıı 
atılan bazı eşyadan olduğu an • da bir eşek yuları bulunmuştur. teslimi 18, 75, İngiltere için ayni 
laşılmıştır. Hatta geçen gün Me - Telefon telleri daimi surette göz mahsul Eylül teslimi 16,5 şilin, bi• 
nemen - lzmir arasındaki hatta altında bulundurulmaktadır. rinci teşrin teslimi 16 şilindir. 

yordu. Nimet teyze bize Burhanı 

Kadıköyl'ala ~ıı~ııı~ıı~ııııı~ıımı~ıııııııı~ıı~ıiııı~ı~ıı ı l ın 
1Bursaya çağırmış ve red cevabı 

il almıştı. 

serpilen neşeleri ortalıkta bir ta -
ze bahar Y.arattı. 

Sandalı hafifçe aborda edip 
bu oynak giırühu, bu acayip çilin
gir sofrasını gözetliyenler birikti. 

Bir anket açıyorum. Her biriniz " 
den ayrı ayrı cevap isterim. Mese
la bir kız bir oğlanı severse ... Or" 
han, ne sırıtıyorsun öyle? Olmı " 
yacak şey mi? Bir kız bir oğlanı 
severse ... Diyelim ki seviyor ve an• 

lamak istiyor: O oğlan da kedisi• 
ni istiyor mu. Fakat kendini ele 
vermek istemiyor. 

~ııııııııııı 1111111111111111 B o aı a a ı 1 Sandalın kıç tarafında kuru -
• lan Orıhanm artık sabrı tükenmiş

ti. Baımdaki beyaz coni bereyi 

Tefrika numarası: 12 
Bahanın unuttukları da şunlar

'dı: Su, ekmek, merve. 
Baha - Eyvah! Diye alnını 

-dövüyor, sahile atlayıp eksikleri 
gazinodan almak, yahut dükkan 
açtırmak istiyordu. Hepsi birden 
çocuğun üstüne hücum ettiler. 

- Seni yezit seni, diyorlardı, 
dün gece kimbilir nerelerde sürt
tün, sabaha sarhoş çıktın. Ulan 
bizi öldürmek mi zorun? Ne ka -
dar tuzlu şey varsa getirmişsin, 
bir yudum su, bir lokma ekmek 
yok. 

Baha sahile atlamağa çalışı .. 
yor, Burhan bu teşebbüsün boş 
olduğunu, gazinodan bir şey ver -
miyeceklerini söyliyerek mani o -
luyordu. Bedriye ile Nesrin bu 
nziyetin tuhaflığına gülüyorlar. 
Mükerrem, yalancıktan yelpaze -
lenerek: 

Yazan: Safiye Erol 
- Of Y.anıyorum, yandım! Diyor. 
Necdet, bu curcuna altında şüp -
heli sallantılar yapan sandalın a -
kihetinden korkarak, durun, otu
run yahu, devrileceğiz, diye bağı
rıyordu. Necdet gene durgundu. 

Gündüzü ç.ok neşeli geçirmiş, 
fakat akşam üzeri koyda rastla -
dıkları Burhan, davet üzerine, ka
fileye kablınca Necdetin keyfi 
kaçmıştı. Burhan her yerde kar • 
şılarma çıkıyordu. Artık onsuz 
toplantı olmıyor. Mükerremle Or
han onu fazla bir hürmetle şımar· 
tıyor. Nesrin, Burhanı evvelden, 
·kendi ağabeyisi Cezminin arka -
daşı olarak tanıdığı için teklifsiz
ce (Burhan ağabey) çağırıyor. 

Bedriye ise görünüşte lakayt gÖ· 
ruyor, fakat Burhanın nadiren 
söylediği sözleri gözleri parlak 
bir koyulukla derinleşerek din1i • 

çıkarıp bil' yumrukla kafes tahta
.sına bastırdı ve elindeki kocaman 
şişeyi havaya kaldırarak: 

- Bana bakın çocuklar, dedi, 
hu şişe içindeki mukaddes mayi 
.sıcak olmak değil ya, fıkır fıkır 
kaynayıp da dumanı ağzından 

çıksa ben bunu içeceğim. Üstüne 
de bir tuzlu halk yiyeceğim. İşte 

bu kadar. 

Oturak yerini boşaltıp bir ga
zete yaydılar. iki mum diktiler. 
Mezeleri dizdiler. 

Sahillerden boşanan ışıklar 

derenin bulanık suları içinde yo
ğuruluyordu. Şimdi Kuşdilinde 

•halkın alakasını çeken iki şey 
vardı: Biri saz, diğeri bu yedi 
gencin sandalı. Beyazlar giymiş, 

göğsü bağrı açık, saçları tatlı rüz
garda savı-ulan yedi coşkun genç, 
'hepsi yakrşrklr, hepsi zarif ve çt1-
gın. Velvele ile köpürüp etrafa 

Gazinonun hanendeleri bile bu 
tarafı tetkik ediyor. Yalnız İzmir
li hafız, yeşil dalların arasından 

süzülerek inen ışıklar altında büs· 
bütün sararan· esmer alnım eline 
dayamış, dalgın. Bir aralık o da 
başını kaldırdı, Baha ile uzaktan 

selamlaştılar. Baha hafıza bir i -
şaret verdi. Sonra bir tezkere ya.
zıp taşa sararak gazinoya attı. 

Saz takmıı kağıdı okurken İzmir
li hafız Bahaya başiyle "peki!,, i
şareti verdi. Beş dakika sonra ga-

ı 

zinodan su ve buz gönderdiler. 
Saz, Bahanın istediği bir faslı çal-

mağa başladı. Şarkılar, geçmiş 
bir neslin duygusunu terennüm et
mekle beraber, sinirleri zaten 
gergin bulunan bu gençlere alev
li kamçı gibi tesir ediyordu. Hep
sinin gönlünde gizli arzular, hırs
lar, neler kaynıyordu. Nesrin bir
den·bire: 

- Bakın heni dinleyin, dedi. 

Öyle bir pundunu bulup 
araştıracak ki, erkeğin duy "' 
guları, düşünceleri meydana çık" 
sın, amma kız kendi sırrını saklı " 
yahilsin. Bu kız ne suretle hare -
ket etmeli dersiniz? 

Orhan atılarak bağırdı~ 
- bir mektup yazar ... 

Baha, dirseğiyle Orhanın böğ" 
rüne vurdu: 

- Balkahağı ! Dalğa geçiyor -
sun. Nesrin diyor ki: Kız kendi ; 
ni ele vermeden o adamın kalbi ; 
ni iskandil 'edecek. 

Orhan, sustum sustum. Baka -
hm siz de birer mücevher yumur'" 
layın, dedi. 

(Arkası var), 



: 1 Şundan, Bundan... 1 1 ° o o Ka~dı\l - .8-.,q_d.i_a ! o • 1 
Mısırda hattatlık yaşıyo~ Bayan\ar bu yaz nasıl &_~jilii~or:laır? 

-
1 1 

Dünycrııın lier ,.nritle J/a'ğu ıiilii lllmnia 'ila 6- -..ıler"l ~r J 
Bu üllıecle bcuıncdık ilerilemiftir. Bununla bnaber gene hattallılı il~ 
r~inen, hele el ile kar' anı yumağı kendine •an' at yapnnf lrimMln e~ 
ıilr defildir. Yulıardalti re.im, ha ••r Ü•tüne otararalr kur'an imn•ah 
etmelrte olan bir hattatı ııöateriyor. Hattat ferlilrlerini çılrararalr yanı
na koymuıtar. F alıat gariptir lıi bu rami ha.an bir Alman gaetai 
bunu anlamamı§, hattatın terlikle Tini çıkarmcuını Mü.lüman dininin 
bir icabı, kur'anın zaruri bir hülı mü olduiunu yuıyor/ 

ı n ı i ltere~e tekerlekU kn ıklAr 

lngiltere liıydcrrının lHızı yerlenn"le ilenlz iJncÜ b1illa~ ıaıitimet· 
re "Jerinliğindedir. Bu pelı ağ olan yerinde hatta lıayılılar bile ilnli
Yemiyerek karaya oturduğumlan, lngilizln mulatelil adacılrlar ara
•ında telınlekli ve motörlü kayıklarla gidip geliyorlar. Bunlara ka
.>ık demek, pek yerinde değil, daha ziyade bir nevi ulak araba vapuru! 
lıte, ruimde bunlardan birini görüyoraınu. 

