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Hitleri iktidar gerine 
çıkaran bölüklerin 
dağıtılması isteniyor 

- 2 nd aaıdada -

18·1 bacl Yıl • sa,. : 8258·188 idare Telefonu: 24.370 Pertembe1 13 Haziran (6 ıncı a11) 1981 

Bu ay memleketimize 
Romanyadan ~ekiz bin 

göçmen geliyor 
- 2 inci aayfada -

\"azı hleri Telefonu: 21379 O Say•• S Kuru• 

Italya - lngiliz anlaşmazlığı ! 
ski lngiliz savaşçıları Romada lngiliz elçiliğini koruyan 
.Berli~~ gidecekle~ . muhafızların sayısı çoğaltıldı 

Prens dö Galin digeoi 

# 

Velıaht, lngılız sıyasasının, eskı kın- Roma ı2 (A.A.> - Giornale • .. 1 ·ı· 1 
lerin etkisi alhnda olmadıgıv nı gösterdi d'i~ianm, labnd~den. ~~-Bir ltalyan gazetesıne gore n~ı ız er 

1 dıiine pre Mımdaki ln11lız suel S d d 100 b·n kişilik bır r ' makamluı 100 bin kifiJik bir kuY• u an a ) 
Yunanistanda 

kralcılığın amacı 
Y uaanistanda cümburiyetten 

lcrallık rejimine dönmek için J&PI· 
lan hareketler kola1ca yatqacak 
aibi ıöriinmüyor. Koyu kralcı 
Metakwı son seçimde kay'betmif 
olmakla 'bera'ber ıene unutla du
ruyor. Çaldar= • 'o.la İıl•inin ih
tiyatlı dwıımuna kartı haHu açık
tan açıla heyecana ı&tiiren ba 
hareket niçin? Son aeçki toplantı
lamıda halk arumda: "Biz kral· 
bk isteriz! Krallık!,, diye hatıran 
1nr Jmgn Yunanlılar ne sibi bir 
diifünce vera cluyp ile cümburi· 
Yet rejimini bırakarak krallığa 
aitmek istiyorlar 7 ı, 

Y unanldann l,,qlarma ıelen 1 
büyük felaketin kaytaiı Büyük l,..aıs VtliaWı 
Harp sonunda JUlll kendi hesap- p,.,. ~IS Golla 
lanna, JUlll emperyalist devlet· Londra, 12 (A.A.) - "British 
ler hesabına ıözü kapalı olarak Lepon,, hirlitinin senelik konfe
Anadolu mıceruma siritmit ol- rammda bir söylev veren Prena dö 
lllalandır; bu maceranm sonucun- Gallea, iki ülkenin eski askerleri 

iıi\ia~kr~u;b;k~b~itm=i~enm:·=c~!·~~~~ • ., nra ıeçen zaman içinde 

vet almaktadırlar. Bu kuvvet~er kuvvet hazır lıyor)arMIŞ 
Sudan - Habet ıımnnda her ıh· 
timale kartı buır bulundurula· 
caktır. 

• • • 
Giornale d'italia pzetesi hir 

ba1li umandanheri lnıiltere a· 
le,hinde nepiyatta huluıunakta, 
lnıilterenin Kenya ve Upnda' 
dan Hahetistana sillh pnderdi
liııi, Hal>efleri ltal7aya kartı tef· 
vik ettilini llylemekt~df. lnpliz 
pzeteleri hunu lpret ıecli1orlar, ·~ 

(Sonu Sa. 9 Sii. 5) 

handa şapka 

f ananlılar cümhuriyet rejimin
den ne katülük ıörmütlerdir ki, 
Jeniden kralbia can atıyorlar? 

ASIM US 

Dün akp.m lnıiliz siyasal çe • · 
venlerinde söylendiibıe ıöre, 
Prem de Galles'in aöylevi, yalms 

Kamutay Şeker 
&::::: 

(Sonu Sa. 1 Sil. 1) (Sonu ,Ça. 9 Sü. 4) 

. 
Haoa Kurumuna gardım edenler 

115 kişiye törenle ma
dalya verildi 
-----·---- -

'1' .. ıovay sosye· esi işçileri bir tayyare 
armağan etmiye karar verdiler 

llllf• madalyaları vali muavini iL 
Rükneddin birer birer kendilerim 
vermiı ve clemiftir iri : 

T!:7za;:!..~şalıin-kanununu onayladı 
tabın 'bir diyeYinden aoma, bir-
kaç ıünclen._. ppa h6tibi ı Bütün ülkede şeker ihtikirına şiddetle 
da eski haflılal~ne ıçnlt J:ia. ik . • d • k • 1 
lunuyor, lran uhuu, 1Rı yeni dem• 1 arşı gelınecek; pıyasa akı sto ma 
mi çok iyi karfılamıfbr. - için bir şekil bulunamadı 

Suriyede 
krallık 

Franaızlar 16niaaııatlıın 
of lıınıı Sıırigege kral 
~ 

Ankara: 12 (A.A.) - Kamu· 
taJ bulün Fikret Sılaym bafkan · 
lijmda toplanarak ıündeminde 
Wwa itlerden Ankara telari su 
teliatmm tamamlanmut için ta • 

JİD cdilmit olan müddetb 1931 
yılı sonuna kadar uzablmaıı, Bal· 
fa - Karaa,.Jaı madenleri itı. 
me tirketinin ıetireceii r_ . i ma-

'(SOlllJ Sa. 1. Si. l) 

Bugünden itibaren ruha
ni kılıkla gezmek yasak 

Yahudi ve Rum vatandqlarm 
'-clukları yardım kolları ftlıta
lİJle Han Kurumuna bu yıl en 
.fazı. armaian verenlere dün vali 
..._\'İDİ Ba1 Rükneddin, Hava Ku 
.,__ ı.p.nı Bay lnnail Halda 
'-rafından törenle .ıtm, ıümüt ve 
1-nz madalyalar verilmittir. 

"- H""" Kıınımıı tetlıilMı isin Xudüs&m bildiriliyor: 

7._._.ı.oa .,._ ı.tl•n • 

salı Jıı,metli "'1ıpnolannmn .... Si~oailt ~ ,...._. .. ,. 
rin&i laerlıae ..,.,eeelı altın 6a nna 'lire Paritte Arataillaa wll
maılalyalarr veri10ram. HmHI Ka- ahti Emir Seacl ile 5111'İ7e fevbll-1 

de fiula k_.iaeri ~- cl6<Mar 
~ 

(Sonıı Sa. l .Bi.. Jl ,.._. ... il. BI J! 
Dün aoialfa rulaani lıılılılcı ,.,. lela •ezenler 
• -:Yazw Sa: 7 Sü: 4 de-



2 - KURUN 13 HAZİRAN 1935 

Hitlerin hücum bölükleri en 
sonunda dağılacak mı ? 

Alman Faşist Milisleri Ordusu Roma, 12 (A.A.) - 31 Mayıs ta silah altına çağırılan iki tümen 

Hitleri iktidar yerine fat~ıt milis askerlerinin toplanması yürümektedir. ''21 Niıan,, adı 
.. •• • verılen tümen, bu ayın 21 inde Evelino'da toplanmıf bulunacaktır. 

çıkaran boluklerın Milis kurmayı ıefi General Attilo Ferruzi, ıüel hareketleri kon· 

1 
ilk 

O t!CLI C!S t :ZS 9!!!'f! 

TEL 

Öğretmen okullarının kadro
ları genişletilecek 

Ankara, 12 (Kurun) - C. H. Partiıi Kurultayında konuşulan r 
saslara göre ilk okullarda yapılacak yenilik, ileri gidi§ hazırlıkları il· 
zerinde Kültür Bakanlıiınca çalış dmaktadır. ilk okulların 3 derı 
5 sınıfa çıkarılmaSI, köylerde iki senelik sömestr okulları açarak bun· 
lara askerlik çağına kadar olan çocuklardan az okumuş ve hiç oku· 
mamıtlarınm alınması, ilk öğretmen okulları kadrolarının genişletile· 
rek, daha çok öğretmen yetiştirilme si düşünilen eıaılarm baılıcaları· 
dır. 

Musiki okulu 
Kültür Bakanlığı, öğret· 

men kadrosunu 
genişletecek dağılmasını istiyor trol etmektedir. Avalino'da askerler, 60 günlük bir manevra devresi 

Berlin, 12 (A.A.) - Havasa- geçireceklerdir. A 
· d "3 tk· 'k" dı ·ı t'' ·ı· ku 'k. • I'• G nkara, 12 (Kurun) - Kül • 

Polislik işleri 
Emniyet umum müdürü 

Avrupada tetkikler 
yapacak 

Ankara, 12 (Kurun) - Şam .. 
da toplanacak hudut komisyonu .. 
na başkanlık edecek olan emni .. 
yet umum müdürü bay Şükrü Su
riyeden Avrupaya gidecek, poliı· 

ıansı ayların an: ıncı anun,, a verı en u men, mı ıs rmayı ı ıncı şen e- t" .... ~ 
S. A. bölüklerinin ortadan kal- neral Alessandro Traditi'nin kumandası altında Palermo'da toplana- ' ur Bakanlığı, A~~~~ muııkı og • 

roıunu kuvvetlendirmeği dütün • 
mektedir. Okula Avrupadan bir 
orkestra tefi ve 'bir mea1ek direk-

d 
-'ıl • • caktır ş· d. L" 'd b ı ·· ·· ·· b ı· . 1 • ... retmen okulundakı ogretmen kad-

ıruması ıçın önemli tedbirler a- · ım ı ıverno a u unan uçuncu ersag ıyerı a ayı gıtmege 
lmmakta olduğuna dair Berlinde hazırlanmaktadır. 
dolatan haberler esassız görülü. 1.500 İtçİ, bugün Doğu Afrika sına doğru yola çıkacaklardır. 
yor. Alman hükUmetinin g~n 30 § V ehip adında bir Osmanlı pa§asmm Habeı ordusunda vazife 
Hazirandanberi bu bölükleri büs- aldığını yazmıqık. Romada çtkan Popolo Ditalya gazetesinin haber 
bütün ortadan kaldırmak değilse verdiğine bakı1ırsa Vahip Pata Ha beş ordusunun başkomutanlığını 

bile kadroların azaltmağa çalıı. ü:rerine almış! •. 

Sekiz bin göçmen 
tığı doğrudur. ---------------------

Almanyada me<:buri askerlik Rejim meselesi 
hizmeti kurulduktan sonra bu eğ-

l~_min (ttmaayülün) artacainıa Yunanistanda genel o a Bu ay içinde Romanya-
,uphe yoktur. g 

Evvelce Reischswehr, timdi ne zaman baş vurulacak? dan memleketimize 
de Vlehrmacht denilen askerlik Atina 12 (Kurun) - Yunan gelecek 
teıJrilib yavaş yavaş eski önemini Bqbakanile Ha;biye Bakam, hü • Bükref, 12 (A.A.) -Bqbakan 
7eniClen kazanmaktadır. Birçok kUnıetin rejim meselesi için ada· tarım ve iç Bakanları ile Türkiye 
~veıılerde Wehrmacht, S. S., 5. dığı gencloye (reyiô.m) hükumetle elçisi bu sabah ikinci defa toplan
A. gibi ayrı ayrı üç ıüel te§ki{atın aynıık (muhalif) partiler arasın- mıılardır. HükUmetimizin Türk 
bulundurulmasının lüzumu üze - da 'bir anla,ma olduktan sonra ye. göçü hakkındaki 9 dileği bu top • 
rinde ayhtmalar yapılmaktadlT. ni parlamento tarafından tayine· Janınada onaylan.rint v_. gereken 

Ordu bilhasaa hücum bölük - dilecek bir tarihte başvurulacaiı ~ kararlar verilmittir: 
!erinin ortadan kaldmlmumı iı - nı ı;:;rlemişlerdir. J - Müılüman Türklerin göçü 
t~y~ektir. Bu 'hücum bölükleri • Gc;ıe!oyun, ne vakit yapdacağı üç ınihayet dört yıl içinde biteçek· 
n in 'eskisi gi'l>ı halk yığınları üze henüz belli değildir Önümüzdeki tir. 
rind~ bilhassa kur'a usulünden Eylulde yapılması veyahut gele • Müılüman Türklerin oturduiu 
dcnra işsizler üzerinde yalımı (iti- cek r_:sana bırakılmaSI ihtimali topraklar 4 bölıeye ayrılacak 
barı) kalmamıttır. vardır. Tü~ ve Romen üyelerden kurola-

Bununla beraber l>u bölükler Ayrışık liderlerden B. Kafanda· cak komisyonlar bu toprakları de-
evvelce Hitleri erkeye (mevkii ik- riı, geneloyun bitarafane olması ferliyecektiT. 
ti dara) çıkarını§ olduklarından için Çaldaris kabinesinin yerini . 3 - Romanya hükumetinin sa -

~ski ıeflerinin kendilerine inkirede bir it ka:bineıine bırakması gerek- tın alacağı ta9ıtıız mallarm (men· 
bileeeklerine inanmamaktadırlar. li olduğunu bu olmana, geneloyu kul olmıyan malların) tutarının 

Hitler kendtlerine hissen bağ- sırasında içişleri bakanlığına ay. bir kısmı para, bir knıru petrol ve 
hdır. Bu bölüklerin rolü hüsbü- rrıık H~erlerden birinin getiril - b)hta gibi mallarla ödenecektir. 
tün bitmemişse de çok azalmı§tIT. mesi icaP. ettijini söylemiştir. Bunlar 5 yıl içinde hükumetimize 
Bundan dolayı S. 'A. bölükleri ara· HükUmet bu ıartları kab:.l eder- ödenecektir. 
smda bir hoşnutsuzluk vardIT. Bu se cümhur:yetçi partiler geneloya 4 - Evkaf v.e cemiyetlerin ta -
ho,nutsuzluk talim saatlerinin a- İftİrak edecekler, aksi takdirde oy şıtsız malları için Romanyil hükG
zaltılması ve üniforma giyimi için venniyeceklerClir. meti tarafından ayrı bir para ve • 
konulan kayıtlardan dolayı fazla· Atina 12 (Kqrun) _ ReMnen rilecektir. 
laşmıttır. bildirildijine ıöre 253 Çaldaris, 5 - Romanya hükUmeti hiz -

Dev!et matbaalannın bir 
elden idaresi 

Ankara, 12 (Kurun) - Devlet 
matbaalarının bir elden idaresi 
hakkında bir kanun li.yiha11 ha · 
zırlanmıttııı. 

ispanyayla tecim konuş
maları kesildi · 

Ankara, 12 (Kurun) -Türk -
lıpanyol tecim konuımalan keıil
mittir. 

36 Kondiliı, 7 Kra)çı Metak•u ta- metinde bulunan Türklerin tekaüt 
raftan ve ''ıMakedonyahlanndır.,, hakları olarak devlet kasalarına 
pnıui'bini ıüden Kocamanis ve bırakmıt oldukları paralar hare • 
Dragumiı grupuna me:uup 6 say- ketlerinden evvel kendilerine öde
lav seçHmiştir. Hükumetçiler, oy· necektir. 
ların yüzde yetm~ini aldıklarını 6 - Aıkerde bulunan Türk de-
aöylüyor1ar. 1ikanlıları özgür bırakılacaktır. 

Atina 12 (Kurun) - Kralcı 7 -Türklerin hazineye olan 
ıaylav namzetlerinden Ciklitiru borçları aranmıyacaktır. 
seçimd~ kazanamayınca kalp dur- 8 - Türk aha1iıinin beraber 
masından birdenbire ölmüştür. götürecekleri tatıtıız (menkul) 

Paria, 12 (Kurun) - Pariı Yu· her nevi para eıya ve mal özıür 
nan elçiliği eski Yunan kralı çıkacaktır. 
Jorjun Pariae geldiğini tekzip et- 9 - Limanlarda göçnıenlerin 

Ana yasamızda değiıiklik miftir. Parise ııelen Dük Dilken • eıyuı vapurlara yüklenirken ıütn 
tin kayınbabuı eıki Yunan prens· ··k h "I k k Ankaradan bildirildi~ine gö- ru amaı arı arıtmayaca ve 

" (erinden Nikoladır. b • · h. h. • 1 re tetkilitı eauiye lcanuııumuu unun ıçın ıç ır ver.gı a mmıya -

bazı ilaveler yapılmaaı hakkmcla· =s=u=r:ıı:;:ı·=y=e=d=e===k=•=a=l=lı=k=ı caktır. 
saylavlar arumda bir cereyan a , \Cöttenceye gelen Türk V&J)1lr· 

vudır. ~ (Ü•fflfPU ı. aagılada) ları bu ay iç.inde yola çıkabilecek 
Bu cereyana nazaran ~kilitı tel arumcla bir aa.at süren bir sö· 

eaaaiye kanuıw.na C. H. Parti.inin riifme olmµJ ve bu ıörütmede 
ana vaııflarmdan (inkıl!~dık, Suriye kn.llıjı konuwlmUflur. Ge
devletçilik, halkçılık, milliyetçi • ne ıazetelerin yazdıtına bakılma 
lik) vasıflarının deY!etin ha!lıca Eıııir Seud, Suriye karllığı F ramız
vasıfları olarak te.bit edilmesi ia- lar tarafmdan küçiik karde,ine ve· 
tenecektir. riline ha.hası Hkaz kralı lbnnsau-

Tek1if aneak Kamutayın ikinci- udun çok memnun oiacağmı söy · 
teşrin topltmtıamda görüşülecek · ı lemiştlr. 
tir. Paria gazetelerinıin yazdığına 

olan ıekiz bin göçmeni beklemek
tedir. 

,,, .............. .,. .... u•ntMDaıı.,.....11111•--WRf u WJll, 

göre, Emir lbnUNuud F ranıız 
Cümhurreisi tarafmd1an kabul e -
dilmit ve ~refine bir ziyafet veril
mittir. Resimde Emir lbniıauudu 
riyasetkümbur sarayından çıkar • 
ken gösteriyor. Yanında bulunan 
Seyit Kadri bini Şerif ile Fuıi~ 

Y'.erdir. 

törü getirilecektir.1Jluılarara11 ta-
nınmıt bir prof eaör ile konutul
maktadır. Önümüzdeki ders yılı 
içeriıin.de muıiki öfretmen oku • 
luna, Avrupada olduiu ıibi, ıer • 
beıt gece dersleri kıınn ill ve.i ve 
buraya münaıip ücretlerle mU1iki 
amatörlerinin ahnmaıı düt ünül -
mektedir. 

Yeni Maliye teıkilat 
kanunu 

Ankara, 12 (Kurun) - Yeni 

Maliye teıkillt kanunu layihası 
Kamutayın kapa~maımdan evvel 

Umuml Heyette müzakere edile
cektir. 

Yeni teıldllt kanunt 3 yıl içinde 
kı11m kısım tatbik edilecektir. 

Hk işlerini inceleyecektir. Hazır· 

lanmakta olan yeni polis kanunu 
projesi, eminyet umum müd>jrü • 
nün bu araştırmalarile bütünlene· 
cek ve kışa doğru Kamutaya su .. 
nulacaktrr. 

Gazetecilik kursu 
Ankara, 12 (Kurun) - Burada 

açılacak ıiyasal bilgiler okulu pro· 
fesörleri gazetecilik kununa pro· 

f esörlük edeceklerdir. lçişleı Ba· 
kam Bay Şükrü Kaya da gazeteci· 
lik kursunda bir ders alacaktır. 

