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Krallığın eli bayraklı düşmanıJaponya, Çin'e güçlü bir 

V . . l d.. .. .. ? saldırım yapacak ! 
enıze os ne uşunuyor. Japon dilekleri Çinde büyük bir 

Parlamentoda birçok saylav, krallık korku ve P-@ik '!)'~ndırdı 
için olmazsa, andiç~iyecekmiş ! 

Ülkemizde uçakçı
lık ulusal bir iş 
kolu olamaz mı? 

Hava tehlikeıine kartı gelmek 
İçin bundan sonra ülkemizin uçak 
filolarını arttıracağız. Havaları- ,. 
ınızı en az bet yüz uçak ile koru- ; 
Yacağız. Hava sporlarına önem . 
(ehemmiyet) vereceğiz. Bu arada 
bu itin daha köklü tutulmaıı için , 
ülkemizde uçakçılık endüıtrisinin 
kurulması, almacak uçakların ken
di tezgahlarımızda yapılması dü
fÜnceai zihinlere gelmiıtir. 

Eıki Yunan Kralı Jor] 
. Bu dütüncenin çok yerinde ol· ı 
duğuna biç ıüphe yoktur. Bu
ıün Avrupanın en küçük ülkele· Atina, 13 (Kurun) - Gazete 
rinde bile uçakçılık itıizlere İf ler, muhalif itçi ve çiftçi partiıi 
bulmak için baıvurulan belliba.tlı 

B. Papanaıtaıyo, cümhuriyet
çilerin kralı Yunaniıtana getire· 
cek bir genel oyu tanımayacakla
rını ve bir gün iıbatına gelirlene 
kralı kovacaklarını söylemiıtir. 

Gene muhalif partiler batkan
larından B. Kafandariı, genel oy
dan önce, genel af ilin edilmeai, 
memurların taafiyeaine ıon veril
meıi, iıyan mahkimlanna mü1&· 
dere edilen mallarmm ve matbuat 
hürriyetinin iadeıi ve iıbaıına bi
taraf bir kabine netirilmesi lizım 
geldiğini ıöylemi "ir. 

Atina, 13 . (Kurun) - Baın· 
kan B. Çllldariı Cümhurbaıkanı 
B. Zailiıi ziyaret ederek ıeçi· 
min 10nuçlarmı teblii etmiıtir. 

Cümhurbaıkanı, rejim meıele· 
ıinin halli için genel oya baıvurul· 
maıı hususunda bqbakaı.b muta· 
bık kalmııtır. 