M ar es ı I Pil su~ ski' liı 
Leh;dan Sü Ba

kanı M at~fal Pil
ıud dıinin i:ilümün• 
den sonra vtıftyet-

llamui açdmıt, di
mağının ünivern• 
teye tıp lalıülten· 

kıllli 

•raLiaı.... ' 
e, azıran içeriıın e ortaya o

nulan yazlık modeller görüyorsu
nuz. Şapka, kap, kostüm ve pele
rin ! 

BunlarClan yulmr:daki resimde 
aağda duran kadının giydiği kürk· 
lü kap, billiuıa yazın ıerince ıi
den akpmlarmda omuzlara alın
mak üzere tercihe değer. Bu kap, 
kürklü olmasına rağmen, bir man· 
lodan daha ziyade rahat giyiJme
ie elveritlidir. Biçimi, ne de ol
aa mevsimin yaz olduğu ıözetile
rek, yaza uysun çizilmittir. Eğer 
liava çok sıcak değilse, giyeni ter
letmez! Bu kapı ıiyen kadının öne 
doğru kenan ijik f&pkuı da, ıa· 
deliği niıbetinde ııktır. Gene yu
karda soldaki kadının yazlık elbi
ıeıi, tatlı kınnızı üstüne beyaz 
paralı hafif kumattandır. Eski za-

ba l k. bu iki liadmoı .. ,. fiivaletlerl, li;.. '\ rua ıl'.CV-:rır"Ja "da- r..:-!Yftl ler, bl· manın arap. cı arını? ze~ ıne 1 Y -'3' cumu uu ıgnc 
uygun renklı ve deıenh bır ku- sik ıaçın yerini lüle lüle kıvrılmıt rer ıüı ! Gene· aıağıda soldaki res• 

ne verılmenni, yii

refinin çıkardıp 

Clllnennin kabrine 
IÖrnülmenni, cese
dinin de yakılmcuı
nı vaaiyet ettiği 

maı!. Beldeki kemer, parlak ~; ve toplanmıt uzun ıaçm tuttuğunu me" geliiice,iaağdakinden'"""d:ha a
yah deridendir. Biçimde kol kıs- göıteriyor. çık renktev~h&~i>eıi"ekli bıiı"at
mının yukanıı bol, aıağııı darca- Aıağıdaki iki resimden aağda- tan' yapıbrt bir pelerfndir. Pele
dır. Bu kadının batındaki genit kinin pelerini, •taiı yukarı kap rinler de bU ;&z için ~antodan da-

1 kenarları yukarıya doğru kalkık tarzındadır. 1900 modeli timen- ha r&ıiat~giymeğe" elveritli olarak 
f&pka, tık olmamakla beraber...... difer teklini gösteren çengelli iğ- tavıiye,!diliyor. Hangisi hoıunu
modadır! Kartı kartıya konutan neler, düğme yerine takılmıtbr. za ıiderae,'onu .. tecrübe ediniz! 

IÖrnürülmüıtü. 

Bu vaaiyet yeri • 
ne getirilmiıtir • 
lq Tuimde Lehi•· 
fQn nıbaylarının 
Iİirnüıten bir kutu 
1Qfıdıkları göriilü • 
)or; bu kutunun i • 
~nde ihtiyar M a • 
reıcdin kalbi var • 
dır; Vilnadaki an. 

~eainin mezarına 
0 nulrnak üzere 

l>q.l'iilı tören ( me • 
'-irn.) ile 8Ötiirül. 
"1ektedir. 

ı Q S F9 ma -- ILO .......... 11Mtıtlllll .. 1r:_~llllHS"!_l1lılSl1~-SUll!'w .. 'm'd•tt 

Birdüğün · 
Buz üstünde patenle kaymakta 

bilha11a meharet gösteren ve ken- • 
diıine "Patinaj Prensesi,, denilen 
Viyanalı Fritai Burger, Japonyada, 
''inci Prenıi,, denilen Milyoner Şin
kiti Niıikava ile evlenmittir. Bu ev
lenme Japonyada ve A vusturyada 
genel bir ilgi ile kartılanmıtıır. Yan
daki resim, A vuaturyah kadınla 

Japonyalı kocasının yoptıkları bir 
leniı maçı faıılaıında ahnmıtllr .. 
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1 l'! 
(Başı dünkU Myımızdadır.) 

T)ün intiıar eden kısmın hültiaası: 
Dikson, Amerika da Tıp fa

kültesi teırlh salonunun bek
çisidir. Fakültenin hastaba -
kıcılarıne'an Edit adlı güzel 
bir kızla evleniyor. Bir ço -
cukları oluyor. Bir gün çocu
ğun beşinci yıl dönümü için 
evde hazırılklar yapılıyor. 
Ogün çocuk bahçeder oynar
ken, iki meçhul ndam, çocu • 
ğu kaçırıyor. Ak§am üstü 
Dikson Ye davetJiler eve gel -
diği znman, hUyUk analarını 
~ocuğuf\ oyuncakları arsın -
da baygın buluyorlart ... ) 

Nevyork polisi bir haftadanbe. 
ri Jüli'yi arıyor4u. Kaybolan co -
cuğun izi ıbulunamıyordu. ... 

Dikson fakülteyi brrakamıyor
du .• Bir iki yı1ı daha vardı. Bu 
müddeti tamamladıktan ıonra te
kp.üt olacaktı. 

Jülinin kayboluıu Diliaon gibi 
Edit'i de fena Jia?de ıinmııtı. Za· 
v~lh kadın itine e1ıkisi • ıibi ıarı • 
1'imıyordu. Çocujunun' yıldönü -
ı:ilnü teı'it edecekleri bir gecede 
fülinin kayboluıu, böyle yeni ku-

P/"_ " .. 

Nılmuş bir aile" için ne bü'-ük bir 
idi.ketti f ' 

Dikson, f akülteCleki imtih'anla -
rın ıonunu· bekliyordu .• İmtihan • 
~an ıonra iti hafifleyecek, ve ge -
ni~ bir nefoJ almak fınatmı bula
caktı. Tc~dh maıalarmdl\ki ölüle· 
ri gör ~l Ulc:e dainn ~o::uğunu hatır
hr or \ 'C ağiıyo:rclu. 

dece ıarı kıvırcık saçları gözüne 
ilitirıce: 

- Ah .. Kaybolan yavrucuğu • 
mun ıa.çlarına ne kadar da benzi
yor! 

Diyerek ağlamağa batlamııtı. 

19:1 

Deniz kuşlarını 
korumak için 

Ona da, ötekiler gibi, enıeııin- Lord Robert Cecil ve Mac 
den bir (muzadı taaffün) tırın • Donald'ın o§lu ortaya 
gası yaptı .. Ve örtüsünü çekti .. Fa- ahldllar 
kat, çocuğun ba§ını kapayama • f ngiHzlerin çok methur şa:hııi • 
dı .. Göıü çocuğun yüzüne ilitti. yellerinden bazılal"ı v® bunlar ara· 
Ve avazı çıktığı kadar haykırdı: unda Lord Roıbert Cecil ve Ram· 

- Jüli •. Sevgili yavrum! aay Mac Donald'in oalu aıağıdaki 
Mermer masanın üstünde ya • P 

tan küçük çocuk, Dikıonun kızı talep ve temenni ile Timeı ıaze -
idi. lıte ıol yanağındaki ıiyah be- teıine müracaat etmişlerdir: 
ni, uzun kirpikleri, genif alnı.. "Yağ yakan gemiler yağ artık-

Dikıon daha fazla bakamadı.. larını denize attıklarından bu yüz
Titriyerek biraz geriye çekildi .. ' den deniz kutları arasında büyük 
Ve yumruklarını batına vuı·arak: telefata sebep olmaktadrrlar. De-