Türk- Bulgar tecim 
anlaşması 

Ankara, 12 (Kurun) - Türk • 
Bulgar tecim anlaşması dünden iti 

haren meriyete girmittir. Eski an
latın.ayla yenisi araııında esaslı 
bir fark yoktur. 

Numaralarımızı toplıyanlara 
Niıamn 24 ünden Mayııın 25 ine kadar okurlarımıza her 

gün gazetemizin batında basılı bir sayılı kupon sunmuştuk. 
Bu kuponlar kesilip saklanacaktı. Kesip eakhyanlara bil • 

diriyoruz: 
Bu kuponların üzerlerindeki rakamlara baksınlar; 

1917 (V AKlT'in kurulduğu yıl). 
1923 (Cüınhuriyet'in ilan edildiği yıl). 
1935 (İçinde bulunduğumuz yıJ). 

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

sayılariyle bu tarihleri ııralaınak imkanını buluyc>rlar mı? 
Yalnız dikkat edilecek iki nokta daha var: 1 - Bir numa· 

ra iki yerde ve iki defa kullanılamyaacktır. 
2 - istediğimiz numaraları )mlanların tanı seriyi ıönder· 

meleri ıarttır. 
Bu üç tarihten birine uyan veya dediğimiz tekilde üç tari

he uydurulan sayı kuponlarını hemen bir zarfa koysunlar; ko
nulan kuponların numaraları yazdı bir pusulayı da bu zarfın ıiçi
ne katmayı unutmumlar. Bütün kuponları elden veya poıta ile 
"lstanbul KURUN,, adreıine teslim etsinler. 

Bunun için iki hafta ara veriyoruz. 
Bu arada toplanacak kuponlar ara,tırdacak, Y•mhıları var~ 

ıa ayrılacaktır. Doiruları içinde: 
Her Uç tarihi toplıyana: 
DUn ve Yarm tercüme külliyatından 30 kitaplık 

bir takım. 
tki tarihi topJıyana: 
Dün l"e Yarın tercüme külliyatından 20 kitaplık 

bir takım. 
Yalnız bir tarihi toplıyana: 

Di1n ve Yarın tercitme külliyatından 10 kitapbk bir 
takım hediye edilecektir. 

Dileyenler bunların yerine: 

. 
Para alabilir. 

15 lira 
10 lira 
5 li7a 

Eldeki kuponltıTile ttıTihleri toplayonlar, her ıeride birden 
lazla oldup takdirde aralannda kur'a ,ekilecek, her ü~ he
Jlyemiz de lrazanana verilec~ktir. 

Kuponlarınıza balanayı ve bu küçük heıap ameliyesini ya
parak, .sonuçları bize bildirmeği uputmaymı:ı;. 

J 

f 

t 



Bedava, fakat .. 
Hava yolile Avrupaya 

gönderilecek sebze 
Bundan bir müddet evvel, Tür · 

kofis tarafından, Avrupaya çilek 
gönderilmesi üzerinde teıkikat ya
P.ılnuş ve hava yolunun buna elve· 
"
1tli olduğu görülmüıtü. Bunun ü· 

Zerine, bir firma, buna ba9lam19 
le Berline çilek göndermitti. An • 
tak, Türkofiı çileğin kiloıundan 
la§ıına paraıı olarak 85 kuruı ah· 
llacağmı söylediği halde bu fiyat 
103 kuru§u bulmuştu. Bunun üzeri 
lle Türkofiı yeniden çalıımıı ve 
.\ir France hava ıoıyeteıinin ıbir 
l'ıl bütün Türk turfanda meyve ve 
•ehzelerini parasız taımıak kara· 
"•nı verdiğini piyasaya bildimıiı· 
tir. Fakat sonra anlaşılmı§tır ki 
'l'Urkofiıi bu kararın yalnız "tur · 
fanda,,lar için ve bir defaya mah· 

~ •tta olarak götürüleceği kaydını 
bildirmemiıtir. Bu yüzden piyasa· 
da durum karışmış ve yaı meyve 
teciınerleri ziyan ettiklerini ileriye 
'Ünneğe başlamışlardır. Bunun ü· 
~erine Türkofisi yeniden, Air Fran 

'" ce hava sosyetesine müracaat et
?tıi§tir. Sonuç tecimenleri tarafm· 
dan önemle beklenmektedir. 

' bevlet demiryolla
. l'ı11da bir aylık gelir 

i· 

ti 

Mart ayı zarfında Devlet Demir 
l'olları geliri 1042,273 liradır. Bu· 
!lun 333789 lirası yolculardan 
9257 lirası bağajdan, 609647 lirası 
•eyri hafiften, 38017 lirası seyrise· 
tiden elde edilmiştir. 934 ıeneıi • 
ilin ayni ayına göre bu sene 
Ss1ıs lira fazlalık vardır. 

Bir kahveci villiyeti 
nro•~s•o .-ıHi 

.,.... ~"'e:tmecıe tramvay cadde • ,. 
ltlde 15 numaralı kahveci bay T e-
~' noterlik vasıtasile vilayete 
it Protesto göndermiıtir. 

d' Teme), kumar oynabldığı id • 
laıile kapatılan kahvesinde ku • 
~ar oynanmadığını mahkeme ka
~rı ile kaymakamlığa bildirerek 
d hvesinin açılmasmı istediği hal-
e nıüsa.ade alamadığım bildire • 

l'~k.. . . kt d" ... arar ve zıyan ısteme e ır. 

lokantalarda yenilikler 
t· . Belediye lokantalann aarileş • 
;tılnıesi için tetkikat yapmakta • 

~~· Camakiniarda yemek gösteri
l 1 ka.Jdmlacağı gibi servis uıul -
~ti de düzeltilecektir. Yemek pi • 

';l'ilen yerlerin bilhassa çok temiz 
~ llıasmı temin iç.in yeni bazı ka. 

lar- konacaktır. 

Floryada elektrik 
~ Floryaya elektrik teli uzatıl • 

aarna dünden itibaren baılan • 

~ttır. Telefon tesisatı da iki gü • 
'h ~adar ba9lıyacaktrr. Bir müte. 
hıde verilen yol yapııı da de .. 

;~ ediyor. Fi oryaya otobüı itle • 
~· esi için de belediyeye yeni 
lt fllüracaat daha yapıJmı§br. 

Esnaf kurumları 
~ .. tanaf teıkilitı mevcut kanuna 
~ ()~e tecim 'bürosuna, büro olma"' 
ı 1itı takdirde iıe tecim oda.sına 
Q~"l 

g ı bulundurulmaktadır. Yeni 

~tilen bir karara göre, esnaf ku
l ttıları tecim odalarından ayrı • 
ll:c;:~l-1 
~rdır. 

"ıd e, Sarsak ve karaci§er 

rahatsızlıklarına 

~F'YONKARAHISAR 
Elden suyu 
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Şeker buhranı ----
Vurgunculuk gapmıga 
kalkışanlar şidde.tle 

cezalandırılmalı 

f Amerikalı 
Seyyahlar 

I Açılan çukur ----
Klişeci Bay Kenanla 
arkadaşları tehlike 

atlatiılar 

Şeker fiatlarmın hangi tarihten 1 

itibaren ucuzlatı'lacağının henüz 
bilimnemeıi tebrimizde 9eker ıa • 
btı üzerinde teıir yapmıttır. Bazı 
teker tecimerleri ,eker almama • 
ya, bir kısım eınaf fd<er ucuzlarsa 
ziyan etmemek için dükkanında 
az mal bulundurmaya baılamıt • 
lardır. Bir kııım esnaf ise tekerin 
kilosunu altını§ kuruf8. kadar sat
mak auretile vurgunculuk yapmak 
gibi kötü bir Y.Oia ıapmıtlardır. 

Şeker ucuzlatıldığı vakit, esna· 
fın elindeki ıekerin dikkate alma· 
cağı ve kimsenin ziyan etmemesi· 
nin temin edileceği o kadar tabii- t 
dir ki akıini düşünenlere " , · \ 
mak elden gelmez. 

VUTgunculuk yapmaya ka.Anl}an· 
lara gelince, alikadarlann bu a -
dam1arın hakkında ıiddetle hare -
kete geçmeleri lazımdır. 

Piyangoda 
Kazananlar 
On dokuzuncu tertip Tayyare 

piyangoıunun ikinci çekilmesi dün 
bitirilmittir. Otuz bin Ura 22714 
liraya, on bin lira 9330 numaraya, 
on bin lira 2800 numaraya çık· 
miıtır. Bu numaraların yetmit bet 
&fağısı ve yetmit be§ yukarıları i· 

kiıer lira amorti · alacaklardır. Fe· 
rikıöyünde Cıvalı aokağında otu • 
·-•• .,. ............. , ~&.&AIC"&.I 6"'""'°' •n••"'"'• ı.a.a-

den Eyübe otuz.bin lira çıkmıştır. 
Eyüp lıiıseıine düşen üç biıi lirayı 
bileti aldığı bayi Rauftan almııhr. 

Adapazarında kömür pazann • 
da köfteci Mehmede de on bet bin 
lira çıkmı~tır. 

Buğday üzerine 
alış, veriş 

Dün İstanbul honaırnda, huğ · 
day üzerinde muameleler hararet
le devam ebnİftir. İ! dalia ziyade 

sert buğday üzerinde olınuıtur. 
Y umuıak buğdayın kilosu 6, Çan
kırı buğda}rıntn kilosu da 5,5 ku· 

ruıtan mua.mele gönnüttür. Bu yıl 
birçok bölgelerde yağmur yağma
muı yüzünden kuraklık olmaa.m· 
Cian endite edilmektedir. Bununla 
beraber Türkiyenin birçok yerle · 
rinde yapılan buğday depolarının 
herhangi bir buğday azlığının or· 
taya çıkma.sına meydan vermiye • 
ceği ileriye ıürülmektedir. 

En kısa yolları bir 
kitapta toplıyacaklar Evvelki gece saat ikide Boğaz· 

kesen cadde.sinde büyük bir kaza 
atlatılmı§tlr. İçinde Akşam klite • 
hanesi direktörü bay Kenanla ha· 
yam, bay Fuat ve kilişehaneden 
diğer birinin içinde bulundukları 
otomobil, birden yuvarlanmış ve 
otomobil yarı devrilmiş bir hal • 
de kalmıştır. 

Otomobilin havagazı şirketinin 
açtığı bir çukura yuvarlandığı, ve 
kazanın çokurun yanında tehlike 
işaretini gösteren kırmızı fenerin 
yakılmamış olmasından çhhışmm 
görülecek bir şekilde yakılmamı§ 
olmasından ileri geldiği anlaşıl • 
mıştır. 

Otomobil altında 
• . Dün saat dokuzda Eyüpte da -

Dünyayı otomobülerıyle dol~ ı l.>ağhane meydanında 3284 numa-
şan Amerikalı aeyyahlardan, kalı· ralı otomobili tamir eden §Oför 
le reiıi Mülazım Cleland (açık Osman ağır surette yaralanmıı -
pantalonlu adam) karısı ve arka-
daşlarından biri. 

Bütün dünyayı otomobille do • 
laş.an yedi kişilik bir Amerikalı 
seyyah kafilesi şehrimie gelmiştir. 

Nevyorktan kalkarak Şerburg, 
Paris, Viyana, Budapeşte, Belgrad 

Sofya, Edirne yoluyla 1stanbula 
gelmişleredir. Buradan Halep, 
Bağdat Tahran, K~biJ, Hayber ge· 
çidi, Delhi, Hung · Kung, Filipin 
adalarına gidecek ve Amerikaya 
döneceklerdir. 

" 1• 1 ·-·1•1 --- -L 1.-ıC!l--!--

Amerİka ordusu ovbaylarından 

Cleand ve karısı vaşkanlık etmek
tedir. 

Sübay Cleland demittir ki : 

" - Bu seyahati kendi masra · 
fımızla yapıyoruz. Altı ay süre -
cek, mezuniyetimden istifade eöi
yorum. Dönüşte bir kjtap yazaca· 
ğız. Bu kitapta, takip ettiğimiz 

yollardan bahsedecek, ve geçtiği
miz memleketlere Amerikalı sey· 
yalıların fazla vakit kaybetmeden 

nasıl gelebileceklerini öğretmeğe 
çalışacağrz. Biliyorsunuz ki bu se
hayatler, tecrübe neticesinae ko · 
laylaşrr. En fazla ve pratik yollar 
rı tesbit ·etmekteyiz .. Bilhassa şu
nu &Öylemek isterim. Viyanadan 
ötesi birçok Amerikalılara pek 
malfun değildir. Yani buradan öte 
deki seyahat şartları hakkında 

tır. 

Osman, arabanın altına gire· 
rek çamurluğun frenlerini ta.mire
derken, araba sarsıntı neticeıinde 
dayandığı yerden boıanmıf, Oa • 
manı konuşamıyacak surette yara
l~~ıştır. Yaralı Cerrahpa§a hasta
nesine kaldınlmı§tır. 
ÇARPIŞTLAR - 213 numara· 

lı tramvay ile ıoför Cemal ve ls
mailin iCJare ettikleri karnesiz 
2564 numaralı otomobil çarpı§ • 
mıılardır. 

RAKI iÇERLERKEN - Kal· 
)' UU\..U hu•.r ... 5 ..... ...ı- J'f'n..a.•.U:u a&l'-J' -

hanesinde Rasim, Adil, Hamdi ve 
Kamil rakı içerlerken kavga et· 
mişler, Hamdi batından, Rasim du 
dağından, Kamil yüzünden yara
lanmııJardır. 

Beykozda müsamere 
Evvelki gün Beykoz kaza Halk 

Partisi tarafından Beykoz halkma 
büyük bir müsamere verilmiıtir. 
Müsamereye İstiklal martile ha§• 
lanmış ve gençler mahfeli tarafm· 
dan Yumurcak opereti oynanmıt • 
tır. 

Tramvay sosyetesinde 
Tramvay sosyeteıi direktörle -

rinden bay Gindorf yarm veya Ö· 

hür gün Ankaraya gidecek ve Ba· 
ymdırlık Bakanhğile hesap işleri 
üzerinde konutmalarma devam e• 
decektir. 

çok şeyler bilmezler. Biz bunları =============~ 
tetkik ediyoruz. Usullü bir surette 
anlatacağız. Maksadımız, dünya • 
nm bu taraflarına yurttaşlarımızın 
gelmesini temin _ve bu geli~in ko • 

laylıklarm"dan bahsetmektir.,, 
Yedi kiıilik seyyah kafileıi a • 

rasrnda kadınlar da otomobil kul· 
lanmaktadır. 

. Çu.buk barafınilan :4"nkarayage'tirilece'li myu iüzmek için yapılacak tesisatın temel atma iıi iki gün 
evvel Ankarada yapıldı. TÖ#9nJı Baıbakan l•met lnönü de bulundu. Bcqbakanı, temele konan kağıdı 

imzalarken görüyor.unuz. 

- m 

IGezinti!er ı · 

Bir gecikme için 
uKızılay,, ın bu topraklar iia. 

tünde ne derin bir •evgiye kavaf .. 
tuğunu bilmiyen yoktur. Yurdun 
en kalabalık ıarlarından, en uzak 
ve en ıasız kö§elerine kadar her 
yerde onun bayrağı ıaygı ve çar
pıntı ile karıılanır. 

Halkta, kendini r.andan ıeven
leri gösteren ve bu göateriıte hig 
şCl§mayan bir ıezi§ vardır. "Kızı· 

lay,, ın dört yandan topladığı al· 
kı§ ve ıevgi, i§te bu Hzİ§in ince o
luklarınd an, zengin damarların

dan geliyor. Bu yüzden değil mi• 
dir, ki Kızılay bayrağı ne vakit a
çıl•a, altında büyük bir kalabalı
ğın toplandığını ve bu toplantının 
koıarak yapıldığını görür. 

Halkta ona kar§ı bu candan 
bağlanıf niçindir? Diye ıormanın 
şırası artık geçmi§tir, sanırım. Es
ki 93 Rus ıavtı§ndan, "Dömeke,, 
utku•undan, Balkan bozgunundan 
tutunuz, ta Marmara sarsıntısına, 
Konya kuraklığına ve Rize tufa
nına kadar sürüp gelen yardımlar, 
onu bir iyilik dağı yapalı hani• 
dir •• 

N erde bir yara Jeıilse, hangi 
sınırda kan sızsa, herkes ilk yeti• 
§enlerin kolunda onun sargıaını, 

onun rengini göre göre bu kara 
gün dostunu ezberledi. 

Ülkede düğün varken, ekinden 
dönenler türkü aöylerken, bağlar· 
Ja salkımlar iri, btı§aklar dol
gunken, kızıl arı gibi peteğinde 
gizlidir. Ortada JolQ§ıp görün• 
mez. Onu sevimli yapan §eylerin 
btl§ında da galiba bu yükaek vaz• 
geçi§ gelir. Onu böyle bildiğim, 
böyle tanıdığım ve böyle sevdiğim 
için son günlerdeki bir gevşekliği 
5~a ...... gaıt. 

"Kızılay,, haltası kapı kapı do
lCl§llmıf ve her eve altı zımbalı bi
rer kart Jağıtılmııtı. Oraya adak
.farımız yazılacak ve toplanacaktı. 
Bu iş yapılalı ay geçti. Hala ne 

gelen vrır, ne giden •. 
Halbuki "Kızılay,, onları ala

cak, tutarlarını tartacak, bütçeaini 
yapacak ve bu yılın ycudım çeore-
sini çizecekti. Bu güzel kuramın 
btı§ancı tanınması, hesabını bil· 
mesinJen ötürü değii miydi? •• Q. 
nu bu değerli ve verimli yolundan 
kalmq görmek kimi içlendirmez! 

'.Arada koca bir ayın geçtiği .. 
ni görünce, ilkin kendi. kendime: 

- Belki yalnız bizim semtte 
böyledir! 

Diye avunmak istemİ§tim. Fa· 
kat sonra bir Üşküdarlı, bir Sa
Tıyerli tanıdıkla konU§Unca, onei 
da kaybettim. lf, her yerde be· 
nim sızlandığım gibi ımf •. 

'Arhaıında iyilik ve ıııktan do
kunmuf aydınlık bfr iz bırakan 
Kızday, umarım ki btt aatırları çok 
görmiyecek, dostun attığı gül ta§-

tcın ağır olsa bile •• 
S. Gezgin 

Perde arkasmba . .. .. 
ış goruyormuş 
Raka adında birinin, maliyey&. 

80 bin lira borçlu olması dolayı • 
ıiyle, piyasada doğrudan doğru • 
ya İf görmediği fakat muvazaalı 
bir çahtma ıekli bulduğu haber a· 
lmmıı ve muhafaza kurumu tara• 
f mdan yapılan arattırma ıonucu 

müıbet çıkmııtır. Bu adam tarafın 
dan getirilen makama makineleri 
nin kendisi hesabına başka eller 
tarafından itletildiği fabrika ku • 
ruJduğu anlatrlmış ve timdi Zin • 
dankap11ında bulunan ve değerli 
8 bin lira tutan makineler ele ge-

çirilmittir. Arattırma sürmektedir .. 
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1 OKULLAR 1 
Şelçuk kız saa'a~ 

okutuna girme 
tartları 

Bulunduğu yer: Js&anbalda Capa Bir polis 
tramyay merkezinde telefon Nor. -----------ı.--

komiseri, ceza qedil 

SiYASA 

Yeni lngiliz hükU 
meti genel seçiJll 

yapacak! 

