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Göring'in planı suya düştü! Kültür Bakanlığına 
Saffet Arıkan getirildi 

Yeni Kültür Bakanı 
Saffet Arıkan 

-

Barıs ·cin 
Savaş! 

hükumetleri arasında yapılmış o -
lan uzlaşma ve andlaşmaların. 

elbirliğini devam ettirmek ve a -
radaki tecime} ilişikleri uygun bir 

(Sonu Sa. 2. Sü. 4) 

Küçük yavruların 
armaganı 

Adana mensucat fabri
kasi bir uça l alıyor 

8eş bin lira armağan eden 
Tahsin ve Hüsnü kardeşler 

Türk Hava Kurumuna üye ya
zılma işi bütün yurtta gittikçe 
hızlanıyor. Bu arada birçok yurt
taşlar sadece üye yazılmakla kal
mıyor, ayrıca armağanlar veri -

Abidin Özmen, Başbakanın önergesile, bi
rinci genel müfettişlik ödevini üzerine aldı 

Yeni 'Kültür Bakanı 
Sallet Arıhan 

Arikan da bugün öğleden sonra 
makamına gelmiş ve memurların 
tebriklerini kabul etmiştir. 

=====awwwa- ~-. =====-== ------------ -----~-' 
BAŞBAKANIN . İZAHA Ti ! 

Ciftcilerin h~-rcları, 1 ~ 
yılda ödenmek üzere 
taksite bağlanıyor 

Ankara, 11 ( A.A.) - C. H. Parti Grupu bugün saat 15 de 

Antalya Saylavı Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında toplandı: 

Başbakan ismet lnönü, Türk çiftçisini daha çok korumak 

için hükumet tarafından hazırlanıp Kamulaya sunulan çiltçi 

borçlarını takıitlendirme kanunu layihasını izah etti. Bu izaha 

göre 1931 seneıi sonuna kadar çiftçilerin borçları, 15 senede Ö· ~ 

denmek üzere yüzde üç üremli taksitlere bağlanacaktır. 

Başbakanın bu izahatı PartiGrupunca alkışlarla onaylandı . 
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Avam kamarasında önemli sözler 

'' ltalya Süveyş kana
lını kullanamaz ! ,, 

yorlar, 

Dün de hava tehlikesini bilen "ltalya İçteki memnuniyetsizlikleri din-
üyeliğe yazılan inşaat mühendis- • • • 
lerinden mühendis Tahsin lbra - dırmek lÇID maceralar arıyor, fakat ... ,, 
hi.m Gürel ile Hüsnü lbrahm Gür
el adında iki kardeş beş bin lira 
vermek $Uretiyle yurtseverlikle -
rini göstermişlerdir. 

YAVRULARIN 
ARMAGANI 

Şehrimiz onuncu ilk okulu son 
sınf talebesi de yıl içinde topla -

(Sonu Sa . .'J. Sii. 1) 

Kamal Atatürk'
ün büyük eserleri 

ltalyan gazetelerinin lngiltere 
aleyhinde yazdığı yazılar bir yanr 
dan İngiliz gazetelerinden kartı· 
iık gördükten ba~ka bir yandaıı. 
da lngilterenin Kamutayında Ö· 

nemli söylevler verilmesine sebep 
oldu. 

Amele saylavı Attlee meseleyi 
anlatan söylevinde şu sözleri söy .. 

ledi: 
"ltalya hükumeti, gözleri, da-

' hili vaziyetten çevirmek ve preı· 
tijini yeniden ıağlamlamah için 
bir §eye şiddetle muhtaçtı. ltalya-

Tribün de Nasyon gazeteıin· da son derece vahim ifsizlik, yaı 
Yukarki resim, geçenlerde lra nda olan büyük yer sarsıntısı~ı~ 1 de çıkan bir yazı verici linanaal. vaziyet, gittikçe ar-

'>lerkez.i olan Asral'da çekilmi§tir. lran Şehin~ahı, bahçesinde, çok ıyı 1 Yedinci sa11zfam1zda j tan pahalılık. mütemadiyen al
t~rbiyc edilmiş bir kaplanı seyrediyor. Kaplan kendisini terbiye eden'·-----·--..... -----~ 
'herru.ırla oynamaktadır. (Sonu Sa. 10. Sü. 1.) Bay Eclen Con Saymenle 



Metaksas : Seçim sonucu 
krallık için uygun, diyor 
Yeni 

Parlamento 
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Devlet Demiryolları 
Memurlarının haremleri 

ve tekaütlükleri 
Anliara 11 (Kurun) - Devlet J Kazazedelerin dul kalan karı ' 

Demiryolları memurlarının teka- larııia kaydıhayat müddetince ve" 
ütlüklerine ve baremlerine ait la · ya tekrar evleninceye kadar soıı 
yiha Kamutaya verildi. Kurulmuş maaı veya ücretin yüzde 30 u nis· 
tekaüt sandığından yapılacak yar. betinde dul maaşı bağlanır. Dul 
dımların esasları !<)yldir: ' tekrar evlenirse kendisine iki bu· 
. Sandığa. iştirak ölüm, maluli - çuk senelik maaş nisbetinde taz " 

yet, yahut Devlet demiryolları minat verilerek sandıkla alakalarl 

Bir temmuzda 

Gönde_rilen önerqeler 
gözden if eçiriliyor ~ hizmetinden aynlmakla nihayetle· kesilir. 

top/anacak Ankara, 11 (A.A.) - Türk Dili Araştırma Kurumunun· genel mer-
. . kez kurulu, kılavuz komisyonunun burada bulunan üyeleri ile bi.rlik-

Atına: 11 ( Kurun? -Yenı Yu· te, kılavuz genel önergelerin gözden geçirilmesi itine başlamıştır. • 
nan parlamentosu bır Temmuzda Dün öğleden sonra Kurum merkezinde Başkan Saffet Arıkanm 
to~lanacaktır: . !unan hü~ômeti başkanlığında toplanı~arak yeni çal~Şmalarm yolu görüşülmüş ve işe 
reJım m~s~_les.~ ıçın :apa~gı gene- başlanmıştır. Kurum merkezi bu toplantıya dar geldiğinden Atatürk 
loyu ya onumuzdekı Eylülde yahut Anadolu klübündeki kendi dairesini gene bu ç.ahımaya vermek kay
gelecek Nisanda yapmağı dütün- rcuında bulunmuştur. Bugün de sabahtan Anadolu klübünde topla
mektedir. nılarak önergelerin gözden geçirilmesine devam edilmiştir. Toplanb-

Yunan batbakanı yakında te- lar her gün sabah saat ondan on iki buçuğa ve öğleden sonra iki bu
davi için Alman kaplıcalarına gi- çuktan altı buçuğa kadar sürecek tir. Bugün ak§am üzeri toplantıda 
decektir. bulunan üyeler çıkarken Kültür Bakanlığına giderek yeni Kültür Ba

Muhalif parti liderlerinden Pa- kanı ve Kurumun Başkanı B. Saffet Arıkan'ı kutlulamışlar ve yeni 
panastasyo hükumetin umumi bir ödevinde de iyi başarmalar dilemişlerdir. 
af ilan etmesi lazım geldiğini ıöy-
)emiştir. 

Yunan kabinesi yakında deği
şecektir. 

Yeni saylavların cumhuriyete 
yemin etmemeleri için parlamen
tonun toplanmasından evvel gene
loya başvurulmasını teklif eden 
Yunan ziraat Bakanı Teotoklis'in 
kabinede yapılacak deği§ik.lik sı
rasında istifa edeceği muhakkak 
görülmektedir. 

Muhalif partiler liderleri, kral 
ra.a o. f t c.:.. . ,.,_,...,.J • ..,c.&o ........ & .:.: ... :.. • .. 

çimde mağlubiyetinden bahse -
derken, artık hükUı:netin rejimi -
çin geneloya müracaat etmesine 
lüzum kalmadığını ve Yunan mil
letinin kralcılar aleyhine oy ver· 
mckle cumhuriyete bağlılığını is
pat ettiğini söylüyorlar. 
Metakıas Umudunu Kesmemi§ 

Atina, 11 (A.A.) - B. Metak
eas, Reuter aytarına aşağıdaki söz 

leri söylemiştir : 
"Seçimin sonucu, partiye kartı 

olmakla beraber, krallık için çok 
uygundur. Zira, hükfunetin bü
tün adayları (namzetleri), kral
lığın geri gelmesini adamı,Jardır. 

Hükfunet, kamoya baıvurma · 
dan da krallığı geri getirebilecek • 
tir. 

Ağır endüstri 
Sovyetlerin beş ay içinde 
piyasaya verdikleri eşya 

Moskova, 11 (A.A.) - Ağır 
endüstri şubesi lkincikanun • Ma
yıs devresi zarfında piyasaya 9 
milyar 212 ruble kıymetinde eşya 
vermiştir. 
. Bu rakamda geçen senenin ay

ni devresine nisbetle Y.üzde 25 faz~ 
lalık vardır. • 

.. " Alhn ıstih'scı.U , u • .ı .. :JO, t-1'.ır 

yüzde 67, aliminyum 99, çelik 31 
ve font yüzde 25 artmıştır. Kam
yo~ inşasında yüzde 32, lokomo
tifte yüzde 48, mar!andiz vagonu 
yüzde 135, kambine makineler 
beş misli, traktör inşası yüzde 20, 
asit sülfürik ve süpersülfat istih
sali yüzde 32, maden kömürü yüz
de 13 ve neft yüzde 2 artmıştır. 

Şako davası 
Vaşington, 11 (A.A.) - Şako 

davasına son verecek olan barış 
taslağı, sanıldığına göre, süel 
hareketin durdurulması için 12 
gün, taslağın parlamentolar tara
fından onaylanması için 20 gün, 
askerin salıverilmesi için de 90 
gün önel (mühlet) vermektedir. 

Venizelistler, Komünistlere · Bu önel, içinde doğrudan c!oğ· 
Oy V ermitler ruya görüşülecek ve bunlar sonuç-

Atina, 11 (A.A.) - Venizelist- lanmadığı takdirde, la ha ye kuru· 
lerin komünistlere oy vermi~ ol- luna başvurulacaktır. 
dukları, cumhuriyetçi şeflerden Barış protokolu 5 maddeliktir. 
Kafandaris ile Mihalakupulos'un !!!.!!!!!...!!!!....~~~~~~~~~~~~~ı 
Venizelist Neos Kozmos gazetesi- ladıkları sanılan komünistlerin 
nin fevkalade sayısında çıkan, kurultayda hiçbir oruntakları (mü
dünkü diyevleriyle gerçekleşmek- messilleri) olamıyacaktır. 
tedir. Öbür yandan, B. Metaksasın 7 

Çaldariı Hükumeti, Kararlarında saylav çıkaran krallık partisi de 
Tamamiyle Serbut ni&biğ oruntama (nisbi temsil) sis-

temiyle, ıimdikinden fazla say
Atina, 11 (A.A.) - Havas ay- lavlık elde edebilirdi. 

tarından: 

Çaldaris hük\imetinin utkusu, 
çok önemli olarak görünmekte -
dir. Anayaaa11 kamutayın 300 
saylavhğmdan 287 sini hükumet 
kendine sağlamıttır. 

Bununla beraber, elde edilen 
saylavlıkların fazlalığı, partizan
ların sayı itibariyle çoklukların -
dan değil, seçim ıiıteminin sal · 
tık çoğunluk aramamasından ile -
ri gelmi~tir. En çok ~Y toplayan 
liate saltık çoğunluğu kazanmamış 
olsa bite, seçilmif sayılmaktadır. 

Böylece, nisbeten epey oy top. 

• 

Bu sebeple her partinin kazan
mış olduğu oy ile oy vermeyen • 
!erin sayısı tam olarak bilinme -
dikçe, kesin bir sonuç göster -
meğe imkan yoktur. Bu sayı da 
ancak bu gece, yahut ki, yarın bel
li olacaktır. 

Bununla beraber, aşırı (müfrit) 
sağ yönet ayrış partisi kamutayda 
hemen hemen olmadığından Çal
dariı hükumeti daha şimdiden, 

kararlarında tamamiyle özgürdi,\r. 

Ulusal kamutay, 1 Temmuzda 
toplanacaktır. 

Basın Birliği 
Birliğin teşekkülüne ait 
beyanname hükumete 

verildi 
Ankara, 11 (A.A.) - Birinci 

Basın Kurultayı tarafından Türk 
Basın Kurumunu temsil etmek ü-

zere seçilmİ§ olan heyet, Türk Ba· 
sın Birliği'nin teşekkülüne ait be
yannameyi hükum.ete vermİ§ ve 
~-tlr ...... J,.6 ..... \.nk,,.. .. '). ".~1rl•Y-A ı::-.. ı:~ 
Atayı, . asba§kanlığa Giresun say
lavı Tarık Us'u, genel sekreterliğe 
Kütahya saylavı Naşit Uluğu, mu
hasebeciliğine de Nurettin Artamı 
seçmİ§tir. 

Yeni idare heyeti bütün yaz ça

lıtacak, Türk Basın Kurumunun 
nizamnamesini ve tetkilitmı ha
zırlıyacaktır. 

Buğday f iatları yükseldi 
Adana, 11 (A.A.) - Şimdiye 

kadar çok düşkün ıatılan buğday 
değerleri bugün ve dün birdenbire 
fırlamıftır. Önceden kilosu iki 
kuruş olan buğdaylarımız şimdi 
üç, üç buçuk kuruştan satılmakta
dır. Bu yüzden un ve ekmek de
ğerleri de yükselmiştir. 

Mevsimin ilk karpuz ve inciri 
çıktı, bağlarda üzümlere bel düş
müştür. Bir haftaya kadar paza
ra ineceği umuluyor. 

Çin - Japon durumu 
Tokio, 11 (A.A.) - Kabine 

toplantısında başbakan demiıtir 
ki: 

Çin - Japon durumunun yeni 
bir geliıimini beldemek lazımdır. 
iki ülke arasındaki anlafmazlığın 
dostça kotarılması için yapılan ko
nuşmalar, iyi bir yolda yürümek
tedir. 

iKi ViLAYETTE VALi 
MUAVINLlGl 

Ankara, 11 (Kurun) - Yeni· 
den 2 vilayette vali muavinliği ku
rulması ve Ankara vali muavini B. 
Salahattinin aylığının 90 liraya çı
karılması layihası bugünlerde Ka
mutaydan çıkacaktır. 

ENiS BEHiÇ 
Ankara, 11 (Kurun) - Mül-

ga yüksek iktısat meclisi umumi 
katibi Bay Enis Behiç'in Devlet 
Şurasına tayin edildiği söylenil
mektedir. 

2ir. Askeri hizmetler için ayrdan- Kazazedelerin öz evlatlarına 18 
lara, kanune.n m~zuniyet sayıla - yaşına kadar, son maaşının yüzde 
rak, kısmeu maa§ verilirse sandık 15 i verilir. 
aidatı maa§ yemviy:elerinin ü~e · İdarede stajyer müsthadem i)e 

rinden kesilir. Maluliyet veya ö- fevkalade ahvalde çalıştırılz.cak 
lümden başka sebepler-le ayrılan • muvakkat amele ücretleri ihtiyaca 
lar sandığa t~m üç yıl iştirakten göre hariçteki amele ücretleri eıa~ 
Önce ayrılmıılarıa kendilerine hiç sı üzerinden verilir. Hayat pahalılı 
bir şey verilmez. 3 seneyi doldur- ğı olan yerlerde, devletçe verileıı 

duktan sonra ayrılanlara tasarruf mesken zammı, gibi, mesken taz · 
sandığı mevduatı faizsiz fakat esa- minatı verilir. Bu tazminat mesk~ 
sen mevduata her sene zammedi · ni idarece temin edilmi§ olanlar3 
len temettü ile beraber tekaüt san· verilmez. 
dığı kısmındaki mevduatları da Sicili müsait bu1unan memurlara 
faizsiz, temettüsüz olarak kendi - ve müstahtemlere iki senede bir 
1erine iade olunur. İstifa ederek ay 29 Birinciteşrinde hizmet zammı 
rılanlara veya muhillü haysiyet verilir. Bu zammın haremdeki 
ve namus bir cürüm ile üç ay ve da şekli §Öyledir: 
ha ziayde hapis, hidematı amme · Derece Asgal'ı Azami Yapıla· 
den mahrumiyet, sürgün cezalarını ücret ücret cak zaıt1 
istilzam eden hallerde bulunanla
ra yalnız kendi mevduatları veri -
lir. 

Sandıktan yapılacak yardımlar, 
maat bağlanmaıı, veya bir defalık 
tazminat verilmesi §eklinde olur. 
T sarruf veya tekaüt sandığına tam 
on bet ıene bilfiil İ!lİ-rakten sonra 

hi<: bir it göremiyece]{ aerecede 
malul kalanlara, sandıga lamam 
beş sene İ§tirakten ıonra tekaüt 
olmuşken ölenlerin dul ve yetimle
rine sandığa İştirakleri tarihinden 
itibaren, on beş seneyi doldurma • 
dan it göremiyecek kadar malul 
olanlara, bunlardan ölenlerin dul 
ve yetimlerine maaş bağlanır. 
Maaş bağlamak şeklindeki bu 

yardımlar, vazife mukabili alınan 
ıon aylığın veya son maluliyet ma
aşının hitamından itibaren veril -
meye başlanır. 

Tahıis edilecek maaşın yüzde 
ellisi avans olarak verilir. Sandık· 
tan bağlanan maaılar aylık ola -
rak ve petin verilir. 

Vazife batında otuz bet sene 
hizmet gören veya altmışını doldu
ran ıandığa dahil memur ve müs -
tahdemler tekaütlüklerini istiye • 
bilirler. 60 yaşını dolduranlan i • 
dare tekaüde sevkeder. Memuı· ve 
müıtahtemlerin hizmetleri ydları • 
na göre lekaüdde alacakları, asil 
maaşlarının yüzde nisbetleri şun • 
)ardır: 

15 - 35, 16 - 36, 17 - 37, 18 -
38, 19 - 39, 20 - 40, 28 - 48, 
29-49,5, 30-51, 31 - 52,5, 
32 - 54, 33 - 56, 34 - 58, 35 
ve daha fazlaıı için son maaı ve 
ücretlerinin yüzde altmışı tekaüt 
maa~ı olarak verilir. Tekaüt, malu 
liyet maaf'ları kaydıhayat §adile· 
dir. 

Vazife batındaki kazalardan 
malul kalan veya ölen sanrlığa 
dahil memur ve müstahdemlere 
İ!lirak müddetlerine bakdmaksı • 
zm !U Jekilde tazminat verilir: 

Aldıkları son ma~ veya ücretin 
yüzde 60 ının beıte biri hizmet 
müddetlerine zaınmolunarak elde 
edilecek miktar ıon maaş veya Üc· 
retin tutarına eklenerek yüzde 80 
ine zammile, ikinci yüzde 70 inin 
zammiJe 3 dereceden maluliyet 
maaıı alırlar. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
ö 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
19 

A 
B 

A 
B 
c 
A 
B 
c 
A 
B 

601 
501 
451 
401 
321 
281 
244 
208 
ı rl 

151 
130 
113 
97 
83 
79 
67 
61 
57 
53 
49 
46 
43 
40 
37 
33 

700 
600 
500 
450 
360 
320 
280 
243 
~vı 

176 
150 
129 
112 
98 
89 
82 
76 
72 
68 
64 
61 
58 
55 
55 
48 

667 
667 
328 
326 
260 
260 
240 
203 
"ou 
166 
133 
108 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

-

Ter fi eden, yüksek dereceyi 
dahil bir vazifeye geçen memut 
ayni zamanda zammında istih -
kak kespeder. 

YENi YOLCU UÇAKLARI 

Ankara 11 (Kurun) - Bayın

dırlık Bakanlığı, hava yolları nak~ 
liyatını düzeltmek üzere yeni yol' 
cu uçakları alacaktır. MuntazaııJ 

hava seferlerinin Temmuzun or -
tasında hathyacağı anlatılıyor. 

AÇIK V ALILIKLER 

Ankara 11 (Kurun) -Açık Vs• 
liliklcrin tayinleri bu hafta içind~ 
yapılacaktır. 

KOL TÜR MÜDÜRLÜKLERİ 
KA TiPLERiNiN AYLIKLARI 

Ankara 11 (Kurun) - Huıııtİ 
muvazeneden umumi muvazeneye 
a'lınan Kültür Müdürlükleri maaf 
ları hakkında Kültür BakanlığıO" 
dan salahiyetli biriıi: 

" - Buna dair kanun layih~ı' 
nın encümendeki tetkiki bitmittit· 
Kanun Kamutayca kabul edilir e· 
dilmez maaşlar verilecektir.,, dedi• 

KAMUTAYIN YAZ TATiLi 
Ankara 11 (Kurun) - Kaınıı' 

tay pazaı-tesi günü raz tatilille 
başhyacaktn . 
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-ı--.~~~~~.~~~5~· 
-l_ışaret er 1 
liberal devletçilik 

vel~!~: ,~::!:~~.~~~ Kurşuna karşı can kurtaran cüzdan ! 
''- Biz liberal devletçiyiz! . 
"-Ben liberal devletçiyim, de

seydi ona söylenecek söz yoktu. Bu 
Yeğit de böyle ayran içiyor, der-
dik. Fakat yazıcı bu kadarla kal
mıyor, karşı tarafında cephe al. 
el ığı par tinin kararlarını gene par· 

Dün Galataaa garip bir cinayet oldu. Vurulan adam 
kurtuldu. Vuran bir kaza kurşunile öldü 

ti~i gazetelerde, bir parti yazıcuı .