- Çocuğumu boğmu§1ar.. nize dalan kuıların bu yağ artık· 
Diyerek bafırmağa ıbatladı.. lan ile vücutları ağırlaşıyor. Bu 

Dizlerinin üzerind d d ... J k ) . e u.ramıyor u. agı·r ı on arın uçmalarına. mani 
o.~k•on bu korkunç manzara ö • oluyor. Hatti zavaUı kutlar ·buse· 
nunde kendini kaybetmİ§lİ. bep)e hareket kabiliyetlerini kay· 

"" "' ;!/o 

Nevyorkun me,hur poliı hafi • 
yeleriden M. X. fakülte direktörü· 
ne bir müjde getirmişti: 

"Diksonun çocuğunu ıbir iki gÜ· 

ne kadar bulacağız. Memurlarımız 
Jülinin izi üzerinde yürüyorlar •. 
Ken:liıine söyleyiniz .. Sevinsin!,, 

Direktör ısabahleyin fakülteye 
çelir gelmez Dikıonu arattı. Ona 
bu sevinçli haberi müjdeleyecek -
ti. 

hederek yavaı ve ızhraph bir Ö· 

l~me duçar oluyorlar, ıahillerimiz 
böylece ölen yahut can çeki§ttlekte 
olan kutlarla kaplanmıttır .,, 

* "' * Dikaonu te,ri1h aa1onunôa lilila· 
O gün tetrih imtihanmda tale- madılar .. V c tctrihlhanenin 'büyük 

ı , :<: çük çocuklar üzerinde tetki- kapısı ardına kadar açık duruyor
Jc14t yapacaktı. Dikson geceyi fa ~ du. 

~u şikayet mektubunda yağ ar
tıkları içinde muzur maddeleri se· 
paratörler vurtaaile uzaklattır -
manın mümkün olduğu, hatta bu 
sayede yağ dahi tasarruf edilece· 
ği ve bu tasarrufun aeyaratörle • 
rjn masrafım koruyacağı kayde. 
dilmekte, Lununla hera.ller bu hu

ıutta •nıulusal bir aniaıma ya -
pılmac\an evvel aeyriıef ain tir • 
ketlerinin herbininin böyle yap • 
maları beklenmiyeceii, İngiliz hü· 
kumetinin uluıılar ıoıyeteıine mü· 

k:Htede nöbetç.i kalarak ıeçirmiı • '• 
ti. imtihan vercek taleıbeler tf"frih 

oalonundaki kadavraların etrafına 
ütütmüılerdi. 

Fakülte direktörii Uıamdan 
Dibonu çağırdı: 

- Yarın ıabahleyin talebenin 
imtihanı vardır. Teırih salıonuna 
getirilen çoculi ceaetlerjni iyice te· 
mi3le! ı 

· Dedi. Diliton akfam teırih ıa. 
"?nuna ıirerek kollarını 11vamı9 
v~ mermer maıalar üstünde ya • 
tan üç ~ocuk cesedini ili.çlarla' te· 
mizlemeğe baılamııtı. 

llkönce batta duran on iki yaş· 
larında bir erkek çocuğu cesedini 
ilaçladı .. Kulaklarının dibindeki 
kalın damarlardan eter §ırmgaları 
yaptı.. öteki de ıekiz yaılannda 
bir erkek çocuğu idi. Bunlar he • 
men hemen birer hafta önce öl ~ 
mü~ cesetlerdi. 

Fakülte aon günlerde çocuk ce· 
setleri buhııa!.;ta müşkülat ceki .. 
yordu. Bu itle uğratan gi;li bir 
şirket vardı .. (Ölüleri kaçıran çe· 
te) diye gazetelerin her zaman a
tıp tuttukları bu şebekeyi fakülte 
ele vermiyol'du. Za:bıtarun ıiddet· 
H arafhnnalarına kar§r, fakülte 
direktörü ilim ve fen namına bu 
çebekeyi himaye etmeie mecbur 
oluyordu. Zaten baıka memleket. 
(erde de böyle tıp fakültelerine 
çabıan 'gizli adamlar vardi?. 

Dikst>n, uzun yıllardan beri te§· 
rih salonuna mezarlıklardan geti
rilen sayısız ölüler görmü~il. 

Eıki bir alıtkanlıkla üçüncü 
m .. aya sokuldu .. Ceıedin üstün -
deki beyaz örtüyü açtı. 

Bot Jqlarmda bir kIZ ço<:u • 
ftt .. 

Fakat,o birdenbire bu çoc'1itun 
yüzüne dikkatli bakmamııtı. Sa -

Teşrih profeaörU talebeden bi • 
rine sordu: 

- V iicut ıoğuduktan ıonra, tek· 
r~r itliyen biı· kalbe raıtla.dınız 
mı? 

- Evet .. Kolumbiyada bir köy. 
lü,kadın ölüdükten beı ıant sonra~ 
dirilmif .. Kalkmıı. Bu kadım hen 
- dirildikten sonra - gözüınle 
gördüm. 

Sorguya çekilen talebe, tezin • 
de muvaffak olmak için, bu mev
zu etrafındaki etütlerini ·anlatı . 
yordu: 

- Şikago fakülteainde ele bu -

raeaat ettiği, •oıyetenin de muh
telif devletlere birer ıua) varaka • 
11 gönderdiği, fakat i§in ,imdiye 
kadar müıbet bir sonuca hağlana· 
madiğr yazılarak tikiyetnameyi 
imza edenlerin dünyanın denizci 
mileltleri arasında ıbi.rinci yeri a-

lan lngilterenin efki.rı umumiye -
sine Vi: ln:giliz matbuatına yeni • 
den müracaat mecburiyetinde kal-

dıkları bildirilmektedir. 

HÜSEYlN USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrsı 

Laleli Lütüf Aparhmaru saat 
4 .. 7 e kadar Telefon 22459 

na benzer bir .dirilme vak'aaJ ol • " lillllilnt•Oltlilllllilllllliilllillloıt•llliiliillllillUlllUtıoil•llilltliHUllll .. 911-lllHiJlll 

muttur. Bir tayyareci üç bin met. nara çekildiler .. 
red~n düıerek ölmüş, fa.kat vü • - Kadavra konU§uyor ! l ! 
cudü berelenmemişti. Tayyareciyi Diyerek haryetle birtbirlerine 
fakültenin tefrih salonuna getir .. bakıfıyorla.rdı. 
dikleri zaman, biz de o gece mek· Profesör birdeı:bire geriye çe
tepte misafirdik. Sabahleyin fa • kildiği zaman, mermer maıanm 
kültede inanılmıyacak bir haberle altında yatan bir adam gördü ve: 
karııla,tık: Tayyareci gece yarı • - Dikson .. Sen ıniıin? 
ıından sonra dirilmif dediler . Diye bağırdı. 

Profe3Ör ayni talebeye ıordu: Dikson, gece çocuğunu teşı-ioh 
- Bu çocuğu k~ç ya!ıe.da tah - maauı üzerinde görünçe çxldu-mıt 

min ediyoraun? ve bu saate kadar m~aanuı altın • 
- Beş ya§Jarında., da sızıp kalmıştı. 
- Kaç gün önce ö'ldüğünü an • Yarım ıaat, Jülinin keailmit 

Jayabilir misin? kolları ve bacakları, yarının fen 
T albe ağzını açamadı.. adamlarının ellerinde dolaşıyor • 
Nereden geldiği anla§ılmıyan du .. Ve zavalb Edit, yıllarca ken· 

bir se:s yükseldi: disinden saklanan hu ıırrı öğren-
- O ölmedi .. Onu kaçırmışlar- meden yaıadı .• 

dİ! ! ! Saçları ağarıncaya kadal' .. Be-
Pı-ofesör, talebeden utanma - li iki büklüm oluncaya kadar .. Me

saydr teşrih calonunu terkedip ka· zara gidinceye kacla.r, kaybolan 
çacaktı. Çocuklar hep birden ke - 1 yavrusunu bekledi. 

ı Yazan: Niyazi A.hmed Okısn Tefrika No. 

-
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T opkapı ve cıvarı 
Kırklar mevkii nasıl 

bir gerdir? 