20~!kil -rasıı:ısı: sirkeciden hareket Hakyerine verilen Muharrir - Rü~tüye Göbe~ne duman 
eden kırmızı lemalr n 82 numaralı Y 5 • 

lngiltereden &"elen haberlere 
yeni Ba§vekll Baldvln, önltmfll 
Btrfnd~nde genel bir seçhn <JIP 
mala bzırlanıyor. 811 Ufbarla 
rilı, erbde (iktidar mmüade) 
ay kalacak ve bu dört ay isfnd• 
Donald devrinde hallolunmıyan bil 
takım işleri bapnnağa çahpc:a) 
Bu f§Jerfn bfrindsi İrlanda Ba 

Topkapr tramnyJan. yazı taktmt ! SÖVÜP saydığı İçin doldurUJUm, ha! 
Tqkilltı: Maarif VeklletfDe .er · 

bat gündtizliik m aanat mektebi. Talı Melımedin bıralctı~ı 
"il mütldeti: Bet BeDedir. '& 
Maksadı: Geaç kızlara umaml hir .lıedige geri gönderildi 

kültür vermek mektepte gCSsterilen sa. JataalNl ~üncü ceza L-L-eriJı. 
natlardan biri ile hayatım kazanma. --., 
ğa muktedir lyt blr ev kacltm yetlftir· de, dün Fantoma Melmıedin du • 
mek. rutmaaı yapılacaktı. F abt, pn • 
Kayıt ve kabul prtları: Biri.ad m. hthkla tevkifhanedea Melmaet b· 

rufa girmek için ilkmekte.P muunu ol. miDcleki bafka bir mnkuf ıcmde
mak, 12 - 16 yaşında bulunmak, orta. ri'Jmifti. Dqrufma, bu yanlıtlıktan 
mektep ve liselerden gelen talebe mu. dolaJI hqka ıüne 'bsrakıldL 
adil sınıfa kabul edilmek f~ sanat 
derelerinden imtihana taM tatalv. Faatoma M.laaeclia ,...me hak
Ba talebenin yap ,..WdaJd badler ,...iaa ıetiıilmMemet,.......; ol· 
dahilinde sınıf farkı cö:ıetiJerek ta . dala iddiuile ~Wmut ve a .. 
bit olunur. D.iier sanat mekteplerin • ı.,laiae 1'a noktadan daYa açıl • 
den gelenler müstesna olmak prtile mıt lJulunuyor. Mehmet, 7&ft)q. 
tatbikat sınıfı olan bqlncl smıfa ,.en1 
talebe kabul edilmez. Mektebe gt4eeek lık aDlapluak tekrar tnkifhane • 
her talebe lırtaabut• bir wll ..... r • J• .Werileceii ıırada, kokuğu 
meğe meelnardar. akındaki kiiıda tanlı paketi aç· 

Gösterilecek nsikalar: tı. içinden bir 'JUi takımı çıkardı, 
1 • Tahsil n:s.ika& nil.WÜ Dl&MDID üatüne koydu 
2. Hüviyet cüzdanı. ve §Öyle dedi: 
3 • Çi!:ek &flSI llmlhabert. 
4. Sıhhat rapo!'11. - Polia, mm ,....rilik.ediyor, 
5 • 4,5, X 6 eniına 4lrt fetefraf. tii,.. yaka1adL HafhaJri, IMn ..,.... 
6 • Ka)'lt beJuaa.-. ri 4)etilim. it, A aalrihiyim. Ko • 

MEKTEPTE GOBTEBILBN IBTJ • hmda aua'at si1ri altm ltir 1:.ilezik 
SAS SANATLARI J ..... .... haknm, hu JU1 takımı· 

1. Kach.11 elbisad. 
Z Moda (f8pka, çiçü, eldiyg, pn· m tevldfhnede Wndim yaptım. 

ta,, ve saire imali.) Bu, san'at Eeerimdir. Bu JUi ta· 
Umum talebeye ıösterllu IUadar: limr, '-im ltir •l"Mri olmadtjı • 
!. ET fdaretd (n lclaıwl 4enlae alt 1IU tize ~recek Wr delildir. Bu 

'1-, heqp, temizlik, P••Jlll', itti, "--ta bir f°lkir edinmenize yan. 
.. la, leke ~karmak ballce flltd PP • :JM&k olan ha YQltalmmm, mü
mak, EbH hayvanlua Jwblü •a. ketneniu hecli7e edi~onm. LGt • 
mum ev sanayii •e saire.) 
• 2. Çpruk ve ha~ta bakımı. fen ka&al ecHals. Bir hatnıa ola· 

3. Tababet <alaturka "f'e a1itraqa ~ra1c •İ- killml 
~·emtk p~nnek, tatlı puta, keuene, Mehmedia, 1'a 9h1-ine lcarfı, 
tur~u \'e saire tmalt.) li.ı.:,.i 1'qbm Hilanet, lılkim. 
4: Resim < .. ciiı:- " -.-ı. lerin ller ne tirli olw oI.an he-

tatbilu) -. 4''7e al~lanm --1-A--, 
5. N aklfo aıu•-• 

BiLGi DRESUBI: Mehmede yazıtakmımr alwp ptir• 
Sanat denıleriııdea 1U&4a laleMıye ıneaint \Dlirmittir. Fakat Mehmet, 

umumt bir kUltUr temin edecek ilfıa ısrar etmlt, "la, t..im AD'at e • 
denleri de Jnim1dln olchllu bm a· Hrimdir. Alıp Wr WlteJ• koJ.u • 
meli bir ftkllde Psterlltr. l'n"'KA ..._Ne olar? Hatuımı kınaa11. 
derelerine. 1&nata ltisus• •laJllllt - ~-:..· · . ftJZ.,, ...,....,..ır. 
bilhassa ehemmiret verilir. 

Atölye levazımı. - Sanat denlerln ffakyeri bafkanı Hikmet, atma. 
de yapılacak tatbikat için lbamu o • mıyacaimı tekrar hildirdiji haWe, 
lan q,a mektep tarafından lcne.IJ Mehmet, yazıtalamma 1rir daha 
olarak Terllir. elini •wmemekte ısrarla, hedire. 

• Ortamektep meaalan Jabuz sa • •ini w u.tanc1e hıralap ;.Mu. 
nat ve ev idar•i glbl .. ltld tlla • d 
Jeri görürler ve ild MU t&Uilden ma IDıUnde alandan lfUIJ'& doi· 
sonra şahadetname alırlar. Orta... na~
.tep Te liseden selenler için hmul Si • .... Hiimet, MIC,eri mG • 
mflar Tardır. Sanat proeramtm da 1jqifı Gam,. ,..talcanmı k__... 
hu talebenlll illtincma ;in ft ld-.. dald yaahane 6lt6ne ko,muau 
nede yetiftirilmelerlal temin fftalr 
ıeJdlde taaslm .mı........ " töylemit ve lıakyeri aekNterfne 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-l bir mlbıekkere yuclınp tnlüfha · 

'

Bu gece nöbet~I eczaneleri nedeki eahlbine verilmek bere, -._ ------------~ı hedi)'eyi mldcteiumumilile ıin • 
Suaa&rada: Teıofilel, Abara7u·: derm1ttir. 

Sarım, Karadmrilte: M. hat, leh· YuıtalÖnn, matlent çift JiokJia. 
remiıainde: A. Hamdi, Fenerde: R8" bdır. Orta Jeripc1e Uçı•an 'bir lca· 
sameddin, ŞUzadebapnda: Alaf, cim ~i W..,or. Ghl.i 
Çem'berllfa§ta: 8ırn Rasim, B.fikt&f. ı.:...s1. -'- L.... k dm Wr elinde fe. 
taı Nafi Halit, Gedlkpqada: Aador- __..,... 111111 

J-
1811, ct•licle: Necati, B11111apı4as rul.411iertliadeWr~l•l1H 9 
Mehmet Kbım, Galatada Okçu Mu • ta, .. mntle ".Avlılt,, 1 t...u et
sa cdietfJlde: klclor, BeJIJllunda ....... Utla Mr ehi• plqn11, 
foeta IOkaimda: GariJI, MJ. sokağm. maharetle~ IM'llii• 
'da-: lıidor, Kurtalllffa: DimUıi, Ka· 
SIJDpaş&cla: Merka, Huklyle: Halit, 

Geçmiş Krıl'anlar: 
AkfUD kız an'at 

mektepleriacle 
13 Healran 1880 lltlaW.,. ·~ Mılnır m 

- Erkln dfvanıhar'bl brariJe •• ...a •ıld.,...411df Wdd-
Jier talep vuJnıuncla ctlvandWbe lca • lıılllraı ... -ı ............. ..... 
bet etmek prttle mart fptldalarnada ...._ •tı rıı lı ,.. ....... la 
tahlb'• •l•nan Veldp ,... Bn•Ja im'••••• .. •lldı•la -· • 
fırar ee.ltUr. ... .. F ............. 
-Brk&aıharb17ei mn .. lJe dainli· a.,. c.m.., GtaiU ft Fepro 

ııiıa kadroau 10 pbeba dört ,...,, bııJ"""'11flU'dır. Bir &Ut.dır ıü · 
incUrflerek teutk olam111tar. ren.._..,.._ ..-etle t.:a-: ... ir. 

- Veafzelo. Ttbtdye mulatdll •1- Uırwl&lf" 
hi1fl9hrin hnıalan&fı egat!a üıır ı ™ 7b em taJe1'e atiluma sir • 
hluamak lzere, emna günfl ttal~ • IDİ!lİr. Bunların büyük hir k111n1 
dan Parise muYBSalat etndttir• -~ munffak obnuttur-

Pangaltı üçüncü komiseri 
Ekrem, bir ay hapsedi
lecek, üç ay memurluk 

edemiyecek 1 
Pucaltı polis ~indi lromiH

ri fJuaı aı.,taindeki Wr da'Ya, 
l•nlnal ltirinci cna hakJ.We 
IODam lnalmattar. 

KomİNI' Ekrem, 1'ir Wiaeclen 
ilolaJoı ti~i ııfatile kartıama 
ıelea ve ita WiMDin IDiilti al • 
muı i5ia poliaia bmml mUda • 
W..iai MtİJ.9D "Cilalaari7et,, ıa· 
zete.i maharrU..iD&1m Jlittüye 
kartı ıörip •,..1ctaıı .uçla ola • 
rak hakyerine verilmiıti. 

Durupıada müddeiumumt mu· 
avini Ekrem, auçu:n 111al6ne söre 
sabit olduimıu ileri •ürerek ceza 
memif, müdafaa yepılmıt'" .... 
yeri, karannı hildinniftir. 

Emin babaya rıut gelen 
kurııın iıi, hakgerinde 

Bir zaman önce Hasköyde o!ar. 
bir 6ldtirmele daTraDtf, ve yara· 
la'1J daTaıına lıtanhul a.iır ceza 
hakyerinde dün halalml§tır. 

Suçlu, gemi hozmacdıjı yaptı· 
inııı ıöyliyen Huan oilu Klmil • 
dir. Otuı altı Yatmcladrr. Davacı· 
lan, kalafatçı ustan kırk iki ya • 
tDMla Mnetle yetmif 1'et yqmda 
F.mia Baltadır. Daratmamn dün • 
ki ilk beJabpacla. ........ ..ıc'a,.ı 
anlattılar. lçleriıNm AhaMıt, ..... 
lan aöytedi: 

- O alqam ı.inede otururken, 
Emiıa :baba "yaJmz ne ıitmekten 
korbyonm. la •kpm ~. aa
rip bİr his YU',, dedi. Ber.eer yola 
çıktık. Bir 11ıöte ......... bet el ai • 
llh ı-tledr. Emin 4-W, hacajın· 
dan Y.a.ralaadı. "Atı, ,-anchm,, de
di. Yere düttü. B~ de yara al • 
dım, aandml. ~ kottum, 
kendime bUtırdun- Y uahanmadı· 
iımı öinmclim. 1'urJun aıkan, bu 
KlmiJdi. Kendiıi enelc:e kahvede 
takalatırlCen, "Goi>eiine duman 
aotdunırum hat,, elerdi. ~la 

di Valera ile 11zla§mak, lnJiltet• 
İrlanda uumda bqlıyan sıyaeıl -
T&f& bir .,,. wrerek iki trafı ı.tlf 
tırmaktır. tkinewi Fraua ve Al
ya ile lqiltere aramada blı' hava 
sakı yapmaia çalıfmaktır. 

İrlanda Başveklll son günlerde 
nutaklarmdan daha mUJ!yfm na
kr slylemeğe hatla4ıflndan ,-e t 
tere ile tiearet aadlqmaJan ,..~ .. 
ia hazır oldaiau aöyledfiinden il"" 
viD bu yolda mUTaffak olmayı 
yor. Onun için yakında iki taraf ati 
smcla ıöriifmeler başlıyaeaktır. 

Garp han mlsakma ~elince A1 
ya Mytfk ha'ft hnetlerl )'lpıll 
urar edene lnrflterenin de m 
bakmadan aynJ teri J'&paafı rii1' 
aecek ve her iki 1neahkeija 
kuvvet olarak 1500 tayyareyi 
etmeleri temha oluıaaaktır. 

Baldvin laük6meti içiflere de öıt'. 
(eheJBJal7et) Teıerek-genel se~nıe 
rlftiji zaı11• bütüa lcretlerdea 
pı1an kestntnert iade etmeyi, lhtl 
Jara mhlaat .tıoı1u1 1wırı ... ,., 
rik )fitre atrfterek ipf.zllii ual 
iatemektedir. 

Simdideıı tahmin ohmdujau 
Mtlter Batchin ıenel MÇfmde 111• 
nffak olacak Te çokJafu kazanaea) 
tır. 

Necip Nadirin hatkanhjı altın· 
deki hakyerince •erilen karara sö
re, komiser Ekrem, sabit olan ve 
ceza kanunwmn 24S inci madde • 
ıine UJJUD ıörülen hareketinden 
dolayı, bir ar. hapia ceıuı ~it • 
tir. Oç ay da memurluk npmak -
tan malınım kalmaia mlllmlm ol· 
111Uftur. Ven1en 1nı cen., tecil • .. 
dilınemittir. 

Hıwer, iten clawa 4elilim. Ne B. R. Do1rt1I 
diJ_,..? Mıatatan nllUll' -----------

D.nın, daTuMdan TQleçince, Kua 
K81tUr .... , ...,..,. brt••.-17 plsllat. ~ Şelıir ••••'I 

Yeni .C-ültür M:a• Dl?&J'!:...,aJr sadkalfr ""°ı AdA'V~n J!. - ~feri 
~ u mın 'Baba a, 11&"1 J'U'a~ıtrm HAllALLAK BIRLICUIDI - 111 

kanının bl•tdı•n• ~ anltmca, •ıra ~ IOllUW .. 11ar BirUifwln..... ... ,..,!, 
•• plcll.. IDJftlr. Reyler ~ &JTJJ&eak.,. ı 

Yeni Kültür Bakam BaY. Saffet Halcyeri -.ımnr Kemal, Kimi- nal te011ine BODUCU bilclirileeekdtt 
Arıkan dün bütün kültür direktör- li wıuıa cM!i: BiR AYLIK GOROŞKB - N 
liiklerine ıu telırafı ıöndeııııittir: - "Napnt,. tahmceaile bet el ayı zarfmcla TUrldye De yabana 

- "Ulu ön.derim beni Külttir ailih atmıt, Emin Düa,ı Ht .., leketler araamda, telgraf w te 
Baianhğma atadılar. Bu i§in yü - bata ,.tMak ~ IO'lll'a da ricu • ı1rt..-ı flyledfr: Telslzd• 

Ce,;~ kadarda ,....; .. 1uc.ı .. ; ~e u1 d"' .. '- • '----*·fa .. kara ktlardu, 10339 ats bbıel' 
"6" t:r.,....,...164W u uu- ıaaa w.-sırea-.. uı· na ... 1795 ıirlfme o1snapm. 

mekteyim. '.Ancak seleflerimin gü- rayacak telPlde, balcbnnclan ya • Hariçle 5370 Aıabra De .ı.taaı.l 
ven ve sizlerin bana DıJt yapa • ralamı1t111. AradU:i rebl»et dola- raluıda 12005 •öriipıe ol.mqtar. 
cağnuz yardım en sallam daya. ,.ile 1maiM, ildliıwik kutile YUNANiSTAN ve BUGDAY.; 
nacaklamridır. laarelmete aec•itlia. Fakat, kartı· Yuwaawan, 5,500 ton buida7 

'Ata.türkün yarattıtı Türl( kül ~ dakiler Jmmldawl•Wı ;pa, aldü· tır. Buna mtltf olanlara bil 
türünü Pozetif ilmi yoliJle büttln recek tanda ilaJ.t altir••it · 
yurttqlara sindirecek bir tekı1oe ain. Mnh-Wn• Jraranaaaeli, 1nı 
çalıpnayı Biz değerli arQQq1a • yolW ... Ne .,._..ia? 
nm'Clan diler ve beklerim..,, - Btpi• ekbm 'bitada yok • 
Ders kitapları öztürkçe ta. Ne Japbinm hlmi,..,.! 

lar k b lacak Kamil, polilse al"'Nl yazılı i . 
0 & Ul f. d !-.l 1.. ... L .. &:ı..'" ...:ı. J • . a eaıuue .,.,... .....-ıu .wJ mBlf • 

Lilelerle orta. ve iJk obllara a· ti. Davacılum m.riM çal.imdik. 
it den kitaplanmn öaimüdeki lanm kwf• • • oa1vı brlmt • 
den ,.lı batından ~~ı ~ mak ~~ftp.ailihafhign 
p olarak .... )maıma w..- Ywu• iilt6lik '-'·~-· Abmedin m•a . 
mıittir· den \ir h:ft.~ enet kendmne 

Tirllp cı..leriMe o1ia1we ara- "MDi ~,, dediilni ileri 
.... •• krut kibaplaım laamrlaa ılı mifti. 
::e bir komiır.on menu1 ola • Şabtilerclm ı,~ Clin1enilılik· 

---~.l-- ı.... ... ı;. • • :&:.! •• .. ......... )Fil ........ ide-.uuuu.u _,.... ...,...,. _..._ • ..s... -a-'---... ~ . ...~---=·--Wm h t1r1rçe lrartıbldan • Bir odaa teni eclilcli 
kaHan1'wlldır. 

IMWJat61rat...ı.li11ia,._ lllMıl ,_.. F ... 1sa7 • 
da .Aabrada 1-hnlılsta Wr .... •:':'~• ••• cıılarmi111 Hw 
lalı pperalclan ..,,, ...... ••·;, ••• ., ........ "' ..... 
Haslnn ... .ı.n-· Xlltlr-· y._........ •. . ....... 
marlannm ................ •f rll11•1Jlt1WJ JI lı ~ 
illslrwlilerlDe ..0.wftllr ... ,.. ...... Wrr eJ • a--i 
... , ... _._ mnrı'rr ..... a111t•111 ı •- d ..WZ 
lclalluırlaclrtıMllıpJi Kınınllf& ..,_ tellrı ..ı Wcwa11jl • 
•--'ltlr.lltpiki _...., lant•m· ... ı•'ll•·Ntdae-.en ...... u..-....... dinle Wllalııeübr. 
tlrltldlriae ltildlrlleektlr • RUSÇA KURS- Oalnnlte 
ATAMALAR - lrtanllal Xtiltlr tatil ....-.U. acdaa ,üuc1 

.. 
Ozdil 

· 27 ncı liste 
l - Vecibe - Dilferp 
OllNBK: Ttlık hava ..__."' 

yardım etmek bqbca dfifll'P)eıt 
mizdendir. 