1 
.. 

gıbi söylüyor. Söylemesi de bir · ·· · 
Şey değil, fakat kararlan öyle bir . ' 
şekilde tefsir ediyor ki insan buna ..,..,. .·. 
Yapmak için ya ashabı kehl mağa- . 
tcuında uykuya dalmalı, yahut ela 
açık bir davayı böylece aksi bir 
§ekilde göıtertr. .. J: i:-.h c.~·ık, açık 
söyliyemiyecer;i gizli kapaklı clü
fÜnceleri olmalıdır. 

Sinsi bir taktik, son günlerde 
Parti kongresinin kararları üzerin
de dQlCJ§ıyor. Manaları tahril ile 
söze bCZ§ltyor. 

Halkçılığı, liberal demolı:ra.si 
mana.ana alıyor. Devletçiliği li
beralizmin inkiıaf t için tutulan 
bir yol sanıyor. 

Halkçılığın karıılığı liberal, 
burjuva demokrasisi değildir. Bur
iuva liberal demokrasisi elemek, 
Parçalanmıı ulusu, partilere bö
lünmüı, ve başından ıonıına ka
dar ıınıf kavgasına batmı§ bir 
memleket elemektir. Bu durum 
Avrupa tarihinde bir gerçe ola
rak yaşandı, geldi, geçti. Bu 
tarihin bir zorağı idi. xvı ncı 

yüzyıldanberi Avrupada perde 
perde eğemenliğe başlayan srnlf 
(ki bunun Avrupa ki toprak 
Bcthiplerinin •o•yal yerini alrnıı
L:ıraı. ı:.uerınde attın, gümüş, miı-

~evher gibi değerli maddeler var
dı.) Ekonomiden felseleye, felse
s·declen hukuka kadar bütün /ak
törlere haclar her ıeye keneli clam
l!asını vurdu, bütün devlet cihaz· 
larını kendi hesabına göre işletti. 

XIX uncu yüzyıl liberal bur iu· 
vaların kurdukları demokrasilerle 
el oldu. 

Liberal burjuvaların kurdukla
rı, sınıflara bölünmüı, uluslu 
clevlet siyasal ve ekenomik dere
beylik rejimini gübreliğinde filiz
lenmiş, ekonomik derebeylik top

raklarında •ararıp solmuştur. 

Türkiyede halkçı sözünü Tür
kiye bölüklü, parçalı bir ulus ha
lini alacak diye manalandırmaya 
~tılıımak bütün XIX uncu yüzyıl 
tarihine yeni baştan başla demek
tir. 

Bu bir taraf tan hayatı durdur
~aya savaşmak, nehirlere tersine 
ak, ihtiyarlara çokcuk ol, elemek
ten baıka bir ıey değildir. Bir ta
raftan ela kötü bir demagoji ile 
bir partinin kararlarını yanlt.§ ve 
Qksi istikametlere sürüklemek e
l'tlelidir. 

Sadri Ertem 

(Sonu Sa.: 4. Sü.: 1) 

Otomobil dıtınaa kalarak ölen gencin nacqı görülllyo~ ..:_ 'K.azaYı yapan §o1!fr •• ·. 

Dün Galatada bir cinayet olmuş dıkla geçerken, Sadık oğlu Niya - mı§br. Haıta, burada tedavi edi -
tur. Hidiaeyi yazalım: zinin idaresindeki 1821 numaralı lirken ölmü§tür. Muayenesinde 

Galatada Fermenecilerde dok - otomobil kendisine çarpmıf, ve ye- nezfi dimağide~ bir damarı patlı· 
san bir numaralı boyacı dükkanın·' re yıkmııtır. Fakat ağır yaralandı- yarak öldüğü anlafılmıştır. 
da motörcülük yaıpan Nikonun ğı için ölümden kurtulamamıştır. AGAÇT AN DÜŞTÜ 
usta Y aıeften alacağı varmış. Ni • Şoför yakalanmıştır. Alemdarda, Üsküp mahallesin · 
ko uzun müddet alacağını alama· lKl KiŞi DE DÜŞMEK NETiCESi de oturan on üç yaşında İrfan,, 
m~ıından kızmıı ve dün elde et - ÖLDÜLER komşusunun dut ağacına çıkmış, 
tiği bir tabanca ile ustasını öldür • Cibalide yenibütün sokağında dut yerken muvazenesini kaybede· 
meği aklına koymu§tur. Yasef, ge· 10 numaralı evde oturan sandalcı rek düımÜştür. irfan, bir demir 
ne borcunu vermemekte ısrar e - Mehmedin altmı§ yafındaki annesi parçasının üstüne düştüğünden 
dince. Niko çıkardığı tabanca ile Fatma, sokakta giderken birdenbi- kalçasından ağır surette yaralan • 
ustasının üzerine ateş etmiştir. re düşüp baygınlık geçirmiştir. mış, çocuk hastanesine kaldırılmıı· 
llk kurfunu tam göğsü üzerine yi. Bayan Fatma otomobil ile has • tır .. 
yen Y asef, hemen yere yıkılmış · taneye götürülürken ölmüştür . Mu TAŞINAN DEMiR - Sirkeci • 
tır. ayenede dü§me neticesi öldüğü an· de Mimar Kemaleddin mahalJe • 

Niko, Yasefi vurduğunu görün· laşdmıştır. sinde Demirci Basmacıyanın dük -
ce, tabanca elinde ıaıkrn bir halde • :t- :t- kanından demir taşıyan hama1 
.ıcoşnıaga oaşıamtş"ttr. ı-aoanca se- n.ocamuau,.,c:1. pa§aUd oo' ou .noıuoL~, .. , .r-l-'--- .. ~cıuu;~ acr.rıa.eu-

ai üzerine etraftan birçok kimse · medresede oturan altmış beş yaşın- dinin burnuna çarparak yaralamış 
nin koşuşmağa ve: da Mustafa da odabaşı sokağında tır. 

- Tutun.. giderken birden fenalaşarak yere Mustafa yakalanmıştır. 
-Kaçıyor... düşmüttür.Bu vaziyeti görenler po KAMYONLA TRAMVAY -
Diye bağırmağa başlamışlar. Bu lise haber vermi!ler, polis Musta - Dün saat 17 de Maçkadan Eminö· 

sefer Niko büsbütün şaşırmış ve fayı Gureba hastanesine kaldır - ne gitmekte olan vatman Alinin 
elindeki tabancayı yere düşürmüş- p• k• f I idaresindeki 131 numaralı tram-. 
tür. Tabanca yere dü§ünce patla· ıyangODUll Çe 1 • vay arabası, Perapalas önünde, 

mıı ve çrkan kurşun Nikoya rast· mesİne başlandı Tep~b~!ına .~itmekt~ ~la? çim~n· 
lamıştır. Niko: to yuklu !Ofor 1braıhımın ıdaresm-

- .A:h vuruldum .. Diye bağıra· On dokuzuncu tertip Tayyare deki 3952 numaralı kamyona çarp· 
rak yere yıkılmıştır. piyangosunun ikinci çekilmesi dün mıf, her ikisi zarara uğramııtır. 

Nikonun yanına gelenler. Onun Asri sinemada yapılmıştı:r. On bin YANAN DEPO - Beyoğlu me· 
kanlar içinde yuvarlandığını gör - lira 13631 numaraya çıkmıştır. Bu zarlık sokağında Pandeliye ait bir 
müşlerdir. Niko bir müddet sonra numaranın yetmiş beş aşağısı, yet· depoda yangın çıktığı yazılmışb. 
ölmüştür. mit beı yukarısı iki§er yüz lira o- Yapılan tahkikata göre binanın 

morti alacaklardır. Keşideye bu Tam ·hu esnada Nikonun attığı 70,000 liraya sigortalı olduğu ve 
sabah devam olunacaktır. Munta -kurşunu göğsünden yiyerek yere yangının •binada çahıan iıç.ilerin 

yuvarlanmış bulunan Yasef inliye· zam numara listemiz lO uncu say- attıkları sigaradan çıktığı anlatıl· 
fadadır. rek gözlerini açmıştır. Yapılan mu mıştır. 

ayenede Yasefin göğsünde hiç - Berberler de hafta Tahkikat ilerlemektedir. 
bir yara bulunmamıştır. Göğsüne ) • ) SARHOŞLUK KAVGASI -
gelen kurşunun, Yasefin cüzdanı· tatİ İ İsti yor ar Kumkapıda iıkele caddesinde A· 
na raıthyarak etine geçmemiş ol- Hafta tatiH yapmak istiyen her· ram, Zare ve Hayık adlarında üç 
duğu ve Yasefin korkudan bayıl · herler vilayete baş vurarak bütün ' arkadaş sarhoşlukla biribirlerile 
drğı anlaşılmıştır. berberlerin diğer esnaf gibi kapa· kavga etmişlerdir. Polis her üçü· 

1BAHÇEKAPIDA ACIKLI BlR lı bulunmasını istemitlerdir. nü yakalamıştır. 
KAZA Vilayet bu dileği, gözden geçi- SADIK ÇIRAK - 8eya21tta 

Dün saat 14 de Bahçekapıda a- rilmesi için esnaf mürakabe kuru- Bakırcılarda demirci Armanağın 
cıklı bir kaza olmuş, Mehmet adlı luna göndermiştir. yanında çalışan çrrak Keğork, us -
bir genç çarpan bir otomobilin al- Berberlerin dilekleri kabul edi- tasının dükkanda unuttuğu iki li
tında kalarak ölmüştür. Mehmet, / lirse pazar günleri onlar da diğer rayı diikkan kapandıktan sonra ge· 
Hasan ecza deposu önünden san· esnaf gibi kapalı bulunacaklardır. lerek çaldığından yakalanmıştır. 

Qlleclebilmek için... mecbur olurum, diye •• 
~ - Muıolini Habeı meıeleıiniı ... Habqlerle belki ..• Almanya ile Avusturya me- ı 

•eleıi üzerinde anlcqmak iıtiyor-Iİ 
muı .. 

... Acaba tınlCJ§abilirler 
ne dersin? •• 

İ Gezintiler 1 
Yeşil ölüm! 

Dünkü gazetelerin hemen hep
sinde, Almanların buldukları "Ye
fil gaz,, ı anlatan satırlar vardı. 
Büyük ıavaştanberi alabildiğine 
koıan z.elıircilik, bana biraz ela 
lennin dağa çıkı§ı gibi göründüğü 
için bu yeni gaz duyumunu özen
le okudum. Y aıil gaz~n ötekiler
den ayrılan özenliği, maske tanı
maması, §İmdiye haclar gazlere 
karşı kurulan bütün siperlerden 
gücünü kaybetmiyerek geçmesi -
dir., Adı ye§il olan bu yeni zeka 
engerejinin rengi yokmuş. Koku -
su duyulmazmış. Cansız §eyler 
üıtünde iz bırakmazmı§. Canlıya 
raalayınca da bir solukta yerelere 
serermif .. 

Dünyanın be§ parçası harıl ha
rıl maskelenmeğe çalışır, bu uğur
da tonlarla altın harcarken, apan
sız gelen bu duyum, gönüllerdeki 
son kurtula§ ıııklarını da söndü
recek sanırım. Yirmi yıldır in
sanlı/, ardı arkası kesilmez bir ko
§U ile, kendisini kovalayan ölüm
clen kaçıyor. 

Neleı nefese kavuştuğu ıiper
leri, kendiyle ölüm arasına koya 
koya artık koruduğu canından dcı 
bıktı. Tarihin hiçbir çağında a
dam oğluna can bu kadar ağır bir 
yük, gövde bu kadar düşmanı çok 
bir varlık olarak görünmemq~ir. 

ÇağclQJ kimyanın bir Çakırcalı 
ha/asiyle çalııtığını herkes $Öyle
cli. Kızıl potalar önünde çalııan 
bilginlerin "Mefistofelu,, den ka-

lır yeri yok. N e::le mikrobu do/i;.. 
torluğun burnunda dansediyor. 
Fakat mikroskop altında ölüme 
çare değil, ölüme en kısa yol ara· 
,, .. ,..,,. 

Bu gidiıle korkarım, bıçak ke
miğe dayanacak ve ölümden be
ter olan bu bulanık, çarpıntılt beJı.. 
leyif perdesi parçalanacaktır. 

Yalnız yüreğime su serpen bir 
nokta var: Bulunduğu söylenen, 
ate§ tulumbaları, alev aynaları, 

•an iyeci e yüz kur§un atan makine
liler, mikroplar, allı, yeşilli ga:z· 
ler, lalanlar ve filanlar döğüş a· 
lanlarında umulduğu kadar kor
kunç değillerdir. Korkulan ger
çek, ortaya çıkınca, çok kere bir 
korkuluk karşısında kalırız. Ni
tekim mitralyözlerin ıınandığı va
kitlercle: 

- Ağzından dolu gibi kurşun 
saçıyor. Artık ıavQ§ta bir tek ki
şi sağ kalmaz! 

Denmiıti •• 
Bu bezginlik, bizim ıimcli her 

gün onların önünde çarpı§mış yüz
lerce arkadaıla karıılaşmamıza. 
engel olamadı. Gazi ele, bomba
yı da, tüfeği de, kılıcı da adam 
kullanacaktır. Onun d4 canı var. 
O ela onun gayguındadır • 
Yirmi yıl sonra bütün bu yeni si
lahlar denenmiı ve sinirle yüreğin 
hepsine üıt geldiği anlQ.fılmış bu· 
lunacaktır. 

S. Gezgiu 

Bay Gülüm - AnlCJ§amıyacak 
ne var ki, Avuıturyayı aralarında 
tak.im ederler ••• Olur, biter! .. 
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Kısa 

-- Şehir---• 
Haberleri 

1 OKULLAR 

GÜMRÜKLER lÇlN - Gümrük 
ve inhisarlar bakanlıiı tetkikat ıu • 
beai direktörü Bay Mustafa Nuri ile 
muamellt şubesi direktörti muavini 

Hakyerinde yeni bir dava 

Harbiye okuluna 
girme şartları 

Bu okula girmek için tam def' 
reli liıe mezunu olmak. 16 yafıO' 

, dan küçük ve 23 den büyük olaıl' 
mak lizımdrr. 

Bay Celldet tetkikat yapmak ör.ere G A k d G •• lf 1 ' 
d••n::!r::;::::~ıı:;1r.:;~.- enç rap a ını u emin taş arı. 
de gümrük itleri üzerinde tetkikat · 
YQ&caklardır. d 1 (C 5 

TEctM ANLASMA·sı-Bu)gar. Hakyeri kapısın a Elmas, pırlanta, ihangirde yaşın· 
Buraya Kültür Bakanlıiınc' 

tasdikli yabancı liselerle liıe deri' 
ceıinde olan diğer okullardan ta• 
lehe alınır. Yalnız bu talebe evvr 
la aüel liselerde bir imtihan geçirİ' 
ler. 

Türk ticaret anlqmaıu bugünden i . ablan tokat '• k ) d v • ı 1 d b• k t •• ' 
übaren tatbika bqlanmıştır. ça 1 . •••• egı . a ır ıza eca vuz. 

YÜKSEK MÜHENDiS OKU • 
LUNDA - imtihanlara dtinden iti • 
baren başlanmıttır. Bu okullarda im
tihan bir Temmuza kadar sü~cek . 
tir. • ' 

Liberal devletçilik 
ve bizim devletçilik 

_... (Vıtyam 3. ıagı/anuzda) 

T ürlriye laal"'dıfımn luırfdıiı 
tlemoluai clejil, (Popülizm) tlir. 

• • • 

Bir aoukatla müba,ir 
araaında hadiae oldu 
lstan'bul adliye dairesinin en üıt 

katındaki üçüncü hukuk hakyf'ri 
salonunun kapııı önünde dün .Pt 
12 de hir tokat hidiaeai olmuttur. 

iddiaya ıöre, üçüncü hukuk hak 
yerinin mübatiri Kimil, lıakyerin· 
deki bir davada bir kadmın awka. 
tı olan Hapiden, yüz 1etmit ku · 
ruf kaydiyeyi iatemiı, avukat Hay· 
ri "müekkilem verecek, ondan al,, 

!irinci nolrta, bizim 4eolefsili· demittir. 
fe verilen anlt11rttlır. Bu sdfın Tir· Bunun üzerine mübatir Kamil, 
iriye cleulet~iğini bir neoi lıima· parayı kadmdan iıtemit, kadın da 
yecilik, lnırjuualar laaalnncı yır her nedenae vermemittir. Müba. 
pdan bir c:in• inlaimredılr eıqmalr- tir, parayı ondan da alamayınca, 
ttlliırlar. Bunlara •ör• Türlriye tekrar avukatının yanına gitmif, 
liberalizme ııitrnelı ~n lerclf •er· vaziyeti anlatıp paranın tarafın · 
mayelm, itim böylece himaye dan verilmeıi iıteiinde bulunmuı· 
etmelrteJir. Bu yolan arlrannJa tur. Bu ıırada avukat hiddete ka • 
bir liberal elıonomi latnJtm fİ%" pılmıı, "acelen ne?,, diY.e çıkıtmıı, 
litlir. mübqirin yakuma yapıımıı, va· 

Son Parti lıonwrai 1111 noktayı kaamı çekmit ve bir de tokat atmıt 
tla ayclınlattı. Devletin ödevleri hr. Bir iddiaya ıöre de, mübaıir 
c:raırncla ekonomik daoalar balan- mukabelede bulunmutlur. 
Juğunu lıulıin ltattarla tinlattlfı Kapı önündeki patırdıyı ıalnn
gibi, clevletçilifin, phulann lo- da dava gören hakimler heyeti i • 
rQnmcuı için bir tedbir olmoılıjını titmit, derhal Wiaeye dair zabıt 
'1a ortaya attı. hlhllmQfbar. Ba ametle atlli7• tAır 

Dev!etin bir nmlın İf:N .,_. kikata el koymuftar. HadUenin na 
o(madığına, ıd bqlaclığı, nuıl büyüdülU venrı-

Fiatları kontrol etmek, ııl ıürüp bittiti etraflı olarak arat 
Tröstleri menetmek için altlıi• tınlmaktadır. Bu cihet, ıahitlerin 

ıctlbirler birer küçük iıaretti. Fa·I ifadelerile kesenkeı anlatılacaktır. 
l~at Türk tlevlet~ilifini ıatlet:e li-
beralizmin ;ant1crrmcuı •ayanlar, Telefon sosyetesi
bütün ge~elrlm inkar ettiler. 

Fakat ne olarsa olsan lıeroan DİD sabn alınması İŞİ 
yürür.. Şimdilik bu lradar. Telefon ıiıyeteainin lnsilterech· 

Sadri Ertem ki idare merkezilMl~n ıelen dele • 

Pamuk ipliği 
Endüatri Birliii Reiıi Ba1 Vuıf, 

pamuk ipliiinin muafiyet müddeti 
nin uzaltılmuı için ifsili makamlaT 
la temasta bulunmak üzere Anka· 

ıeler, latanbulda uzun tetkikler 
yaptıktan IOnr& dün akpm An · 
karaya ıitmiılerdir. 

Ankarada Bayındırlık Bakanlı • 
innızla temaa edecelderdir. latan· 
bul Telefon So.yetiainin hüktme • 
timizce ıatm alınma meaeleıinin 
bu arada konutulacajı anlqılmak 
tadır. 

Dün akıam Ankaraya ıiden de· 
wm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;;-;;;-;;-.-;;-;;-;;-;.ı ıeıelerden Bay: Dan RudJ.o bir mu· l•u gece n8bet~I eczanelerl harririmize demittir ki: 
- - - "Sosyetenin hükWnetçe sa· 

raya gitmitti. Bay Vasıf fehrimize 
Lönmüttür. Söylendijine ıöre ya· 
pılan teıebbiiaten iyi bir netice a· 
lınmııtır. 