Topkapı sarayının denizden görUnUşU 

8 Haziran 1325 günlemecini 1 
taşıyan ıon 'bir talimatnaıne, sa • 1 

ray ocalClarmda bulunanlar için j 
daha airr hükümler taşm;ulkta idi. r 

Bu talimatnameye göre ayağa 
yirmiye kadar değnek vurulurdu. 
Ocağa menıup tek kimse, ne dı -
§arda, ne de sarayın başka bir ye
rinde miıafir olarak kalabilirdi. 

~ . ~ 
Sarayın bq kapı gulamı ile nö

bet odau araımda koridorda et • 
rafı parmaklıkla çevrilmit "Kırk
lar mevkii., vardı. Bu ad, rivaye • 
te göre "Köaem Valde • Sultan,; 
itinde parmakları oli:lugun'dan öl
dürülenlerin gömüldüğü yer oldu· 
iundan verilmittir. 
Ağalar meaçidinin aıağııında 

bat kapı gulammın kapı11 ve kapı· 
nın yanında d~ "tahta haşı,, de • 
nen baş kapı gulammın oturarak 
maiyetine emirler verdiği sedir 
yeri vardı. Burada baıkau otura· 
mazdı. 

"Pap~luk,. denen yerin eski a· 
dı "Oı·tancı,, lara mahıuı llapi • 
sane idi. Fakat burada 'hapaediH • 
şin garip bir şekli vardı. Zenci ha
rem ağaları eskiden nef erat, or .. 
tancı ve hasillu adları ile üçe ay • 
rılırlardr. Bunlar, birinci sınıftan 
ikinciye geçmek için ramazt\mn 
on be~ini beklerlerdi. Ramazanın 
on betinci günü irade çrkıncaya 
kadar ortancıya yijkıelecekler bu· 
rada beklerlerdi. İrade çıktıktan 
aonra buradan çıkarlardı. hte bu 
da "hapiı olma,, nın "nlamı. 

Topkapı sarayının her daire -
sinin lbütün taf ailitını vermek için 
•Ülun ıütun yazı yazmak icap e • 
der. 

Bu yazdıkluımu~dan bıııka 
tehzade mektebi, matba.h ve 
eczaneden, paditahların, sultanla· 
rın yatak odaları, hamamlar, ve 
bir ıürü kötkler gelmektedir. Sa • 
rayda mevcut hemen her Vt'rin 

r • 

üzerinde beyitler ve yazılar var • 
dır. Burada ·miıal olarak bir pen • 
cere için yazıJ.mıı birkaç mısraı 
ahyoruz: 

Kasr içinde mazharı nuru ziva· 
" 

dar pencere 
Ruşenalık bahşeden bir ruşe -

nadır pencere 
Dembedem bundan girer kas1'In 

içine rüzgar 
Durduğu yerde güzergahı hava

drr pencere 
Kasrı sultan Ahmetli seyretme

ğe enmişdurur 

Sanasen iki kanatlu bir hama• 
drr pencere 

Şark ve garba açılır iki kanat· 
laıı: müdlam , 

Revzam kasrr şaha kışver kü • 
şadn· pencere. 

Seferli koğuıu birinci Ahmet 
kurununda yapıhnı!, ve 1331 yı • 

lında büyütülmü§tü. 1335 yılında 
d~ "Çin metheri,, yapdmıf h. Sa • 
ray hazineıi 1210 yılında üçüncü 
Selim tarafından tamir odilmi! ve 
1hüyijU,\JmUftü. Sofa camii 1223 clı 
ikinFJ.~limut tarafından, 1~75 de 
de Aıbdülmedt tarafından yeniden 
yaptırılmııtı. 

Mustafa pafa kötkü diye bah • 
ıettiğimiz Sofa kö,kü, 1704 de Ü• 

çüncü Ahmet tarafından. 1752 de 
birinci Mahmut tarafından b.mir 

ettirilmişti. "Hırkaiaaadet,, daire· 
sini birinci Selim kurmuttu. 

Birinci Selime Mekke Emiti Se· 
yit Berekatın, oğlu Şerif Ehunemi 

ile gönderdiği emanetler §~r • 
dır: 

Peygaınberin bir dişi, iki nali
ni, hn-katı - bu hırkayı Peysam· 
ber kendisi için güzel , bir ka • 
side yazan Ka'bı bin Züheyre he· 
diye elmİ!tİ - il:ıerinde Peygam • 
herin ayak i~i bulunan bir taf, 
Peygamberin seccadeıi, EblJheki· 
rin seccadesi, Peygamberin bir kı· 

lıç kabzası, oku, Nuhun tencere • 
ıi, Hazreti lbra.himin ka~•nı, haz• 

reti Davudun kıhcı, Mekkedeki al• 
tın oluk, Mekkede "Makamı lıbra· 

him,, in gümüş kapağı, Peysaınbe· 
rin sancağl, enbiyadan Şüaybin i• 
ıi.ar, hazreti Yuıufun gömleği, 

Mekkenin anahtarı, belki de Ba· 
hüttevbe denilen kapının kapağı, 
bir parça toprak, Peygamberin 

gusül suyu, dört halifenin ima• 
meleri, kıliçlarr, Cafer Tayyarın 
kılıcı, Halit, bin Zeyyidin kılıçı, 
illh ... 

(Arkası var) 

Konya dördüncü yerli 
mallar sergisi 

20 Haziranda a~ılacak, 10 Teıtl' 
muzda kapanacaktır. Yerlimalı ya • 
pan ulusal fabrikalarJmızın seraiYO 
katışmaları en dei;erli vazifeleridir. 

Ulusal Ekonomi ı•e A rttırnıtJ 
Kunımu 



lodos havada deniz üstünde gar ıonluk edecek bir adam, İ§te böyle 
olnı.ak gerek! 

- Onun rahatsızlığı neden ileri 

geldiğini kestirebilmem için, ne 

yeyip içtiğini iyice öğrenmem ge

- Ben, bütün yaz onu seveceğim. çünkü, Büyükadada muhteıem bir rek! 
köşkte oturuyor! F k B k' bü • - a at..... unu ımse mı· 

lngiltere Kralı Beşinci Corcurı 
tahta çıhııının yirmi beşinci yılı 
İiibileıinde, geçit resmini göremi
l'en kadın, önünde duran erkeğe 

söylüyor: 

~ Şapkanızı çıkarmazsanız, 

hiçbir şey göremiyeceğim ! 

- Bir türlü hatınma gelmiyor. 

''Atalet kanunu,, nu bulan kimdi? 

- Kim olacak?. Bizim ufak! 

-ftthireye aıkımdan bahseder
ken, "kalbimi, ayaklarının altına 
koymak iıtiyorum,, diyecektim. 
So v · , nra...... azgeçtım. 

- Peki, neden? 

- Ayaklarının lüzumundan laz 
IQ bü.yüh olduğunun farkına var
dım.! 

~===================== 

- Eğer bir koca, birkaç ıene 
q)lll( lb. . . k . . e.. e ıseyı gıyerse, mu tesıttir. 

ger ayni koca, karısının banyo 
~Yahatini reddederse, hasistir! 
~ Qbii bu bizim değil, karılanmı
trı dii.tu" •. •. ' nuıu. 

EGLENCE -· .... 2 S!Wff www 

ŞANSl 
Kendisinden lehinde olmak -

tan ziyade aleyhinde ıöz söylene
rek bahsedilen bir yazıhane sahi
bi, yazıhanesine yeni bir katip al
mıştı. 

Bir gün tanıdıklarından biri 
geldi. Eski katibin yerinde yeni -
sini görünce, söz arasında s.ordu: 

- Katibinizi değştirmişsniz. 
Neden? 

- Öyle icap etti. öteki katip 
hayırsız çıktı! 

- Y aa ! . E, bari bundan mem
nun musunuz? 

Y azrhane sahibi, misafirinin 
kulağına doğru eğilerek, alçak 
sesle §Öyle dedi: 

- Kendisi işitmesin. Sonra 
yüz bulur, şımarır. Fevkalade 
memnunum! 

- Oh, ohl. 