Z - Tefrika - Dilem - Feull 
ton. 

OBNBK: S. rom•nmnmcast 
lede bç bi1em tattajm 
mftlnll? 
1- TIJhfl#ı (Ntfak anlamına) 

AJasa 
OllNBK:BalkUMIM&JUP 

lwa polltibalar, dmoknllalll • 
ml dllpanlandır. 

4 - Jl..ıbd - Smak 
OBNBK: Deprem en btlylk 11 ' 

natlardan Mrt6'. 
s - f'oltlll - Benzet 
TaldU etmek - Beuetl•ek 
JlııkaUU - Beuetp 
iJRNBKLBB: l - Sanatta ,,.... 

zet.cWk delil. ..... lbm4'1f.' 
J-Para~ 

n alJrcbr. 

itJeri qıimubiıne. Bay s.d.t tt.rin dil okullarma staterilen ralbet ı---------~ 
edibaıit ve .tünden itlMren 'YNif• s&ı•a lfiDe u'lllaltaclD'. Bu.~ - Ö6 tarihimizi Öz tlili111i 
alae hql .... lfbr. 1cullarda 8n&mlsdekl aydan itı • L-. ' - i 

HUICUIC F AICOL TESINDE - haren hir de ruaça. kurı açılacak · cfbn,.,,,,.ıget öfrel:t _,,. ...... _., ... , ...... 
Hukuk fUüJtetipin Mitün ·~ • tır. 
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Dünko lnıirler. ~uıün, ıs~anya ~ralının 
~meıeri oınıu~ıor~ır ı 

Sulh muahedesinin imza .. 
/andığı gün .. 

Seyirciler dağıldıktan iki aaat 
sonra General Gonzalve gözleri · , 
ni açtığı zaman, karı11ında ilk ön

ce Rahip Melli.yı görmüttü .. O • 
ınuzunda müthi! bir ıızı vardı .. 
kollarını kımıldatamıyordu. Gene 
ra.lin yaı·aıını iyice ilaçlıyarak ıar 
rnıslardı. 

Golzalve korkulu bir rüyadan 
Uyanır gibi, şa§kın şaşkın etrafı
na. bakındıktan ıonra, Rahip Mel· 
llya döndü: 

- Beni buraya niçin getirdi • 
niz? 

- Y 1.ralanmııdınız ... Haımini · 
zi hatırhyamıyor muıunuz? 

- Hayır ...• 
Kara Rahip sakalını karıştıra • 

rak güldü: 
- Emir Mehmedi atıf yerine 

ıöndermiıtim ... Onu neden !•k • 
tinde vuıımadınız? 
~ 3imdi batJrhyonım .. Ben o· 

nu bedefde ıörünee hayret etmit • 
Um. Mızraiımı hazırlarken, 9 ben 
den önce davrandı ... Yere naııl 
ruvarlandıjnnı, buraya naul ıel
diiimi bilmiyorum. 

- C.n açıırndan bayılmıffınız ! 
General ıöılerini açarak; 
- Mehınun ce:zaunı vennediler 

Tribünleri, İspanyol aınl~adelerile 
premler, generJ.Jler ve ı;a.ıbitler 

doldurmuşlardı, 
F erdinand, çadırında kraliçe 

İzabeli bekliyordu. Biraz sonra 
kraliçenin arabası da görünmüş· 

tü. lzabel, küçük kızı Maryana ile 
birlikte gelmiJti. 

Ilu merasimin yarı dini bir ma· 
nası da vardı .. Bunun i~in tribün· 
lerde piskoposlarla hütün mahke· 
me rahiplerine de ayrı ayrı yerler 
ayrılmıştı. 

Kral ve krali~ hususi yerlerine 
oturmuşlardı. 

Tribünlerden hep bir ağızdan: 
- Y aşasm kral.. Yatasın kra• 

liçe .... 
Sesleri yükseliyordu. 

* * * A11lzadeler tribününde iki genç 
~ahit ya va§ yavaş konuşuyordu: 

- Maryanarun rengi sapsarı .. 
Acaba neden? 

- Birini ııviyor diyorlar! 
........ Sevilene ne mutlu •.• 

- Ben de ıevilen adamın yerin -
de olmak iıterdim. 

_ Neden birleıemiyorlar? 
...... Kral, zaferden öm:e kızlarr 

nı kimıeye vermiyecelint ıö;ylt • 
mitti ... Unuttun mu? 

-= Ger~k ... unutmuıtum, 

~•ı =1-ı-u..._l._h....,m-u>"ah'~e""'d'"'c" Jinin ·;u .1 -madd;;i~i 
Rahip: gösteriyordu: 
Don Petro, onu arabasına al- "Kral hazretleri, muahedenin 

mıı .. kAra.raaha götürmü§. Bu hi.· imzalandığı günden fübareru • 
diseden ben de çok müteessirim. memleketin aşayişini bozan kim • 

Dedi. Gonzalve kulaklarına i · selerin jdamınr isteyebilir. Bunlar 
nanamıyordu. arasmda Endülüs hanedanına 
Başkumandan, ölüme mahkum mensup kimseler bulunsa dahi, 

bir adamı, herkesin gözüönünde diğerlerinden ayırt edilmiyerek 
arabasına alıp nereye götürebilir ceza göreceklerdir.,, 
di? Kraliçe bu maddeyi hayretle o· 

Gonzalve: kudu: 
_. Niçin geri çevirtmediniz? - Bunu EndUlüslüler nasd ka · 

dedi _... Kral hazretleri hu adamı bul etmiJler? 
aize teılim etmedi mi 1 _ Kendilerinin bu cezaya il • 

- Evet ama... ikinci bir irade yık olduklarını anladıkları için .. 
ile tekrar benden aldırm111 Yeya c··ıu t"'I oy: u ! u er ... 
aff ~tmit olabilir Batkumandan, krahn yanında 

-- Kral l>ffll kııl'iyyen affede • ayakta duruyordu. • 
m~z. F erdinand, batkumandanı gö-

.....,,, Neden? zünün ucuyla yanına çaiırarak: 
- Çünkü... ,,,..... Don Pctro, dedi, eıirlar ha · 
GonzaJve her jeyi fÖyleınek is • zır mı? 

temiyordu. Onu11 bir tek kay1ıısı Petro başım eğdi: 
vardı: Prenteı Maryanayı incit· - Hepsi -hazır, Hatmetmaap! 
IJlemek. Falıat, artık her şeyi. unut - Haydi, İ§aret ver .• Boğaları 
nıa.ğa mahkumdu. sahaya çıkarsınlar! 

8eri tarafta bir saltanat tarihe Petro trihUnlerin önline geldi .. 
lllalolurken, kral, tüphe yok ki, Demir parmaklıklı duvarın be.· 
kızını, çölmıüt bir saltanatın eair tında duran nöbetçilere cehinden 
variılerind~n birine ıverımczdi. çıkardıfı mendili salladı. 

Dünkü emirler, artık bugün, la· Davetlilerden birç.okları bu i9a· 
Panya kralının köleleri olmuılar • reli görmemiılerdi bile. 
dı. Azıın boialarm bulunduğu de· 

Ve Kral F er.dinand, o gün Cefr mir mazgallaT yukarıya kalkınca, 
nede imzalanan anla.tıııa muahe • JJleydana atılan boğalar, kudur· 
desini büyük karargah önj.inde mut ~alanlar gibi kii-kriyerek uia 
gözden geçirirken, İspanyol mu • ıola N.ldımı.ğa ba9ladılar. 
r-.hbularmın gösterdiği zeka ve r A.rkq111 rgr) 

-----------------------------i ati dada hayran olmuf, herhirini Halkevinde temsil 
•Yrı ayrı tebrik ederek, rütbeleri· JSTANBUL BALKEYlNDEN: 
ni yükaeltmi§di. 15 - 6 - 935 cuuıart.esi akşamı saat 

O gün karargah önünde, büyük (21) de Gü1hane parkı içinde Alay -
~•fer ıünlerinde yapılan boja gü· köşkü binasındaki evimiz temsil şube· 
te4lerinden 'biri yapılacaktı. Kral ~i aQtatörler,i tarAfrndan (Saraybf.ır • 
ulusa) adetleri en heyecanlı gün • nu Tayyar:4!cisi ) piyesi ~ynana.u.kftr. 
L Görmek istiyenler hergün saat <17) 
ıerde bile ihmal etmiyordu. den !Onra ça~rr1ıklarını Alayköşkü 

Birkaç gün önce hazırlanan j çevirgenliğindcn alabilirler. 

Dil işleri ---:-=-
Kılavuz için 

det sler 
-32 

Bu dersin ba§ında bazı tenkid- KURUrt'11n Rcnn1tnı : 17 Yazan: A. lşmet Ulukut 

terde bulunmak istiyoruz. Bulgarlar bir bulgar dükanından ban-
Gazetelerin cumartesi sayıla· k d J A .., ) d 

rında ve Franuz kabinesi bilgetle- kaDlfi altına a ar agam 3ÇIDlŞ ar ~ 
ri arcııında ıık ıılı "•aylavlar kuru.- '· 
mu,, deyimine rculamıfıını.ıJır. ~__.,... 
Buntlan baıka gene Franıız par· 
iamentoıu için 41kamutay>, danil· · 
diiini de bellıi görmü§ıünüdür. 

Parlamento, parlamentodur. 
Kurum "miieııese,, elemektir. 

Gıueteler uchambre tles deputes,, 
sözünü osmanlıcaya çevrilmeıi O· · 

lan "meeliei m•bu•an,, yerine ol
sa olıa, '~•aylavlar lrurulu,, diyebi
lirdi. H ~' ~t; ki birine "parlamen· 
to,, meclisi. ayan i~in da ''sena,, de· 
mek daha doğru ve kııa olur. 

Hele kamutay sözü ancak "Tür
kiye Büyük Millet Meclisi~, kar§t·ı 
lığıdır. Sol,ranya, lskupçına, Du· 1 

ma gibi. ..• Bu lıelinu bafka hiçbir ı 
parlamento için kullantlamar.. 

Gene •on g#nlerdıı "eıer, iz.er, 
iz,, kar§ılıklarının da biribirine ka. 
rıf tırıldığını görüyoruı. Eıer ke· 
limeıi oeu1Jre karı ılığı ifa türkçe· 
dir. l;ıer lıelimeıi trac~e'nin, iz de 
traca'ın karıılığı olarah kılavıı~a 
alınmııtır. 

Ayni goztteler sorı.ı oe sorgu 
kelimelerini de karı§ttrmaktadır· 
lor. Sual h~limeıinin karşılığı ıo· 
ru'dur. Sorgu ise ''iıticıJab,, de· 
mektir. 

• "'" ;1f, 

Şimal ~ Kuzey 
Cenub = Güney 
Şark= Doğu 

Garb =Batı 
Bütün yolculuğumuı sert ve ıo-

.:G-L ı.:. ı. ........ ... :icoı1rı il.e ,,.,,,.,;,,. 
Türlriyenin ıiiney'inde Akdeniz 

kuzey'inde K.arM.eniz vardır, 
lran, Türkiyenin doğu'ııında~ 

dır. 

Biz de batı medeniyetim/eyiz. 
Gürı•Y Amsrikaıınd4 kargıı§a 

ek•ih olmas. 
lau" kuzey Avrupaıının en lle, 

ri ülkclerind11ndir. 
Çiltliiimi~ Adananın batı -

huzeyi'ndedir. 

Bıı yol Anhcıranın ltuzey - bcı· 
tı'ıından geçiy9r. 

Simıli bu miıallar1 göre terim· 
lcri tamamlıyaltmı 

Amerikayi ~imali = Kuzey A. 
merika11 

Amerikayi cenubi ~ Güney A-
merikası 

Şimali '"rki = Doğu kuzeyi 
Şimali garbi= Batı kuzeyi 
Cenubu ıarki = Doiu güneyi 
Cenubu garbi = Batı güneyi 
Şarki timali =Kuzey doğusu 
Garbi ,imali ::-;::: Kuzey batııı 
Ş•rki cenubi ;;;; Gü~y doğıııu 
GArbi cenubi = Güney batısı 

El~in olup yaJel acııı Jr.ıyma· 
yan f>Cak HrJ6İIİni n• bilir? 

Selanik Osman7t Banliasının 
Cevat omuzlarını silkerek ce · ı 

vap verdi: 
- O çoktan hapı yuttu. Hasta· ı 

neden kaçıp da nereye gidecek? 
Babasının, annesinin yolunu ta • 
kip etmekten başka ne yapabilir? 

Sonra ilave etti: 
- Bunlnr hep böyledir. Baba· 

sına da "fJıulgarların işine karış· 

ma dedim dinlemedi. Sen bil · ., , 
me~sin.Süleyman Şefik Avrethiıar 
lı olduğu için bulgarcayı pek iyi 
bilirdi. Selanikte doktorluk yapr 
yordu. Bulgarlarla gene dost ol -
muş pek iyi görüşüyordu. Arala · 
rında bir de meslektaş bulmuştu! 
Doktor Tatarciyef (l). Bir gün 
bu adamın ara ııra kaybolması • 
........... __ ıı_ L ·-: L--- ------T&-- _ı_ ---

lat.ınıf, demiştim ki: Tatarciyef 
komite doktorudur. Cumaibala, 
Nevrokop, Menlek ta.raflarında 
eşkiya müsademesi oldukça, Tatar 
ciyef yaralıları tedaviye gider, 
bunun için ara sıra kaybolur, Sü· 
leyman Şefiğin fazla görüştüğü 

Bulgarlar arasında bir de Sel5.nik 
Bul~ar jimnaz mektebi felsefe 
öğretmeni (hoeası) Garvanof var 
dr. Komitecileri idare edenler hep 
böyle alim adamlardı. Süleyman 
Şefik Abdülhamidin dü§.manı idi. 
Bulgarlara bundan söz açıyor, 

Meırutiyete, hürriyete çok taraf • 
tar olduğunu anlatıyordu. 

Vatanını çok severdi. Bulgarla· 
rın Makedonyaya hakim olmak 
arzusile uğraştıklarını öğrenmek • 
te geçikmedi, bunun üzerine açık
tan hissettirmiyorsa da, artık bun· 
lara karşı kalbinde büyük bir kin 
besliyordu. Elinden ne gelebilir · 
di? 

Onlarla bir fikirde imiş gibi gö
rünerek mümkün olduğu kadar 
ıırlarmı ı11nlamağa çalıfıyordu. 
Birgün, Sereze yakın bir köyde, 
büyük bir ~etenin toplanacağını 
öğrenmişti. Selinik valisinin hu · 

Saltanat atlamlan hapaç'la 11e· ~tlu!!!! .. lr.~.=~~~_'!"!!!~~===== 

çinirlerJi, 
Kapılı mal nered" bıılunurıa 

aahibin.e ~eri verilir. 
lmr•n V• ıünü ayrı ıeyler.dir: 

Biri görıüle ıevlı verir, ;;bürü flÖ

niil lıarartır. 
Çocıılılar için #Üd en iyi /,~sin-

dir. 
Almanya meseleıi, yalnız Av

rupanın Jefil, bütün dünyanın en 

girinç lflerlnJen biridir. 
Sabahları bah~emde gün doğu

mu' nu seyretmek en büyülr zeV· 
klm oldu. 

Şile'ye katlar bütün geçek'te 
yolun onarılmakta olduğuna gör-

Ahmet üç yıl ka!tnlık'tan son
ra, bugün hapsevi'nden döndü. 

Misallerimizdeki yeni kelime-
ler: 

Garib = Eliin 
Gurbet = Yadel 
Gasp= Kapaç 
Mağsup = Kapık 

Gıpta = İmren 
Hased = Günü 
Gıda = Besin 
Girift = Girinç 
Tuluu şems = Gün doğumu 
Güzergah = G~ek 
Mahkumiyet = Kasınlık 

-ULUS-

patlama(! an ionrakf llali 
susi doktoru oldıığu için, bu nava· 
disi valiy:e bildirdi. HükUmetin 
gizlice aldığı tedbirler ile çetenin 
en önemli (mühmi) efradı yaka· 
landı; içlerinde Sando denilen bi
ri de o sırada intihar etti. Doktor 
Tatarciyef

1 
felsefe öğretmeni Gar 

vanof da yakalananlar arasında 

idi. 
Bulgarlar ergeç bu darbenin ne

reden .seldiğini sezeceklerdi Sü -
leyman Şefik bunu hissetmifti. 
Kendisine Selanikten ayrılmasını 
izini belli etmeden uzak bi: yere 
gitmesini tavsiye ettim. Öyle yap • 
tı, sessiz, sadasız Mısıra gitti. A • 
radan birkaç sene geçti, Bulgar • 
lar hem hükUmetten intikam al • 
mak. ],....- .Jo .-n•L-tlaı-an• lcat'i 

bir netice verecek olan Avrupa 
müdahalesini temin etmek için 
büyük bir harekete geçtiler. 

903 yılı nisanında bir gün, Se • 
lanik Bulgar jimnazi son sınıf ta • 
lebesinden Lazar1, yolcu sıfatile 

girdiği, Fransız bandıralı Guvadil 
govir vapurunu hareketinden biraz 
sonra, körfez içinde, Karaburun 
açıklarında bir bomba ile yakmış· 
tı. Üç gün sonra da 29 nisanda 
Osmanlı Bankası uçuruldu. Bu 
bankanın ıkartıaında bir b~kkal 
dükkanı vardı. Guya bakkallık e
den bir Bulgar bu dükkanın al · 
tından bankan!n altıan kadar bir 
lağım açmış, nihayetin~ nitrp gli· 
serin şişeleri koymuştu. 29 nisan 
gecesi banka uçurulduğu gibi, şeh 

rin havagazi ana boruları da bom· 
ba ile patlatılmıştı. Şehir müthiş 
bir karanlık içinde kaldı. 
O zaman Selanik valisi bulunan 

"hukuku düvel,, alimlerinden Ha· 
san Fehmi pa~anın çok yüksek ı·e 
ani hareketi ile Bulgarların mak· 
ıadı l>Pfa gitti. Şehrin asayişi bo • 
zulmadı., Yabancıların işe karış· 
masına meydan verilmedi. 

Süleyman Şefik Mııırd& oldQ__k· 
ça bir servet kazandr, zaten çok 
zengindi. Balkan harbinden sonra 
lstanbulda yerleşti. O sıralarda 
ben de latanbula gitmiştim. Gene 
buluştuk, l>enim, Selinik~n ay · 
rılması için ettiğim tavsiye ile 
hay.atını kurtardığımı unutmadı. 

Bana minnettardı. BJınu daima 
söylerdi. 

Öldüktep. sonra, karısına h•k • 
tım. Birınp.z annesinden mahrum 
kalınca yanımıza aldık. Büyüttük, 
bjzden ayrılmaması · için a-elini · 
miz oJm~rnı istedils. Buny kabul 
etseypi rahat, refah içinde yaş,yl'• 
cakt.ı. 

( Arka.sı var) 

(1) Buradaki isimler gerçektir. 



il 

Çorumda yaZ günleri 
Belediye fiat birliğini temin etmeli - Hava tehliksini 
unutmıyalım!-Dilenciliğin önüne geçiJemiyecek mi? 