Samatyada: Rivdan, Aksa rayda: 
Şerd, Karaköyde: A. Kemal. Şehre. 
mininde: Nbım, Fenerde: Arif, Şeh. 
"adebqmda: lsmail Hakkı, Caial • 
oilunda: Abid, Beıiktqta: Silley • 
man Recep, LAielide: Sıtkı, Küçük • 
pazarda: Hfisnil, Sirkecide: Ali RI • 
u, Karaköyde: Hfiseyln Hilsntl, Bey. 
oflanda: Delllnda, Brtufnıl. Yeni. 
şehirde: s. Baronakyan, Maçkada : 
Feyzi, Kaanapqada: Yeni Turan, 
Hahcıoilunda: Yeni Türkiye. 
ıJllff ....... - - - -iti ........ _ - - -

Geçmiş Kuranlar: 
12 Haziran 1820 

tın alınma işi üzerinde şimdilik bir 
şeysöyliyemem. Hük\ımetin ne 
teklif edeceğini henüz bilmiyoruz. 
Bunları öğrendikten sonra, so..~e -
te de bir takım karşılık teklifler 
hazırlıyacaktır. Hüktimetle yapı • 
lan her çeşit mukavelelerde oldu · 
ğu gibi, Telefon SosyeU?sinin de 
mukavelesinde hükfunete satın al
ına haklam veren bir madde var
dır ... Ankaraya gitme~ çabuk 
davranışımın sebebi, Kamutayın 
tatilinden önce orada bulunmak 
istemekliğimdfr. Döndüğüm vakit 

- İspanyol bofa giiretçUerinden bu yolda daha fazla tafsilat vere · 
Jejelito ıetenlerde vukabalaa bir bo. bileceğimi umuyorum ... ,, 
la ıürefinde telef olmDftllr. Sebze haline girecek 

Mü tef evva 25 yqında olup 12 ee. 
neclenberi bola gtlrefçlllille mettuı esnaf toplandı 
olmU§ ve bu müddet zarfında 700 bo. Sebze haline ıirecek eanaf, dün 
ğa lld6rmilttiir. Bu adam 190.000 1i • bi~ toplantı yaparak belediyenin 
ralık bir servet kazanmJJtır. İltediii fU'llar üzerinde konuf1Duf 

Soa dfttte betlnd bolayı öldüre. !ardır. Eanaf bu -rtlara itiraz el• 
cekken hayvan boynuzlarl7le karnı • 'J'-

nı depılftlr. mit ve yapdacak tefebbüıü karar· ---11111--..... -............ ~ tattmnıflır. 

Bunlar, ev kurmağagara· 
gan 300 araba kaldırım 

ta,ıdır I 
Sultanahmet ikiDFi ıulh ceza 

hakyerinde dün öileden ıonra 
ıenç bir Arap kadını, davacı yeri· 
ne ıeçti: 

- Adım Gülfem, dedi. Yirmi 
altı yqındayım. Bekir kızı Güt • 
fem, Huanın karııı... Lileli Ha· 
rikzedegln apartımanlarının ya · 
nındaki ıokakta olmuyorum. Evi· 
min numaraıı yoktur! 

- Peki, davan nedir, kızım? 
Hakim Salilıaddin Demirelli 

böyle ıorunca, yeldirmeli, batörtü-
lü Gülfem, parmaimın ucuyla, 
ıuçlu yerinde duran lbrahimi ıöı· 
terdi: 

- Bu adam, dedi, benim taıla • 
rımı aldı. Hem de bet para verme-
den •.• 

- Ne taılan bunlar kızım? 
- Basbayağı tq. Elmaı, pırlan· 

ta filin değil! 
- Çakıl tqı mı? 

- Y o, yok, daha büyük. Kal • 
dırım lafı! 

- Bu laflar ne kadardı? 
- E, vardı sek.culo. uç yuz a-

raba arası! 
- Sek.enle üç yüz araba ara· 

aında büyük fark var. Hangiıi? 
Gülfem, aüıündü, tqmdı, üç 

yüzde karar kılmağı tercih etti. 
Bunun üzerine bakim ıordu: 

- Dejeri ne kadar? 
- E, epey para eder. Ben, on 

bet lira verip aatın aldım! 
- V erdiiin para, topu lopu 

on bet liradan mı ibaret? 
- Eh, o kadar •.• Fazla dejil ! 
-Sonra? 
- Sonrası bu lbrabim, bütün 

tatları aallaıırt edip ıötürdü. Ar • 
tada kendiıine ev kurdu. 

- Senin tqlarmla mı? 
- Evet, benim taılarımla! 
- Bu tatları ıen kimden aldın? 
- TatÇı lbrahmiden! 
Hakim Salihaddin Demirelti, 

dava edileni aorauya çekti. ibra • 
him de töyle dedi: 

- Ben, tatların bulunduiu araa· 
yı tatlarla beraber Kadriye ismin-
deki mal sahibinden "Batapo,, ıa· 
tm aldım. Gülfem, kocaaı Hatanla 
birlikte o ananm bir kenarındaki 
mahzende oturuyor. Baktım, bir 
kııım tatlan duvar yapmıılar. At· 
mak istedim, ıızlandılar. Kendile· 
rinin bir daha kolay kolay teda • 
rik edemiyeceklerini aöylediler. 
Ben de hallerine acıdım, 1edi bu· 
çuk lira verip, tatları öyle ka1dır
dım ! 

Gülfem, bu töze itiru etti: 
- Kime vermiı parayı? Ben, 

on para almadım! 
- Kocaıı Huana verdim! 
Hikim, dancı Gülfemin koca· 

ıı Hasanla ıuçlu lbrahimin göate· 
receii tahitlerin çajnlma11na b· 
rar verdi, duruımayı dokuz Teaı -
muza bıraktı. 

Saçla 16 yaşındadır 
Adligece alıkonuldu 
Kemal iıminde on altı yatında 

bir ıenç, Cihanıirde bet y&ftnda 
Hanifeye tecavüzde bulunduiu i· 
leri ıürülerek yakalanmıı, polisçe 
adliyeye veribniftir. Kemal, tevkjf 
edilmittir. T aJakikat derinleıtiri · 
liyor. 

Elizabetin siirültüsü 1 
Cemil iaminde biri tarafmdan 

Faik isminde bir adamla Elizsbet 
aleyhine 8'Jlan aönne ve dövme 
davuına, Sultanahmet ikinci ıulh 

ceza hakyerinde dün öğleden sonra 
bakılmııtır. 
Davacı Cemil davasını anlatır • 

ken, Elizabet ismindeki kadını, 
ona çıkııınağa ıiriıerek, boyuna 
sözünü keamiı, hakim Salahaddin 
Demirelli birkaç defa ihtarda bu • 
lunmuttur. Fakat E'lizabet, Gene 
gürültü patırdı edince hikim mü • 
bat iri çağırmıt, kadını ıalondan 
dıtarıya çıkarttırmıttır. 

Durutma tahitler için batka ıü· 
ne bU'akılmııtır. 

Bir broşür davası 
Talebe Birlijinin basbrdıiı 

•'Gençlik var,, lıimli hlr brofiiriin 
lcit.1' nlmavın mecmnl\ nltl11(;11. 
mecmua netri için de önceden, mü
ıaade almak lizımıeJdiii kaydile 
müddeiumumfük bir dava açmıt • 
tı. Duruımaya lstanbul birinci ce· 
za hakyerinde dün on dörtte de • 
vam olunmuıtur. Müdafaa yapıl· 
mııtrr. Karar verilecektir. 

Deniz bayramı 
Yapılacak törene ait 

Üniversitede okuyan talebedeJI 
bu mektebe geçmek iatiyenlerin )İ 
rinci ıınıf için 22, ikinci ımıf içil 
23,üçüncü ıınıf için de 24 yqındd 
fazla olmamaları lazımdır. 
Yazılma zamanı Temmuz ıon1' 

na kadardır. lıtanbulda bulune.ıı • 
lar Harbiye okulu komutanhiıll' 
diğer illerden ıirmek iıtiyenlerif 
de ilinen büyük ıüel komutanlı• 

iına bqvurmaları lazımdır. BurW 
ya ıireceklerin okul direktörlüiü" 
ne vermeıi lizım olan belıelet 
şunlardır: 

lıtida, nüfuı kiiıdr, ııbhtt ve 
atı raporları, liıe tehadetnamd 
(liıeyi bitirenlerin olıunluk ihti • 
hanını vermit olmaları lazımdır.) 
F otofraf ve hüınühal kiğıdı. 

Amerikanın Sovyet eiçiliiİ 
müsteşarı 

Amerikanm Scwyet elçiliii mür 
tetan Bay Vili bugün Yunaniatan • 
dan tehrimize ıelecektir. 

Bay Vili mezuniyetini ıeçirmelı 
üzere Balkan memleketlerinde hir 
gezinti ve tetkik yapıyordu. Bun " 
dan bir ay kadar önce lıtanlnda 
aelmiı, Ankaraya ıeçmifcli. Şimdi 
Atinadan ......._ clönmeJcte.lfr. 
Cok kalmadan "Cicerin .. ~nn,.n,. 
Odesaya, oradan Moıkovaya ıid 
cektir. 

Açıkta kebap 
pişiriJmiyecek 

Birçok lokantalarda açıkta 1'e • 
bap pitirildiii görülmüftiir. Bo 
doğru olmadılından belediyeced• 
yuak edilmit Ye bundan ıonra kr 
baplann lokantalarda diğer yeme1' 
ler ıibi pitirilmeıi bildirilmiftir. 

program hazırlandı Kaçak ipekli 
Kabotaj hakkının Tür"ldere ıeçme Dün limanımıza selen Daçya va• 
ıinin 10 uncu yıldönümiinü kutlula puru yolcularnıclan Eliunm elbi " 
ma programı için dün Parti merke ıeleıi araamda kaçak ipekli kumat 
zinde bir komiıyon toplanmıttır. buhımnuı, Elina yakalanmqtır. 

Hazırlanan proırama göre 30 ıır•am1aa:n111111:1:a1m ______ ı• 

Haziran akpmı radyoda deniz ti- • o•• zdı•ı 
caret mevzuu etrafında bir konfe · 
ranı verilecektil· Bir temmuz ıü • 
nü limanımızda bulunan bütün ıe· 
miler donatılacaktır. Bütün deniz 
kurumlan ıabah aaat dokuzdan i · • 
tibaren firmalarını aöıteren bay • 
raklarla Tophane rıhtımında topla ! 
nacaldardır. 

26 ncı liste ... 
l - Te11r - EtkL 
Müe111ir - Etkin, dokunaklı 
Teıir etmek - Etkimek 
2 - Amil (Milemr) - Etke 
ORNEKLER: 
1 - Bu llAcın henüz hiç etldlbd 

görmedim. Gemiciler Atatürk heylleli önün· 
de toplanarak ıetirdilderi çelenk· 
leri brrakacaklar ve bapak çek111e 
töreni yapılacaktır. Burada yatlı 
bir ıemici bir söylev IÖyliyecektir. 

h 2 - Dokunaklı bir aes dinlemek 
H 3 - Etkin bir tedbir bulmak. 
51 4 - Hayat pahalılıfı Uzeriıı• g etkiyen aebeplerden biri de, piya • 

Gece limanda büyük bir fenera· 
layı yapılacaktır. Bütün kurumlar 
ıemilerile alaya ittirak edecektir. 
Limandaki bütün vapurlar ba.tka 
bir yerde bulunıalar bile ıemileri· • 
ni donatacaklar ve o sün kendi 
~armda, ziyafetler Yererek bu 
bayramı btlulayacaklardır. 

Limanda yapılacak olan 1nı ten· 
Jilete harp filomuzun da bulunma
ıı rica edilmittir. Ayni rün yolcu 
vapurlarında tenzilat yapılacak • 
tır. Ayni zamanda diler limanlar
da da tören yapılacaktD'. Deniz ti
caret okulu önünde deniz aporlan 
kulübü tarafmdan müıabakalar 

tertip edilecektir. 

sa düzensizlijidir. 
5 - Sular ve ormanlar topra) 

bitelreei iisttinde en bftyü efbJer .. 
dendir. 

çe. 

3 - Kuvvei inbatiye - Bitellf 
4 - Meaahai ıaUıige - Yiizöl .. 

ORNBK: 
Anadobmu ytiıllçemf ne bdat 

oldul1uıu hatırlıyor maaunu? 
MBneıwer - Aydm 
ORNEK: 
Bir devrim ucak a7drn ft atıl 

kafalar tlattlnde tutunabilir. 

NOT: 

Gazetemiu gijnderil«ek ,,.ıı 
larda bu kelimelerin 0111UlnlıeaU
n kullamlmamaaını rica ederiz. 
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fmır .Me~me~ vurulo&nüı sıro~n. elin~e~i 
nıızrnoı cenerolin Döisnne souur~u ı 
Kim attı.. Kim 

vuruldu •• ? 1 
Prensler ve generallar Gonzal· 

veye bakıyorlardı. 
Gonzalvenin - ne olursa ol -

ıun - nitan alıp at.ması gerekti. 
M.ademki Emir Mehmedi de tut
aaklar arasına karı§brmı,lardı .. 

Gonzalve bu f ıraatı nerden bu· 
lacaktı? 

Prenses ıoracak olursa, verile-
cek cevap mı yoktu? 

'. - Tutsaklar içinde onu tanı
yamadım.. Herkes gibi ben de 
mızrağımı attım!,, 

Diyecekti. Ve iıte ondan ıon · 
ra, güzel Maryana ona kalacak • 
tı. 

Don Petroyu yere devirmek ko· 
lay bir it değildi. Elbette onunla 
da kozunu paylatacak bir 11re. bu 
laak ... Ve onun yerine geçmeğe 
de çalıtacaktı. 

Fakat, her zaman, evdeki he · 
ıabın çıntıya uyduğu görüLmüt 

Ud .. ? m ur. 
General Gonzalvenin beyninde 

bir uğultu baılamııtı. Mızrağını 
savuracağı sırada, meydanda bir 
gürültü koptu .. Emir Mehmet, bi
raz önce hedefe atılmıt olan mız
rağı bir alıhtta yerden kaparak, 
Gonzalveye savurmuştu. 

F....:mi~ M.-_h. .... -• ı-.._. •••• __.... ~-
çabuk yapmıştı ki, yanındaki nö · 
betçiler bile onu bu hareketinden 
menedememişleı-di. 

Seyirciler hep birden - ken • 
dilerine isabet edecek korkusuy • 
la - yerlere yatmışlardı. 

Sivri bir ok gibi kulaklarda 
korkunç vızıltılar koparan bu 
meş'um mızrak şimdi Gonzalve · 
nin sağ omuzunda sallanıyordu . 

Emir Mehmedin nişancılığı i~ -
biliyede meşhurdu. 

Ve General Gonzalve onun A
rap nİ§&ncılan arasında parm:J.k -
la gösterildiğini de biliyordu. 

Tribündeki seyirciler telaşla se· 
riye çekilmi§lerdi. 

Don Petro yanındaki zaıbitleri 
kamçılamağa batlamıştı. Hede -
fin Y.&nında duran nöbetçiler ne · 
den gözlerini açmamışlardı? 
Başkumandan hiddetinden a -

tet püıkürüyordu. 
Atıf tatil edilmitti. 

Zaten General Gonzalve yara• 
lanıp yere yuvarlandıktan sonra, 
tribünde kimseler kalmamış, her
kes atış meydanını terkederek da 
ğılmağa başlamıştı. 

Gonzalvenin yarası çok ağırdı. 
Mızrağı generalin omuzundan 

çıkardıkları zaman, toprağın ü -
zerine epeyce kan akmış ve Gon
zalvenin benzi limon gibi sarar · 
nuştı. 

Emir Mehmet artık ölümden ve 
itkenceden korkmuyordu. Onu 
zaten biraz sonra, nasıl olsa ö -
liim kuyusuna atacak değiller 
nıiydi? 

O, kuyuya girmeden, uzun za
ınıandanberi kendisine işkence ya· 
Pan bir celladı yere düşürmekle, 
düıınandan az çok öç almış olu -
Yor et.,. 

Davetliler Emir Mehmedin ha
li parçalanıp öldürülmediğine ıa· 
~1Yorlardı. 

Don Petro yanındaki zabitler

den birine emir verdi: 
Zabit hedef mahalline koştu .. 

Nöbetçilerle birlikte Emir Meh • 
medi yakaladılar ve ba!kumanda· 
nın yanma getirdiler. 

Petro, Emir Mehmedin böyle 
bir günde öldürülme3ine hiç te 
taraftar değildi. lıpanyol ordu -
ları büyük zafer gününü kutlular
ken, Sultan Abdullahın kardeşi · 
ni - ordu Garnataya girmeden 
- atış yerinde öldürmek lapan • 
yol ordusunu Garnatada tehlike· 
ye düşürmek demekti. 

Don Petro bu düıünce ile Emi· 
re ıoı·du: _ 

- Seni buraya kim gönderdi? 
- Bunu siz bilmezseniz, kim 

bilecek? 
Petro gülerek batını ıalladı: 
- Benim haberim yok. Eğer 

seni buraya getireni önceden gör
seydim, onun batını koparırdım. 

- Bunu şimdi de yapmakta 
bir mani yok ... Fakat, Rahip Mel
lanin batını koparabilir misiniz? 

Petronun sahiden bir ıeyden 
haberi yoktu. 

Emir Mehmedi (Kara Rahip) 
in yanına attıklarını duymuştu. 
Fakat, atış yerine gönderilen tut· 
saklarla birlikte ölüme mahkum 
..lll.U•;~; b;l_,;vn .. ,.ln 

Başkumandan, rahibin adını 
duyunca şaşaladı. 

Emir ve prenslerin idamında 
kralm fermanını görmeden han • 
gi cellat bunlardan birine balta -
smı kaldırabilirdi? 

Acaba (Kara Rahip) kraldan 
Em irin idam fermanını almış mıy 
dı? 

Petro şüphe ve tereddüt içİl··.de 
bocalarken, zabitlerden biri baş· 
kumandanın yanına sokuldu: 

- Rahip Hella bu sabah çok 
aarhottu, Asaletmaap ! Ben o ci • 
vardan geçerken, rahip adamları· 
na: "Şu emiri de atış yerine götü· 
rüp gebertin iz I,, diye 1bağl'r1yor • 
du. Rahibin adamları Emiri yaka 
layıp buraya getirdiler. Kral haz· 
retlerinin bundan haıberi olmasa 
gerektir. 

Don Petro, yaraımı saran aa • 
kerlere: 

- Generali bir aediye ile Ra • 
bip (Mella)nın yanma götürü -
nüz! 

Diye ~eslendi, 
General Gonzalveyi sediyeye 

koyarlarken, Emir Mehmet Gon • 
zalveye bakarak bıyık altından 

gülüyordu. 
Don Petro, Emire döndü: 
- Sen de benimle beraber ge · 

leceKsin .. Haydi, yürü ..• ! 
( A rlmaı var) 

Bir çocuk kendini 
akıntıya kaptırdı 

Gönende Bigalı Hoca Bilal oğlu 
9 yaşlarında Fahreddin yıkanmak 
için Gönen çayına girmiştir. Kü
çük Fahreddin l<:endini akıntıya 
kaptırmış yüzme bilmediğinden 
boğulup ölmüştür. 

Belediye banyo için çay bo
yunda bir yer ayırmıştır. Diğer ta
raflarda çaya girilmesi yasak 
edilecektir. 

Dil işleri 
- a:ıızı;ıı 

Kılavuz için 
de~ sler 
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köylülere diyordu ki: 
- Eğer beni saylav se~erseniz, 

•İze okul yapacaju, yol yapaca
ğız, köprü yapacağız ... 

Daha hastahane kurulurken, firmadır 
dediğiniz adamdan bahsediliyor 

Köylünün biri bağırdı: 
- Fakat burada nehir yok. 
- Nehir de yapacağız. 
l§te /renklerin demagog, os~ 

manlıcanın avcımpeıencl dediği ka
ralak budur. 

Biz ne kral, ne de karal İsteriz. 
Yaptıracağım ev için miymar

dan bir öntasar iıtedim. 
Kimseye karaç'ta bulunma. 
Büyükdere Juya'11m, kiminin 

yaptığı henüz anla1rlmamı§tır. 
Biz devrim için bir yöney genç

liği isteri%. 
Ne zaman bir aydan fazla Av

rupada kalsam, yurdıama acısına 
tutulurum. 

Boş sava'larla vaktini kaybet
me! 

Bu miıallerde geçen kelimele· 
rin karşılıkları: 

Avam = Karal 
Demagog = Karo.lak 
Avan proje = Öntasaı 
Bühtan = Karaç 
Cinayet = Kıya 
Cephe = Yöney 
Daüssıla = Yurdsama 
iddia = Sava 

:r. • it\ 

Emanet= inam 
Emanet etmek = lnamlamak 
Gençler, cumuriyet size Atatür-

hün en büyük inam'ıdır. 
Sırrını kimseye inamlama. 

.il •• 

r acıa. .:.... Acm 

Onun bütün ömrü acın içinde 
geçti. 

Yugoslavya Marsilya acm'ını 

unutmıyacaktır. 
1(. ~ • 

Feragat = Özgeçi 
Eğer ba§takilerde öz.geçi olmaz

sa, devrim tutunamaz. 
:il- :il- • 

- Ne, Binnazı, Hacı Yaşar Ağa 
mr çıkarmı§? 

- Dahası var. Yine o ~ece Bin
nazm tanımadığı bir adaM, rı.iya· 
ama gelmiş de haıtaneden çıkaca
amı, doğruca bana müracaat et • 
mesini, odacıyı uyur bulacağını 

söylemiş. Geliniz de bu kör düğü
mü çözü.aüz azizim. F arzedelim ki 
Hacı Yaşar Ağa mevhum bir şah • 
siyettir, mektupları yazan doktor• 
dur, öyle ise nasıl oluyor da ha • 
riçten müdahale ederek kızı çekip 
çıkarıyor ve aiz de buna dair bir 
iz bulamıyorsunuz? Yok, Hacı Ya· 
şar Ağa ise, hu adam var demel<:
tir; ıiz de bunun izine teaadüf e -
demiyorsunuz. Sonra bu adam 
Binnazın rüyaıma da mı airiyor? 
Şimdi de lıu pirincin taşını ayık • 
layın. 