- Evet, çok memnunum! 
- Na.muılu bir genç demek! 
- Namuslu da laf mı? "Na • 

musu mücessem,, ! 
- Olur şey değil? 
- Evet, evet!. Sonra çalışkan , 

mı çalııkan, zeki mi zeki, maliı -
matlı mı malumatlr, terbiyeli mi 
terbiyeli! 

Misafir, başını sallıyarak, du
dak büktü: 

- Gene olur şey değil, diye -
ceğim !. Ne talihli adamsınız siz! 

- Öyle, değil mi? 
- Öyle de ıöz mü? Yazıhane-

niz için öyle bir adam bulmuşsu
nuz, ki ... Nasıl aöyliyeyim ... Böy
le bir adamın yazıhanenize gel -
mesi, .... Evet, bu namuslu, çalış

kan, zeki, malumatlı delikanlı, 

sizin bütiin eksiklerinizi tamam -
lıyor. Şansınız varmış doğrusu t 

Dalıa Az Değer ! 
Trende iki yolcu §undan bun· 

dan konuşmağa başladılar. Bir a

ralık biribirlerinin ne iş yaptıkla
rını öğrendiler. Biri aktördü, biri 

de banka direktörü! 
Banka direktörü, şöyle söyle

di: 
- Siz aktörsünüz, demek? A

çık söyliyeyim. Ben, sizin mesle -

Yerden göğe küp dizer gibi, ev 
eşyaıını üstüı;te koyan bir aşık, a· 
partm!ının en üst katından sevgi· 
lisini kaçırıyor! 

ğinize fazla bir kıymet veremem. =======-=====-=============== 
Beş senedenberi tiyatroya ayak 

atmıf değilim?! 

Aktör, onun bu sözünden alın
dı ve ıöyle dedi: 

- Öyle mi?. Ben, sizin ~esle
ğinize daha az değer veriyorum. 

Yirmi beş seneden·beri hiçbir ban
kaya ayak basmadığımı aöyler • 

aem, ne dersiniz?! 

1 ek Eldiven I 
- Seni hep tek eldivenle görü

yorum. Ötekini cebine mi koyu -
yorsun, ne:lir ! 

- Hayır, cebimde eldiven 
yok! 

- Şu halde? 
- Şu haldesi... Bu tek eldive-

ni bir kır gezintisinde yol üstün -
de buldum? 

Reklam! 
Bir otomobil fabrikası direk -

törünün çalışma odasındaki tele· 
fon çaldı. Direktör, telefon eden
le konuşmağa başladı. 

- Direktör siz misiniz? 
- Evet, benim! 
- Sizden gayet mühim bir 

şey soracağım. Fabrikanızda her 
otomobilin sekiz dakika ve yirmi 
yedi saniye gibi kısa bir müddet 
içerisinde yapıldığına dair bir 
reklam gözüme ili§tİ. Bu, doğru 
mudur? 

- Tamamiyle doğru! Bizim 
reklamlarımız, daima hakikatin 
ifadesidir. Bizde yalan, dolan 
yok ! Ve bu iıi bu kadar kısa bir 
zaman içerisinde başarmaktan, 
bütün ta'\"azuuma rağmen derin 
bir iftihar hissi, büyük bir mem -
nuniyet duyduğumuzu saklamak 
istemem! 

- Fakat, ben sizin gibi dü -
şünmiyorum. Bilakis! 

Direktör, kızdı. Sordu: 
- Bu, ne demek oluyor?. 

Yoksa siz rakip bir fabrikaya mı 
mensupsunuz? 

Kendisine şu cevap geldi: 
- Hayır, ben sekiz dakika ve 

yirmi yedi saniye gibi kısa bir 
müddet içinde yapıldığı yolun • 
daki reklam in bir hakikati ifade 
ettiğini söylediğiniz otomobil için 
hin küsür lira verecek kadar gafil 
r..vlanan bir nüşteı ~:- 2im ! 

Kısa Ve Uzun I 
Biri uzun, öteki kıta boylu iki 

kişi arasında bir konuşma: 
- Silindir şapka bana hiç mi 

hiç yakışmıyor. Hiç hoılanmıyo • 
rum! 

- Fakat, silindir ,apka giy -
mediğin zaman, benimle yanyana 
yürürken ufacık kalıyorsun! 

- Hiç de öyle değil. Sen be • 
nim yanımda kocaman görünü -
yorsun~ 

~··c.~ 
<-.,...""'·~· ...... 

yor! 

- Şu halde sebep anlQ§ıldı. 

Artık karnını doyurBUn! 

----~ 

Sık •ık konleranı veren profe
sör, dalgın dalgın düşünüyor: 

"Ben, yalnız konferans sırasında 

Uikırdt söylerim,, dedim. Bana, 

"ben, o sırada konu§mak ayıp sa

nırdım,, dedi. Acaba ne demek i ... 
J 

tedi?! 

- Eıki otomobilini ne yaptın?. 

- Yeğenim Ecvede sattım! 

- Fakat ...... Onunla aran açık 
değil miydi? 

- Evet ... O zamandanberi! 

Yarı çıplak bir halde kuli• ara sına lırlıyan dansöz, telaşla perde-
ciye aealeniyor: 

- Yetiı!. locamda bir erkek var! 
Perdeci, bu seslenişe karşı, şöyle diyor: 
- Ya ben?... Ben erkek değilmiyim? ! 





HAFTALIK 

Rad10 Programı 
l st. Levazım Amlrll§I Satın ı 

Alma Komisyonu illnlar1 

Piyade ve Atış okulu için 40,00(J 
kilo koyun ve 30,000 kilo sığır eti· 
nin IS Haziran 935 cumartesi gü 

nü ıaat 15,30 da kapalı zarfla ek • 

Uyuşturucu Maddeler 
inhisarından : 

10 HAZiRAN 935 PAZARTESi 
ISTANBUL: 
18,30: Jimnastik Bayan Azade 

Tarcan. 18.50: Fransızca deri!!. 19.20: 
llaberler. 19.30: Ell'e caz. Türkçe söz
lü eserler. 20: Konferans. 20.30: Rad· 
Yo tango orkestrası Türkçe sözlü e -
serJer. Bayan (Bedriye Tüzün). 

21.:30: Son haberler. Borsalar. 21. 
40: Profesör Liko Amar. Keman kon
seri. 22.10: PHlk neşriyatı .• 

BOKREŞ: 
13 - 15: Gündüz plAk yayımı. 18: 

Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
l:J: Konserin devamı. 20: Sözler. 21. 
20: Romen şarkıları. 20.35: PIAk. 20.:>0 
Söz ter. 21.0:>: Sarvas küatüoru. 21.40 
Şarkılar <Opera ve romanslar) 22: 
Piynıto konseri. 22.30: Duyumlar. 22. 
45: J{onser nakli. 23,15: Fransız ye 
Alman dilinde duyumlar. 

.ı\IOSKOYA: 
17.:30: Parti yayımı. 18.30: Konser 

19.30: Radyo piye.~i. 22: Almanca ya. 
yım. 23.0:>: !ngilizce. 24.0;>: :\facarca. 

IlCDAPEŞTE: 
:~O. ıo: Macar halk şarkıları. 22.30: 

Duyumlar. 23.20: Piyano konseri. 24: 
Sozhff. !!ı.n: Caı. ı.o:::;: Duyumlar. 

BELGRAD: 
20.30: Ulusal yayım. 21: Zagreb 

opeqısmdan röle. - duyumlar. 
VARŞOYA: 

21: Senfonik lrnnser. 21.45: Duyum · 
lar, sözler. :!2: Kattovitz'den röle: 
Koro ~onseri. 23: Duyumlar. 23.20: 
Salon orkestrası. 24: Sözler. 24.03: 
Bach konseri. 

BRESLAY: 
20.20: Jfanşık miizikli yayım. 21: 

Org konseri. 22.10: Köylü mızıkası. 
23: Duy~mlar. 23.30: Dans. 