Çorum, (Özel) - Yazın miij-ı 
decisi olan, Ak karga, Kara karga, 
Gök karga derken, bu, ak, kara, 
gök kargalar gelmiş olmah ki, 
Çoruma yaz da geldi?. Geldi am
ma, nasıl diyeyim, keşki gelmez 
olaydı ..• 

Günler var ki, Çorum bucakla
rı, kızgın bir Arap çölüne döndü. 
Bunaltıcı, yakıcı, kavurucu bir 
güneş var. Bir güne, ki, insanları 

yakıyor, hayvanları yakıyor, e -
kinleri yakıyor ve koyu gölgeUkli 
serin yerlere, bir damla suya gö . 
nül üzüp duruyoruz. 

Koca bir memlekette küçük bir 
dondurmacı var. Bizim dondur· 
macının gerçe gazozu, limonata -
sı, ayranı ve türlü türlü şerbetleri 
yok amma, tatlı dili, tatlı dondur · 
masına da diyecek yok doğrusu ... 

Pazar Günleri Na•ıl Geçiyor? 

Azat günü oldu mu, Çorumlu 
doetlar, takır takır arabalara at. 
lıyarak, Bozeşeğin sırtına binerek, 
bucak bucak bağların yolunu tu
tuyor, dalları al al basan kirazla
rın serinliğinde "Felekten hotça 
bir gün çalıyorlar.,, 

Bağı, bahçesi olmıyan zavallı 
Iar da, semaveri, sepeti omuzla 
yınca (ver elini park) diyorlar. 

Parkm renksizliğini, çiçeksiz. 
liğini gideren havuzları ve bol a· 
ğacları oluy:or. Burada, hafif h:ı 
fif esen rüzgarın fısıltısını dinle 
mek, damla damla batan güncşiP 
renk renk eriyişini seyretmek ne 
kadar zevkli ve doyulmaz oluyor 
Yazık ki, çok defalar, bu, hayal 
da bir hayal olup gidiyor?. Zira 
parka uzanan yol, bozuk, tozlu , 
ağaçsızdır. 

Azat günlerinde olsun, Şar · 
baylık bu yolu sulattırsa, tümen 
tümen sevgi kazanır gibi geliyo> 
bana ... 

Fi.at Birliği Temin Edilmeli! 

Çoruma taze sebze Samsundan 
gelir. 

Fasulye, kabak, domates, sala
talık da bu arada ••. 

salatalığın tanesi 10-15 kuruş

muş. 

Bir arkadaş, evve1isi gün kabak 
alacak olmuş, manavın birisine 
sormuş: 

- Kaça, kilosu?. 
- 30 kuruşa ... 
- Karşı tarafta daha ucuz ve-

riyorlar, diyecek olmuş. 
Bay manavın yüzü, yebnİ§lik 

bir kocakarı gibi kırış kırış ol -
muş: 

- Kabaktan kabağa fark var, 
demi,, bu, kabak başka kabak?. 

Eksik olmasın, Şarbayımız, iyi
dir, hoştur, çalışkandır amma. 
şarda gene fiat birliği yapılama
dı .. 

Çorumlular Ne Duruyor? 
Başbakanın (Hava tehlikesi 

var) dediği günden beri, gazete
leri, merakla alıyor, merakla açı
yor, merakla okuyorum. 

"Filan vatandaş, filan yurtdaş, 
filan soyda§ on bin lira, yüz bin 
lira, iki yüz bin lira vererek Hava 
tehlikesini bilen üye yazıldı.,, 

"Yurdun bütün bölgelerinde 
bir uçak almak, uçak çoğaltm~k. 
uçak için para vermek yarışı, se
ferberliği var.,, 

Bütün bunları gördükçe, oku -
dukça, duydukça yurtseverliğin 
oğuz bir örneğini gösteren Ata 
çocuklarına, içimde bitimlenmez 
bir saygı kaynağı beliriyor ve be
ni de bir meraktır sarıyor. 

Kendi kendime soruyorum: 
- Çorum gibi ağası, zadesi ve 

etiketi sayısız bir ülkede liava 
tehlikesini bilenler yok mu aca, 
ba? .. 
Ayıp değil ya, bu da bir me, 

rak itte ... 
Dilenci Bolluğu 

Yine şu, derdi, davası bitip tü
kenmiyen dilencilerden de bir par 
ça bahsedeyim, Şarbaylığın mü· 
cadelesi ne sonuçlar verdi sorayım 
dedim. Dedim amma: 

- Eyyyy, çelebi, diyecekler, 

kes sesini artık? .. 
Nemelazım, suya sa'buna do -

kunmadan keseyim sesimi bari ..• 
Cevdet Baykal 

Ben, henüz bunların hepsinin --------------
tadına bakamadım; bakanların Burdurda sıcak 
'deyişine göre çok fiatlı satılıyor- Burdur, 12 (A.A.) - ilk okul-
lamıı§. ların smaçları bitmiştir. Şehrimiz 

Domatesin kilosu 50-60, f asul- okulları Gazi okulunda bir sergı 
yenin 20-25, kabağm 25--30, hazırlamışlardır. 
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Oturup kahve içmeği reddetti. 
Arkad8.§ı (Gönlüferah) otelinde 
onu bekliyormuş. Fakat akşam 
yemeği davetini tefekkürle kabul 
ediyor. Hatta erkence gelebilir. 
Bir gezinti yaparlar. 
Geldiği vakit saat altı vardı. Sı

cak biraz yatışmıştı. Çekirgeden 
Bursa ya giden yolu takip ettiler. 
Karqözün mezarını tetkik ettik
ten sonra tekrar yola düzülecek -
leri anda Bedriye durunuz! dedi. 
Bir teklifi vardı: Burhanla Necdet 

Yazan: Safiye Erol 

bir yarış yapacaklar. iki yüz metre 
kadar ileri gittikten sonra Bedriye 
ye doğru koşacaklar. Bedriye birin 
ci gelene fil dişinden bir küçük fil 
verecek. 

Orhan (amma da körükliyor, 
yaman kadın) diye düşünürken 

kalbi Necdet için üzüntü ile çar -
pan Nesrin yalvardı: 

- Vazgeç abla. Ne olacak bu 
tozların içinde ... 

Necdetle Burhan derhal peki ! 
d~mişlerdi. Münasip bir mesafe 

40 kuruş için 
Bir adam alacaklısını 

öldürdü 

Asıl suçlu benim! 
Uç aydanberi yağmur yağını -

yor, sıcaklar çoktur. 

Dört kişi ölüme mahkum olmuş, hüküm 
onaylanmıştı; şimdi bozulacak mı ? 

Söğütte Çaltı köyünden 65 ya
şında Hacı Hasan, Ahmetçi Ali 
oğlu Mehmette alacağı olan 40 
kuruşu istemiş, bu yüzden çıkan 
kavgada Mehmet bağ budama bı
çağiyle Hasanı yaralayıp öldür
müştür. • 

Çankırıd«. deprem 
Çankırı, 12 (A.A.) - Bu ge

ce saat 22 ye 15 kala şarımızda 
biri hafif ve diğeri biraz şiddetli 
iki deprem olmu§tur. Zarar yok
tur. 

lzmirda ekmek telaşı 
İzmir, (Özel) - İzmir, dün ak

şam ekmeksiz kaldı ve epeyce te
laş geçirdi. 

Bunun sebebi, ouğday mıntaka-

lzmir, (Özel) - Bundan üç 
yıl evvel Ödemişte Seyreklili Meh
met ağa namında biri, karısı ve 
beslemesi, paralarına tamaen feci 
bir §ekilde boğulmu§, öldürül
mü§lerdi. Ve bir dizi alhnla sekiz 
tane betibirlikleri alınmı§tr. 

"Neticede, maznun olarak mah
kemeye verilenlerden Ali, zatürre
eden ölmüş, geriye kalan hancı 
Hakkı, Ömer, Veli, Kürt Cafer i
dama mahkiim edilmişler, tem
yiz mahkemesi kararı nakzetmiş, 
Ödemiş cinayet mahkemesi ka -
rarında israr etmiş, nihayet tem -
yiz ve Büyük Millet Meclisi kararı 
onaylamışlardı. 

Maznunlardan Kürt Cafer, son 
günlerde alaJCadar yüksek makam
lara başvurarak: 

"- Diğerleri suçsuzdur. Bu ci• 
nayeti, ölen arkadaşım Ali ile beli 
işledim.,, 

Diye bir ihbarda bulunmuştur· 
Müddeiumumilik bu ifadeyi tespit 
etmittir. Gaspedilen para, (faili 
gayri muayyen olarak idam ceı•· 
sından kurtulmak ümüdiyle) keJt' 
dilerinden evvel tevkif edilip z!ill 

altına alınmış olan hancı Hakklı 
Ömer ve Veliyi de suçta ortak gÖf' 

termitlerdi. 
Halbuki netice umdukları gibİ 

çıkmayıp idam cezası alınınca ve 
hu ceza, tasdik edilince, Cafer ~id1' 
di diğerlerini kurtarmak istemit· 
tir. 

Diğer üç şahıs hakkındaki de
lil, bu ikisinin istinatlariyle öuıe
rin bir ikrarıdır. 

sında geçirilmekte olduğu söyle- ----------------------------

Kırkağaçta ilk pazar tatili 
nen kuraklık, Ziraat Bankasının 
piyasaya buğday vermemesi ve 
un fiatlarmm fırlamasıdır. 

Şehirde "buğday yokmu§, un 
yokmuş.. Fırınlar çalışmıyacak 

mış !,, şeklinde çıkan bir şayia Ü· 

zerine halk fırınlara koşmuş, iki, 
üç günlük ekmek satın almıştır. 
Vaktinde yetişemiyenler ekmek . 
siz kalmışlar, semt semt fırınları 
dolaşmış, belediyeye başvurmuş 
lardır. 

Belediye reisi gece yarısı oto 
mobille bütün şehir fırınlarını 
doJcı~a.i -al,. .,._:ft:ı.1 ı.Cı.JUJu;; il.&C'-. 

bur kalmıştır. Bilhassa bazı mm 
takalarda telaş ve ukmtı fazla ol-
muştur. 

lzmir uncuları "da birkaç gün "" Kırlltiğaçta ilk Pazar tatili bü Yük liir neşe ile llııtlulanm~fır. Ka
evvel belediyeye başvurarak, un zanın bütün i§yarları (memurları) kaymakam ve jandarma komutatP 
fiatlarının yükseldiğini haber ver- ile birlikte Kırkağacın mqhur çam lığında toplanıp özel ve güzel bit 
miş ve yeni bir narh istemişlerdir. gün geçirmiılerJir. Yukarki resim, bu toplantıdan bir görünüıtür. 
Bundan başka Ziraat Bankasının ----- ---------------------
mevcut buğdaylardan piyasaya da bir ayrılık ziyafeti verilmiştir. 
kafi miktarda çıkarması dileğinde Bu ziyafet çok samimi olmuş, li-

bulunmuşlardır. seve ortamektep musiki airetme-
Belediye, buğday ve un işinde ni Şaban Saykom, güzel ve içten 

bazt gizli menfaat kaygılarının gelen bir söylevle yeni saylava u
bulunabileceğini düşünerek key - ğurlu işler başarmasını dilemiştir. 
fiyeti vilayete yazmış, tahkikini . lif. lzmirde yangın - IZnıirde ye

istemiştir. ni müzayede bedesteninde kahve-
Ekmek fiatlarının yükseltilme- ci Bay: Hasanın kapalı bulunan 

si bekleniyor· dükkimndan yangın çıkmıt, biti-

:ıt- General Ali Hikmet için şölen §İk dükkanlara da sirayet etmiş, 
- Gaziantep saylavhğına seçilen neticede beş dükkan yanmıştır. 
Korgeneral Ali Hikmet Ayardelin Zarar oldukça mühimdir. Dük -
Kayseriden ayrılışı dolayısiyle be- kanlar ve eşya kamilen sigorta .. 
lediye tarafından sinema binasın- sızdrr. 

uzaklaştılar. Bedrirenin kalkık 

kolu inerek start işaretini verin -
ce gençler ok gibi fırladılar. llk 
hamlede Burhan Necdeti on metre· 
den fazla taktı. Necdet canını ko· 
valar gibi koşuyordu. Bütün tek • 
nik kaideleri unutmuştu. Göğsü 

ileri 'giderken başı geri devrilmişti. 
Nefesini idare etmek aklına bile 
gelmedi. Halbuki Burhan karın 
adaleleri mekik gibi çapraz işliye· 
rek omuzlar dirsekler muntazam 
bir ahenkle gidip gelerek kolaylık· 
la ilerledi. Orhan: "Koşucu değil 

canh şakul diyordu. Bedriye canlı 
şakul ne demek olduğunu sorunca 
Orhan Finlandiyalı Nurmiye veri· 
len bir lakap olduğunu anlattı. 

Yarış bitmek üzere idi ki Bur· 
han müstehzi bir eda ile başını çe
virdi soluyarak yetişmeğe çalışan 
Necdete baktı ve ... Herkesin görüp 

anlayabileceği bir tarzda tam he
defin önünde ağırlayarak Necdeti 
bir metre ile bıraktı. Böylelikle 

Necdet birinci gelmiş oldu. Şimdi 
yolun kenarındaki bir taım üzeri
ne çökmüş, ba§ı kolları arasından 
sarkmıf vaziyette, çocuk kendin • 

den geçmişti. Kuvvetini o derece 
israf etmiş, son damlasına kadar 
bütün iradesini öylesine harcamış-

tı ki timdi ... Neredeyse oturduğu 
taştan da yıkılacak. A1mndan toz
ların içine ağır ter damlaları ini • 

yor. Zavallı oğlan yoksa bayıla· 
cak mı? 

Burhan Bedriyeye bakarak: 
- Hanımefendi, filinizi Necdet 

bey kazandı. Ben yarışı kaybettim. 

Nefesinde hiçbir darlık, halinde 
en küçük bir yorgunluk izi yoktu. 

P.antalonunun arka cebind.en çek· 

:t- lzmirde Muallimler mahalle
•i - lzmir yangın yerinde kuru· 
lacak 200 evli öğretmenler mahal' 

lesi hazırlıkları devamdadır. Mu· 
allimler arasmda bir kooperatif 
kurulmuş, heyeti de ıeçilmiıtir• 

Başkan, General Kazım Dirili• 
tir. 

Hissedarlardan ilk taksit ola • 
rak yirmi beşer liranın toplanma " 
sına başlanmıştır. Alika. büyük • 
tür. Kıta doğru mahallede İn§aat 
başlamış olacaktır. Belediye, ar· 
saları metre murabbamı yirmi be· 
şer kuruştan vermektedir. 

tiği tabakadan bir siğara aldı, pat 
pat birkaç defa tabakanın sırtına 

vurdu. lki yüz metre koşmut gibi 
değlidi. Yarış yerinde kendi hara· 
smın yetittirdiği hayvanları seyre" 

den bir lord gibi ferah, kendinden 
emin. 

Bedriye sıra ile birine ve öteki
ne baktı. İkisi de ayn ayrı ne ka • 
dar güzel! Necdetin teslimiyetinde 
Bur1banın hakimiyetinde ba§ka bat 
ka birer ca.zibe gördü. 

Nesrin, içinden kan ağhyarak 
Necdetin yanmda ayakta duruyoJ"' 
du. Necdet her an bayılabilirdi. 
Utanmasa Nesrin onu kucaklıya • 
cak, yüzünü gözünü silecekti· 
Genç kız, ıimdiye kadar çok seV'" 
diği Bedriyeye karşı bir küçük kin 
duymağa başladı. 

.(Arkası var), 



-
Yunanistanda kralcılığın amacı 

bF- (Bcı§makaleJen devam) 

Biz kendi kendimize sorunca, 
hu soruya akla uygun bir cevap 
bulamıyoruz. Onun için bu soru
nun cevabını daha ziyade duygu 
alanında aramak istiyoruz. 

Diyorlar ki cümhuriyet rejimi 
Yunanistanda bugüne kadar gö
ze görünür bir iyilik getirmemiş .. 
l amtersi olarak parti başkanları 
arasında devlet başkanlığına yük
selmek hırsları uyandırmış. Bu 
arada Venizelosun bütün Yuna· 
nistan üzerine egemen (hakim) 
bir durum (vaziyet) almış bulun-

ınası ulus arasında ayrılıklara se
bep olmuş. Yunanistandaki bu 
ulusal dağınıklığın önüne geçmek 
için krallığa dönmekten başka ça
re yokmuş. Yunanistana gelecek 
hayır ne V enizelostan, ne de Çal
daris veya Kondilisten değil, bel
ki sadece kraldan gelirmiş. 

işte Yunanistanda bugün kral
lık için bağıranlar böyle düşünü
Yorlar. Bir kısım Yunanlıların 

höyle düşünmeğe hakları olabilir. 
Rejinı sorumu (meıeleıi) Yuna· 
nistan için ulus işidir. Yunan u· 
luau isterse krallığı bir plebisit ile 
Yeniden kurabilir. Buna dı§arı· 
dan hiçbir kimse bir şey diyemez. 

Fakat uzaktan bakılınca komşu 
ülkedeki rejim iıinin içinde açık
ça söylenmiyen birtakım etgeler 
(amiller) daha bulunduğuna hük-

:tnettirecek sebepler de vardır. 
Yunaniatamn bugü~ geçirmekte 
olduğu ekonomik ve finansal 
(iktisadi ve mali) sıkıntı bu etge· 
lerin başıdır. 

Yunanistan ötedenberi genel 
borcu ( düyünu umumiye} çok o
lan bir devlettir. (Lozan) barı· 
şından sonra harbin acılarını u-
•ıa--lr. -- __ 1. ---•-- ·------' -

iç.in yeniden dışarıdan nailyonlar 
ödünç almıştır. Şu kadar var ki 
bu paralar be~, on yıl sürmemiı, 
hepsi yenmiş, bitirilmiştir. Ondan 
sonra borçların faizini ve anasını 

Hava kurumuna 
_.. (Ustyanı I. sayıfada) f 

rumunun ehemmiyeti hepimizce 
malumdur. Bundan ıonra sizlere 
daha verimli muvalfakiyetler di· 
ler ve ıizi tebrik ederim.,, 

Dün madalya alanların sayıu 
Yiiz on be,tir. Adlarını yazıyoruz: 

Rumlardan Altın Madalya 
Alanlar 

Mihalaki Paupadopulo, lstilya· 
noı, Ananyadi kardeşler, Aleko 
Stefanidi, Setiriyadi karde§lar, 
Malopulo A. Yuvanidi. 

Gümü§ Madalya Alanlar 

Alekodulos, Nikola Karaman 
oğlu, Maç Pulos kardeşler, Aleko 
Stilyanos, Kondopulas, Rumon 
Rozmeta~, Koço Palakos, doktor 
A. Manail oğlu, pastacı Anciapu-
101, doktor T aptas, Andon Zahari .. 
adis, Pandazis Dampas, Y orgi A
ınaılidi, Kostantin Sambikos, Se· 
Poğlu, Jorj Had Dimitriyadis, 
Etnopula kardeıler, Yorgi Değir· 
ınenci oğlu, Kiryako Pamukoğlu, 
Y. Ayapoğlu, Pasifidis HayHdis 
N'iko Papakostantini, A. Arnopu
lo .. 

Bronz Madalya Alanlar 
Doktor Fakaçelli, Karakaşoğlu 

kardeşler, Sef eroğlu Sapo, Bo~ 
dos AtJamazoğlu, lstilyanos Vu• 
tas, Roça Y aano, Y orgi T eodori· 
dia, Mayalidi Ramanidi, Dimitri, 
Vasil, Yorgi Palitaki, Jorj 
1ta.rayanopu1os, Ligor Tralidis, 
G~vroğlu kardeşler, T oma Mavri-

ödemek gibi ağır bir yüküm kal· 
mıştır. 