Sivil memur batını eğmiş düşü
nüyordu. Faraziyeleı·ini yıkdmıt 
görerek amirinin karşısmda mah
çup bir vaziyete düşmüştü. Bu 
mağlftbiyette yalnız kalmanıak için 
dedi ki: 

- Ya ıiz, yaplı~ınız tetkikatta 
bir şey keşfedemediniz değil mi? 

Polis müdürü başını salladı ve 
itiraf etti: 

- Evet, ben de bir şey anlaya· 
madım. Maamafih bu sizin ikti • 
darınızı hiçe indirmez. Yalnız iki
mizin de yanlış düşündüğümüzü 
ve yeniden ba9larııak lüzumunu 
ihtar eder. Hastanee içinde gör • 
düklerimi birer birer ıöyliyece • 
ğim. Fakat itinize yarıyacak bir ip 
ucu bulacağınızı zannetmyorum. 
Her teyden önce fu mektubu oku-
yun uz. 

Haıtanede iken portföyünde 
bulduğu mektubu verdi. Hüınü 
bunu dikkatle okudu. Sordu. 

- Doktor mu verdi? 
Feryad =Haykırı 
Ta uz.aktan bir çocuk haykırt'sı - Hayır, portföyümün içinde 

buldum. duydum. 
Bu söz dünkü yazımıztn yedinci - Demek ki doktorun hokka • 

böleğin'de idi. hazlığı da var. 
Hoca Nasreddinin hangi anlatı- - Zannetmem. Çünkü doktor 

ğını daha çok severıiniz? bunu yapabilmek için iptida port· 
Fıkra = Bölek, anlatık föyümü cebimden almak, içine bu 
Güderge'siz adam hiçbir bClfa- mektubu yerle!tirmek, aonra yine 

rığa eremez. cebime koymak mecburiyetinde 
Bozutçu ve kovcu olmayınız. bulunacaktı. Bu ise Binnazın ve 

ôçgüderlik'ten sakınınız. benim önümüzde alelacele yapı .. 
Tavana vurduğunuz bu renk lacak bir İf değildi. 

bana yabansı geliyor. - Hacı Yaşar Ağa mı koydu 7 
Fikri takib -; Güderge - Bilmeın ... Şimdi bu kısmı ge· 
F esad = Bozut çelim. Maamafih göreceksiniz ki 
Müfsid = Bozutçu her §ey bu isme bağlanıyor. İkinci 
Gaır ... "!laz = Öçgüder kısım hastanededir, demiştim. E-
Garib ve acayib = Yabanın vet, burada gödüklerim tamami • 

- ULUS - le doktorun lehinedir. Hastalara 
-- - ------ -- karşı büyük bir dikkat ve şefkat 
Mahkeme koridorunda gösteriliyor. Nezir, beni yalnız hı· 

babasını öldürdü ! rakmak nezaketini yahut kurnaz -
Samsun Hukuk mahkemesinde lığını gösterdi. Hemşireleri, has • 

oğulları aleyhine davası olan Ri- taları bayağı sorguya çektim. Has
zeli Hafız Hakkı isminde biri da· talar nasıl tedavi edildiıklerini bil
vayı takip için adliye dairetine miyorlar. Bilmiyorlar amma, her 
girmi,tir. Hakkı merdivenden çı- gün hallerinde büyük değişiklik -
karken oğlu Mustafa tabanca ile ler gördüklerini ve nihayet iyi ol· 
kendisini yaralamıştır. Derhal has- duklarını sağlayorlar (temin edi· 
taneye kaldırılan Hakkı 10 daki- yorlar). Hemşireler de tedavi u • 
ka sonra ölmüştür. Çıkan kurşun· sulünün farkında değil; doktorun 
lardan yedisi Hakkıya isabet et- bir odası varmış, lüzum görüldük
miştir. Biri mahkeme salonunda çe hasta1ar buraya getiriliyor, Ne
bulunan Ahmet isminde birini ya- zire mütetabbip yahut üfürükçü 
ralamıştır. diyemeyiz. Elinde diploması var, 

Katil kaçarken jandarmalar orduda da doktorluk etmiş bir fen 
tarafından yakalanarak silahile adamı. 
beraber adliyeye teslim edilmiştir.ı Hastanenin hesaplarını da göz-

den geçirdim. Katip her sorduğu
ma tereddütsüz cevaplar verdi. 
Kayıtları gösterdi. Bakınız aldı • 
ğım bazı notları okuyayım: 

Hacı Yatar Ağanın teslimatı 

320,000 lira evrakı nakdiye, 

Müşarünileyhin emri üzerine 
satın alınan ana bedeli 2000 lira, 

Müşarünileyhin gönderdiği 

plana göre teıiıat 60,000 lira, 

Görülüyor ki daha haıtane ku· 
rulurken tutulan hesaplar da, si· 
zin "Bir firmadır.,, dediğiniz a -
damdan bahsediliyor. 

Polis müdürü it evi ile ıatr9 ma
ğazalarım da anlattı. Dokotrun 
Binnaza karşı yabancı gibi görUn· 
düğünü, ilk telkinleri nasıl yaptı· 
ğını birer birer ıöyledi. Bunları 
dikkatle dinliyen ıivil meur Hüs
nü briaz sinirliceıine sordu: 

- Pek güzel, amma bu Hacı 
Y a~ar Ağa kim, bu servet ne? .. 

- Bunlar anlaşılmak için ikti
darınızı bekliyor. Demin verdiğim 
kağıttan anlaşıldığına göre doktor 
bizden bir hizmet istiyecekmiş. 

Biz Hacı Yaşar Ağa hakkında bu 
kadar afbr faraziyeler kurarken 
o bize hak ve adaletten bahsedi • 
yor. Her ne ise yine onun haber 
verdiği gibi buraya gelince mezu· 
niyet emrimi aldım. Bugtin hasta· 
neye gitmek istiyorum. Siz de bir
likte gelirseniz doktora takdim e· 
derim . 

- Fena olmaz. Kendisini tet • 
kik eder, bende bırakacağı tesiri 
anlarım. 

Cemil itlerini bitirdikten son • 
ra HUınü ile odadan çıktı. Müdü
riyetin kapuına aeldikleri zaman, 
orada bulunan zarif bir otomobi • 
lin toförü yerinden kalkarak kapı· 
yı açtı: 

- Buyurunuz, ıizi bekHyor • 
dum, dedi. 

Cemil hayretle ıoförün yüzüne 
baktı: 

- ~ni mi bekliyordun? Niçi'n? 
diye sordu. 

- Hacı Y aıar Ağa haataneıine 
gitmiyecek misiniz? Beni doktor 
gönderdi. 

Müdür, t'İvil memurun yuzune 
baktı. Hüsnü şoförü dikkale süz • 
dükten sonra dedi ki: 

- Şimdi geldin değil mi? 
- Ne münasebet, bir saattenbe· 

ri burada bekliyorum. · 

- Doktor sana ne dedi? 
- Polis müdürlüğüne git, ka • 

pıda bekle, müdür bir azt ile bir
likte hastaneye gelecektir. Ken • 
dilerini al getir, diye emretti. 

Müdür memurun kulağına f ı • 
sıldadı: 

- Düşünmiye lüzum yok. Bunu 
da doktora, Hacı Yaşar Ağanın 

haber verdiğini göreceğiz. 
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ARKADAŞI 

Bulgaristanda, Tatar Pazarcık· 
ta yerleşmiş olan Cevat, Türkiye· 
den gelen gazeteleri gözden geçi
riyordu. Binnr.ızın anlaşılmaz bir 
surette hastaneden kaçtığını, nere· 
ye gittiğini bilmediğini okumuş • 
tu. Akşam, evde bunu anlatıyor • 
du. Karısı : 

- Simdi ne olacak? diye sordu. 
(Arkası var) 



MI 
Kızılbaşlık- töreni _ 

1 
ızmiru 

oze muhasebede 
Adananın bir köyünde onbeş erkekle yolsuzluk 

Balıkesir köy bayramı 

bir kadın görünürsuç halinde yakalandı Tahkikat bitirildi 

Binlerce insan bir araya toplandı, 
sevinç ve neşe içinde geçti 

,_,, ...... ,, 
Aclanacla Akbpı köyüne si· 

den yohm üzerinde dul Fatma ile 
on dart ptmclaki olla Y uaufa ait 
hahçe de, qalıda adlannı yazdı
imuz on bet erkek ve bir kadın, 
Kmlbqlık ayini yapmak üzere 
toplanmıtlar, iyine ait hazırlıkla
n bitirerek törene h&fladıkları ıı
rada zabitaca buılarak cürmü
methut halinde :rablammılar, ad
liyede aoriaJa çekildikten sonra 
tevkif edilerek cua evine ıönde
rilmitlerdir: 

Vab f6yledir: Boia oiullarm
dan Abdülgani oflu Abdürrahim, 
fabrikatör ve prbaylık üyeıinden 
Bilil oğlu laa Şakir, Mesut otlu J 

Cemil, Davut otlu Habip, Tahir 
oğlu lbrahim, Abdullah otlu Ali, 
Mahmut otlu Ali, Yusuf oilu Ah- t 

lzmir, (Özel) 
-Beraama Ye 

Dikili kel mu
huebeain d eki 
70lauzlak tah
kibtı bitti ve W. 
tintak daireli ka
rarım verdi. Di
kili özel muha
~be memuna Na
'ci, 203 üncü 

met, Yusuf otlu Abbu, Ramazan 
oilu H&AD, laa otlu Diyap, laa \ 
ollu Süleyman, Mahmut otlu Şa
ban, laa otla Ali Ye Necip kızı 

Fatma. 

. maddeye a&e, 
lzmlr ÖDl muha. mal mGcltirii Ali
se'be dlrektlrU B. met, andık e111i-

Agtlıntla a/gon mahaalii Ceglıanda iki kög kuruldu 
Aydın, .(Ozel) - Burada af- c.,-banda ıöçmenlerin yerlet-

yon ireninin toplanmanna bat- tirilmeai için yeniden iki köy ku
lanauttır. Rekolte, ıeçen yılm -·•-·--- B •-ut•'""· unlardan birisinde 
aynidir. Mendereain tapnası ve 
lmraJdık sarar vermittir. Miiltah- 73, diğerinde 71 aile yurtlqtml-
aı1, inhisar idareeinin biran evvel mıttır. Şimdiye kadar tunun bu
piyu&J"a çılrmasmı beklemekte- nun elinde kalan bir çok toprak· 
dir. lar iN yartdqlara daiıblmıttJr. 

• Bü liaitlat retai YtilitJanilı 
- Kmnali civarında bir haydut çe. 
teli ,-blamnıtfır. Ha1dutlar jan
dumamn (durf)' eDPine itaat et
miJerM ıilili bllaDdıklarnidan 
çarpqma liatlamıfbr. EtJdyaClan 
ikiai aıs, ikiai ,..ı., 'diierleri mi 
olarü~. · 

.. hlidt, ~(Osel)' -=: MA\M".fie\i 
~il· --'La.-1...! L!--. he etİ L... 
J111UJY9 ...__UI uuaaJ'8 ~' UU 

~ mektep talelleainden 80 yavra· 
ya manta•man ucak 7-.k ftl'· 

.q, elhile, kiiıt, kalem vesaire 
dajdmlftır. lzmirin liemen her 
mekte'binde bu yıl yavrulara el 
nablmqtır. 

Bundan J;qka Kipriilü köyü
ne 34 ve Nacarlı köyüne de 15 ev 
yerleflirihniftir. 

• Çcaalancla hncm lana -
Çankırı Halkevi aiizel sanatlar ko
lu bir keman kursu açmayı karar-
la(trmattu. 

- a.ı meld:ep, Yeİlll itiliariyle lz. 
mirin m olsun mekteplerindendir. 
934 35 memn adedi 89i bulmak
tadır Ye imtihanlanna devam e
dilmektedir. Yubrdaki resim 
mektebin son amıf talebesini mu
allimleriyle birlikte ıöeteriyor. 

Baan Fehmi Dİ Alimet Ham-
di, diler aandık emini Ahmet, İz. 
mir özel muliuebe liqkltibi Hil
mi, lzmir deniz memur muavini 
Süleyman 230 anca maddeye ıa- ' 
re, Berıama özel hesaplar memu
ru Hüanü 204 üncü maddeye sö
re •in' cezaya verildiler. Dikili 
memuru Nacinin tahrifler ve imza 
taklidiyle zimmetine aeçirdili pa
ra miktarı 18.880 liradır. Berp· 
ma memurunun da zimmetine ıe
çirdili 819 lira 18 klihiflur. Bu
nu da müteahhitlere ait parayı na
mına bankaya yatırmak ve ara ıı
ra buradan alarak harcamak ıı• ' 
retiyle yapmqtır. 

~.J-..Whe-
ıapla..·• .. tc.L~Felum ne 1Ja7ıhlfı N ·ı ~ . • t . . 
Jz;ınir tcıLik memuru Lütfi .mcı ' ,. ~er ayramt t% e Tlni1m: 111Hı; a ..,_ ~' 
k • • M•a.L- ·t '&- &l..!k köylüler• tö~ "Wliyot, -.Uilter de Rililler, lıöylül-erin ze7bell oyunu. ez memur muavını ıuıa , unaı 
memur muavini Muatafa, Dikili Balıkesir, (Ozel) - Halkevi- bava içinde ıeçmittir. Ba~ 
.m mal müdürü Tevfik, muhaae- miz köycülük tubeai tarafmdan ilbay Salim Gündoğan, Kor 
l:ie klbDi Muzaffer Mehmet Ali bu hafta Balıkesire sekiz kilom~t- neral Sabit, Halkevi üyeleri, b 
.. _1..·.·ıc1arN • 'u· Al" R ' re mesafede (Tepecik) köyünde tün memurlar ve binlerce köylü ir 
UllUI azmı, mu& iDi 1 iZ&, b" k'r l'"I ba • 1 • ak • • 
Bed·ı u __ 1.. • Be özel h ır oy u er yramı tertip o un- tır ebnlftir. 

ı ve .-...uı, rıama e- 32 ,_ . halkını b. Ba d . 
lar __ ..__.,_.,..! Ba R flo Hak- muttur. aöy n ve ın- yram a zeybek, deynek, er 

aap ~ Y 
1 

ve l Balık • ı· .. · tirak · .ır.: • ·--•-- L- 1 bt· ·· .__ d ~--L-•- 1 • ka erce esır ının lf etti15• rıt o,-uuuu-ı, avtU ar, pe ıvan 8" 
uuıu a menuauua&eme erme . b ba bahl • k. 1 . im 

·ıd· u yram aa eyın aaat ae ız- ret en yapı ıftu'. 
rar Ten 1

• d • • b' kad k ı· b' en yırmı ıre ar ço nete t ır 

• JIClllİM öfretmenleri ıeziyor 
- Maniaadaki öfrtmenler tatil 
meniminden istifade ederek top
lu tetkik ıezintileri yapmaktadır· 
lar. 70 öiı'etmenden mürekkep 
bir kafile, lmaire aitmiıler. Zira
at mektebini, hqerat emtitüaünü, 
çamaltı memlehumı ıezmiıler
dir. Akhiaara da bir ıezinti ya
pılmq, Kırkapç ve Soma öjret
menlerinin de ittirakile 150 kiti
lik bir kafileye Akhiaarda Oiret
menler Birlili tarafmdan yemek 
verilmit, Akhiaann ıörülmİye de
ler yerleri ıöaterilmiftir. 

Samsnnun bayandır Jık planı 
Sammn belediyesi, yeni bütçe- den Eyliyi Samsuna davet ede ' 

si üzerinde son teUdJderini bitir- cektir. Bu it için 4000 lira ayrıl' 
mittir. Bu seneki bütçede önemli mıfbr. 
itler için tahaiaat aynlmııtır. it- Samaun belediyesi Berkman r 
faiye için (500) metrelik hortum. lektrik tirketine, elektrik İllf&lltd" 
siparİf edildili aibi, küçük bir a- dan 260.000 lira borçlu balunmd' 
razös de alınacaktır. taydı. Son aiinlerde ıoayete mtl 

Samaunun aiizel bir haritası meuilleriyle yapılan ıöriifmel,.. 
vardır. Belediye kanunen yap • müabet bir aonuç vermittir. S
tırmak mecburiyetinde bulundu • anlqmaya nazaran belediye sol' 
lu müstakbel tehir plinmı vücu • yeleye 50.000 lira Petin verec~ 
de ıetirmek için, bu yazın ıüzel 100.000 lirayı da bet yılda idi faif 
sanatlar akademiai profesörlerin· vermek suretiyle ödiyecektir. 

-=============~===========- sual bir dairesi var: Bahçe içinde Zambaklar, süaemler, ömürlerinin 
bayrammı ptıyor, ne kadar ko • 
kulan vana daPtıYor. Bu bay • 
IJll, ılık havada uçupn renk renk 
kelebekler var. 

dileri kibirli kibirli dolqıyor, P' 
çalı ıüvercinler ıerdan kırlyor. tek katlı bir kifk, bet oda, bir ao • 

fa, hir hamam. Nimet teyze ile mi· 

••ı 1 
aafirleri buraya ~erlepnitlerdi. 
Davetlilenlen Mükerrem, iti oldu· 
iu için, Bmllan be hiç mazeret 
ıöatermediti halde, latanbulda 

Tefrika numaraeıô 14 Yazan: Safiye Erol 

- Adaam len de! dedi. Merak yıkbane çoktan kapanmıflı. Cüm
•ttiliniz teY• bakın bele. Ayol, bür cemaat kulübü açtırdılar. Hi· 
dünyanın banai deninde, ha•i rİlto uykudan kalkmıı acele kot -
diyarında yqlılar, ıençleri belen- mU§lu. 
mit ki buıün beiemin. it zamanı - Size içeriden hasır koltukları 
itinize bakm; keyif zamanı da key çıkarayım, daha rahaL Bira mı de

finize bakın. ihtiyarlar öte dur diniz? Batüatüne beyim. lıtediği· 
eunlar. Şimdi bu vırıltıları bıta • nizden iliaı, aabahtanberi buzda 
km da balkonda töYle bir keyif yabyor. 
çatalım. Arkadqlar unutmayın - CANLI ŞAKUL .-
ki cama yapıyoruz ve y&f&dıiı • Top top olmuş menekşesi 
tımız :rer, dünyanın cenentidir. Burca burca kokan dağlar! 

Saaclalı iskeleye bailadılar. Ka· Çekirıede Suadiye otelinin hu-

kaldılar. Orhan zaten vaktinin aa· 
hibi, bildili P,i pzer tozar. Nec
det, ıuetesinclen izin aldı; Buna 
mektuplan, etütler aindermeii va 
dederek ldriti kırdı. 

Oç sündür bir Ulda y&fıyor • 
lar: Sabahları hamam, bahçede 
kahvaltı, yemekten evvel bir kü -
çük ıezinti. Ihlamur ve incir a · 
iaçlarmm altına kurulmut bir 
aofrada kutluk yiyorlar. Yaprak -
larm araamdan saan aiiDef hüz
meleri beyaz örtü tiatünde kama· 
fık gidiılerle ıürünüyor. Şadır · 
vanlı havuzun fialayesi çajlqor. 

Oileden sonra ıehirde ıezinti, 
Türk aanatinin abidelerini sevgi 
dolu sözlerle öperken Necdet not 
defterini çıkarıyor, Nesrin fotoğ
raf makin•ini kuruyor; Orhamn 
dudaklarında dalımk bir terane; 
Bedriye ıözlerinin içinden SÜ • 
lümaüyor. Gezip dolqtıktan ıon
ra Orhan Gazi camiai avl1UUDda 
kahve içiyorlar. Kahveci Mustafa 
onlaıtn ba hersünkü ziyaretine a· 
llfllUf, önceden fitJaye altında 
hususi olarak soluttuiu ıazozlan 
açıyor, penbeli morlu fincanlar 
içinde kiSpüldü kahveler ıetiri -
yor. Çiçek kümelerinin araamda 
ipek tüylü, ladif e patili beti ke-

Gece gene otelin bahçesi. Al 1' 
naldı Nimet teyzenin de i~fr.-' 
ettiii türlü oyunlar, inatlı daJ 
tavla partileri, dört kol iakam1' 
- Gizli kötelerde bucakla 
tıkırdayan ıuların orkestrası pet 
ten bir ninni söylüyor. 

Alkanlı çiçeklerini döken rııf 
lann, tatlı tanelerini balland.,.
dutlarm bittiii ensin Buna o.,, 
ıı. Gökyüzünün kıvılcımlı yılcld 
lan, yqa Uuludai ! 