Baıkanı B. Papanaıtaıyonun yeni 
endüıtrilerden biri olmuttur. Biz 1 ,80 ... sa. z.a. Su". t.) sözlerini yazıyor ar. ~ · .... " 
~~~u~''H~~nd~,~ gö•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
terebilir:z. Büyük harp içinde Al- ,._.. ________ _.~ Bı•rı•ncı•ıer 

landalı meıllur mühendis Foker, tat ur ınanlar için uçak yapmıf olan Hol.

1 
A •• k 

buıün kendi memleketinde hüku-
- •=i - vıçuaer UÇ&K· 

lar yapmaktadır. Sivil nakliyat 
İçin bu araçlar ( va11ta) harp za. 
nıanmda kolayca süel uçaklara 
Çevrilebilecek tekilde olduğundan 
ayni zamanda ulusal müdafaa için 1 
'de kullanılabilecektir. 

ASIM US 

<Sonu Sa. 10. sa. 5) 

mur BCJ§kanı Kamal Atatürk'ün 

bugünlerde memleket içinde kı
sa bir ıeyahate çıkacağı •anılı

yor. Ulu Ônclerin, yazın bir lnı· 
mını lıtanbulcla ve FloryaJa ge
çirecekleri ıöylenilmelrteJir. 

Hava Kurumuna yardım 

Istanbul kadınları bir 
uçak armağan edecekler 
Bayanlar dün toplanarak çalışma şekli üzerinde 
konuştular, bir miting yapmayı kararlaştırdılar 

Bir hava lilo :ıur.un r.iiz.d görünÜfÜ 

OKUiiardan birin• 

cilikle çıkan 
çocuklarımız 

381 Baha 171 Orhan · 

KURUN orta okullarla liseleri mu· 
nffakıyetle bitiren değerli ~ocukla • 
rımız arasından sınıflarını en iyi der
celerle geçmiş olanları arkadaşlarına 
ve yurttaşlara, g~en yıllarda yaptığı 
gibi, tanıtmaya başlıyor. Bugün Vefa 
lisesini birincilik1e bitiren iki gencin 
resmini basıyoruz. Orhan fen kolunu, 
Baha edebyat kolunu en iyi derece ile 
bitirmişlerdir. Kendilerini kutlarız. 

nuı11ıııııı11111111ııııııınnıınıııııııııııııı1111111ııı•WM11&ııııııırııınıın1111 
Türk - lngiliz klering 
anlaşmasının ana hatları 

- 7 inci saylfamızda -
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Güneşte 
Patlama yok, 

leke var 

Çin ıe1Jilerinle;tblii ,, 
Pekin, 13 - "(A.'A.) - Görün· ... mittir. Güfteye "(cenuba) giden 

düğüne göre Çin hükumeti, Japon 
!arın yeni dileklerini kabul etmi • 
yecektir. Gece yarısını geçtiği hal
de Japonlar, ültimotomlarmı yeri
ne getirmek isin hiçbir harekette 
bulunmamıılardır. Hal böyle iken, 
Japon dilekleri panik uyandmnq· 
tır. Birçok sivil, dün Pekinden git 

"\ 

trenlerdeki yerler, ka: cün evve" 
linden tutulmaktadır. 

Söylendiğine göre, Japonlar J;u. 
gün Pekin üzerinde bir hava göı • 
teriti yapacaklardır. Poliı halka 
dingin (ıakin) olmayı tavıiye et· 
mittir. 

<Sonu Sa. 10. Sü • • 1) 

-==========::::;::==========;:::=::;::=:::;::::====-==-==-~==~ 

Kamutay da b g ·· 4§ 
madde konuşuluyor 

Kamutay bu akşam, olmazsa yarın, 
yaz tatili yapacak 

Ankara, 13 (Kurun) - Bakan 

1 

rın yaz tatitiline bqlıyacakbr
lar heyeti ~ugün öğleden ıonra Liyiıhalar geceye kadar bitmezse 
K,,.mutay bınasmda toplanmı,tır. cumartesi öileden evvel bir ceı.e 
Geç vakte kadar süren toplantr daha yapılması ve Kamutayın pa 
da Kamutayın yaı:ınki ruzname - zardan önce tatili kararlatmıfbr. 
ıinde konu,ulacak müstacel ka • Kamutayın yumki toplantısm-
nun layihalarının görüşüldüğü u· da konuıulacak meseleler arasın • 
mulmaktadır · da kimya harbinden korunmağa 

Kamutay encümenleri dün ge· ma.hıuı malzeme hakkındaki ka • 
ce sabaha kadar çahtm:rılardır. nun liyihaıı da bulunmaktadır. 
Encümenler bu gece de çalıımala· Bu layihaya ıöre, Kızılay tara -
rma devam edeceklerdir. Kamuta- fından !'şdan maalie fabrikaıı ih-

ym yarınki ruznameıinde görü • tiyaca kifi gelmediği takdirde 
tülecek 45 madde vardır. Bu 45 
madde ·bitirilirae Kamutay ya, • (Sonu Sa. 9. Sü.·1) 

Dört Ermeni papazı 

Şehrimiz Hava Kurumu Bayan- Toplantıda Türk kadınlığı na-
lar kolu dün bir toplantı yaparak mına bir uçak alınmasına da ka
kL'.7<\ tdrdaki bayanlar kollar.nm rar vc,·ilmiftir. 
kurum:\ nasıl yardım edeceği mev. 
~\ıu elr:o.f mda konu!mutlardır. (Soml Su. w. Sü. 4l 

Avrupanın bazı yerlerinde 11 • 

cak dalgaıı vardır. Londrada bir 
gazete bu ~iddetli sıcaklardan hah 
.ederken güne§te bir patlama ol· 

duğunu yazmıf, şiddetli ııcakla · Kılık yaaanın ilünilen itilHıre n ltitliiliine '&ı,lan'Jı. 'Cll Yukarki re
rın bu ~ü~den ile_ri geldiğini İ§a · ~:ndc, ruhani kılıklarını, cliier elin aclamlarJ gibi, ancak mabetlertle 