Yunanlılar genel borçların fa. 
izini ve anasını ödemek için çok 
zorluk çekiyorlar. Birkaç yıl ön
ce veremiyeceklerini hile alacaklı
lara bildirdiler. Onları yeni bir 
anlaşmaya yanaştırmak için uğra
şıyorlar. Fakat alacaklıları bir 
türlü kandıramıyorlar. Yunanlı
ların en çok borçları ise lngilizle
redir. İngiliz piyasasmadır. Bu
nun için Yunanlılar İngiltere hü
kumetinin, hele bu borç işinde 
kendini arkalamasına muhtaç bu
lunmaktadır. 

Öyle sanıyoruz ki Yunanistan
daki krallık istemek hareketiyle 
Yunanlıların bu genel borç iş\ a
rasında bir gizli ilgi (münasebet) 
vardır. Belki bir kısım Yunanlı
lar, Yunanistan yeniden krallık 

rejimine dönerse ve bu rejimin ba
§ına kral olarak bir İngiliz prensi 
getirilirse alacaklıları olan İngiliz
lerden yardım göreceklerini umu
yorlar. Eski Yunan Kralı ikinci 
Jorjun krallık hakkını Prenses 
Marina ile evlenmiş olan İngiliz 
kralının dördüncü oğlu Dük dö 
Kent' e bırakması yolundaki pro
pagandalar bu ihtimali hatıra ge
tiren sebeplerden b!ridir. 

Fakat Yunaiıistanda krallık re-
jimi geri dönse bile bu türlü umut. 
lar peşinde dolaşanların ne dere
ceye kadar doğru düşündüklerini 
zaman gösterecektir. 

f ener~n~~enin ı 
yıl~önümü 

Servet takımını .. "' . pazara gorecegıy 
Önümüzdeki pazar günü Fener

bahçe kulübü kuruluşunun yıldö· 
nümünü kutlayacaktır. Bunun 
için lsviçrenin en ileri futbol ta · 
kımlarından "Servet,,le anlaşmış· 
tır. Merkezi Avrupanın da en ta • 
nınmış takımlarından birisi olan 
"Servet,, pazar günü Fener bahçe 
stadında ilk maçını yapacaktır. ı 

Servet takımının çoktanberi gör 
mediğimiz, göremediğimiz güzel 
bir fud1bol modeli vermesini bek 
liyoruz. Son gelen yabancı takım
ların bıraktığı hoşnutsuzluğu gi -
dermek için huna ihtiyaç vardrr. 
Bunun içindir ki Servet takımının 
getirilmesini memnuniyetle karşr 
lıyor ve tam kadrosile ge]miş ol • 
masmı temenni ediyoruz. 

Fener - Güneş 
Haber verildiğine göre Fener -

Güne§ karışık takımı ayın yirmi 
üçünde Romanyaya gidecek ve 
Bükreşte üç maç yapacaktır. 

Beşiktaş Ankarada 
Betiktaş takımmıızm Anka • 

raya giderek maç yapacağını yaz· 
mııtrk. Betiktaşlılar ilk maçı cu· 
martesi günü Ankaragücü ile, ikin 
ci maçı da Ankara ıampiyonu Çan 
kaya takımiyle yapacaklardır. 

Denizcilik 

lzmirde yapılan ha va 
kupası maçları 

/zmirin birinci sınıf takımlarından : Göztepe 

lzmir "(Kurun) - Şehrimizde da karşılık ve dakikalar geçtikçe, 
de hava kupası müsabakalarına Göztepe defansını yormağa başla· 
haşlanmıf ve cuma günü ilk defa dı. Göztepenin tanınmış oyuncusu 
lzmirapor, Göztepe, bundan son· Hakkı bile bugün beklenen oyunu 
ra da Altay, K.S.K. takımları kar- gösteremiyordu. Yorulmuştu. Bu 
şıla,mıştır. maçta hakem Esadm bir iki hatalı 

lzmirspor, bu maça, bazı iyi o· kara"rı: oldu. Fakat bir görüş yan • 
yuncularından mahrum olarak hşlığıydı. 
çdcnuştı. Göztepe ise daimi •kadro- Altay, K. S. K. maçında K. S. K. 
sunu muhafaza ediyordu. Bir iki birinci ve ikinci takımlar muhteli· 
senedenberi, Nazmi, lhsan, Reşat tinden bir kadro ile çıktı. Altay 
Burhan vesaire gibi çok iyi ele • ise hasta bulunan Doğanın yerine 
manlaTmı kaybeden l:zmirspor, ve sağ içe, Vahabin kardeşi Saimi 
son zamanlarda gene kendini top· almıştı. 
lamrş ve genç, enerjik, hızh bir ta· K. S . K. hlar 1hu devrede, Altay 
kım çıkarınağa muvaffak olmut • lılara sayı çrkarttırmamak için 
tur. bütün enerjilerini harcadılar. Al

Oyunun ikinci "dakikasında, tay da o nisbette fena oynuyordu. 

Kaldı ki, Yunan istiklalini ka
bul eden devletlerden Rusya, 
Fransa ve lngilitere arasında vak
tile bir protokol imza edilmiıtir 
ve bunda bu üç devlet kral hane
danına, mensup herhangibir pren
sin Yunanistana kral olamıyacağı 
kararlaştırılmıştır. İzmir _(Kurun) - Yakında Göztepe, Fuadm ayağı ile ilk ve Bilhassa muhacim hattının sağ ta· 

0 - ------ v ...... ,..;•••'"-'• ,..,.--: s--.- ··- ....:;-.. ..., ... T.1- •• ""•- "'" volünü attı. Bu devrede her rafı t"'ttt•ntt•n Ak•AntTStT. Ve bu 
krallık rejimi yeniden kurulmuş pılacaktır. Geçen gün şarpı yarış- iki takım, adeta nöbetle üstünlüğü devrede ancak bir gol çıkarabildi. 
olsa bile İngiliz Prensi Dük dö !arından sonra programa göre ya· aldrlar. Göztepe. !daha teknik oy· ikinci devrede kendini toplr • 
Kent'in krallığı arsıulusal muahe- prlması lazmıgelen bazı işler ve namakla beraber karşı müdafaa • yan Altay, beş gol daha attı ve 
delere uygun düşemez.. mükafat dağıtmada büyük nok nın canlılığı karşısında muvaffak 6 • O galip geldi. Çünkü ilk devre -

ASIM US sanhklar görülmüştür. Çünkü de- olamıyordu. de çok yorulan K. S. K. lılar, karşı 

yardım edenler 
niz yurdu ile beraberce .bunu ha • lzmirspor bu devrede attığı bir koyamamıılardı. Bununla beraber 
zırhyan mıntaka denizcilik heyeti, golden başka bir penaltı kaçırdı. gençler, bu goller karşısında iti • 
hemedense alakadar olmamış, da· Reşat, topu avuta attı. dallerini hiç kaybetmediler. Gene 

dis, Kidi Ristofaridi, Aristoteli ğıtılması lazımgelen mükafat ve İkinci devre başlayınca lunir· çalıştılar. 
Topuzoğlu, Yaniluka, N. Kazoğ- nıadalyeleri göndermemiştir. sporun hızlı bir akın yaparak daha Bu maçm devamı sırasında sa· 
Iu, Banger Yani Alevrepulo, mi· Deniz yurdunun fahri başkanı ilk dakikada ikinci ve galibiyet sa- hada bir de 30 turluk bir bisik • 
mar Apastolas, Pistikas, laboratu- General Kazım Diriktir. lzmirde yısmı çrkardığmı görüyoruz. Göz- Jet yarışı da yapıldr. Birinciliği de 
varcı A. Stüyanidi, Olimpos gazoz yakmda deniz sporunda fevkalade tepe canlandı, hücumlara başla • K. S . K • dan Riri Korsini, ikin • 
sahibi Ligor Baslamaciz, Sava likler olaçaktrr. dr. Fakat çok sürmedi. lzmirspor ciliği Altaydan Mustafa aldılar .• 

Nefticis, Dimitri Yanifidis, Ema • .,~';ii'"hl';;J~;j;;;
0

"f;;J;"K:;"";'-;;;;ı;: B •• d • • b h 
nislidiveli, Çiposyanos,. Kostan: dumları, Menase Kuzen, Mena- ugun en ıtı aren ru a~ 
tin, Litopulos, Sapuncakı~, : a_nı liem Alğuyadiş, Ergaz Hason, Ne-

Kukulapulos, M. Tomas, Pıperıdıs, sim Sisa, Varon Sedaka, Yuda • k ı ki k k 
Molakot~s,_ Kar~il_ia~ Hri.stid~, Kombiyeti mahdumlarıdır. Dl 1 ı a gezme yasa 
A. Anestıdıs, Dımıtrı, Yorgı Tn.. y • U l V • .a ·., l 

· . . d' V enı ye er e nnnagan ar sapulos, Koço Vasılıya ıs, a. 
siliyadis Hüdverdi, Paraskevaidis Dün yen~den şehrimizde Hava 
kardeşler, Yani Pastelas, Küpi.. ~urumuna iıye yazılanlar ve arma 
d's kardeşler doktor Yorgi Mav· gan verenler şunlardır: . 1 

ati Mil~iyadi Hayalidi Si .. Türk çimento sosyetesi (1000) rom , , r ... . . 
mariyas, Y orgi Arapo~lu, Koço, ıra armaga~ ebnı§tır. 
K merli sokak Tadarineopolitaki. lnJancılık sosyetesinden: Bay 

e . Kemal Salili, Bay Erensethoffer. 
Y ahadilerden Altın madalya Bay Davut, Bay Jak Huli yılda 

Alanlar yirmi beşer lira, Bay Fert ve Kraft 
Mihal Çikvaşvilli, Muiz Paral· yılda 20 lira taahhut etmiıtir. 

li, lzak Niyego, Sabetay Benardi· Anadolu çimentolar sosyetesi 
ti, M. Kalderon, Vatali Polikar. 1250 lira armağan etmiştir. 

Gümüş Madalya Alanlar Tramvay /fçileri Bir tayyare 
Dbuaf Benbayım, Salamon Y. 'Alıyorlar 

Levi, İsrail Salti, Benezra Finases· 
kenazi, Burla biraderler, Anna
vi mahdumları, Nesim Kazez mah· 
dumları, Dekola biraderler, Şe
kip Adut, Avram Tazertez, İsak 
sağız, lzak Koen, Muiz Abuaf. 

Bronz Madalya Alanlar 

Jak Hatem, Vita!i Behar, Yu· 
da Alalaf, Ben Hayim Pırlaçi. E
manoel Saporta, Vitali Kaneti, 
Pensa ve Sadaka, Aseo Tieno, Ka-ı 

Tramvay sosyetesi işçileri de 
Türk Hava Kurumuna bir tayyare 
armağan etmeye karar vermişler· 
dir. 

işçiler kendi aralarında yap • 

tıkları yardım sandığmdan her ay 
bir miktar para ayırarak Türk Ha
va Kurumuna vereceklerdir. Bun
dan başka ceza sandığındaki pa
ralar Hava Kurumuna verilecek
tir. 

Kılık yasağı bugünden itibaren aylar geçtiği ve bu zaman içinde 
tatbik sahasına gir~ektedir. genç ve yqlı kadın rahipler aaç-

Türkiye topraklarında herhan- larım uzattıkları için, şimdi hu • 
gi dinden olursa olsun ruhaniler günkü kadın saçları kadar uzamıı 
de, bu kanun icabına göre dııar· saçları vardır.. Dün bütün ka · 
da sivil kıyafetle gezeceklerdir. dın rahiplerin kostüm tayyörleri 

Ruhanilerin elbiseleri düne ka- hazıralnmıt bulunuyordu. Erkek 
dar tamaıniyle hazırlanınıf oldu- rahipler de mevsim dolayrsiyle in
ğu için bugüne kadar kılıklarını ce yazlık elbiseler yapmışlardır. 
değiştirmemiş olanlar da bugün Ayrıca pardesüler de yaptır • 
yeni kılıklariyle çıkacaklardır. mışlar ve bunlar şimdi yaz olduğu 

Kadın rahiplerden çoğu kılık- için en çok açık renk kumaşlar • 
larmı değiştirmiş ve kostüm tay- dan yapılmııtır. 1 
yör nevinden elbiseler giymişler- Diğer taraftan 'dalia kanunun 
dir. Kadın rahiplerin ve mektep tatbik gününü beklemeden ruha
h'ocalarmm giydikleri sivil kos- ni kılıklarını "değiştirmiş olan ra
tümler kahve rengi, gri, lacivert hipler, yeni kıyafetlerine çok a-

ve siyah gibi renkler üzerinedir. lışmış olarak ve her taraftan ken-
şaplialar muhtelif .re•ittedir. 1 b "ki l k 

3" % di erine te rı er ge er memnu -
Eskiden büyük kolalı hathklar ve niyetle dolaşmaktadır. 
lacivert kırmalı elbiselerle gördü- -------------
ğümüz kadın rahiplerin saçları 
kesilmiş olduğundan sivil k~dın 

şapkasiyle bunlar olduğu gibi gö
rünecekti. Fakat kıyafet kanunu
npn h'azırlandığı zamandan'beri 

HOSEYtN USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye 1fütehassrsr 

Laleli Lütüf Apartımam saat 
4 • 7 e :Kadar Telefon 22459 
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Yazan: Niyazi Ahmed Ok11n Tefrika No. --161-

..... --------------------~' Bir Aziz, Aldatıldı! 

Gtın doğuşu 

Cila batısı 
Sabah namu. 
Oğle ııamuı 
lklndl namazı 
Akşam namu 
Yatsı namazı 

lmsak Yazan: D. Nikodopolus Yılın ,,çen gnıııeri 

3..80 
12.14 
16.l!i 
[9.41 

21.44 
! .08 
173 
193 

~30 

l 'l.14 

16.J~ 

19,4? 

1 

21.45 
ll.08 
174 

192 - San Ciyovani, ey koruyan piposunu yakmıı ve masa baıına Yılın kalan ıüıılerl 

~z ! Bana yardımını esirıeme ! oturup hesap itine giritmiıti. El- ==, ===========::;,=! 
Üç gün sonra paakalye yortusu - biseler için ıu kadar, ayakkabılar R A D Y O _ 

Topkapı ve cıvarı 
Darphane ve Kazaz 

Art in 
dur. Eier sen beni kurtarmaz - için ıu kadar, paskalye kuzusu i- - Bu gUn Oarplianede 1841 yılına ka -
ıan, mahvolduium ııündür. San çin şu kadar, yumurtaları kırmızı- lSTANBUL: dar para çekiç ile dövülürdü. 1842 
Ciyovani, ne yeni elbisem kaldı, ya boyamak için fU kadar ... Bu 18.30: Jinınasük Bayan Azade de rakkas usulü tatbik edilmeğe 

d · kk b t H · Tarcan. 18.50: Almanca den. 19.20: ne e yenı aya a ım · epsı es· k d f tt'kt S baılandı. 1853 de de bı'r nıakı'ne a ar mana e ı en sonra, an Haberler. 19.30: Sigan orkestrası. 
kidi. Param olmayınca paskal- Ciyovaninin ıum altından heyke- 20: Konferans. 20.30: Stüdyo orkes • getirildi. Birkaç yıl sonra getirilen 
ye günü nasıl tertemiz ıiyinebili- G tra konseri. 21: Radyo caz ve tango uç· makme ile para basma daha 

? H 1 ki h ..ı• lini yaptırmak imkansızdı. regor orke traları. Türkçe sözlü eserler 
rim e e çocu arJma ecııye amca, besapladr, hesapladr ve ıo- (Avni). 21.30: Son haberler. Borsa • genif tekilde tatbik edlimeie bat· 
etmek üzere ne alabilirim?. Sonra Jar. 21.40: Bayan Rita Mahmut. Şan. landı. nunda yumruiunu masanın üıtüne 22 yumurtaları nasıl b:>yayacaiını? indirdi: : PJ8.k neşriyatı. Darphane tarihinde en mühim 
Bütün cedlerim her defasında paı- ~ B Q R S A ~ roi oynayan Kazaz Artindir. - Azize paranın yarısını va · 
kalye kuzusu yedikleri halde, bu • y Kazaz Artin 1248, 1256 yılla -

detmekle eteklik ettim hen ı a -
sefer ben tadamıyacağım ! Ne se- k l l Jızılannda yıldız ışarctı '>lanlar üze· rmda müdürlük yapmııtı. Bundan 

rısmın yarısını vadetmek gere · 
falet! Senelerdenberi sana hi2met inde 12 t5·9~5 de muamele ~öreoler· sonra Duz oğlu Hacı Agop Çele -

ti. Bu kadarı pekala yeterdi. E · dir.] Rakamlar k apanıQ fiatlarım "'Östcrir ediyorum, San Ciyovani ! Sana ., ,. bi 1256, 1268 yıllarında, Düz oğ-ninde ıonunda yakayı ele verir - I 
§İmdiye kadar hiçbir iş için yal· sem, hapse girecek olan Aziz de. :===="=u=k=u=t=(=S=a=t;;;ı,::.;)~=-----ı==4I lu Hacı Mihran 1296 da, Tevfik 
varıt maksadiyle tıelmemittim. Ey .1 b . 1 ı • Londra tı ıo. - * VJ~ana t3, - Bey 1300 de, Hafız Sait Efen 1300 

ğı, emm. 
Aziz! Eminim, ki benden hitfu · * l\'nyort ıtıi. - * MıtJrır ! il - de, Süleyman Sudi Efendi 1301 

k Derin derin içini çeken Gre • * Parls 169. - * Berlln 42. -
nu esirgemiyeceksin. Beni urta · • Mtıtno iO'-, - • Varşova 24• _ de, Hacr Re~it Efendi 1304, Ka -
racaksm ! gor amca, yere tükrük çislt>tip, • Brilkseı 81, - * Budapeşıe ~4. - mil Efendi 1304, Hakkı Bey 1320, 

k mırıldanmasına devam etti: • Atiaa '~· - · * Bükreş ı:ı. -
Gregor amca, köyünün· küçü • Cenevre> 614 •• • Belgrat H, - Ferit Bey 1320 yıllarında müdür -

kilisesinde San Ciyovaninin hey· - Fakat, ben namuslu bir a • ... Sorya 23, 50 * Yotohama 31. - lüklere ıelmiılerdir. 
keli önünde diz çökmüttü. Tekrar damrm. Mademki paranın ya • * Amsterda:n &,, - *Altın g.(8, - Darphane tarihinde yeri oldu-

d • k • Pug 9tl, - * Mecidiye 59, - ı 
tekrar put çıkarıyor ve yerlere ka- rısını va ettim, yarısını verme , • srokholm :u. -- .... Rınknot 2so. - ğuna itaret ettiğimiz Kazaz Artin-
dar eğiliyordu. Gözlerini iman. suretiyle sözümde durmalıyım. 1 Çekler (kap. sa. 18) ! den kısaca ba~edelim: 
la, güvenle, bu koruyan Azize çe- Verilen ıöz, mutlaka tutulmalı • Artin, Haci Bogos adlı Kanlı l • Londra 623 00 * Stokhlm 3.W:ıO 
viriyordu. dır. Eğer tutmıyacak 0 ursam, • ~e•yor~ o.7934 • Vlyanı 4.u·ıs bir Ermeninin çocuğudur. Babası, 

_ San Ciyovani ! Sana bir h i- ihtiyacım olduğu zaman bir daha ~· Paıl! 12.04-· • Madrlt 5.8133 1768 yılında ve üçüncü Mustafa 
bana hı. eobı'r Azı'z yardım etmeg"" e ' • f\lilino 9.624~ • Berllıı 1,9694 k d R h '14 çin yalvarmağa ilk defa olarak 3' • * P.rük.se ı 4.6kn • Varşo~a 4,213ı1 urunun a usyaya arp ı an e -

geliyorum. Elbette benim yalvarı- yana§maz ! • AllnA e3.90~ • Budıpeştı 4.4!...'I dildiği vakit, bu tarafta oturanlar-
•mıa kulak vereceksin! Yapaca- Düşüncesini b'u esasa bağlayın- * Cenevre 2•4~75 • Bilkreş 78.79 - la latanbula gelmi~, lstanbalda 
:r * Sofya 6!1,84- * llelgrat :ıS.0718 k 
'ğmı iti başarmak hususnda bana ca, ayağa kalkan Gregor amca, ı * Amsterdam t.1773 •Yok.ohama 2.7463 bez do uyup .satmağa ba~lamıttı. 
yardım et! Ben, Siyor Stefonun tekrar avluya ayak bastı. Boyası • Prııa 19,o.ı- • Moskova t093.:r-o O zaman ona, "Bezci Boğoa,, di -

d ... 1 d h 1 yorlardı. ~ ... ki.: ~""' ı ak ve en yakın kö· kuruyan atı ye egıne a ıp er a E S H A M _ " . _ _ _ 
... • · Bezci Boğos bura<la evlerımıf, 
yün pazar yerinde satmak iıtiyo- yola çıkmak kararını verdi, kara- i iş Bankası 9.~·ı- Tramvay >.9,-

o 30 1771 1 O nisanında Artin adh bir "um. Ey Azi:ı, elime geçecek pa. rını yerine ıetirdi. ı ı•Anadolu 2~.so • Çimento as l • 

ranln yarısı senin olacaktır! Se- ·• ReJı 2 !l!i Gnyon De?. -.-· çocuğu doimuştu. Artin yedi ya· 
- Sonu yann - 'ı sır. Hayriye •~.- Sut Det -.- ş;ndan sonra okumağa başlamış, 

nin ıum altından bir heykelini yap- -------------- !*Merkez Bantas1 M.- Balya -.-
ş d b ld u. Slgonıı -,oo Şark m. eaı -.- sonra de bir ipekçinin yanında çı· 

Sana baıvurduğumdan dolayı. be· 1st. Levazım Amirli§I Satın 11~:' =Bo=m=o=n=cı===~=.4=o==Te=ıe:-=to==n==~-=·-= raklığa ba~lamı§tı. Bundan s..'.>nra 
lıracağım ! afır ım, una ım. I 
ni affet! Eier Siyor Stefonun kır Alma Komisyonu llAnlar1 i•tikrazlar tahviHer ı kendisine "Kazaz,, adı verildi. 