Orbanm dizinde kendi ..; 
Bu aamı ismi Leylidır. Yola ti' 
karken Nimet hanım Oıbana 
ııkı tenbih etti (Le,liyı tabi ' 
nutma) dedi. Orhan Uludala 
pıyor : 

A' pcr,emli hca ele yflfl 

1n1,,.,, otrırfll• 



Kamil Atatürk'ün 
büyük ·eserleri 

"Yurtseverlik Eğitmesinde ulusal 
destandan daha güzel ne vardır?,, 

Tribün dö Nasyon gazetesinde 
Şarl Flöri imzasile çıkan bir yazı, 
'.A.Tl\,TURK'ün yaptığı: sosyal dev
rimi '.(inkılabı) izah ediyor. Bu -
llun bir kısmm:r alıyoruz : 

ATATORK, bir taraftan Türk 
aenç1iğinin heyecanını artıracak, 
diğer taraftan Cümurluk Türki -
Yeainbı uluıal kuvvetini göıtere • 
cek olan prensipler üzerine bütün 
enerjisini kullanmıfln'. Bunun i · · 
~in: '1.Biz, kül~ yeni me • 
deniyetin en ,Y.iiksek noktalarına 
yü}iaeltmeliyiz. Bizim ulusal ide • 
alimiz, olabiien vaııtalarla Tür • 
kün asıl :ıraamı (seciyesi} geliş • 
tirmektir. Bu da en ziyade onun 
zekiSno, fenne olan bağlantıımı, 
ı,üzel aan'atlara kartı ıevgısmı, 
birlik fikrini verimle§tirmektir.,, 
CliY,ordu. 

TürlC ruliunu y:ii1kseltme1t için, 
KAIMA~ ATATÜRK, ona görme
yi ve kabul etmeyi, faydalı, büyük 
ve ·güzel olan §eyleri anlamayı 

öğretmek lizmı geldiğini diifün • 
Clü. O halde size sorarım, yurtae .. 
verlik e.ğitmesinde (terbiyeainde) 
ulusal destandan daha güzel ne 
vardır? Hiçbir şey değil mi? 

ATATORK, ayni zamanda, 
Türk tarihinin ve Türk dilinin 
Türıklüğü yeniden ~atatmak için 
eaaı 'bir mesele olduğunu düıün • 
~ü. itte bunun için Türk soyunun 
gerçek tarihini y~niden yapmağa 
ait olan nazik bir iti memleketin 
eJl J11 Zt:ıKAiarma Verdi. 1~31 ytb 
nisanmda ''Türk Tarihi Tetkik Ce
miyetini,, kurdu. 1932 temmuzun
'da Ankarada bir tarihçiler kon • 
aresi açh. Bununla araıtırmaların 
folu teıbit edildi. Bu cemiyet her 
Y1l muntazam toplantılar yapar, 
Türk tarihçileri bütün uluslarara • 
aı kongrelere iştirak ederler. 

Bundan başka, cemiyet, eski 
eserler arqtırmalarmda tetkikat 
yapmak, tarih güçlüklerine dair 
'Vesikalar keşfetmek için komis • 
Yonlar gönderir. 

·Bu cemiyetin ne suretle çalış -
tığı "Türk Tarihi Ana Hatları,, e· 
&erinde kısaltbğr mazbataları ile 
•ahit olmU§tur. 

Bir de liseler için yapılmış dört 
ciltlik genel tarih vardır. Burada -
ki bilgiler orta ve ilk oku'llar için 
hülisa edilmiştir. 

ATATÜRK, büyük süel (aske· 
ri) zaferinin ertesi günü "Ben, 
memlekette bir kültür bakam gibi 

Geniı bağrın haznesinde nedi· 
fekler yatırır.? 

Otel sahibi Halil ağa kızıl hı -
Yıklarını burarak uzaktan dinli -
Yor. Hademe Zehra hanım, başör
tüsü kulakların arkasından sırta 
ıahvermiş1 çıplak göğsünde altın
larım parıldatarak yan yan soku
luyor. 

- Tamamla Orhan! Uludağm 
dileği neymiş anhyalım. 

Orhan sazım kucaklıyor. Bir 
ka.ç el geziniyor: 

Der ki yaydım eteğimi Türk 
oğluna yurt konak 

lncittirmem bu toprağı komam 
yabancı ayak 

Buram buram do/anındı ak ka· 
ra dumanlar ... 

Birkaç gün içinde hepsinin ya
l\ağ, al al olmuştu. Vücutlarında ! 
taze bir kanın dolu dizgin akın et· , 

çalışmak isterim,, diyordu. Bir ta

raftan da Türk ulusunun uzun za· 
manlar kültürsüz kalmasına en bü-

yük sebep okumak ve yazmakta -
ki güçlük o1duğunu biliyordu. Ka· 
mutayda Latin harflerini kabul et· 
tirdi. 1928 yılı ağustosun doku • 

zunda lıtanbul Cümurluk Halk 
Fırkasının verdiği bir suvarede, 
Latin harflerini öğrenm

0

ek ve öğ • 
retmenin herkes için zaruri oldu -
ğunu söyledi. Bunun üzerine bü -
yük bir faaHyet başladı. Dolma • 
bahçe sarayında say1avlardan1 Ba· 

sın (matbuat) oruntak (mümessil) 
!arından, muharrirlerden bir kon
gre topladı. Orada Latin harfleri· 
nin kullanılması kesti:rildi. Daha 
ertesi yılm ilk1erinde gazete1er, 
mecmualar y:eni harflerle çıkmağa 
başladı. 

ATATÜRK kendisinin de öğ
retmenlik (hocalık) ettiği bu harf· 
leri yeter görmedi. Kültürel ha • 
reketi .daha ileriye götürmek için 

"Türk Dili Tetkik Cemiyeti,, ni 
kurdu. Bu cemiyet 1932 yılı 26 ey
lulünde lstanbulda bir kongre yap

tı. Cemiyet türkçeye yabancı keli
melerden kurtaracak, biri münev· 
verlerin, diğeri halkın olan dil iki
liğini ortadan kalduacaktı. Bu su
retle Türk dili tamamile yeni ulu
sal kültürü ifade edecekti. 

işte bu iki maksatla, cemiyet 
bir dil lugatı yapmağa, lehçeleri 
topıamaga, gramer ve sentaksı 

yazmağa başladı. Bir yandan da 
dil ilmine dair makaleler yazarak 
ha1kın alakasını uyandrrmağa ça· 

lıştr. Şimdi Türklerin kendi öz c:li-
1i ile dua ettiklerini biliyoruz. Ar
tık yabancı sözler, hele araıpça ve 
farsça sözler tamamile kaldırılı • 
yor. 

Bu çalı,malar hakkında tam 
bir fikir almak için Cümurluk kül· 
tür işlerini eski rejim ile karşılaş· 
tırmabdır. Fakat yalnız okullar 
meselesini tetkik etmek için uzun 

bir makale yazmak lazımdır.,, 

Moskova elçiliğimiz 
nkara, 11 (A.A.) - Gerçinle

diğimize '(tahkıkatmuza) göre 

Moskova büyük elçiliğine atana -
ca:< (tayin edil~cek) izet (zat) 

hakkında yapılan tasnnlar (tallı -
minler) doğru değildir. Bu yolda 

henüz bir karar alrnmamıştı:-. 

tiğini duyuyorlardı. 

Fakat Necdet! O bahtiyar de -
ğildi. Sabahları Bedriye ile o Her
kesten evvel hamamdan çıkıp iki
si de ayaklarında nalın, sırtların -
da silecek bahçede buluşurlar, bir 
sigara yakıyorlar, yan yana bah · 
çenin alçak duvarı üzerine otu -
rup penbe yaldızlar içinde yıka · 
nan ovayı seyrediyorlar. Necdet, 
itiraf edilmiyen bir aşkın bütün 
hasretli ezikliği ile için için eri -
yerek (ah .. Ne yakın fakat ne ka· 
dar uzak) diye düşünüyordu.Şifa
da Burhana karşı öğünmüş, aşk 
yolunda cüretkar davranacağım 

ilan etmişti. Şimdi, o vadettiği ce
saretin zerresini gösteremiyordu. 
Vaziyeti ümitsizdi. Bedriye onu 
belki beğeniyor, ondan hoşlam · 
,:or, evet, ancak hoşlanmak, buna 

1 
fazla bir işim verilemez. Belki ele 

lzmirde ilk deniz yarışları yapıldı 
lzmir, (Kurun) - Mevsimin ilk · 

deniz yarışları dün birinci kordon·· L~ı ·Ç"' rr- ~;- _,...,.,.... ....,.,...,..., 
~ -;~-:: .. ,, f.v ı, X:. . . ~· ~ 

da batladı. Ve yarıştan soma özel 
eğlenceler yapddr, 934 Türkiye bi
rinciliklerinde derece almış olan. 

sporculara armağan'lar dağıtıldı. 

Yarışlarda llbay General Kazım 
Dirik de bulunuyordu. Bu yarıp. 
da üç şarı iştirak etti: 

Refik, T ahir1 Hasan kaptan. 
Bay Refik, geçen yıl Türkiye 

birinciliğini kazanmıştı. Yarı~lar 

saat 18 de başladı. Hasan kaptan, 

ilk hamlede fırla.mı§ ve ileri geç • 
mişti. Fakat inbat ve sert esen rüz-
garı hesap edememişti. Mendire -
ğin içine düştü. Refik ise rüzgar 
üstüne giderek Mendirek dışından 

ilerlemiş ve Mendireği do'la~ma
ğa muvaffak olmuştu. Bu tedbirli 
hareketi ilk zamanlar geride bu · 

lunan Reflğe birincil~ği kazan<Irr
dı. Buna mukabil Hasan kaıptan, 
Mendirek içinden kur.tulank drıa· 
rrya çıkıp dolaşmağa uğraşırken 
Tahir ikniciliği kazandı. 

Yarıştan sonra vali kısa bir s6y-

lev verdi ve genç'Liğin Vasıf Çınarı 
anmaamı, ıelamlamaımı istedi. 
daha ı~a da, İzmirde deniz spo
runda çok büyük hizmetleri görü -
len Rıfatm ruhmıun tazizi için 
denize çelenk atıldı. 

Zon~uldakta qapılan maçlar 
Zon·guldak Halk Partisi memle· 

ket gençliğinin spor sahasında da 

yükselmesi için verimli işler yap
maktadır. T anmmış futbolcu Re • 

fik Osman memıJeket gençliğinin 

spor alanında iyi yetişmesi için 
öğretmen olarak Zonıguldağa ge • 
tirilmiştir. Refik Osman kaza ve 
nabiyelerdeki spor ve gençlik bir
liklerile konuşarak harizarmn se• 

kizinci pazar günü Devrek, Çaycu· 
ma ve Kozlu spor kulüplerini Zon· 
guldaktaki stadyumda topladı. Ka 
za Ye nanıyeıerden aıun aKm ve" 

bando mızıkalarile gelen gençler Zongtılcla1ita yapılan maçlarCla .. 
Zonguldağın 'hemen bet seneden •

1 
. 

b • .. d' "' ' k h 1 yarlarmdan Bay Seyfi idi. Oyun j ve sağlık dilemek borcumuzdur. 
erı gorme ıgı ço eyecan ı ve . .. . • · · · • 

1. .. J • d b" . . tt çok cıddı 1başladı. Seyırcıler heye- Entın 
neşe ı gun erın en ırmı yara ı · • 

candan yerlerinde oturamıyorlar- T erfı maçı lar, yaşatıtlar. Dört tak:ı:m ikişer 

maç yaptılar. Zonguldak - Çay~ 

cuma takımiyle karşılaştı hakem 

Refik Osmandı. Zonguldak bir 
vilayet takımc idi ve çoktanberi i-

yi yetişmişti, sıfıra dörtle Çaycu· 

mayc yendi. Bu karşılaşmayı Zon
guldak takımı Kozlu veya Devrek
le yapsaydı daha iyi olurdu. Çay · 
cuma takımı bir nahiyenin henüz 

yetişmemiş bir takımıydı. Bu su -
retle bir isabetsizlik yapılmış oldu. 
Saat 17,5 da Kozlu - Devrek ma· 
çı başladı. Bu takımlar hemen yek· 

diğerine eşitti. Kozlu takımı 1stan
buldan 4 tane oyuncu da getirmiş· 
ti. Devrek takımı federasyona gir-

memiş bu oyuncuları bilmiyerek 

kabul etti. Hakem iş Bankası iş -

bu Burhan keratası ortaya çık -
masaydı. saydı... saydı ... Bunlar 
hep züğürt tesellisi. Necdet, se -
venlere mahsus derin bir görütle 
anlamıştı ki kendisi Bedriyenin 
sevebileceği bir erkek değildir. 

Bedriyeye Burhan gibi kendini 
dirhem dirhem satan1 kadına kar· 
şı müstağni, haşin davranan ve 
muhitine her cihetçe faik olan bir 
adam lazımdı. 

- Nereden, nereden? diye dö • 
ğünüyordu. Nedir bu başıma ge • 
len? Hasta mıyım, deli miyim? 
Ah ben ne oldum? 

Aşkı tahlil etmeğe uğraştı. Sa · 
kın bir serap olmasın! Yahut mu 
vakkat deJilikler üreten meçhul 
bir mikrop! Bu ne acayip bir kuv· 
vet ki şüpheli bir gaye uğrund3 

şimdiye kadar Necdetin hayatmC\ 
pu~lalık eden hütiin kıymet mef· 

dr. Devrek takımından Münibin lstanbul mıntakası futbol başkan-
oyundan on dakika çıkarılması ta- lığından: · 

krma iki fazla gole maJoldu. Mü· 
nip oyuna tekrar alındı. Fakat bu 

arada takımı iki gol yemiş bulunu· 

yordu. Devrek takımının manevi~ 

yatı çok sarsılmıştı. Bire karşı dört 
le Kozluya yenildi. Fakat Kozlu 
takımında lstanbuldan 4 oyun'Cu 

bUlunmasını doğru bulmıyan ha · 
kem raporunda "Devrek takımı 

hükmen galiptir,, dedi. Gelecek 
haftalarda Bartın ve Ereğli takım

ları Zonıguldağa ge]eceklerdir. Vi· 
}ayet birinci takımı henüz belli ol
madı. Zonguldak halkına iyi, ne-

şeli, heyecanlı günler yaşatan genç 

lerimizi sevgi ve saygı ile anmak 

humlarını, prensiplerini sildi sü · 
pürdü. Bedriyeden başka şey gör· 
müyor, duymıyor. Zihnini doldu · 
ran hep onun bir gülüşü, bir omuz 
hareketi, bir bakışı, bir sözü, bey .. 
ni bu kırıntıları topluyor, hunlar 
dan bir hülasa çıkarmağa uğraşı -
yor, kendi lehine bir iz arıyordu. 
Ümit, ümit! Dünyada en şaşda 
cak mucize, aşkın yüzde yüz men
fi olan bir cephe karşısında bile 
ümidi büsbütün kaybetmemesi -
dir. Bir S.Şıka hakikatin acılığın· 

dan, felaketlerin olduğu gibi ka
bul edilmesi zaruretinden bah · 
setmeyin. O daima şuurunun kuy
tu bir köşesinde teselliler yaratır, 
der ki: ( O da beni seviyordu, fa
kat flan falan sebepten söyliyeme
di, gizledi. Bir defa benimle nasıl 
gözgöze gelmişti. Hani bir gün de 
elimi sıkarken .. tlh ... t 

16 - 6 - 1935 Pazar günü yapıla. 
cak terfi maçı : 

Beşiktaş Şeref alanında: 

Beylerbeyi - Fener Yılmaz saat 
16,30. 

Hakem Supbi, Yan hakemleri Ek. 
rem Ersoy, Ferldun Kılıç. 

/(araya oturan Japon 
destroyeri 

Tiyençin, 11 (A.A.) - Tong· 
kodan gelmekte olan Fuji ismin
deki Japon destroyeri arsıulusal 
bir lroprünün kapalı olmasıı yü -
zünden karaya oturmuştur. Va -
pur yüzdürülmüşse de hadise Ja -
arasında az çok gerğinliğe sebep 
olmuş~ur. 

İnçe hastalık diye vereme der-
ler. Asıl a§ka ince hastalık demek 
lazım. Hem de öylesine ince ki. 
Bu derde dütenlerde akıl, mantık 
bile esas vazifelerini bırakıp ümit 
yolları bulmak için akla ve man
tığa hiç de yaraşmııyan sapalık -
larda izciliğe çıkıyor. 

:,. :(. ~ 

Bir gün öğle sofrasından henüz 
kalkmamışlardı ki hademe Zehra 
hanım bir beyin kendilerini sordu
ğunu 'haber verdi. Acaba kim? der 
gibi bakıştılar. Nimet teyze: Söy
leyin, buyursun! dedi. 

Gelen Burhandı, Bir lngiliz mu
harriri ile birlikte gelmiş, yarın 
Uludağa çıkacaklar. 

- Şöyle bir ziyaret edeyim de
dim. 

(Arkası var) 

l 



HiKAYE 
Değişen 
Yazan: G. Bode 

Kiti, hizmetçi kızın kabvalb 
ma1&11 üzerine koyduiu küçük 
mektubu tekrar tekrar okuyordu. 
Ve her okuJUtta haJl'etİ bir kat 
daha artıyordu. 

Mektupda yazılaDlar, tunlar
dan ibaretti: 

"Sevgili da.tam, yarın Nal be,
le mi ,aya belrleyebilir miyun? 
ÔğleJen .anraki vaktinizi bana 
bahı eJerıeniz, çok •evineceğim. 
Size karıı sevgi ile ..... ,, 

Bu kısa yazının altında bir er
kek imza11 vardı: Peter Peterman! 

Kiti, Bu adamı tanımıyor de
ğildi. Peter Peterman, birkaç gün 
evvel bir baloda tanııtıiı sevimli 
re11amdr. Kiti, onunla danı ebni•
ti. ressam hoıuna ıitmiıti. Bunun
la beraber, onun nasıl o1upta ken
disine böyle teklifaizc:e bir mek
tup gönderdijini anlıJ'Ullıyordu. 
Bu, kolay kolay akıl erdirilemiye
cek bir ıeydi ! 

Çay fincanını muanm kenan
na itti. Mürekkebli kalemi line 
aldı. Parmaldarmm arasında çe
virdi. Bem1>eyaz ve biçimli alnın
da kırıt ıklar belirerek, cevap yaz
maya baıladı. 

Şu tekilde bir cenp ortaya çı
kardı: 

"Mektubunuz, Mni Wii. lif. 
Llentlirtli. Ntıntınlu bir lcaJına, 
nad oluyor da at«nmaılt11t w,ı. 
bir mektup yaz.ıyor.umıs? Siz be
n; ancak blr dela gördUnüz. Ben 
size kar§ı temayül duyduğumu 

bimici mektuptan daha ıüzeldi 
dofnuu •.• Minimini bir diplomasi 
taheıeri. Belki de biraz fazla dip
lomatça! Delikanlı, kadının !İm
diye kadar böyle bir ıürü mektup 
aldığını ve hep bu yolda cevap 
gönderdiğini sanacaktı. Böyle san
ması, Kitinin temayülüne uygun .... 

Yalnız... lngiltere sefaretha -
nesindeki balo?. Bu resmi bir ba
lo!. Orada buluımaktansa, tenha 
bir pastahanede bulU§mak tercihe 
değerdi. Kiti, böyle dü,ünürken. 
anuzm fikrini değİ§tirdi. Orada 
da görülebilirdi. Tecrübesiz bir 
kadın için, ismi etrafında dedik.o
du çıkmamasını da gözeterek. bir 
erkeğe randevu vermek, kolay iş 
d ..... ' egı .• 

Dalgın dalıın, bir cigara ya
kan Kiti, üçüncü mektubu yazmı
ya koyuldu: 

"Sevgili Peter, yarın .ize gele
ceğim, ancak ..... ,, 

Tam bu ıırada telefon çaldı. 
Kiti, kalemi elinden bırakmadan 
telefona el attı. 

- Hallo!.... Evet. Ben, Kiti 
Bek. .• Nasıl? Siz Peter Peterman 
mı?. Sizi dinliyorum! 

Peter Peterman, telefon a Kiti 
Beke şunları söyledi: 

zan ettirecek bir vesile vermedim. - Size kar§ı pek mahçubum .. 

-TAKViM 

• Çarşamba 
it Hufrn 
ti R. Evvel 

Bu gUn 

ISTANBUL: 

Perşembe 

ıa Haziran 
12 ltı favtl 

IS.30: Jimnastik. Bayan Azade 
Tarcan. 18.50: Fransızça ders. 19.20: 
Dans musikisL (Plak). 19.30: Haber
ler. 19.40: Bayan Halide (Monoloğ) 
20: Konferans. 20.30: Stüdyo orkes -
tra konseri. 21: Radyo caz ve tango 
orke.stralarr. Şaıı. Emine Ihsan. 21.30 j 
Son haberler - Borsalar. 21.40: Ba -
yan Ateş <Şan). 22: Plak neıriyatı. 
BÜKREŞ: 
13 - I:>: Plak ve duyumlar. 18: 

Slbiceanu orkestrası. 19: Duyulftlar. 
19.li>: Konserin devamı. 20: Sözler. 
20.20: Plak. "Yeni musiki,, 21.0S: E • 
nesco süvaresi "Senfonik eserlerden,, 
21.4:>: Enesco tarafından piyano kon
seri. 22: Radyo orkestrası. 22.30: Du
yumlar. 23.50: Konser nakli. 23.15: 
Almanca ve franSl~a duyuMlar. 23. 
3:>: Kon~erin dennu. 