11 HAZiRAN SALI 
lSTANBUL: 
18.30: Almanca ders. 10. Dans mu

siki~i (plıll\), 19,30: Balalayka orkes· 
trası. Koro. 20: Hııberler. 20.10: Kon· 
fera.ns, 20.30: Stüdyo orkestra kon
•eri. 21 : Radyo caz ve tango orkes • 
tralarr. Türkçe sözlü eserler. Münir 
.Nurettin. 21.30: Son haberler. Borsa· 
lar. 21.iO: Siret Ye arkadaşları. Ha • 
\·ayen ki tar konseri. 22: Plak ne~ri • 
yatı. 

IlÜKREŞ: 
1:3: Duyumlar. 13.05: Jan Marko 

rke tra~r. 13..45: Duyumlaı·. 14.05: 
n"' rin deYamı 14.15: Sözler. 14.35: 

Konserin devamı. 18: Plak. 19: Du . 
yumlar. 19.1:>: Plak. 20: Sözler -
21.20: Berlin Staats operuından na • 
kil: Richard Straus..o:ıuss'un "ARiAN. 
NE A UF N.AXOS~. Sonunda duyum· 
lar. 

MOSKOVA: 
17.30: Karışık konser. 19.30: Haf it 

ınuzik. 22: Almanca yayım. 23.0:i: 
Fransızça yayım. 24.0:J: Felemenkçe. 

BUDAPEŞTE: 
20.20: Radyo piyesi. 21.50: Berend 

radyo konseri. 22.30: Duyum!ar. 22, 
50: Şarkılar. 2-1.30: Çingene orkestra
ar. 1.0:i: Duyumlar. 

DELGRAD: 
20.ıo: Ulusal yayım. 21: P13.k. 21. 

10: Bel'Jinden röle: "Nnkil,. "ARI • 
ADXE AUF NAXOS,, adh R. Stra • 
u~'un opel'ası. 22.4:5: Sözler. 23.45: 
Sor.ler. 23.23: Orkestra ve şarkılar. 

VARŞOVA: 
20.30: Oda mllsikisf. - Sözler. 21. 

10: Şarkılı soJist konseri. - Duyum
lar. 21.:>!'i: Konferans. 22: Senfonik 
konser. 23: Dans korosu. 23.30: Spor. 
23.10: Küçük radyo orkestrası. 

BRESLAV: 
21: Duyumlar. 21.15: Ariadne auf 

?!axo~., adlı R. Straussun operası. 
2o: Duyumlar. 23.30 ı Gece müztfi. 

12 HAZiRAN ÇARŞAMBA 
fSTANBUL: 
18.30: Jimnastik. Bayan .Aza.de 

Tl>arcan. 18.aO: Fransızça ders. 19.20 : 
ans musikisi. (Plak). 19.30: Haber

ler. 19.40: Bayan Ha1ide (Monoloğ) 
20: Konferans. 20.30: Stüdyo orkes • 
tra koruıeri. 21: Radyo caz ve tango 

Sorkcstraları. Şan. Emine Ihsan. 21.30 
on haberleı· - Ilol'sa1ar. 21.40: Ba • 

Yan Ateş <Şan). 22: Plak neşriyatı. 
BUKREŞ: 

. 13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: 
~tblceanu orkestrası. 19: Duyumlar. 

2
9.15: Konserin deyamı. 2-0: Sözler. 
0.20: PIAk. "Yeni musiki,, 21.0S: E • 
~esco süvaresi "Senfonik C8erlerden 
:l.45: Enesco tarafından piyano ko~: 
8~rJ. 2?: Radyo orkestrası. 22.30: Du
~~hllar. 23.50: Konser nakU. 23.15: 
3 .. ~anca ve fransrzça duyumlar. 23. 

i> • Kon~eti'n devamı. 
MOSKOV.A: 

ile 17.30 r Gürcü m usikisi. 18.30; o. 
Ş ra ı>ar~aıaıı. 20.30: Edebiyat 21: 
~ •1!kılar. 22: Çekçe yayım. 23.05: Jn. 

ızce. 24~0:>: Almanca. 
BUDAPEŞTE: 

d 21.10: FiJharmonik takım tarafrn-
1.n konser. "Beethoven,, 23.20: Du • 
~1ar. !3.40: Çingen@ musikisi. 24: 
l o•c:ırtstan üzerine lngiJizce şiirler. 
• ., · DuYUmlar. 

DELGRAD: 
alı Hatlt havalar. 21.:10: Konfe • 

A. ~Yeni mahsul rans. 2L50: Plak. 22: Radyo piyesi, 
22.30: Şarkılar ve popüler konser. 
23: Duyumlar. 23.20: Radyo orkes • 
trası. 

VARŞOVA: 
20.30: Schumann'ın oarkılarmdan 

20.50: Reportaj. ~l.10: Salon musiki
si. 21.45: Duyumlar. 22: Chopin kon· 
serf. 22.30: Edebilat. 22.40: Polones 
şarkıları. 23: Spor duyumlan. 2.3.10: 

ıiltmeıi yapılacaktır. Tahmin be- 1 - Yeni mahsul 30 Eylül 1935 e rastlayan pazartesi akıamına 
deli 21,700 liradır. Şartnamesini lradar inhisar idaremizin İstanbul daki hususi deposuna ııetirilecek
göreceklerin her gün öğleden ev · tir. Yeni mahsul için lzmirde depo açdnıayacaktır. Getirilen her 
vel ve ekıiltmeıi için belli günd~ parti afyon için sıra numarası verilecektir. 

saat 14,30 a kadar 1627 buçuk li- 2 _ Bu müddet içinde getirilmeyen afyonlar ancak ertesi sene 
ra ilk tenainat mektup veya mak • yani 15 Haziran 1936 dan sonra o zamanki şartlara göre muamele gö· 
buzlarile teklif mektuplarını Top· 

Küçük orkestra konseri. 
BRESLAV: h 

recek ve idare bu tarihten önce bu afyonları ıatın almağı dütünmeye. 
anede satınalma komisyonuna 

ceııktir. 
21: Duyumlar. 21.15: Genç nesil vermeleri. (2878) 

yayımı. 21.4S: Duyum1ar haftası .. 22: .ıı. .., ~ 3 - Afyonu depoya getirme masrafları inhisar idareıine ait de. 
Şen haJk ske~i "Lob der Arbeit,, 23: ı g'"'ildir. Bu mallar alakadarları ta rafından depo içinde teslim ahna· 
Duyumlar. 23.30: Operet musikisi. stanbul Levazım amirliğine 

13 HAZiRAN PERŞEMBE bağlı kıtaat için 450 bin yumurta caktır. inhisar idaresi bunları is taıyon veya iskelelerden veya nak-
IST ANBUL: 21 H · liyat idarelerinden almaz. 
18.30: Jimnastik Bayan Azade azıran 935 cuma günü saal 

Tarcan. 18.:>0: Almanca ders. 19.20 : 15,30 da kapalı zarfla alınacak • 4 - Bu afyonlar için inhisar idaresi bir yıl içinde ardiye ve sİ• 
JJaberler. 19.30: Sigan orkestrası. tır. Tahmin bedeli 7875 liradıt. eorta istemeyecek ve mallar inhisar idaresi hesabına sigorta edilecek. 
20: J(onf erans. 20.30: Stüdyo orkes • 
tra konseri. 21: Radyo caz ve tanıo isteklilerin şartnamesini görme1' tir. 
orkestralan. Türkçe sözlü eserler üzere her gün öğleden evvel ve ek· 5 - Getirilecek afyonlar en az darasiyle beraber 80 kilodan a. 
(Avni). 21.30: Son haberler. Borsa • "Jt · · · d 590 ı· 63 k cagwı olmıyacaktır. Bunu temin için alakadarlar aralarındaki koopcra· 
lar. 21..ıo: Bayan Rita Mahmut. ~an. sı meıı ıçın e ıra ·uruş· Y 

2·~: Plak neşriyatı. luk ilk teminat mektup veya mak· tif teıkilatına ve çiftçi arasında hususi anlaşmalara istinat edebilecek-
BÜKREŞ: buzlarile tekliflerini saat 14,30 8 leri gibi komisyoncuları da araya lroyahileceklerdir. 
13 - 13: Plak ve duyumlar. 18: 