!.---------------:111=============1 1802 de Ermeni büyüklerinden 
atını elde etmeme fırsat verirsen, Harbiye mektebi için 400 ton *1933TllrlcBor. ı 7UOO Etektrtıı -.- Duz oğlu Ohanes, çarşıda açtığı 
cennetteki bütün Azizler sana rıh· lavamarin kömürü 1 Temmuz 935 : ·. ~ 1~ ::~;~ ~~:~~·~ ~;:~ bir idarehanenin idaresini Artine 
ta edecekler. Çünkü, yaptıraca- pazartesi günü saat 16 da kapalı •lstıtrhıDabtn ı 95,50 * Anadolu ı 44_30 vermi§ti. 
ğım ıum altından heykelin, on· zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli •trraııl lstlkrw 9!1. - .Aoadohı ıı 44,30 Üçüncü Selimi hal' ile yerine 
ları kıskandıracak dereceCle muh· 5800 liradır. Şartnameai hergün •ı923 A ~1 ıo, · Anadoln 111 sı.~ ,_ 

Sıvu-F.rzunım 95.- *\1tinıusll A. _!1'60 dördüncü Mustafamn getirim:esi 
te§em olacak! Bana yardımım e- görülebilir. lıtekli1erin 435 lira ilk ~d~eiiıa&aıiiitıiiini&a~lm~a~kıiıoliimiilii!iıiıiııiyiıioniluliilnliilia•s•e~liil·I ile ba§hyan isyanda, halkı korkut-
airgeme. Parayı seninle namuılu- teminatlarile tektif mektuplarını meleri. (19) (3244) mak için birkaç kitinin gözönün -
ca paylafacağım. Yarısını sana belli günde saat 15 şe kadar Top· • * • de idam edilmesi kararlaıtın1mış-
vadediyorum. Koru beni, San hanede satınalma komiıyonuna Tophane faınında mevcut tr. İdam edilecekler Ekmekçi başı 
Ciyovani! •ermeleri (20) (3283) köhneye ayrılan 25 kilo ağırlı - Artin, Ermeni katoliklerinden Duz 

Gregor amca, tekrar tekrar put • • 1f. ğında bir adet balar semaverle 10 oğlu Ohane1, meyhaneci Todora -
çıkararaJC, bir mum yaktı ve Ma- Harbiye mektebi için 300 ton çift kundura, 40 çift yemeni 14 - ki, Müsevi!erden §&PÇJ Musa idi. 
donn~ın resmi önünde de eğilip, kıriple kömürü 1 Temmuz 935 Haziran _ 935 Cuma günü saat Bunlar, Ebneydanmda ~sıla -
ıüven edinmit ve içi rahat etmit pazartesi ıünü saat 15 de açık ek- 14,30 da pazarlıkla satılacaktır. caklardı. Kazaz Artin, bunu du. 
bir halde küçük kiliıenin çıkıt ye- siltme ile alınacaktır. Tahmin be· Tahmin bedeli 725 kuru§tur. Is • yunca, bemtiresi "Maryam,, ın ko· 
rine doğru yürüdü. deli 4950 liradır. Şartna.mesi her· teklilerin (110) kuruş son temi - cası Noryan Ohanesin kazancı 

Ortalığı zifiri karanlık bastıiı 
zaman, Greııor amca yavaş y:ıvaf 
Siyor Stef onun evine yaklattı . 
Şiddetli bir rüztıir, ajaçların dal
larını biribirjne katıyordu. Uğul

aün ıörülebilir. lıteklilerin belli natlariyle belli saatte Tophane • Hacı Mustafa ile iyi tanıttığmı ha· 
saatte 371 lira 25 kurut ilk temi • de Satınalma komisyonuna gel • tırlıyarak kı,lada Hacı Muataf ayı 
natlariyle Tophanede satınalma meleri. (18) (3245) bulmuf, };irçok para vaadederek 
komisyonuna gelmeleri. • ~ :t- idam edileceklerin kurlanlmasını 

(24) (3285) lstanbul Levazım amirliği için yalvarmııtı. 

tu, ayak şeılerinin hiç ititilmeme· Levazım &.mirlijine bağlı kıt'at 
sine yarıyordu. Duvarı aıtı, l\hı- için 35 bin kilo beyaz peynir 3 
ra sokuldu, kır atı uau1ca dıprıya Temmuz 935 çarıamba günü saat 
çekti. 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

Evinin avlusuna ıötürdüğü kır Tahmin ıbcdeli 14000 liradır.Şart· 
atı, orada yularından bir kazığa namesi hergün görülebilir. Eksilt· 
bağladı ve fenerin ı§ığında siyaha meye girecekler 1050 lira ilk temi
boyadı. Sonunda fÖyle bir göz · ~, natlariyle tekliflerini belli günde 
den ıeçirdi, memnun bir tavurla, saat 14 de kadar Tophanede satın· 
mınldandr: alma komisyonuna vermeleri. 

- Atını, artık mal sahibi bile (23) (3284) 
tanıyamaz! Hiç bir tehli~ye ui • 
ramadan pazara varabilirim. Bü • 
yük ihsanından dolayı, sana saygı 
ve ıükran, ey beni koruyan Aziz. 
ey San Ciyovani ! 

Krr ahn siyah boyası kururken, 
Gregor amca ufak evine girmi,, 

Tophanede merkez inzibat kıt
aıının çürüğe ayrılan 1460 çift 
fotin 14 - 6 - 935 Cuma aünü 
saat 15 de pazarlıkla aatılacaktır. 
Tahmin bedeli 292 liradır. istek
lilerin 43 lira 80 kuru§ son temi -
natlariyle belli saatte Tophane -

2700 kilo Beyaz peynir nıüteah - Hacı Muetaf a, bunun üzerine 
hit nam ve hesabına 14 - Hazi - Tekke camiine giderek bu haberi 
ran - 935 Cuma günü ıaat 14 de arkadaşlarına söylemİf, arkada§ • 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin lar[ da ocak kadısının verdiii ila
bedeli 101'2 lira. 50 kuruştur. Is - mı yırtarak hepsini kurtarmışlar • 
teklilerin 151 lira 88 kurut son te· dı, 
minatlariyle belli saatte Topha • Düz oğlu Ohana, kendisinin 
nede Satınalma komisyonuna gel- idam edileceğini haber almıt ol • 
meleri. (16) (3247) duğundan evinde titreyerek, gele· 

• • • c.ek yeniçerileri beklerken, Artin, 
Harbiye mektebi için 30 bin a

det yumurta 3 Tem muz 935 çar • 
ıamba günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 450 liradır. Şartnam~i her 
gün aörülebilir, lıteklilerin belli 
ıaatte 33 lira 75 kurut Hk temi -
natlariyle Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (25) 

. (3286) 

koşarak gelmi§, kurtardığını müj
d~lemitti. Bunun üzerine Ohanes, 
Kirkor, Serkiz, Karabet, Mihael, 
Agop, ve Boğos adlanndaki altı 

çocuğunu yanına çağırarak, o gün· 
den sonra Artine "Birader,, deme· 
lerini emretmiı, Anini evlat ıibi 
tanıdığım, kendisi öldükten sonra 
da onu kardeı bilmelerini bildir -
mi§ti. 

Artin çok namuıkarane ça" 
hşması, Duz oğlu Ohanesi çok ıe
vindirmif onu Darphane mübaya• 
memurluğuna tayin ettinniıti. 

Artinin Darphaneye ıirmesi töY 
le olmuttur: 

1819 yılında ıehremini Hayrul· 
lah Efendi Darphane sarrafı olan 
Duz oğullarının beıaplarını tetkik 
ederek bozuk buldulunu söyle -
mit ve OhaMSin oiullarından 
Kirkor ile Serkizi Darphanede hap 
settirmi!, iki aün sonra kardetleri 
Mihael ile Mıgırdıçı, Düz ojulla • 
rının damadı Alekıiyan Ohaneı, 

lzador oğlu Oıeb'i yakalatarak 
devlet hazinesine borçları olduğu· 
na dair senet imzalat • 
mak i ı t e m i f t i. Bunlaıdaıı 
Oseb imza vermediğinden zincire 
vurulmuş, ikinci gün bütün Düz o· 
ğullarmın evleri Kaptan derya Ab
dullah paşa ile Tersane kahyası, 
Bostancıba§ı, Topçuba§ı, Kaleağa• 

ıı ve yeniçerilerle basılarak otu • 
ranlar dıtarr çıkarılmı§, kapılar 
mühürlenınitti. 

Bundan sonra Darphane ıar • 
rafhğma getirilecek adam aran • 
mıf, Berber paşa Giritli Ali Ağa, 
saray kalfası Balyan Kirkora bat 
vurarak hu ite ehil bir adam ara· 
niaıını ıÖyJemittir. Kirkor, bu ite, 
ancak Kazaz rtinin getlrtlctJile .. 
ceğini söylemi§ ve Artin getiril • 
miştir. 

Dıiz oğulları bu hadiseden ken· 
dilerini kurtaramamışlardr. Ma • 
nasyan Kirkor ile Duz oğullarının 
vekil harcı Mardiros, Duz oğlu Ka· 
rabet vebadan hapisanede ölmüf -
ler, Düz oğlu Kirkor ile Serkizin 
"Babı hümayun,, önünde başları 

kesilmİ§ti. 

Mıgırdıç ile Mihael de Yeni· 
kapıda yalılarının penceresine a • 
sılmışlardı. 

Kazaz Artinin parlaması, Lim• 
ni adasına nef yedilmeıinden son • 
ra olmuıtur. 

Artin patrik Boğos tarafından 
sadrazam Ali paşaya din i§lerine 
karı§ıyor diye gikayet edilerek nef· 
yettirilmişti. Din itleri, bir kısım 
Ermenilerde aörülen katoliklikti. 
Bu yüzden birsok kimseler idam 
edilmişlerdi. 

Kazaz Artin, bir yıl kadar men• 
fada kaldıktan eonra affedilerek 
1823 de lıtanhula getirilmifti. Ar
tin, epey n.\ifuz sahibi olduktan 
sonra nefyedilmit olan Düz oğul
larından Karabet ile Ağobu affet
tinneğe muvaffak olmuJtu. Hatta 
Kuruçe,mede Duz oğullarına ait 
iken satılmıt bulunan evi de &atıo 
alarak evin anahtarlarını bir limon 
sepeti ile Düz oğullarından Y era· 
nohi ite Dirohi hemtirelere gön • 
d_ermi~ti. 

(Arkası var) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahüiye Mütehauuı 

Pazardan baıka günlerde ... t 
(2,5 dan 6) ya kadar Iıtanbul Di" 
vanyolundaki (118) numaralı bu• 
ıusi kabinesinde hutalarmı bbUl 
eder. 

Muayenehane ve ev tclefoJ!U 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 
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Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükô.f atları derhal verecektir. 
. . . - . ~ . . .. ... ' ~ ~ ' -. ~ " ; ·: !' 

. ' . .. .... 
1 -· • • - ... 

;. . . . ~ . . 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lir• 
37 30 315 50 208 50 8984 50 383 30 805 30 153 30 414 30 540 500 
68 30 340 50 372 50 9002 150 428 50 MS 30 189 30 421 500 591 ıoo 

145 50 3351 5-0 500 50 191 30 445 30 850 30 196 500 439 50 690 50 
324 50 387 30 6508 30 i 208 30 487 30 854 30 306 :o 569 50 784 500 
332 50 387 30 514 SOv 216 50 520 sn 872 30 ı 327 30 611 150 828 bUlİ 
399 50 478 30 513 30 2ı6 100 590 541 912 50 361 50 675 50 831 30 
428 30 506 30 532 50 352 30 673 500 926 50 383 50 692 50 844 30 
473 50 630 50 540 30 445 50 692 100 973 30 449 150 714 30.000 888 500 
479 30 628 30 591 50 454 150 714 500 16012 100 511 50 781 .50 942 ıoo 
514 50 660 150 615 50 464 50 747 30 42 50 545 150 791 -1 949 50 
572 31) 742 31) 619 30 527 30 833 30 46 30 19621 50 ~19 30 2i089 500 
632 30 744 30 633 30 553 30 888 50 142 500 679 30 866 100 135 50 
685 30 762 50 655 30 561 100 900 500 148 30 785 50 882 30 209 So 
805 3!> 767 30 665 50 603 100 927 30 155 30 837 50 904 150 262 30 
815 50 773 30 661 sa 648 30 999 30 201 50 848 500 981 30 29J 500 
817 3~ 787 151) 677 50 693 500 13033 50 226 50 904 50 23034 50 368 50 
821 50 783 50 719 30 745 100 38 30 260 50 933 50 38 30 27429 30 
908 30 799 30 746 50 750 100 13094 50 298 30 20009 so 215 50 436 50 
915 :J 805 30 828 30 851 50 222 30 16387 500 36 100 382 150 477 30 
918 3) 851 50 830 30 752 100 242 50 419 50 171 30 23388 100 504 50 
964 3'· 889 30 840 30 883 500 251 30 4'l3 50 205 50 416 50 510 50 
966 50 935 30 904 30 930 15000 266 50 509 50 209 150 484 30 574 50 
967 50 4070 500 908 30 10027 50 670 150 623 50 238 100 497 150 667 ıoo 

1013 3J 129 30 926 30 29 30 410 50 664 30 353 50 516 30 792 30 
30 500 154 30 7007 30 81 30 411 50 756 50 363 30 526 50 815 50 
46 5() 158 30 24 50 268 50 563 50 787 50 387 50 527 50 901 100 
59 su 163 500 7086 50 193 30 597 500 788 100 421 500 550 150 912 30 

1062 50 419'1 5') 176 50 240 30 614 500 789 500 491 50 628 30 954 50 
120 sn 228 50 187 30 348 50 624 so 973 50 500 50 781 50 28126 500 
150 30 289 100 280 30 422 50 745 sa 17022 so 520 so 829 100 171 50 
160 30 324 150 292 30 493 30 853 30 44 50 20535 30 836 50 203 50 
165 30 386 50 298 50 496 50 924 30 66 100 666 50 936 150 246 30 
212 50 459 50 349 30 612 50 14074 30 73 30 851 50 24020 50 255 30 
339 so 514 50 435 50 641 150 89 so 108 50 876 50 68 30 336 ıoo 
346 30 591 30 469 30 674 100 116 30 119 5~ 918 30 69 30 407 50 
382 30 6.21 50 477 30 678 50 155 150 198 30 923 30 88 so 499 150 
511 30 657 500 506 30 783 30 192 30 239 30 924 30 140 30 531 50 
516 30 750 50 557 30 875 30 240 100 276 30 926 50 214 30 571 30 
528 50 754 30 561 100 876 30 345 50 289 100 986 50 251 30 28579 30 
545 100 812 30 631 50 896 50 351 30 323 150 21279 30 262 50 589 30 
549 50 824 30 712 30 971 30 386 30 17318 30 293 50 346 30 629 30 
622 30 888 30 799 50 11011 50 490 50 380 30 298 50 388 30 620 500 
633 50 902 30 901 30 16 50 509 50 471 30 343 50 453 50 664 30 
683 30 971 30 950 30 23 100 544 50 477 50 472 50 572 50 922 50 
695 30 5051 50 971 150 82 so 14392 so 622 30 492 • 30 24454 50 29007 30 
763 30 67 50 996 30 125 30 594 500 649 500 &GB 50 S74 50 14 ;g t 770 3fJ 104 50 997 50 11159 50 607 30 671 50 580 50 623 100 34 
788 50 149 30 8002 50 179 30 6SO 100 708 30 593 50 767 30 57 50 
801 500 159 50 100 50 248 30 705 100 732 500 638 50 908 50 84 ıso 
842 3() 165 50 106 30 255 50 759 30 783 30 639 50 938 50 85 tSO 
903 500 192 100 152 30 309 500 792 50 788 30 21673 30 960 so 123 30 
693 30 217 500 112 50 388 30 763 30 797. 30 737 30 75 . 30 123 30 