:MOSKOVA: 
17.30: Gürcü m usilrisi. 18 .. '30: O

pera parçaları. 20.30: Edebiyat 21: 
Şarkılar. 22: Çekçe yayım. 23.05: ln
gillzce. 24.0:i: Almanca. 

BUDAPEŞTE: 
21.10: Fitharmonik takım tarafm. 

dan koa&er. "Beethona,. 23.20: Du -
yumlar. 23.40: Çingene musikisi. 2': 
Macaristıln üzerine Ingtlfzce şiirler. 
1.0S: Duyumlar. 

BELGRAD: 
21: Hafif hanlar. 21.:JO: Konf e • 

rans. 21.SO: PIAk. 22: Radyo piyesi, 
22.30: Şarkılar n popüler konser. 
~1: Duyumlar. 23.20: Radyo orkes -
trası. 

VARSOVA: 
20.30: Schumann'ın prkı1anndan 

20..lO: Reportaj. 21.10: Salon mmlkl· 
al. 21.45: Dpyumlar. 22: Chopln kon
c:ıcri. 22.30: Edebifat. 22.·10: Polones 
~arJuları. 23: Spor duyumları. 23.10: 
Küçük orkestra koueri. 

BRESLAV: 

Ut · inl _:..._.ı.ı ~ Affınızı rica ederim. Pek can aı- 21: Duyumlar. 21.15: Genç nesil 
anınız ve •~ e t .... ~ıs.na )·ay:ıaıı. 21.45: Duyumlu haftası .. 22: 

arlık hiç değer vermiyen bir kadı- kacak 1:nr hidiıe !. Annemin ar- Şen halk skeçi "Lob der Arbeit,, 23: 
nı, bir daha rahatnz etmeyiniz.,, zuau üzerine, ahbaplarından biri- Duyumlar. 23.30: Operet musikisi. 

Kiti, yazdığı mektubu sözden ıine J&rınki çay isin bir davetiye B o R s A 
geçirdi. içi rahat etti. Bu, güzel ıöndemıittim. Ayni zamanda .ai-~ 
bir mektupdu. Faziletli birkadının zede haloda taııı"mamızdan duy 1 : - il lıı.1larında yıldız işareti "llanlar üze:· 
kaleminden çıkmıt olduiu beıbel- duğum derin sevinci, yükaek ne- inde ı ı 6-9~5 de n uamele görenler· 

li, yazılıtı aouk bir mektup!-. Hu- zaketinize teıekkiirlerimle bera- dir.] Rakamlar kapanış flatlannı ır:östcrir 
ılisa, tam yerinde, kulunuz, mü- her, yazmıştım. Bir meseleden trukut (Sallf) 
kemmel ! dolayı asabilettiğim bir anda, zarf. ll;;;;~===;;;;;;;;;;;~~~:..;;.==--1 

• Londra tıl7. -
• l\:eyyoo ıu.-F k K• • 'l.! d d • Vh iDi 23, _ 

a at... ıtı, vıraz ü~ün ü. ları biribirine kar?ştırmı§un. Pek • Ma~rtr ı6 -
* P.arls 166.-
• Mlltno 1'0!. -

mektubun yazılıı tarzı IUzunıun- bir imsiz bir yanlı"lık oldu. Tek- • Bullo 42, --
d f J d i'l . ? ff" d ;T ;s • Varşova !4, -

• Brütseı aı. -an az a aert e 1 mı·· ıç e- rar tekrar kusura bakmamanız ri- • llıdapeşte u. -
ğilıe, biraz ıertçe.. Halbuki res- casiyle, affınıza sığınırım! • Atı111 ~4. - • Bükreş ı.\ -
sam hoısohbet bir delikanlı idi. -------------- • Cenent 814 ·- • Belırat M, -

"' Sofya !3, so • Yokollamı aı. -
kanı sıcak bir çapkın!. ihtimal •••-• Y E " i ••••I!! ı · Amıterdaın s:ı. - • Aluı 94a. -
kendisini vurup dütürecek yerde, ANADOLU • Prı~ 98, - *Mecidiye s9• - ı 
b eti 

• ~rntholm ~ ı. - - • 1'ıtıhm tM>. 
iraz ğayr e yola getirmek r 

mümkündü. Terbiye etmek gerek- KUtUphanesl L Çeki• (kap. u. 18) :J 
ti. Daha pek genç olduğuna göre, Kadıköy • Altıyolağzı 
'bu hareketi, toyluk mahiyetinde 
aayılabilirdi. Tamamiyle hoı gö- Dün ve r' arın 
rülmese bile! KUlllyatı 

Kiti, Petere ikinci mektubu ya- Vakıt Neşriyatı 
zarken, dudaklarının ucunda hal-
den anladığını ve affettiiini ı• nın aatıt yeridir. 
teren bir sülüımeyif belirmiıti. 

İkinci mektubun yazılıt tarzı, 
ilkinden hayli farklı fÖyle: Vapurculuk 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentahtı 

Liman han, Tele fon: 22925 

lzmir. Sür'at Yolu· 

1ı Londra 6111 :ıo • Stoklılm 3.1 trıO 
1 

• C\evyork 0.7070 •Viyana '·''ll 
1 "'- P.arls 12.04·- • Madrlr !l.813,3 
1 • r.lllAno 9.611\0 • Berlln 1,9694 

1 * Brüksel 4.691! • VvtOYa 4.2th 
•Ati~ E3.90j4 • Bııdapqıe 4.49!1 
• Cenevre 1.4l\7!1 • Bfikrc, 78,79 -
• Sofyı 6:1,8~- • Belgraı :ı.~.0718 

• Amsterdını f.1771 • Yokohanıı t.7463 
* Prar 19,l)d- • MOlkova ICWJ.110 

ESHAM 
iş Bantn 9.~·>- Tramvay ~9.-

Anadolu 2~.so • Çimento u t'l. 1 D 
Reji 2'0 0.yoD Deıt. -.-· 
sır. llayr!yr ıs.- cart De!. -.-
Mmezlbnhsı :18!\ 8alyı -.-
u sııort~ -.oo ~ırk 11. ec&a -.-
nooıoncı ,\40 Telefon -.-
istikrazlar tahvlHer 

Yazan: Niyazi Ahmed ()tr,.., Tefrika No. --160-

T opkapı ve cıvarı 

8arnburnunh~i snroıçlu 

-
-GUlhtne parkında ~ıkardan eakl eserler 

BAHÇE VE AŞLAMACILAR de Vlaherne sarayını büyütürke11 
OCACI : Bu ocakta bulunanlar Mangana sarayım yıktırmf!lı. Ya· 
T opkapı aarayının içinde obuluuan nında Mangana adh bir tenanenio 
bahçelerde ajaç diker ve qlarlar· l.ulunu!QDdan Mangana adını a · 
dı. Gülıaneye inilecek bayurlaki lan bu yerde timdi büyük bİT ıar· 
bağı bunların yaptıkları rivayet mç bulunmaktadır. 
edilmektedir. 

KURBAN OCACI: Buradakiler 
Kurban bayramı için hazırlanan 
koçları beıJer1erdi. 

MEZBELECI OCAGI: Sarayın 
ıüprüntülerini denize dökmekle va 
zifedardı. 

BAMYECJLER OCAGI: Sebze 
diker ve ıarayın ıebzelerini temin 
ederdi. Sinan Pp.Ja kanının etra -

fını temizlemeli ve l>oklemek de 
bu ocağın i!leri araımda idi. 

TOPKAPJ OCA~I: Bu ocakta 
bulunanlar, Topkapı aarayı ıahi · 
linde beklerler, aerbeat kayıkların 
bu ıahile yanaımamalarını temin 
ederlerdi. 

KUŞHANE OCACI: Bu oca· 
ğa verilen önem çok büyüktü. O • 
cakta koğu ku,ları beılenirdi. Ko· 
ğunun yelesi okların pitrevlerine 
yapıtlırıhyor ve 1'u ıuretle ok men
:z;Jine daha iyi ıidiyonlu. 

Sarayda 1'unlardan baıka daha 
bir çok ocaklar vardır. 

KOTOPHANELER: Topi. ·.m 
ıarayında arz odaıınm ınkaımda 
ha.uzlu kötkün yerinde üçüncü 
Ahmet 1719 ela bir kütüphane yap· 
brmıttır •• Oçüncü Mustafa da Boı· 
taıaçılar oc:ajı yakınında bir kü -
tüphaoe yaptırm~L Bu kütüpha -
ne aonradan Laleli canıiioc ıötü · 
rülmiittür. 

Bunlardan bqka bir de "Re· 
van kötkü,, içinde 1635 de dördü.n· 
cü Murat tarafından kW'ulan bir 
kütüphane vardır. 

••• 
Saray'bumundan Küçükayasof -

yaya kadar olan 2700 metre u~un
luğundaki ıurdan kısaca bahset -
mittik. Surun Saraybumundan 
Ahırkapıdaki deniz fenerine ka · 
dar olan kamı ilk defa Antonina 
adı ile Septin Sevr yaptırmıttı. Sa
rayburnunun eski ıtdı Aya Dimitri 

Bu aamıç.tan ıoma Koatantin 
Monomakın ( 1054 - 1042) de yap· 
tırmı! olduğu Aya Y orıi kilisesi • 
nin bodrum harabesi bulunmakta• 
dır. 

Surun bu kısmından sonra Gül• 
hane haataneıi, Ahırkapı Sinan • 
paf& kö,künün bulunduğu yerler 
gelmektedir. 

913 ve 1922 de Saraybumu ci
varında tetkikat__yapan Ba.., M&.1n· 
biiri burada birkaç aamıç yeri 
ke§fetmi~tir. Bulduju ıarnıçlart 

şöy1e anlatmaktadır.~ 

- " Topkapı S:lraymm birinci 
avlusuna girilip sağdaki inişe bapr 
lırsa bu inişin başında dört sar • 
nıçtan mürekkep bir grup bulunur 
ki Kostantin ile beraber dördüncii 
asırda ,gelen ayandan Ebvolosun 
sarayına ait olmalan muhtemeldir. 
Bunlardan üç adedi henüz meYcut 
olup biri tamamile yolun altında, 
diğer ikisi de inişin solunda ve 
bahçelerin içindedir. 

Ayni sokakta ve biraz aşağıda 

Gülhane hastanesine varmazdan 
evvel bir bo~anın altında geniş 

bir sarnıç vardır ki yalnız bir böl· 
mesi görülebilmektedir. 

Gülhaneden Saraybµmuıın gi
den yolda bilinci ambar ile şimen
dif er hattı arasında ga)Ti ınunta"' 
zam on iki sütunu havi güzel bir 
sarnıç vardır, ki Mangana sarayı· 
nm Aya Y orgi manastırına ait ol· 
rluğu muhakkaktır. 

"Cür' etle yazılmıı mektubunuz, 
beni üzüntüye rığraıtı. Gersi biz 
kadınlar, erkeklerin etrafımızda 
dolCl§mcuını, bize karıı aevıi ve 
hayranlık duymcmm isteriz. La. 
lıin, blriblrimizi daha ilk dela gör· 
dük ve .tz hemen beni davete kal
kııhnız. Evinize bir ziyaret yap. 
mam ineğinde bulunuyornı11uz. 
Hayır, doalum, gefmiyeceğim. E
ler rirlri.n mektubanmun Hnde 

SAKARYA vapuru her haf · 
ta PERŞEMBE günleri sact 16 
da lıtanbuldan IZMIRE ve Pa
ZAR günleri de IZMIRDEN ls
tanbula kalkar. 

•t933Tür1'Bor. ı i8.c.t7$ Elektrik -.- dir. Burada Ar.a Barbara adı veri-
; ~ . il !6,30 Tr&111n' 31.70 J b 

Gene Gülhane hastanesinden 
Sarayburnuna giden cadde üzerin· 
de ve hastaneden altmış metre ka· 
<Iar ötede ve solda göıiinen pcn • 
'.!eresiz dört köşe bina vaktile ha • 
ruthane ittihaz edilmişti. Bu sarnıç 
1921 yılma kadar bilinmiyordu. 
Sarnıcın üç sıra ·üzerinde doktıı 
menner sütunu vardır. Sekizinci 
asırda vücude getirilen bir binay~ 
aittir. Demirkapmm cenubund:ı 
bahri surlarla şimendifer hattı a· 
rasmda şayanı dikkat bir sarnı~ 
mevcuttur ki Bizansın en eski dev
rine ait sur aksamını havidir. Bu
raya güç girilebilir.,, 

--~----.... ---------~~. 
Bu mektup da güzeldi. Hatta, Karabiga Yolu 

uyandırdığı menli intibaı wlda • 1 
mek, eiN• böyle bir me/rlup al.. BARTIN vapuru 12 Haziran 
drfırm anuıturrntık İaler.Hniz, ÇARŞAMBA saat 20 de Kara -

'"'ıanıba pnü lnptere aelaret .... b.ig•a•y•a•k•a•d•ar•. ••••••mil 
hane.indeki baloda benimle dan -

• • • m 27.co Rıhunı ıı.oo en ir kapı bulunuyordu. Sara}ın 

1

, lstlkrtzıDahııt ı 9J.2~ • Anıdola 44 30 haıbahçeıi altlarına gelen Değir-
*Erııaı istikrazı 9,, - Anadolu il 44,llO menkap111 civarında Mangana ter-

19'8 A l\I ıo, - Anadolu 111 51,50 
SınJ-Erza~11 9~.- Hll"'uaıı A. ~uo saneıi ve Sarayı bulunuyordu. 

ii;;;;;;i;;miİiiiiıiiiliıiiiiiiiiiiiiıı;;;;iilllİlimiıiııııiıııliıiııııiııııiı&!Iİiiiııiıııill Manıana sarayını 842 - 867 

Daima iyiye, doğruya, 
güzele ... 

---------- -- -

yılları arasında birinci Bazil yap
tırmıJiı. Saray, yapıldığı vakit 
"ıöz kamaıtıran saray,, diye anıl· 
makta idi. 

ikinci lzak Linj .(1195 • 1186) 

( A rktı8ı var) 

Birimiz hepimi -ı, 
Hepimiz birimiz için 
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R;~ :;;, f3" ·-
~ (V•t11anı 1. •ayı/ada) j Sovyetler, Franıa ve Çekoılo • 

cı.-- ( l styanı 1. sayıfada) 

dıkları on iki lirayı dün Hava Ku: 
•ıununa götürerek armağan et -
cııiibrdir. 

Bu minimini. yavrular bir mu -
htrririmize §unları söylemişler -
dir: 

- " Biz de ilk okulu bitiriyo
tı.ız. Artık her şeyi anlıyabilecek 
~ir çağa geldik. Tabii ba~ıınızııı 
lıstünde dolaşan hava tehJikesini 
rle biliyoruz. Ulu Ba~kammız ls -
illet 1nonünun hizi koruyacak 
böyle bir savaş açışını derin bir 
krvançia karşıladık. Hepimiz bu -
tıa ayrı ayrı ve büyük yardımlar 
Yapmak isterdik amma ya~muz 
'Ve ke5tfü1İL buna elverişli olma -
~ığı içil& ancak gündeliklerimiz . 
den ayırdığınuz on iki lirayı top
ladık. Bu ufak yardımın hiç ol • 
ltıa2:sa uçakların kanadına bir çi
\i olmasını istedik.,, 

YENi ÜYELERiN ADLARI 
Dün yeniden iiye yazılanlar 

tunlardır: 

Çimento ve au kireçi Anonim 
Sosyetesi 1000 lira armağan et • 
llli§tir. 

Esnaf borsasına Bay Arif Et -
hem, Bay Has Hayimmiya, Bay 
Aaaeo, Bay Robert lsak, Bay Mar

Kurum merkezine baı vuran
lar çoğalmaktadır. Halk yurtıe • 
verliğini canlı bir surette göster -
mektedir. Yıllık yükenlerden bat-

1 

ka halı ve saire gibi eıya veren 
yurtseverler de vardır. Ayrıca 
mahallatta bu it için teıkilat ya
pılmıştır. 

DIYARBEKIR 
Diyarbekir, 11 (A.A.) - Ha

va kurumuna yardım için bugün 
Halkevinde ilbayın ba9kanlığın -
da büyük bir toplantı yapılmıf • 
tır. Bu toplantıya gelenin hepsi 
hava tehlikesini bilenler üyesi ya
zllmı!lard1T. 

kohayım, Bay Refik 20 ıer lira Günileliklerini Tayyare Kurumuna 

ka~ı. 20. H. Hamit ~ami Gümüşhane 
:;o Bay Mehnıet Yüce Giimüşhııne 50. 
Bay Sami Zarbon Gümüşhane 50. B. 
}'ikti Ataç Gümüşhane 50. Bay Fikri 
Akgün 2:l. Bay Mustafa Menemen 
Baklacık muhtarı 20. Bay Mehmet 
Çetin Menemen Harmandalı muhta. 
rı. 2:>. Bay Recep Menemen Uluca} 
Muhtarı 2:>. Bay Süleyman Menemen 
Koyundere muhtarı. 2:i. Bay Ati A -
kın Menemen Asarhk muhtarı 20. B. 
Mustafa yılmaz Yahşelli muhtarr 2:>. 
Bay Mehmet Menemen Emiralem 
muhtarı 20. Bay Fettah Karakurt 1\fe. 
nemen Göktepe muhtarı .:?O. Hay Ha. 
lil Okkah Menemen Değirmendere 

muhtarı 20. Ray Süleynıan çavuş Ay. 
bacık muhtarı 2;;. Bay Hüseyin Me _ 
nemen Telekler muhtarı 40. Bay A • 
ril Aydın Menemen Süleymanh muh. 
tan 2;;. Bay Ali Menemen Menemen, 
Göret'e muhtarı. 20. Bay Asım Aksu, 
Menemen Hasanlar muhtarı 20. Bay. 
Haykıran Menemen Halilmete muh • 
tarı 30. Bay Mahmut Karadayı Me • 
nemen Doğa muhtarı. 2S. Bay Sırrı 

Menemen Yanık muhtarı 20. Bay Sü. 
Jeyman Menemen Çıtak muhtarı 20. 
Bay Tevfik Balaban Menemen Gü • 
zelhisar muhtarı 20. Bay Hasan Bay. 
kal Menemen Aliağa muhtarı 20. Bay 
Ömer Menemen Çoraklar muhtarı 20 
Bay Himmet Menemen kalabak muh. 
tarı 20. Bay Nurullah özcan Mene • 
men Çavuş muhtarı 20. Bay Osman 
Güven Menemen Musabey muhtarı 2:> 
Bay Ahmet Atay Menemen Kesikköy 
muhtarı 20. Bay Halil Eryılmaz Me. 
nemen Seyrek muhtarı 20. Bay Tah • 
sin Menemen Tuzcullu muhtarı 25. taahhüt etmiılerdir. armağan eden yavrulardan üçü 

Üçüncü ceza mahkemeıi üye -
•inden Bay Hüseyin Saraçoğlu, 
Yumurta tüccarı Bay Bodaıdevel
Yadis, tüccar Bay Sabri yirmi9er 
lira taahhüt etmi§lerdir. 

Yumurta komisyoncuıu Recep 
oğlu Bay Halil ve Abdullah ka -
deıler 20 lira taahhüt ve otuz lira 
-rm:ığan etmi§lerdir. 

"ll•-r6- &ll'C;~ll -ı 'Diay Jl1ı 11fddJ 

alaettin 20 lira taahhüt, 30 lira 
armagar., yumurta tüccarı Bay 
Rafta Polas on lira armağan et -
tniıtir. 

Gene yumurta. tüccarlarından 
Güler Ali zade Bay lbrahim 100 
lira, ve Bay Yudarefail de 50 lira 
•rmağan etmiılerdir. 

ADANA MiLLi MENSUCAT 

FABRIKASI BiR TAYYARE 
ALIYOR 

Ankara, 11 (A.A.) - Ad,na 
Milli menaucat fabrikası Limited 
'irketi, fabrikanın adını taııyacak 
hir uçak sabn alınması için Türk 
Hava kurumuna elli bin lira ve -
ritte bulunmu9tur. 

ANTALYADA 
Antalya, 11 (A.A.) - Bugün 

llbaylıkta yapılmıı olan ilk top • 
la.nbda !arımızdan 150 den fazla 
Yurtta§ "Hava tehlikesini bilen ü
Ye,, yazı!mıştır. Bunların yıllık 
Yükenleri ilk adımda 2174 lirayı 
tutmu!tur. Yüken devam etmek • 
ledir. 

ERZURUMDA 
Erzurum, 11 (A.A.) - Bugün 

llbayın bü§kanhğında Halkevin
de yapıİan lopJantıda hava tehli
kesini biien üyelerin kaydına baı
lanm ıştı.r. 