Radyo salon Ol'kestrası. 19: Duyum· kadar Tophanede Satrnalma ko · 6 - Ambara verilecek afyon ların idareye satılması mecburi de· 
Jar. 19.l . .J: Konserin devamı. 20: Söz· misyonuna vermeleri. (3) (3101) ğildir. Mal sahipleri afyonlarını kendi uhdelerinde ve ardiye, sigor. 
Jer. 20.20: Plak ''Fransız müziği 20. -------------- ta ücretleri idareye ait olmak şarti le tüm bir yıl muhafaza edebilecek .. 
43: Plak. 21: Plak ile Donizetti•nin • • 
"DON PAŞQUALE,, operası. "lstira· O • leri gibi başkasına da ciro edebilirler. Ciro muamelesini 16 kurufluk 
hatıerde r duyumlar.,, 8n1zyQ118 rl pul üzerine imzalı bir istida ile ya ı.;abileceklerdir. lstidad.a isim, soya· 

MOSKOVA: • 17 30 p · dı 11fat, tafsilatlı adres bulunmalı ciır. imza veya mühür mahalli, hü-
. .: artı yayımı. 18.3~: Radyo i ş L E T M E S i • 

bestelcrı ve orkestra konserı. 19.30. kumet veya noterlikçe tasdikli olacak ve üzerinde de fotoğraf hulu· 
Solistlerin ı·efakati ile orkestra. 22; Acente] eri: Karaköy - l{öprübaşı r.acaktır. 
Almanca 23.03: Fransızça. 24.05: ls • 'fel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
panyolca yayım. I•-- Han telefon: 22740 --iDii 7 - Bir yıldan fazla müddet i çin inhisar idaresince kesHecek az 

BUDAPEŞTE: J miktarda ardiye ve sigortayı, satma işi bitene kadar mal 6ahipleri öde-
. 20.50: Plllk. 21.20: Duyumlar. 22.30 skenderiye Yolu Çıngene müziği 23.20: Budapeştt yecektir. Afyonlar ancak memleketten ~ıkarılmak suretiyle ihraç e-

konser orkestrası. 24.15: Fransızça lZMIR vapuru 11 Hazıran dilebilir. 
geçen aya bit bakış. 24.30: Heinc • SALI günü uat 11 de lakende. · 
mann cazr. 1.05: Duyumlar. . 8 - Afyonların pıyasa evsafını haiz olmaları şarttır. Mağfufi O• 

BELGRAD: rıyeye kadar. <3ı99) lanlar imha edilir. 
20.30: Zagreb operasından röle ill••~•••••••••••iil 

''naki1., Verdinin "TRAVlATA,, ope • ZAYl Afyonlara 1 Tetrinievvel 1935 e raıllıyan ıah sabahından itiba-
rası. 23.t:i: Duyumlar. 23.30: Popüler ren o günkü duruma göre inhisar ~Jaresince fiat biçilecektir . 
!}arkdnr. 1 Haziran 935 tarihinde A. Ali v ARŞ OVA: 9 - Kesilen fiatı vermeğe ra 21 olmıyanlar ertesi seneyi yani 15 

Ahmet yazılı 931 tarihli musaddak 21.10: Şarkı - Piyano. 21.45: Du- Haziran 1936 tarihini bekleyecek ve ondan evvel afyonları muamele 
Yumlar ??· Senfonı·k k 2"32 mühürümü zayi ettim. . ' • _ ... • onser. w. : göremiyecektir. 
Tıyntro. 23: Spor duyumJan. 23 10 • Bu tarihe kadar ve bu tarihten 
Küçük ı·adyo ol"keı;ıtrası. 24.0.3: Piya: 10 - Teslim ettikleri afyonla rın ıatımı için müracaat edenler· 
no rnuslkt!!t t?14k) sonra da m.ezıkilr mühürle Ada _ 

BRESLA'' .• ' den mal alınırken anıbara teslim etme ıırasma bakılacaktır. 
' pazarı Türk Tiearet Bankası Gem· 

21: Duyumlar. 21.10: "Sonsuz bir lik şubesine, hiç kimseye borcum 11 - Mükerrerciye borçlarına mahsuben mal verecek çiftçiler 
• arkı,, adh skeç. 2:J: Duyumlar. 23.30: arasında fiatın tayini için Eylül sonuna kadar beklemiyccekler varsa 
~1.~ns müziği. ıt.l.3: Yeni koro ınüzi • ve senedim olmadığından ve ye· bunlar alım ve satım muamelesini aralarında bitirmekde serbesttirler. 
.. nisini çıkaracağımdan eskisinin 

IsTI~:~t~RAN CUMA hükmü yoktur. (7610) Şu kadar ki ileride hiçbiri fiatın le hine veya aleyhine verdiği netice. 

.18.:JO: Dans musikisi ve muhtelif den dolayı ondan sonra bir tikayetle bulunamıyacaklardır. 
Plakla~. 19.20: Haberler. 19.30: Eğe Gemlikte Küçük Kumialı 12 - Getirilen sandıklar iyice mıhlanmıt ve tellenmiş ve teslim 
caz. Turk~e sözlil eserler. 20: Konfe. Ali Ahmet edenin mühürü ile okunaklı ıurette nıühürlenmi• olacaktır. 
rans. 20.30: Stüdyo orkestra konseri ~ 
~1: Radyo caz ve tango orkestraları: y • ç k 13 - Sandıklar darasiyle beraber tartılıp teslim alınacaktır. 
.,,ı.3o: Son ~aberler - Borsalar. 21.40 eni 1 ti Neticede afyonlar morfin esası üzerinden satın alınacağmdan bu a-
Baya".' B,,abikyan (Şan). Piyano La . 
şenskJ. 2 ... : Plak neşriyatı KÜLTÜR ğrrlıim kuruma neticesi değiımeıi nin bir kıymeti yoktur. Ağırlığın 
BÜKREŞ: • SERlSl ::ı.rtma veya eksilmesi afyonun bede line tesir etmez. 
13 - 15: Plak ve duyumlar. lS: 

Rady!> ork~str:w;r. 19: Duyumlar. 19. No.: 18 14 - idareye getirilen afyon !ara muhteviyatı afyon olduğu bil-
~5: K~n~erın .. ~evamr. 20: Sözler. 20. dirilen tabiriyle ve teslim zamanın claki daran tartılariyle sandık mik-
.. 0. Plak. 21.fa. Radyo orkestnsr 22 ?5:. Oda musikisi. 22.30: Duywı::ıar: ! :'l.rlarını gösterir fotoğraflı makbuz verilecektir. 
22 .. >0: Radyo qrkestrası 23.15: Ecne· mahsul bi dilde duyumlar. 

MOSKOVA: 
17.:30: Konser. 18.30: Opera parça. 

l~rı .~9.30: Solist konaeri. 21: Bize't • 
nın CARMEN,, operasının radyo a· 
dap~~yonu. ~: Çekçe yayım. 23.0S: i 
lngıhzce.20.4t>: Almanca 1 

BUDAPEŞTE: • 
• 2?,.30: Peşte operarnndan: Puccin· 

nın M9DAM5 BUTTERFLY,. ope • ı 
ra.~'·. ;:- Duyumlar. 23.45: Çingene 
muzıgı. 24.30: Len Baker cazı. 1.05 : 1 Duyumlar. I 

BELGRAD: 
20.30.: Ulusal yayım. 21: Zagreb- ' 

den nakıl. 23: Duyıırnlar 23.20. Pla· k 
VARŞOVA: • ' . 
20.30: Piyano müziği - sözler. 21. 

1 

10: Radyo orke~trasr. 21.45: Duyum
lar. 22: Senfonik konser. 23: Spor 1 

duyumları, 23JO: Küçük radyo or • j 
kestrası • 

IlRESLAV: J 

20: Marş mrzıkası. 20.50: Sözler 
21: Ulusal müzikli yayım. (Koro, so: 
Io ve org) 2.3: Duyumlaı·. 23.30: Al . 
manruhu adlı yayım. 24.30: Dans. 