2052 50 5229 50 181 30 502 150 863 30 823 500 748 ıso 120 100 130 30 
186 30 233 50 196 50 421 50 868 50 841 500 755 50 994 100 141 so 
192 500 247 30 364 50 542 50 901 ıso 852 30 765 30 25010 150 204 30 
193 30 341 50 439 30 554 150 964 150 867 50 784 500 30 30 283 30 
134 100 354 50 460 30 590 150 15028 50 18056 50 797 50 89 50 283 30 
269 50 484 50 500 50 593 3!> 96 500 97 500 808 50 165 50 330 100 
269 50 541 100 503 100 670 500 152 50 193 30 825 30 188 30 406 100 
290 50 593 50 586 100 693 50 166 so 223 500 823 500 298 50 470 30 
303 30 649 50 578 50 909 30 239 30 268 50 845 30 331' 50 556 30 
319 30 662 50 612 30 959 30 243 50 302 50 847 30 519 50 406 100 
565 30 650 30 650 150 12002 50 292 50 18375 50 904 50 533 500 470 30 
605 100 717 30 718 30 37 500 382 30 465 50 22223 100 550 30 556 50 
800 12,000 794 500 721 50 41 30 489 50 488 so 232 50 587 100 579 soo 
841 150 800 150 737 30 12116 50 497 50 578 30 249 30 597 50 635 30 
881 150 817 50 75\ 30 73 30 15565 100 620 500 249 30 640 150 671 so 
955 50 844 30 957 50 150 30 571 30 791 100 256 50 672 30 806 so 
928 50 896 50 786 150 208 50 581 100 878 30 279 30 980 50 834 ıoo 

3088 50 991 500 804 30 244 50 631 100 948 30 294 1000 26056 50 29~11 50 
145 100 6040 30 805 30 270 50 650 50 969 50 295 so 316 100 917 500 
242 100 77 50 815 150 310 50 706 500 19094 30 323 150 421 30 925 50 
250 500 98 100 877 50 312 50 771 30 95 30 22365 30 415 50 932 150 
296 50 135 100 892 30 327 500 779 50 104 50 382 30 447 500 934 50 

'-. Usküdar sulh biıinci hukuk ha· seccel hak ıahiplerinin tarihi ilin· 16 ya kadar devam edecek ve en faz Kartal sulh hakimliğin.den: 
Kimliğinden: dan itibaren 20 giin zarf mda ev • la verene ihalesi icra ktlmacak • Ölü A.yıenin uhdei taıarrufunda Göz Hekimi 

Mehmet Halit ve Müeddeh ile rakı müsbitelerile müracaatlan tır. Satı, bedelinin bet gün zarfm· olup terekesinin tasfiyesi için ıa • Dr. Şükrü Ertan 
Hafize Servet ve Şerife Saliha ve lazımdır. da mahkeme veznesine yatınlma· trlmuma karar verilmiı olan Kar Be.bıili, Ankara caddeli Na. 60 

Mehmet Aliden intikalen Şerife Akıi takdirde gayri mibeccel aı şarttır. Aksi takdirde ihale bozu· talcla Kumlar me11kiinde bir tarafı Telefon: 22566 

Hasnanın Şayian ve müttereken hak sahipleri aa.tq bedelinin pay • larak bundan hasıl olacak zarar ve yol bir tarafı ebenin hakkı tarlası Salı günleri meccaııenclir .. 

mutasamf olduktan Üıküdarda latmuından hariç. tutulacaktır. ziyan ve f aı-k ve faiz ondan tazmin bir tarafı Ruhi ve Ali boatanı ve 
zere artrrmanm on bet gün dah' 

Davutpaşa mahallesinde Karaca• 3 - Müzayedeye İ!tirak etmek ettirilece](tir. bir tarafı Dıraıgoş yolu ile çevril • 
iıtiyen]erin krymeti mukaddeı-eni:n rnif ve tahminen 13785 metremu· temlft edilmiı olacağı ve on betiır' 

ahmet (halen hakimiyeti milliye yüzde 7,5 ğu niıbetinde pey akçe· 5-Vergi ve rüaum ihale gü;ü. 
rabbaı ve biri dolaplı diğeri do1ap ci günü ayni aaatte en son artıran' 

uddesinde) eıki 155 mükerrer ve si vermeleri ~arttır. 
ne kadar mal ıahiplerine telliliye 

aız iki kuyuıu bulunan 1500 lira i·hale edileceği ve itbu boatancl' 
yeni 147, 149, 141, 145, No. h 4 - Müzayede 15 Temmuz 935 

resmi mütteriye aittir. 
kıymetinde bir parça boıtan açık ipotek sahibi ve diğ_er ali.kadar' 

çifte hamam denmekle ma.rof ha• tarihine müıadif pazartesi günü ıa 6 - Daha faıla maluma.t al • artırma ile Kartalda ıulh mahke • lar gayri menkul üzerin4eki ha)' 
len (kısmen yıkılmıf hamam bi • at 14 den 16 ya kadar Oıküdarda mak iıtiyenler 935 / 2 No. lı doıya• me&i dairesinde 15/ 7 / 935 tarihine lanru ve faiz ve masrafa ait iddi ' 
nasını havi) arsa ve üç dükkanın Paşakapııında sulh hukuk mah • ıma müracaat edebilirl~r. Talip tesadüf eden pazartesi günü ıaat alarmı ilan tarihinden itibareı' 
izalei şuyu suretile ve açık arttır· kemeainde icra edilecek ve kıyıne- olanların yevm ve saati mezktirda 15 de satılacaktrr. ilin tarihinden yirmi gün çinde mahkemeye bil ' 
ma ile satılmasına karar verilmit ~ ti mukadderenin yüıde 75 ini bul- Patakapısmda Üsküdar birinci ita.bren artırma ıartnameai herk~ dirmeleri aksi halde hakları tapıJ 
tir. mgadığı takdirde satıf en çok art· sulh hukuk mahkemesinde hazır tarafından ııörülebileceği ve tayin ıiciUerile sabit olmadıkça ,atıf 

1 - Umum ana ve dükkinlann tıranm taahhüdii baki kabnak ıar • bulunnıaları ilin v~ Şerife ve Sa · ohman günde verilen bedel mu• bedelinin paylatmanndan hari~ 
kıymeti 5797,5 liradır. Arianm Ü· tile müzayede 15 gün temdit edi • liha ve Hasnaya da ikaınetgihlan· hammen kıymetin yüzde yetmit be kalacakları ve isteklilerin yüzd~ 
zerindeki enkaz dahildir. lerek 31 Temmuz 935 tarihine mü· nın meçhuliyetleri hasebile ilanen tini bulmadığı takdirde en son ar- yedi buçuk pey akçesi getirmelet' 
2-Tabuca müseccel ve gaY.Ji mü aa.dif çarıaml>a günti ıaat 14 ten tebliğ olunur. (7650) tırarun taahhüdü baki kalmak ü • ilin olunur. (7656) . 



l, ____ ..,••_ta_n_b_u_ı_E_v_k_a_t_M_u_d_u_r_ı_u_ı_u_ı_ıı_n_ı_a_r. ____ I 
1 - Akaaray, Şirmet Çavuı, Arap manav S. 1 O No. lu ev. 
2- Beyoğlu, Ağahamamı So. 59-1 No. lu dükkin. 

3 - Sultan Beyazıt, T opane camii S. 280--264 No. lu dükkan. 
4 - Galatada Kalafat yerin den 5--7 No. ln mağaza. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

5 - Niıantaıı, Muradiye, Ca nıi yanında 33--39 No. lu dükkan. 
6 -Topane, Çavuş ba§ı, Topçular C. 394--386 No. lu dükkan. 

81611935 vaziyeti 
PAS i F 7 - Bahçekapıda yeni posta ne C. 44-60 No. lu dükkin. J.\KTiF 

8 - Çelebioğlu Alaettin, Yeni cami avlusunda sg_..53 No. lu dülC· K••• : 
kin. Ahın : safi ktlogr.ı.rn 1 ~.999, 263 i L 22.504.291. 02 

9 - Beyazıtta Simkeıhane al Lnda 105 No. lu dükkan. Banknot.·- ··································· .. 9·386·~9:;; 
10 - Yuıufpa ıada Topkapı caddesinde 115 No, lu arsa ve ba- Ufaklık .................. -................... " 567

" 
3 · 

raka. Dahlldekl Muh•btrler: 

11 - Çartıda kahvehane ıoka ğında 11 No. lu dükkan. 
12 - Çarııda Hacı Ha.san toka ğında 19 No. lu dükkan. 
13 - Kaaımpap, Camiikebir, Kııla boyu 3 No. lu kahvehane. 
14 - Kaırınpa,a, Emincamii, Samancı S. 45 No. hı dükkan. 
15 - Üsküdar, Arakiyeci Hacı Cafer, Körbakkal S. 35-85 No. 

Iu dükkan. 
16 - Üsküdar, Rum Mehmet pafa, Çeıme meydanı 2 No. lu dülc. 

kin. 

17 - ArnaTUtköyünde T evfiki ye camii altında: 38 No. lu dükkan. 
18 - Galata, Y enicami avlusunda iki oda. 

19 - Galata, Emekyemez camii altında iki oda. 

20 - Galata Mehmet Ali paşa hanı üst katında 52 No. lu oda. 
21 - Karagümrük, Karabaı, cami yanında 106 No. lu oda. 
22 - Şi~li, Mecidiye köyünde 13, 15, 19, 21 , 23, No. lu arsalar. 
23 - Kasımpaşa, Gazi Hasan paşa, kayık iskelesinde 289 metre 

I 

24 - Küçükayasofya, Çatladı kapıda üç kıt'a arsa. 
25 - Küçükayasofya Çatladı kapıda üç kıt'a arsa. " 

ana 

Tilr • lira& ............................. ~ L 2.093.96 I 8? 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 4.401 · 32 l /1 6. I 90.823. 28 
Altına cabvili kabil Seı best dövizleı //, 1619.785.19 

Hazine Tah fllerl: 
Oerubte edllen evrakl naktiye ıı 
karşılığı L.158.748.563.-
Kınunun fi ve 8 inci mad· 
delerine ı evfi kan . Hazine tata · ı1 .. ıo.479. 480.-. 
tından vaki teıdiyaı _ . ___ _ 

Senedat CUzdanı ~ 
Hazine bonoları ............ ·· .. ········il L. 3.000.GOO -
Ficart senetler -·-······· .. ·········· ~ .. 9.884.808 13 

E•bam ve Tahvilat Cüzdanı~ 

~ 
Deruhte edilen evrakı nak-

A tiytniıı karşılıAı esham ve ,. ::l0.440 002.50 
tahvilat l itibari kıymetle 1 

O) Serbest f:sfıam v• Tahvil:tt •. 4.67 5.694 34 

Altın \•c döviz üzerine ıvıtns 
Tahvi14t üzerine avans 1

.. 22.61 1.49 
•. 2.737.16088 

Hissedarlar········ ........... -.................. ··············· 
Yukarda yazılı mahaller, 936 senesi Mayıs bitimine denlü kiraya ht 'if 

\rerilmek üzere açık arttırmaya kon muştur. İstekliler 20 Haziran 935 mu e~ YekQn 
l>er§embe gün saat on beıe denlü Evkaf müdüriyetinde varidat kale-

Lira 

32.458 021.ı 5 

2093.961 87 

7.810 608 4? 

148.269.083 -

Sermaye .......................................................... . 
lhıiyaı aı.cesi · ···················· .. ································· · 

1 edavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye L. 158 748.56:1-

l\anunun 6 ve 8 inci madde· 
lerilıe tevfikan haıine tara 
fındnn vaki tediyaı 

Deruhte edilen evra" na\tiyt 
ba~nyesi ................................. . 
Karşılığı tamamen altın olarak 

IO 479.480 · 

148.269 083 

Lire 

1 !'i.000.000. -
1 026.i'.56.67 

tedavüle ilAveten vazedilen 'L 10.000.000. - 158 269 08.l -

Türk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ····················· ········ rı 
Vadeli _............................ 13 234 709 40 ______ , 

Döviz Mevduah : 

13.234 709.40 

Vadesiz 
12.884.808.?3 ı Vadeli 

ıı 352 38:-.s. 
.8!6.12:3.14 12 !~8 .. 512.97 

35. I J 5.696.84 

2 759 77237 

4500000-
7972741 ôO 

~1~~~3 

i 'lluhteur -····-································-····-·---.. ··-- 54155 6Jl 39 

1 

Yek On 25.3 864.693.4.3 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren~ 
trıin gelmeleri. (3193) ı 1 t' ... l • • i,J.;.~ 

Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Alhn üze:rine avans yüzde 4 1-2 

Türk Hava Kurumu , 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir • 
.?."'" ~ercrp J.cu k.eşıae 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

I ıstanbul Belediyesi ilanları 

' On lira kıymet biçilen Emirga nda 1 inci Hamit mektebinin kapı· 

•ının saaındaki harap bina ankazı satılma~ üzere açık arttırmaya ko

llulmuı, ihale gününde talibi çıkma ciığından arttırma müddeti 18 - 6 

- 935 aününe uzatılmıştır. Talip olanlar ~eraiti anlamak üzere leva

z;m müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de 75 

kuru~luk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber ihale 

günü olan 18-6- 935 ıalı ıünü saat 15 de daimi encümende bu
lüiiiilahdır~ (I} (3292) 

1 Deuıet Demiryolları ve liıııaoıarı ialetıue Hnıunı idaresi ilftnları 
Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429~39 lira olan 18000 kilo 

külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

!arf usulü ile Ankarada idare bina ısında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek istiyenlerin 1929 168 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 üncü maddeai mucibince 
İ§e girmeğe kanuni manileri bulun madığma dair beyarıname ve tek

liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 125 kü. ruş mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde ıatılmaktadı r. (3294) 

Ailelere mühim tenzilat 
B~ yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve iyi ,artlar 

içinde geçirmek iıtiyonanız Devlet Demiryollannda ailelere yapılan 

büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat, beş kitilik bir aile için % 64 

• Sekiz kişilik bir aile için de % 70 
Niıbetindedir. (3208) 

15 - 6 - 935 gününden ha§ hyarak aşağıda varış ve kalkı, sa

atleri yazılı yolcu katarları Haydar paşa - Adapazar - Haydarpaşa 
•ruında iıliyecektir. (3264) 

Haydarpaşa kalkı§ 8.05 
Adapazarı varış 12.25 

Adapazar kalkış 17.00 
Haydarpaşa varış 21.25 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-bb~Q 



Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz ! 

Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktaları bi
ribirine öyle bir çizgi ile bağlamalısınız ki, belirecek 
sekil bir insan başı olsun. 

A . 
~ ... c. ' ) 

il • '\: 
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o o o 
Dün ve Yarın Tercüme 

Külliyatı'm edinip okuyan if
te böyle yetitkin bir İnsan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka . 
dar otuz kitabr cıktı. Buka . 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

o o o 
Yukarıdaki rakamlar arasını bir çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin in ~an kafasını çize bilenler, bu çizdiklerini adresle -

riyI~ birlikte lSTANBUL ANKARA CADDESi, YAKIT YURDU ad

rc. ine yollarlarsa, gelen doğru haller ara:smda çekilecek KUR' Ada 

kazanan: 
Birinciye Külliyatın otuz kitaplık bir tnkımı, 
ikinciye Külliyatın 20 kitaplık bir takımı, 
Üçüncüye Külliyatın 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektir. 

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

~ ................ ~..,..~-----.... ~ 
e tri 
ilinı 

Müessemiz için 100 ila 120 bey
gir kuvvetinde Typ elektrik bir 
buhar lokomobili alınacaktır. Ta
liRlerin kataloğlarile tekliflerini 
bildirmeleri ilan olun r. 

Uşak Elektrik 1 ürk 
Limitet Şirketi 

Ankara Jandarma 
Genel Komutanlığından: 

Muvaa;zaf jandarma hesap memuru olmak için Milli Müdafaa Ba
kanlığının lstanbulda bulunan he sap memurları mektebine istekli ih. 
tiyat ıubayları (zabitleri) gönderi lecektir. İstekli olanların kabut şe
raitlerini anlamak üzere janda,.ma mıntaka komutanlıklarına {ku
mandanlıklarına) müracaatları ilin olunur. (3269) 

• • 
ınız. at 

Kiralık Köşk ve Yalısı o1anlara 

50 Ev Alıyoruz! 
Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy -

Y eşilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık kötkü ve yalısı olanlar, bunlara müıteri isti
yorlarsa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Kötk,, 
itaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup
ta kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malumat vermeli 
ve bir sezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli
dirler. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
15 Ton Sarı ıabunlu kösele 
6 ,, Çikolata köıele 
5 ,, Siyah yağlı kösele 
8,S ,, Sarı vakete 

1800 Adet Metin 
600 ,, Sırmılık §aph cleri. . 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri fabrikalarumum müdürlüğü satın :-ı.Jma ko. 
misyonunca 24 Haziran 935 tarihinc!e paza•:esi günü saat 15 ~!~pazar· 

Hazır erkek kostümleri 

ereke ve Fe n 
Kumaşlarından itina ile dikilmiş o/atı 
bu koslümler, ucuz, sağlam, güzeldir 

Elbise almadan evvel mutlaka bir defa 

Yer 
p 

Sümer Bank 

Hazır elbise dairesine uğrayınız 

Dikkat: Yerli Mallar Pazarlarını~ 
ikramiyeli satışları devan ediyor; 

istifade edirıiz. 

Denizyo11arı~• Maliye V ekiletinden : 
i ş L E y M E s i 1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

alacaklarına 45 kuruttan almmakt a olan beher mecidiye, gümü§ fia• 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
1'el. 12362 • Sirkeci :Mühürdar zade bnın yükselmesi hasebiyle altmış lruru§a çıkarılmı§ ve bu fiat üzeriss· 

I•-• Han telefon: 22740 --.. ı den kabul edilmesi için malsandıklarma tebliğat yapılmıttır. 
MERSiN YOLU , 2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi meskUlı 

l ve gayri meıkuk halis gümüıü 30 kuruttan satın alacaktır. (3122) 
KONYA Vapuru 14 Hazi -

ran CUMA günü saat 11 de 
Mersine kadar. ' (3241) 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 13 

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

~' ~--~. 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 
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Selini anka 

Tesis tarihi: 1888 
-~~idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 

Ttlrkiyedekl Şubeleri : 
Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 

- lzmlr, Mersin 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

Selônlk. Atine. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

11~11~ 
6 cı hukuk hakimliğinden: 1 

Naciye tarafından Beyazıt Ki.
tip Sinan mahallesinde mücellit so 
kağında 5 sayılı evde oturan koca-

ZAYİ 

İstanbul belediyesinde cilt S •"' 
ra 424 15/ 31 tarih ve numaralı al' 
mış olduğum dökmeci kum ruh
satnamesini zayi ettim. Y enisinİ 
alacağımdan eskisinin hükmü kal 
madığı ilin olunur. (7655). 

Küçükköydc küçük kumluk çift 
liği mutasan"Ifı Süleyman. 

sı Ahmet aleyhine açılan ihtar da· 
vasının tahkikatında müddeialey -
hin ikametgahının meçhuliyetine 
binaen davetiyenin on bet gün 
müddetle ili.nen tebliğine ve tah
kikatın 3/ 7 /935 çartamba saat 

10 talikine karar verilmiş ve bir ···········-
nüshası da mahkeme divanhanesi- Osman //haminin 
ne asılmış olduğundan muayyen G • R • • 
gün ve saatte asliye altıncı hukuk ecenın engını 

hk ile ihale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde komisyonJan ------------
Ne§riyat Müdürü: 

mahkemesinde hazır bulunması lu Bilir misiniz? 
zumu ve akıi takdirde gıyabında 

verilir. Taliplerin nn:vakrlat :eminat olan (5250) lira ve 2490 No. fo REFiK Ahmet SEVENGIL tahkikata bakı'lacağı tebliğ maka- Kitabını Okuyunuz 
kanunun 2 ve 3 maddeleri.ndeki veıaikle mezkur gün ve saatte komis· Sahibi: ASIM us mına kaim olmak üzere ilin olu · 
Y.ona müracaatları. (3134). YAKlT Matbaası - lıtanbul nur. (7657), 

• 