Bu toplantıda hava kurumu ü
Yel~ri, lıııkumet erkanı, belediye 
~·e Hl\lk Partisi ba§kan ve üyeleri 
•le ~iı-;ok tecinierler bulunmuı -
lardır. Yardım itinde çok heye • 
Canlı bir yan! "ardır. 

1SPARTA 
lı Jspaıta, 11 (A.A.) - Türk 
.ava kun•mu Isparta ıubesi yöne
tı- · ·••ı taraf ındaıı Halkevi salonun-
~- hazıı lanan toplantıya ilbay 
&tkanlık etmiftir. 

b· Bu toplantıya çok kalabalık 
1 

•r halk kütlesi uymuı ve bir ka
•ernde yüze yakın hava tehlikesi
Qj bilen üye kaydı yap1lmıtm. 

Toplantıda yazılan yıllık verit Bay Rasim Menemen GünerJi muhta. 
'k'b n 30. Bay Himmet Menemen Kakhç 
1 1 in lirayı geçmiıtir. Her gün v~ muhtarı 20. Bay Ali Bayındır Mene. 
üye yazılmasına devam edilmek- men Sasalı muhtarı 35. Bay Hasan 
tedir. Bu it için halk çok büyük Menemen Süzbeyli muhtarı 20. Bay 
ilgi göstermektedir. Mustafa Menemen Ulucakköy katibi 

ZiLE TA YY ARESI 2:>. Bay Mustafa özgü ven Seyrek • 
Zile, 11 (A.A.) _Zile tayya- köy katibi 2;;. Bay Mustafa Tesan Kak 

b . . .. lıçköy katibi 20. Bay Tevfik Şener 
re fU esının genel merkeze gon - s··ı 1 k"" k"t.b' •U B H . . u eyman ı oy a ı ı .-. ay asan 
dardıiı ft!ralarJa Zlla adlı birJ.L- ~"....._ R-U.l. ... fM•iW·2G .Ha. AhL 
çakalmdıgı genel m~den §U • din ~elik Menemen Aliağa nahiye kl. 
beye bildirilmittir. Uçak 30 A • tibi 24. Bay Mehmet Güzel Menemen 
ğustos bayramında Zileye gele • Yanık nahiye katibi 30. Bay Muhit • 
cek ve ad koym;ı töreni burada tin Haysel Menemen Helvacı nahiye 
yapılacaktır. katibi 25. Bay Mehmet Gençer Mene. 

men Helvacıköy Z. K. Kooperatifi kiL 
ÇANKIRIDA t'b' 20 B H' t M · ı ı • ay ımme enemen Emır. 

~anlnrı, 11 (A.A.) - Hava alem köy z. k. kooperatifi 20. Bay 
tehhkesi kurumu için ilbaym ba,. Hakkı Asarlık Menemen F. Ocak 
kanhğındaki toplantı devam edi- başkal)I 20. Bay Ahmet fabrikalar 
yor. Bugüne kadar hava tehlike • Menemen Balakcık köyünden 20. Bay 
sini bilen üyelerin yıllık yükenle- B.ek!r Tokay Menemen Harmanlı kö. 
· ·· b' l' . . Ü yü ımamı 30. Bay Mehmet Menemen 

rı uç. ın 1~~yı geçmııtır. yeler Çoraklar köyü katibi 20. Bay AH Ri. 
adedı her gun artmaktadır. za Menemen Forbos meyankökü fab. 
BANKALARDA ÇALIŞANLA-: rikatörü 20. Bay Hamdi Batar Cey. 

RIN YARDIMI han 20. Bay Abbas Ülkü Ceyhan 20. 

Ankara, 11 (A.A.) - Cüm -
huriyet Merkez, it, Emlak, Sü -
mer, Ziraat, Osmanlı Bankaları 
direktörleri, bugün aaat 10 da ha
va kurumu merkezinde toplana -
rak bankalarında ve bankalarına 
bağlı müesseselerde çahıan, İ§yar 
ve itçilerin her ay aldıkları para
nın yüzde ikisini hava tehlikesi -
ni önlemek için kuruma verilme -
ıini karar altına alrr,·lardır. • 
MERSiNDE HAVA MITINCl 

Mersin, 11 (A.A.) - Bugün 
tehrin büyük bir toplantı yeri o • 
lan (Y oğurtpazarında) C. H. par
tisi tarafından binlerce halkın bu
lunduğu bir mitini yapılmııtır. 

Baıbakanın değerli söylevi o • 
kunduktan sonra hava tehlikesi • 
ni anlatan çok ateıli söylevler 
söylendi. Halk büyük bir istekle 
hava tehlikesini bilen üye yazıl • 
maktadır. 

iki ıün evvel. üye yazan kuru
la kendiliğinden baı vuran bir a
yak satıcısı 20 - 30 lira.dan bat· 
ka olmıyan kapitalinin on liraıını 
vererek yükıek bir vatanseverlik 
ıöıtermi§ ve bu içten ilıi herke
sin gözünü yatartmıttır. 
HAVA TEHLiKESiNi BiLEN 

O YELELER 
Bay Kaşıkçı şirketi Denizli un f abrl. 

Bay Hayri Eke Ceyhan kaymakamı 
20. Bay Salihattin Sepici şarbayı 20. 
Bay Mevlut Güvenç Ceyhan 20. Bay 
Hamit Feyzi Sırkıntıh Ceyhan 40. B. 
Nuh Darendeli Ceyhan 30. Bay Hacı 
Maksum Ceyhan 20. Bay Salim Ay. 
demir Ceyhan 20. Bay Mustafa Ak • 
cah Ceyhan 50. Bay İsmail Zaloğlu 
Ceyhan lW. Bay Mesrur Ceyhan 100. 
Bayan Sabriye Ulkü Ceyhan 20. Bay 
Nuri Kaya Ceyhan Kırmıt kamunba. 
YI 20. Bay O. Riza Ulaş Yumurtalık 
kamunbayı 20. Bay Muhlis Pulat Cey. 
han Mal. md. mua. 20. Bay Vehbi 
Mülayim Ceyhan 30. Bay Baki Oba • 
ner Ceyhan 20. Bay Ahmet Nuri Ya. 
lak Ceyhan 20. Bay Hamza oğlu Ali 
Ceyhan Bakkal 20. Bay Ahmet Cemli 
Arı Ceyhan. 2:>. 

Yıkılan şehirde 
Karachi, 11 (A.A.) - Quet -

tadaki durum, bugün oldukça iyi 
görünmektedir. 

Son depremde yıkılan bölge -
ler, çabuk botaltılmaktadır. Ö -
zel trenlerle tehlikeli bölğeden 
tqınanlar 20.000 ki9iyi bulmak • 
tadır. 

Yaralıların taıınmaıı iti de bi
tirilmektediı;. 277 yaralıyı taıı -
yan özel 1bir tren dün Karacbiye 
gelmit ve 636 yaralı daha Quet • 
ta bölgeıinden kaldırılmqtır. 

Deprem yerinde ancak 100 ka
dar yaralı kalmıttır. 

tarzda genitletmek için sağlam bir vakya arasındaki andlaımalardan 
temel kurmakta olduğunu söyle . sonra genel bayıallığın daha ge · 
mitlerdir. nit bir tarzda kurulması için, fim -

Bilgi, edebiyat ve güzel sanat- diye kadar geçen emeklerine de • 
lar alanında her iki ülke için de vam etmeğe azmet.mitlerdir. 
istek değer olan, sistematik yakın- Barıı için Sava§ 
laımağa özel bir önem verilmit- Moskova, 11 (A.A.) - lzvesti-
tir. ya gazteıi, Bay Benea için yazdı-

Sovyet ve Çek devlet adamları, ğı bir yazıda diyor ki: 
her iki memlekette bugün mev • "Barıı için savaı,, Sovyet Rus
cut, yahut ki, ileride vücude ge . ya için gelifigüzel bir söz değil
tirilecek olan kurumları, bet iki dir, bunun tam tersine bir İ§ ve 
hükumetin aralarındaki kültürel yapıf programıdır. Barıtın ko • 
bağları sağlamak yolunda varmak runması ile ilgili olanların hep • 
istedikleri amacın varlattırılması sinin birge uğratmaları iledir ki 
için gereken tedbirleri hazırla • yeni bir felaketin önüne geçebi • 
mağa memur etmeyi kararlattır - lir. Fakat bütün bu uğratmalar, 
mıılardır. barıtı bozmaya yeltenecek her -

• Bu konutmalar sırasında araıu- hangibir memleket büyük bir da -
iusal ku~m da gözden geçirilmit- yanıklık karıısrnda kalacağını 
tir. Her iki devlet adamları, ge- bilmedikçe istenen sonunçları ve
nel barııın sonucu hakkında orta- remez. Bazı memleketlerde güve
lıkta bir korku duygusu bulundu- ni inanca altına alacak ve harp 
ğunu teslim etmek zorunda kalmıt tehlikesinin önüne geçecek bir an
lardır. Ve arsıulusal türlü konfe- laımaya girmek isteğinin olma
ranılar veyahut ki Cenevredeki maaı barııtan yana olanları uya
görütmeler esnasında~ birleıik i . nık bulunmak zorunda bırakmak
leri hareketlerle Avrupa ülkleri • tadır. Çekoslovakya ile Sovyet 
nin güvenlijini sağlamak husu - Rusya, Avrupada barış sağlan · 
sunda harcanan emekleri onayla • masının biricik etkesi olan berge 
mıılardır. güveni gerçekleıtirmek için ilk a-

Bildirik töyle bitiyor: dımı atmıılardır. B. Benes, bu 
"Her iki taraf, barıtın bölün - itte değerini göstermittir. Kendi

mez bir bütün olduğu esası üzeri • ıinin MMkovaya geliti Rus ve 
ne, evrensel baysallığın düzenini Çekoslovak uluslarının savat uğ
kurmak keyfiyetinin önemi hak • rundaki uğratmalarının önemli 
kında uyuımuılardır. bir evresini tamamlamıthr. 

Göringin Plinı 
suya düştü 

_.. (tJstyanı I. sayı/ada) 

General Göring, Şimal denizin
den baılıyarak Akdenize kadar 
uzanan Sovyet dütmanı bir blok 
vücude getirmeyi ıözetleyen bir 
teklifi öne ıürmüttür. Bu blok 
Almanya, Lehistan, Macaristan, 
Avusturya, ltalya, Bulıaristan ve 
Yuıoalavyadan tetekkül edecek, 
Almanya devle.ti bu suretle Orta 
Avrupada ve Balkanda Fransanın 
nüfuzunu kazanacak.. 

Almanya, böyle bir blok tetki
lini dütünmesi üzerine ltalya ile 
anlaımak yolunu da tutmuı ve ltal 
ya ile konuımalara giriımittir. 

General Göringin Belgratta bu
lunduiu sırada, bu blokun tetkili 
mukabilinde Almanyanı~ Avuı • 
turya istiklalini korumağa razı 

olduğuna, ve ltalyanın timal hu
dudunu kabul edeceğine, hatta 
ltalyayı Habetistanda serbeıt bı
rakacağına dair sözler söylediği 
anlatılmaktadır. 

Anlatıldığına göre bu proje, 
Macaristan tarafından kabul e -
dilmit ise de General Görinı sar • 
fettiii gayrete rağmen Kral Bo · 
risi kandıramamıf, yalnız Bul • 

gariıtanın Balkan paktına ıir • 
memesi için ıöz almıt ise de ken -
disine Bulgariıtanın Rusyaya kar
tı duracak derecede kuvvetli ol
madıiı anlatılmııtır. 

talyanın, Yugoslavya ile Mac11.ria
tanın arasını bulması fikri bura
da iyi karıılanmıı ise de Yugos
lavyantn Ruıya aleyhinde bir blo
ka giremiyeceği; Yugoslavya hal
kını, kendileri gibi Slav olan bü
yük bir kardeıe kartı harekete ge
çirmeie imkan bulunmadığı izall 
olunmuıtur. 

Yugoslavyanın bu bloka gir
mesi onun dostları olan Fransa ve 
küçük itilaf devletleriyle ve Bal
kan antantı ile bozuımaıı demek 
olurdu. 

Yugoslavya, Almanya ile ltal
yada bugün hikim olan l'C?jim ön
derlerinin muvaff akiyetlerini tak
dir etmekle beraber bu rejimlerin 
devamlı olacağına kani olmadığı
nı General Göringe anlatmıf, ve 

bu memleketlerdeki rejimin büs
bütün değiımeıi ihtimali dolayısi
le bu projenin atisi olmadığını 
aöylemiıtir. Bu suretle General 
"Göring,, in planı akamete uğra
mıt bulunuyor. 

Adanada sıcak 38,S 
derece 

Adana, 11 (A.A.) - Dün ıeh-

rimizde sıcaklık artmıı ve 38.5 

dereceye yükaelmittir. Buz ıatıı -
ları da üsnomal artmıttır. B'.lgÜn· 
kü sıcaklık 36,5 dir. 

Almanyadaki işsizler 
Berlin, 11 (A.A.) - Mayıı a· 

yı içinde Almanyada bulunan it
ıizler 2.020.000 idi. Bu sayı, bir 
ay içinde itsiz sayısının 213.000 
kiti azaldığını ıöstermektedir. 

General Göring, Yuic:ı.lavlara, 
Yugoılavya aınırlarının Arnavut
luk, ltalya ve Macaristandan ya
ııa emin olacağını, bundan baıka 
Hamburg hanedanının rlönmele
rine kartı gelineceğini anla -

tarak Yuıoılavyanın Sovyet Rua
ya ile diplomatik ilgeleri bulun· 
madıiı için bu bloka airebilmek • .. ---.-.--.-. - .. --.-. -.-. 
imkanını haiz bulunr.lujunu anlat- OZ tarılıımızı, oz dılımızı 
mııtır. cümlıuriget öğretti 

Almanyanın, Yuıroılavya ve ı. •• 1 11 
··- =•••• 
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Yabancı Memleketler Postası 1 
Bulgar şairi için Bağdatta 

U ,.. k yapılan tören A ·ı s k ı c· k' 
Almanlar 
mumı harpte aç Bulgarlar uluaal tairleri lva.n Si er U e IU 
kİŞİ kaybettiler? Vazovun Sopot kasabasındaki evini da vaziyete hakim 

bir müze haline getirmitlerdir. Ge. B "d tt b'ld' 'ld'"' .. 1 Almanların Umumi Harpte kay .. .. .. . ag a an 1 ırı 1gıne gore 
çen pertembe gunu bu muzenın A • • • 

bettiklerine dair en doğru ve veıi· ...n t'' • ( . .) • l aaıler hali Suk el cıukda vazıyete açuma orenı meraıımı yapı · 
kalara dayanan bir istataıtik çıka mı§, Bulgar kralı ile ibirçok resmi ha·kim bulunmaktadırlar. Bunun 
rılmııtır. Bu istataıtiğe göre 1914 zevat ve ıairi takdir edenler hazır sebepleri §unlardır.: 1 -Asiler ıu 
yılında Almanya seferberlik yaptr bulunmuştur. Vozov birçok eserle- ıedlerini açmıflar bu auretle küçük 
ğı zaman 68 milyon nüfusu vardı. riyle Bul•garlara heyecan vermi§ • gölleri, bataklıkları tatırarak kara 
Harp müddetince 13 milyon 400 dir. aakerinin ilerlemeaine engel ol · 
bin aıker ıilab altına alınmı§tı. llt111111n1101111nıııı1111111••11111111111m1111u1111••••""""""' ... ,ıan .... -· muı1ardır. 
Bunların on milyon beş yüz bini yılma kadar hutalıktan ölenlerin 
cepheye gönderildi. Bunlardan sayııı evvelki muharebeden daha 
ölen, yaralanan, esir olanlar çıka • azdır. 
rıhrsa 6372000 kişi kalmış olur. Şimdi bunları ~ylara taksim ede. 

13 milyon 400 bin askerden bir lim: Bütün harp müddetince ö . 
milyon 936 hin 897 si harp meyda • !enleri heıaplayacak olurıak ayda 
nmda ölmüıtür. Bunları da §U ıu· 39,000; günde 1300; saatte 94 kiti 
retle ayıra/biliriz: Karaaskeri eder. Aletli silahla ölen 360 kiıiye 
1,900,876; denizci 34,836; müı - kartı keıici silahla bir kiti ölmüt. 
temleke askeri (karaları saymıya. tür. Topların yaptığı ölüm, tüfek· 
rak) bin aıker, lerin ve makinelilerin yaptığın. 

Halbuki 1870 · 1871 muhare • dan daha çok fazlladır. 
besinde Alman1ar 45,600 kiti kay- Haıtalıktan ölen 12300 ki~inin 
betmişlerdir ki bu tutar Umumi Sa 27000 ü za.lüreeden, 14,000 grip • 
vaıta tek bir muharebedeki kay · ten; 11,000 ü tifüsten, 8000, dizai1· 
bedit kadardır. Nitekim Vordon terlden, 35,000 kazalardan, 3,500 
muharebesinde 69000 Flandr da ü de intihardan ölmüştür. 

7000, Somda 144000 kişi kaybet-' Esirlere gelince, hunların sayı11 
mitlerdi. 993,000 dür. Bunların 122,000 i, 

Ölenlerin en büyük bir k11mı yani yüzde on ikiıi ölmü§tür. En 
harp meydanında. doğrudan doğ • çoğu Rus esir kamplarına aittir. ........ 
ruya öhnüttür. Sonrada yaraların- Romanya kamplarında ölenler de 
dan ölenler vardı. 1914 den 1918 fazladır. 

2 - Hiik:Umet, suçauz olanlara 
bir zarar vermemek için tayyarele· 
rin Suk el CiuÇ ıehrini hombardı· 

man etmesine izin vemıemittir. 

Bununla beraber Irak tayyareleri 
şehrin civarında takdire değer kah 

ramanhklar ya.pmıt ve asilerin 

bir kısmının iltica etmesine sebep 
olmuştur. Bir taraftan da bahri 

kuvvetleri, ormanların içinde 6az · 
l~r arkasına ıaklanmı§ olan asilere 
tesirli bir harekette bulunmuttur. 

Taıan gölcükler ve bataklıkların 
aarılması enıredilmİ§tİr. Bu suretle 

orada bulunan biler, hariçle ihfr 
littan menedilerek yalnız bırakıl· 
mı§ olacaklardır. Asilere silah ve 

cephane taııyan büyük bir otom o • 
bil yakalanmııtır. Bu otomobilin 
Küveyt tarafından kaçıp ıeldiği 
zannediliyor; 
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Avam Kamarasında Önemli sözler 
_.., (tJstyanı I. S(Iyıfada) 

çalan harici ticaret, hol.ihazırda
ki rejimi geni§ ölçüde tenkit bQ§
lamıştı. Bu §erait i~inde, dahilde
ki memnuniyetsizlikleri dindir
mek için hariçte maceralar ara
mak, pek tabii. icli.,, . 

İngiliz saylavı daha sonra U· 

luslar kurumunun otoritesini sağ
la.nılamak lazım geldiğini an
lattıktan sonra tunları da söyle-
di: 

"Bu İ§te en canlı · nokta Sövey§ 
kanalıdır. ltol.yayq. açıkça •Öyle -
meliyiz ki bir taarruz vukuu tak -
clirinJe onan Süveyf kanalını kul· 
lanmasına müsaade etmiyeceğiz. 
Sonra bu mesele ile hemen karar
laf tırdmal.ı.. V c resmen anlatd -
malıdır. Sinyör Muaolini ile hü -
lıumetini bu iş üzerinde füphede 
bırakmak hiç ae doğru olmasa ge
rektir.,, 

Amele saylavından sonra !ibe
ral mebus da bu yolda söz söyli
yerek vaziyetin tehlikeli olduğunu 
ve İtalyanın kuvvet istimali ile Ha. 
be! ülkesinde istediğini almak ar
zusunda olduğunu anlatmıf, daha 
sonra: 

"ltalyaya bütün ılünyanrn böy· 
le bir harekete tahammül etmiye. 
ceğini anlatmallcltr.,, demiş ve Sü
veyf kanalı bahsine geçerek §U 

sözleri söylemİ§lİr: 
"Gerçi 1888 muahedesine gÖ· 

1'e kanalın harp ve sulh devirlerin-

de bütün milletlere ait gemiler' 
açık bulunmaıı lazımdır. Fakal 
Uluılar Kurumu misakının 20 tt' 
ci maddesi bu muahedeyi ilga et• 
mif, Ulualar Kurumu miıakı11' 
muhali/ bütün taahhütleri yirmitt' 
ci maddeaiyle ortadan kaldırmı§' 
tır. O halde Uluslar Kurumu il• 
tediği zaman mütearrızı Süve'1 
kanalından geçirmiyebilir. Bu ylf 
pdmaıa bile Süveyf körlezint!e 
yahut Kırmızı Deni:ıin bQ§kcı yer 
lerinde mütearrıza. karıı tedbir al· 
mtih mümkündür. Hükumet mt' 
seleyi ehemmiyetle tetkik etm~Ii 
ve foydal.ı göreceği tedbirleri al· 
malıdır.,, 

Muhafazakar mebus Kerr Hı· 
beşistana karJı harekete geçmeni~ 
tehlikeli olduğunu anlatmıf, dab• 
sonra söz söyliyen gene muhafı· 
zakarlardan Sir 'Vilson: 

"Habeşiıtanda delice bir mlf 
ceraya giriımemeğe mani olacaP 
bir devlet varsa, o da ltal.yaılrr. 1' 
tc:Jyan milleti iıter•e hükumetirıl 
tazyik edebilir.,, demiştir. 