15 HAZiRAN CUMARTESi 
BUKREŞ: 
13 - 15: Plak ve duyumJar. lS: 

Radyo orkı:stı-asr. 19: Duyumlar. 19. 
~5: K~n.serın dev~ını. 20: Sözler. 20• 
...o. Plak. 20.40: Sozler. 21: Rad:ro en. 
zr. 22.30: Duyumlar 22 !!O. Ha k · ·•1 • rp ve 
''Eemanb.f

1
antazileri. 23.15: Duyumlar. 

ene 1 ere., 28.35: Konser nakli 
MOSKOVA: ' 
17··~0 : Parti Yayımı. 19.30: Radyo 

konseri. 22: Almanca yayım. 23.05: 
Fransızca. 24.03: tsveççe yayım. 

BUDAPEŞTE: 
20.20: Sarkr1ar. 21: "Kal hin g8z • 

lerI,, adlı rttdyo piyesi, 22.15: Çin~e· 
ne mfüılif. 23: Duyumlar. ıı.o: Ope· 

~ 
DlDERO 

Haydar Rıfat 

FELSEFE 

• 
tSTANRut 

1 <J:ı;; 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtUpanesi 

B. -Eski 
Eski mallar da yeni malların yukarıda ıayılan bütün tartlarma 

tabi olacaktır. Şu kadar ki: 
1 - Eıki mal getirenler ardiye vermeyecek iıe de bir senelik si. 

gortayı ödemek mecburiyetinde bu iunacaklardır. 
2 - Eıki mallar yani 1935 se neıi mahsulünden evvelkiler gerek 

tzmir gerekse İstanbul depolarına h~ılim edilebilecektir. 
3 - Eski malların ne tart ve şekillerle süreleceği keza 1 Teşrini

evvel 1935 aalı günü ilan edilecek tir. 

4 - Bankaya merhun olan es ki mallann inhisar depolarına geti· 
riJmeaine lüzum yoktur. Bunlar' için bankalar müddeti dahilinde in· 
hiıar idaresine beyanname vereceklerdir. 

5 - Yeni malı eıki yerine gös termek yolunda yapılacak muame
le aahiplerinin aleyhine ·netice verir. (3163) 

~ili. lllll~ll~~llll~ll1 

Selinik Bankası = ;::== 
= 

Tesis tart hl: t888 Fiah 38 t<uruş 

ra ~~~~~!1i/'O:>: Duyumlar. [dare merkezi: ısı AN BUL (Galata)~ 
20.30: Ulusal yayım. 21: Granich· -- T ürkiyedeki ~ubeieri : c:-: 

staedtenin ''ORLOY,, opereti. 24: ~ = 
Konser "Röle,, 1 lstanbul, (Galata-Yeni Cami) !"! 

VARŞOVA: '~ 
20.30: Şarkılar. - Sözler. 21.10: 1~- lzmir, Mersin 

Koro konseri. 21.45: Duyumlar. 22: ı§ 
Sözler. 22.ao: Büyük konser. 23: Spor ' - Vuoanlstandakl Şubele .. i : 
duyum lan, 23.10: Edebiyat. 23.:'I): 
Küçük radyo orkestrası. Selanik . Ati na . Pire 

BRESLAV: 
20.15: Alman koro şarkıları. 20.(0: 

Hafta duyumları. 21 ı Duyumlar. !1. 
10: Spiker müsab.ıı.kası. 23.30: Dans. 

Her nevi Banka muamelatı. 

ıll~llllliillll~llll~lililı 
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f ürk elbise deposun a 
FIRSAT 

Bahçekapı, Hacıbekir karşısında 86 numarada aradığınız 

her nevi hazır ve ısmarlama elbiseler yerli ve lngiliz kumaşları .. 

Fiatlarda emsali görülmemiş derecede ucuz. Taksitle muamele 

yapılır. Bir defa teşrif kafidir. Vitrinlerimize dikkat.. (7606) 

1 Devlet Ueıniryolları ve limanları isletme Uınuın iılBresi ilanıarı 
Muhammen bedeli "2730,, lira olan muhtelif §ekil ve eb'atta zım

para taşlan 8 Temmuz 1935 Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 

usulile Ankara' da idare binasında satıq alınacaktır. 

ı nıınmıııı1111ııııttııııııı11111111ıı111111111nııııı ılfl ı ı ıııı 1111 ı ı ı ı ıım ıı ı ı 111 ıı 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyatına e

bediyet için mal olmu§ emsalaiz 
romanıdır. Alişanzade tarafından 

Bu işe girmek istiyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile kanu. layık olduğu itina ile tercüme e . 
n..gn tayin ettiği vesikaları, kanum:n 4 üncü maddesi mucibince işe gir· dilmiştir. 27 forma - 125 Kunıı· 
meğe kanuni manileri bulunmadığı na dair beyanname ve tekliflerini tur. 

ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 1111ıırııııııııu1111ııııırnıııııu1111ırıııııııııı1111ııııııııııırı1111uıııımıııı1111 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire- Dr. Hafız Cemal 

gİnde, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde dağıtılmakta- Dahiliye MütehaHı•ı 
aır. (3184) 

Muhammen bedeli ile mikdarı a!ağıda yazdı elektrik malzemesi 
24 - 6 - 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı ı:arf usuliyle satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 120 8,94 liralık muvakkat teminat ver

meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni 

bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 e ka
dar komisyon reisliğine vermeleri :azımdır. Bu işe ait şartnameler 

parasız olarak Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve An· 
karada malzeme dairesinde da.ğıbl maktadır. (3185) 

146 kalem muhtel?fülcins elek
trik ma.lzemesi 

Muhammen bedeli 
16119.16 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di
vanyolundaki (118) numaralı hu ı 
susi kabinesinde hastalarlllJ kabuı 
eder. t 

Muayenehane ve ev tıe.lefonu 

22396, yazhk telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

• 
ı 

a 
çi ene 30 

veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktaları bi

ribirine öyle bir çizgi ile bağlamahsınız ki, belirecek 
Bekil bir insan başı olsun. 
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o o o 
Dün ve Yarın Tercüme 

Külliyatı'nı edinip okuyan iş
te böyle yetişkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka. • 
dar otuz kitabı cıktL Bu ka · 
dar z~ngin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin 

olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

o o o 
Yukarıdaki rakamlar arasını bir çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafasını çizebilenler, bu ~izdiklerini adresle -
riy!<? birlikte lSTANBUL ANKARA CADDESi, YAKIT YURDU ad· 

resine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KUR'Ada 

kazanan: 
·Birinciye Külliyatın otuz kitaplık bir takımı, 
lkinciye Külliyatın 20 kitaplık bir takınu, 
Üçüncüye Kiilliyatm 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 saat 12 de kur'anın çekilişinde 
herkes bulunabilir • 

........ ! ......................... . 

Maliye Vekiletinden • • 
· 1 - 2257 No. lu madeni ufak hk para kanununa tevfikan Devlet 

alacaklarına 45 kuruıtan alınmakta olan beher mecidiye, gümüş fia· 

1 ' tının yükselmesi hasebiyle altmış kuruşa çıkarılmış ve bu fiat .üzerin· 

den kabul edilmesi için malsandıklarına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gr~m safi meskulı 

ve gayri meskUk halis gümüşü 30 kuruştan satın alacaktır. (3122) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankarada Bankamız Fen servisinde çalıştırılmak üzere bir 

daktilo alınacaktır. 

1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olması ve iyi 
Almanca ve Fransızca bilmesi lazımdır. 

2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffakiyeti 
derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 

isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak üzere 
13 · 6 • 935 perşembe akşamına kadar Ankarada Bankamız Me· 
murin Müdürlüğüne ve İstanbul da Şubemize müracaatları. 

(3119) 
• ı 7 • • ı ~ :ı.r •· , 

ikkat Edinız . 
Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

5 Ev lıyoruzl 
Boğaziçinde -· Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy -

Y e,ilköy - Kızıl topraktan - Bo3tancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık köşkü ve yalısı olanlar, bunlara müşteri isti
yorlarsa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Köşk,, 
işaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup· 
ta kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malUnıat vermeli 
ve bir sezon için kaç liraya icar etmek iatediklerini bildirmeli
dirler. 

Sahibi: ASIM US 
:VAKlT Matbaa11 - lıtanbul 

Ne§rİyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGII.: 