Nihayet Bay Eden hükumet n'' 
mına cevap vererek, Italyan mat' 
buatının neşriyatını tekzip etti1'' 
ten sonra ltalyan - Rahe§ ihtiJJ' 
fını halle çalıtan komitenin çahf 
malarım beklemek lazım geJdijİ' 
ni, bu komite muvaffak olmaztl' 
konseyin toplanacağım, fakat böi' 
le bir topla.nmağa lüzum kalm11L'' 
cağını ümit ettiğini anlatmı§tır. 
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l,st. Levazım Amirliği Satını 
Alma Komisyonu UAnlar. 

Müteahhit nam ve heıabma 630 
takım pijama 24 Haziran 935 pa
zarteıi günü saat 15 de açık ek -
'iltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 1890 liradır. isteklilerin şart
name ve numunesini görmek üze· 
re hergün ve ekslitmesi için de 
141 lira 75 kurut ilk teminatlarile 
belli saatte Tophanede Satınal
ma komiıyonuna gelmeleri (7) 

(3149) 
.y. .y. .y. 

Müteahhit nam ve heaabma 600 
kilo makine yağı 24 Maziran 935 
pazartesi günü saat 14,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktrr. Tahmin 
bedeli 240 liradır. isteklilerin bel
li saatte 18 lira ilk teminatlarile 
Tophanede Satmalma komisyonu· 
na gelmeleri. (8) (3150) 

.y. .y. .y. 

460,000 kilo fırın odunu 13 Ha
ziran 935 perşembe günü saat 14, 
30 da açık ekslitme ile a1macak • 
tır. Tahmin bedeli 4370 liraclcr. ls· 
teklilerin şartnamesini görmek Ü· 

zere hergün ve eks1itmeye gire • 
ceklerin 327 lira 75 kuruşluk ilk 
teminatlariyle belli saate Topha· 
nede satınalma komisyonuna gel
meleri (982) (2962) 

.y. IJI. ıt-

430,000 Kilo Hamam odunu 15 
Haziran 935 cumartesi günü saat 
15 de açık eksiltme ile alınacak -
ttt. Tahmin bedeli 3956 liradır. 
isteklilerin tartnamesini görmek 
ü:ı::ere lhergün ve ekslitmeye gire -
ceklerin 296 lira 70 kuruşluk .te -
minatlariyle belli saatte Tophane
de Satmalma komisyonuna gel -
m~leri. (981) (2963) 

T~O.KiVE 

ltRAAT 
'BANKA51 
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IJI. ~ ~ 

Harbiye ve meı·hutu mektep - D 
,,.T iS';_ 1 ~000 JdJo l~J.-1. '7000 ,;;J 

lo taze çalı fasu1yeıine verilen • A Q A 
fiyat pahalı görüldüğünden tek • 

rar açık eksiltmesi 28 - Hazi • B ı' R 1. K T ,
1 
RE N 

ran - 935 Cuma günü saat 14,30 
-la yapılacaktır. Tahmin bedeli r'\ A. ' - ... r'\ 
1470 liradır. Şartnamesini gör - ~ 1 1 ~T 41111' t Dl; t-( 
mek üzere her gün ve eksiltmesi ....,,....-. C 

Denizyoflara 
ıŞl..ETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42:162 - Sirkeci .ı\1ühürdar zade 
nan telefon: 22740 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 12 Ha

ziran ÇARŞAMBA günü saat 
19 da Ayvalığa kadar. (3219) 

MERSiN YOLU 
KONYA Vapuru 14 Hazi -

ran CUMA günü saat 1 l de 
Menine kadllr. (3241) 

1 r.abzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 13 

Haziran PERŞEMBE günü sa
at 20 de Hopaya kadar. (3242) 

QI a V.VE§:W 

BÜYÜK, FAKAT KELEPiR 

Şişli Bomonti tramvay istasyo • 
nu, Şişli palas arkasında kasaba 
biti~ik 34 numaralı 11 ocla, elek • 
trik, havagazi, terkos ve banyo 
tesisatını havi, mevkian şerefli ve 
müferrih kagir ve mükemmel bir 
hane son 4 bin liraya satılacaktır • 
Frrsattan istifade için acele ediniz 
yanındaki 36 numaraya mfüacaat. 
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Yeni Çıktı 

1 
OOıı ve 'Farın 
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SaJ1ı - 33 
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SOSYALiZM 

Avgust Bebe! 

Sabiha Zekeriya 

İstanbul - 1935 

için de t 10 lira 25 kuru, ilk temi- ---0-r-.-H-a-f-ız_C_e_m_a_l ___________ k ____ E--d-----,----
natlariyle belli saatte Tophanede Dahiliye Mütehcusm Dı• k at in ı• z • 1 --·· ·. m.-----·--Satrn-.lma Komisyonuna gelme -

Pazardan baıka günlerde ~aat 
leri. (17) •. • "' (3246) (2,5 dan 6) ya kadar lstllnbul Di· Kiralık Köşk ve yalısı olanlara 

vanyolundaki (118) num:uah hu 
Harbiye mektebi için müteah-

k seudıeirk. abineainde haıtalarnıı kabul SO Ev Alıyoruz ! bit nam ve hesabına 2200 ilo be-
yaz peynir 28 - Haziran - 935 

Muayenehane ve ev tdefonu 
Cuma günü aaat tS de açık ekıilt- ı k ı f K nırII' Boaazirinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırkö" -
rne ile alınacaktır. Tahmin bedeli 22396, yaz 1 te e onu a 1 1 

.o ~ J 

38, Beylerbeyi 48. Y eşilköy - Kn:ıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 

Fiatl 100 Kuruş 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Sultanahmet sulh birinci hukÜk 
mahkcme$inden: 

825 lira.dır. Şartnamesi her gün ------------- Yakacıkta kiralık köşkü ve yalısı olanlar, bunlara müşteri isti-
görülebi1ir. Eksiltmeye girecek - v d bı·r d t bak•r semaverle 10 Tarzı Dilber Hanım ile Üsküdar· 

gın a a e • yorlarıa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Köşk,, 
lerin belJi saatte 61 lira 88 kuruş çift kundura, 40 çift yemeni 14 - iıaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup· da Altuni zade mahallesinde kü· 
ilk temı'natlariyle Tophanede Sa- Hazı'ran 935 Cuma gu"nu·· saat çük Çamlıca caddesinde 53 numa· - ta kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga-
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 14 30 da pazarlıkla satılacaktır ralı Nafiz paıta kötkünde mukim ' d l l • zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malfunat vermeli ~ 

(15) (3248) Tahmin be e i 725 kuruştur. s - h. . . k 1. • t k . d'kl .. b'ld' 1. Ali Faik ve Ve2necilerde Balaban 
'f. ~ .y. ( _ 1 ve ır sezon ıçın aç ıraya ıcar e me ıste ı erım ı ırme ı-

teklilerin 110) kuruş son temı - d' l mahallesinde acemoğlu sokağında 
H b b k . . ır er. k ş kr 
u~vem~~u~t~- n~~~e~lı~a~ T~a~-••••••••••••••••••••••••••••nNo.lı KQma~ ü ~Un 

ler için 25 ton patates, on ton ku- de Satınalma komisyonuna gel - ,,. hanesinde mukiman lbrahim Ett.~m 

Tu soğan, 11,000 adet limon 28 - meleri. (18) (3245) ~ ll~~UIWllllmlllll~I ~~~~~~~111111111~1 11111111111111111~1111111 " ve Gülsümün Şayıan mutasarnf 
Haziran - 935 Cuma günü şaat lf. 'f. ~ oldukları lstanbul Sultanahmet 

14 de açık eksiltme ile almacak - İstanbul Levazım amirliği için Sel inik Bankası Nakilbent mahalle ve caddesinde 
tır. Tahmin bedeli 3210 liradır. 2700 kilo Beyaz peynir müteah - == eski 55 ve yeni 89, 91 numaralı 

fartnamesi hergün görülebilir. llk hit nam ve hesabına 14 - Hazi - ~ Tesis tarihi: 1888 r: iki kıta arsanın izaleyi şuyuu zım-
teminatı 240 lira 75 kuruştur. İs - ran -935 Cuma günü saat 14 ~e - -ı dare merkezi: IS1 AN BUL ( Galata)'!4• nında furuhtu takarrür ederek mü-
teklilerin belli saatte Tophanede pazarlıkla almacakhr. Tabının _ zayedeye vaz ve 1 ci açık artrrrua-
Satmalma komisyonuna gelmele - bedeli 101'2 lira 50 kuruştur. Is - Tü.rklyedeki Şubeleri: ıı 4/ 6/935 salı ve ikinci açık ar -
ri. (14) (3249) teklilerin 151 lira 88 kuruş son te- - lstanbu), (Galata-Yeni Cami) tırması 19/6/935 çar§amba günü 

• ~,,. minatlariyle belli saatte Topha - ====a lzmir, Mersin ıaat on bette icra kılınacağına da-
Tophanede merkez inzibat kıt- nede Satınalma komisyonuna gel- ir ilan verakası Ali Faik ve ibra • 

asının çürüğe !.yrılan 1460 çift meleri. (16) (3247) Yunanlstandaki Şubeleri : him Ethem ve Gülsüme gönderil· 

fotin 14 - 6 - 935 Cuma günü .y. ~ :t- SelAnik. Atina. Pire miş ise de mumaileyimin ikamet· 
saat 1s de pazarlıkla satılacaktır. idareleri lstanbuI levazım a - Her nevi Banka muamelatı. g-ahlannın meçhuliyeti hasebile 
Tahmin bedeli 292 liradır. istek- mirliğine bağlı kıtaat için 10 bin tebligat icrasına karar verilmiı ol-
lilerin 43 lira 80 kuruı son temi • kilo kuzu eti 12 Haziran 935 çar- duğıından mumaileyhimin müzaye 
natlariyle belli saatte Tophane _ ıamba günü saat 14 de pazarhklfl ı..- de günlerinde gelmedikleri veya-
de satınalma komisyonuna gel. alınacaktır. Tahmin bedeli 3700 HOSEYlN USMAN DIŞ DOKTORU hut musaddak vekil göndermedik-
Jneleri. (19) (3244) liradır. isteklilerin 555 lira son te- Haseki Hastanesi leri takdirde gıyaplarında muame· 

• * .v. minatlarile Tophanede satmalma Dahiliye Mütehassrsr tlbeyt Salt le ifa krlmacağı tebliğ makamına 
Tophane fırınında mevcut komisyonuna gelmeleri. (13) Laleli Lütüf Apartımanı saat Fatih Karagümrük tramvay J kaim olmak üzere ilan olunur. 

köhneye ayrılan 25 kilo ağrrlı • (3226) 4 • 7 e kadar Telefon 22459 durağı, No. 4 1 .(7642). 
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Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankaı-ada Bankamız Fen servisinde çalıttırılmak üzere bir 

daktilo alınacaktır. 

1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yap.mı§ 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 perıembe aktamına kadar Ankarada Bankamız Me
murin Müdürlüğüne ve lstanbul da Şubemize müracaatları. 

(3119) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları J ----------: 

Dün ve 

1'
1

arın 
Neşriyatı 

• 3üncü • 1 

Seri tamamlandı 
~ Abone Şartları: 1-

Birinci seri 10 kitap 
236 sı petin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

636 kinuftur 

Muvakkat 
Teminatı 

1,80 

Senelik muhamen 
Kirası 

24 

Salo 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Bakırköyünde taş iskelesi arsa- Aile Çemberi 

6,30 

9, 

6,30 
6,30 

6,30 

6,30 

84 

120 

84 
84 

84 

sı sokağında eski deposu kulubesi. A. l\l. - 1. 11. Alişan 100 Kr. 
Mercanda yavafça şahin mah. Ticaret, Banka, Borıa 

Uzun çartı S. 242 yeni N. dükkan. Muhlis Etem 75 Kr. 
Kadıköy kumluğunda hal bina- Devlet ve ihtilal 

ı,ında 49 No. dükkan. J,enin - 11. Hifat 75 Kr. 
5/216 N. iki katlı dükkan. Soıyalizm 
Mercanda yavatça tahin uzun K. Kaut ky - s. Zekeriya 75 Kr. 

çartıda 6/218 N. lı iki katlı dük
}. Raıin Külliyat I 

kan. A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 
Mercanda yavafça ,ahin uzun •--------------• 

çarJıda 2/210 N. h iki katlı dük- lfçi ıınılı ihtilali 
Lenin - il. Rifat 60 Kr. kan. 

84 Mercanda ya vatça tahin uzun Ruhi hayatta I&,uur 
çarşıda 4/ 214 N. iki katlı dük- Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

• 

Bir çizgi çizen~ 30 
kitap veriyoruz ! 

Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktaları bi
ribirine öyle bir ~İzgi ile bağlamalısııuz ki, belirecek 
:sekil bir insan başı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 

Külliyatı'm edinip okuyan it· 
te böyle yetişkin bir insan 
kafasına sahip olur . 

Bu külliyatın şimdiye ka • 
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka • 
dar z.engin 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 biribirlcrine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafasını çizl'bill'nler, bu çizdiklerini adresle • 
riyi~ hirlikte lSTANBUL ANKARA CADI>ESl, YAKI1' YURDU ad
resine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KUR'Ada 
kazanan: 

Birinciye Külliyatın otuz kitaplık bir takımı, 

. ikinciye Külliyatın 20 kitaplık bir takımı, 

Üçüncüye Külliyatın 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektir. 
~ _ ... ,_, -

15 Haziran 1935 saat 12 de kur'anın ~ekilişinde 
herkes bulunabilir. 

han. lılahana doğru 
7,20 ............................ ~ ...... 96 Mercanda yavatça şahinde uzun P. f,oti - 1. il. Ali~an 100 Kr. 

çartıda 165 - 238 N. dükkan. •---J-~-R-aa-·i-n_K_i.ı.-.ll-iy-a-tı_l_f - Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Yukarda senelik muhammen kirası, semti ve muvakakt teminatı il. Nazım 75 Kr. Beyoğlunda Tarlabaşında Ka merhatun mahallesinin Fıçıcı soka· 

yazılı bulunan mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veril- /kinci seri 10 kitap ğında üç katta sekiz oda vesair müştemilatı bulunan 27 No. h kagir ., 
mek üzere arttırmaya konulmuş ihale gününde talibi çıkmadığından 204 U petin ve her ay vin tamamı, bedeli iki sene ve iki efİt taksitte ödenmek tartile 2091 
ihale müddeti 18 - G - 935 gününe uzatılmıttır. İstekli olanlar fe- 100 kurut olmak Uzere lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

504 kuruştur isteklilerin 27 - 6 - 935 pertem be günü saat on iki buçukta yüzde 
raiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Art- •--------,------• 7,5 pey akçeleriyle müracaatları. (R) (3221) 
tırmaya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak- Goıio Baba 1 ... 

Balzak - H. Rifat 100 Kr. ı • 
buz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 18 - 6 - 935 salı günü •---------...... ----• 

saat 15 daimi encümende bulunmalıdır. (B) (ı254) DelilijinPailrolojm Tu··rk elbı·se deHOSunda- il -' 

Büyükadada Altınordu sokağın
da 389 metro murabbaı arsa 936 

Mayıs sonuna kadar. 
Y enimahallede deniz hamamı 

yeri 935, 936, 937 seneleri yıkan-

ma mevsımı. 
Uluköy - Emirgin deniz ha

mamı 935, 936, 937 seneleri. 
Rumeli kavağında Altınkum 

plajı 935, 936, 937 ıeneleri. 
Beyoğlunda Sarı Lütfiye mahal

lesinde Metrutiyet cad. Beyoğlu 

kaymakamlığı zemin katındaki lo

Jianta 936 Mayıs sonuna kadar. 
Salıpazarı Süleyman B. mah. 

l" opçular cad. deniz hamamı yerı 

935, 936, 937 seneleri yıkanma 

mevsimi. 
Trabyada deniz hamamı yerı 

935, 936, 937 seneleri yıkanma 

nıevıimi. 

Heybeliadada Çam limanı mah. 
80 metro murabbaı arsa 937 Mayıs 
sonuna kadar. 

Haliç fenerinde vapur iskelesi 
cad. Meydan yeri 938 senesi Mayıs 
ionuna kadar. 

Dr. B. Hard - Dr. izzettin 50 Kr. 
,L 

Senelik Muvakkat 1•·---~,,-lr"""bah,...,.aı-_S~el~l~e-ri---• 

Muhammen Teminatı F 1 R SAT 
Kıymeti 

120 

20 

ıs 

80 

72 

120 

40 

• Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

9,00 

Engerek düğümü 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rcuin Külliyatı il 
H. Nazım 75 I\:r. ·------

Bahç.?kapı, Hacıbekir karşısında 86 numarada aradığınız 
h'er nevi hazır ve ısmarlama elbiseler yerli ve İngiliz kumatları •• 

Fiatlarda emsali görülmemi§ derecede ucuz. Taksitle muamele 

yapılır. Bir defa tetrif kafidir. Vitrinlerimize dikkat.. (7606) 
1 Samimi ıaadet 

Tolstoy - l. H. Alişan 50 Kr. 
4,50 !•---~~-~---· 

lıtatutik 

oeuıet Demi~olları ue liıennınrı i~letme Umum i~nresi ilinları 1 3,38 

18,00 

5,40 

27,00 

9,00 

Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

Çocuk tlütürenler 
l y G ı F R · 60 K Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı elektrik malzeme-~. • M. - • • asım r. 

ilim ve Felıele si 24 6 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satın a• 

M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. imacaktır. 
ı•·-----------~~-----111 Cemiyetin Asılları Bui§e girmek istiyenlerin 120 ö,94 liralık muvakkat teminat 
11--F_._E_ng_e_ı_s_-_M_u_h_it_t_in_ı_oo_K_·r_. __ vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii ka-

Uçüncü seri 10 kitap nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 
132 si petin ve her ay e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait şartname • 
100 kurut olmak Uzere ler parasız olarak Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 

•----&_a_2_k_u_r_u_ş_ı_u_r ___ ,• ve Ankarada Malze111e dairesinde dağıtılmaktadır. (3185) 
Yeni ilmi zihniyet Muhammen bedeli 

Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. 146 kalem muhtelifülcins elektrik malzemesi 16119.16 
Hükümdar millet 

. 
Rusel - G. Kemali 50 Kr. Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif şekil ve eb'att9 

22,00 
Komünizm zımpara ta§ları 8 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapa· 1 

100 Lenin - Stalin - Buharin lı zarf usulile Ankarada idare bin asında satın alınacaktır. 
H. Rifat .. 50 Kr. Bu i§e girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile ka .. 

: 

360 81,00 
Günün iktuadi ifleri nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibine• 

____ r_r_o_r_. _n_r_. s_._N_u_ri_so_K_r·--•ı ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek-
Yukarda semti, muvakkat teminatı, senelik muhammen kirası Cümhuriyetler liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ı 

ve kira müddetleri yazılı mah!lller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı __ K_so_n_e_r_on_-_ı_ı._R_i_r_at~50-K_r_. _ lazımdır. f 
açık arttırmaya konulmuttur. ı~tek H olanlar §eraiti anlamak üzere le- Tercümenin rolü 

Bu i§e ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire .. 
vazım müdürlüğüne müracaat etme E, arttırmaya girmek için de hiza- H. Ziya Ülken 100 Kr. i 

sinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtılmak -
larında gösterilen muvakkat temi nat makbuz veya mektubiyle bera- Değiıiıler 

tadır. (3184) her ihale günü olan 13 - 6 - 935 perşembe günü saat 15 de dl.imi Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. 
e~üm~~~~nm~ı~~ (B) (~18) ~-----L-ao_k_o_n----~-~~~~~~~~~~~-,-.~~~~~~~~~~~~~~-

Lessing - s. Kemal 3o - Yazlığa gideceklere ! 

1 1 
ııııu ·~ ·ı 

İ~.::~~~~~~~~.~;~~~~~:~ı~~~t•- ı:. 1~~:.:::;;:;~~·xr. ~~~: KH~!t!~t;·R.!~~a~!l~~!!~~O n!~!I . 
lif eb'atta 500 metre mik'ab keres te-nin 17 - 6 - 935 tarihinde ma- G. F. - 1. il. Alişan 125 Kr. ır t- ... ASRI MOBiL YA MAGAZASI Telefon 23401 ' 

Müracaat yeri - V AKIT ~ h'allinde pazarlığı yapılacaktır. Ta }iplerin tayin olunan günde muvak- -------------------------- ~ 
Matbaası - Ankara caddesi 

kat güvenme parasiyle birlikte ya mahalline veyahut Cibalideki alım, ı IST ANBUL 1 
ıatmı komisyonumuza müracaatları. '.(3164). ••••••••••••••' 

Neıriyat Müdürü: 
REFIK,'4hmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
YAKIT Matbaası - Iıtanbul 