ret etmıfh. llmı aı aştıı-ma.ların ! gıyebilecek olan dört Ermeni paP.a zını yeni lnlJlılariyle ıehirJe geztt· 

(Sonu Sa. ıo. Sü. IJ. lken ıörüyoraunuz. 
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H~abeşistanda üç taraflı bir 
koruncak kuıulmalıymış ! 
Gi~andi Al 

ita/yanın Londra elçisi, manqanzn SaVQŞ f e-
~n~ilt~r~nin .düşü~ce~e-. mileri hangi tinle olacak 
rını hukumetıne bıldırdı f' 

Pa.ris. 13 (A.A.) - Oeuvre ga
zetesinde Bayan Genevieve Tabo
nis, yazdığı bir betkede, ıtalyan.m, 
uluslar sosyetesi yolu ile Habt:şia
tanda üç taraflı bir koruncak (hi· 
maye edi!en yer) kurulmasını Ha
be§ kralma tavsiye ettirmek iste -
diği fikrindedir. 

İngiltere, Fransa ve ltalyaya 
Ha::!şistanda etgerlik (nüfuz) höl 
g~~e::i verilecektir. 'f 

Gcnevieve Taboniıe göre korun 
cak h :ırpten kaçınmak için en iyi 
ça!'cdir. I 

Bayan Tabonis, İtalyanın 
300,000 kilometre murabbalık bir 
yer alarak Habeşista.nm en zen • 
gin yerini elde edeceğini sanmak
tadır. İngiltere, Sudan sınırına ya· 
lan yerlerin yönetimini kontrol e
de:e'•tir. 

Frans.aya verilecek bölge, ·daha 
belli değildir. 

Roma: 13 (A.A.) Mısırda çı · 
kan Elhalaga gazetesi Habeş mese 
lesinin içyüzünü gözden geçire -

rek bugünkü durumun çok ağır ol· 
dueuır.a söy~Ü}\or ve Mısırın bir de 
ta ~aha tngıltz -'omurge yapıl -

Ma&ma alet olmamasını hükumet· 
ten istiyor. 

Paris, 13 (A.A.) - Matin gaze 
tesi"!in Roma ayları, ltalyan bası· 
nmıla in_ iltereye karşı çıkan yazr 
lnr l b?r son verildiğini bildirmek -
tedir. 

l.ond• adaki ltalyan büyük elçi· 
a': B. GramH Roma,ya gelmiş ve 

ltalyan hükUmetine, lngiliz hükô
metinin ve kamoyunun dü§Üncele
rini biid~ni~tir. 

Bir F:-ansız bakanı 
apansız öldü 

Paris, 13 (A.A.) - Ulusal egi
tim (terbiye) bakam B. Marcom
bes. bakanlar toplantısına girme
ye hazırlandığı suada birdenbire 
ölmüştür. 

Vizeleri yapılan sarf 
evrakı 

Ankar~ 13 (Kurun) - 934 ma· 
li sen~s5nden 30 mayıs ak~amına 
kadar divanı muhaaebatça vize • 
leri yapılan sarf evrakı edteıi gün 

Hiçbir lngiliz ge~;si, bu yeni tip 
Alman gemilerile boy ölçüşemiyecek 

Londra, 13 (A.A.) - Daily f elgTaph gazeteıinin denizcilik a.y. 
tarı Heclor Bywater, Alman deniz yaprlart programının §Öyle olaca
ğını sanmaktadır: 

"Almanyanın hangi tip gemi ieri tezgaha koyacağ1 
miyor. Fakat bir anlaşmaya varı iırsa, Alman programı 

daha bilin
şu §ekilde 

gel itebilir: 
"11 ve 12 ilik toplar taşıyan 22.000 •onluk beş harp kruvazörü 

filotillası, 8 pusluk toplar t&§l}'an 3.600 tonluk altı zaif kruva:ıör, 
1.000 tonluk 6 torpito, 800 tonluk birkaç denizaltı gemisi ve 22.000 
tonluk bir uçak gemisi. 

"Bilhassa gemilerin çok yollu olması bakımından böyle bir filo 
ile boyölçüşccek İngiliz gemileri pek azdır.,, 

Yahudiler 
Poionyada geni hadi

seler; Yahudiler 
hırpalanıyor 

Varıova, 13 (A.A.) - Grodno· 
da Yahudilere kartı olan hadise
ler üzerine, yakında bulunan Su
valki ıehrinde de birçok Yahudi 
dükanlarına saldırılmıştır. 

Grodno'nun yöresinde ( civa • 
rıncla) gelip geçen yolcu1ara da 
saldırılmıtbr. 

Grodno şar kurulu başkam. bir 
bildirikle eıeflerini anlatmış ve 
suçluların, kim olursa olsun, ce· 
zaya çarptırılacaklarını bildirmiş · 
tir. 

l 

Hırpalanan Yahudilerden 11 
tanesi hala hastanededirler. Grod
no Yahudileriııden bir delegas· 
yon, bu hadiselere içişleri bakanı· 
nın el koymasını dilemek üzere 
Var, ovaya gelmittir. 

Başbakan, Slavek Yahudi azın
lığı saylavlarından Roemarin ve 
Hartelası kabul etmiştir. 

Yahudilere karşın olan ulusal 
. demokrat partinin örgeni Var. 
§avski Vennik Narodove gazetesi 
diyor ki: 

"Yahudi davası) krrımlarla 
(katliamlarla) ba§ardamaz. D ıha 
sistematik bir tutum gerektir. Me
sela, Polonya yasalarında ve dev-

letin azınlık siyasasında deiH~ik • 
likler yapmahdır. Yahudilerin 
yıldızı sonrasız (ilelebet) parlak -
İrğını koruyamaz.,, 

Grodno hadiselerini uzun ıııa -

dıya anlatan Yahudi gazeteleri 
toplattırılmı"hr. 

Danzig'de 
Siyasal durum çok ağır 

ve tehlikeli 
Berlin, 13 (A.A.) - Danzig'· 

de durum çok ağır görülüyor. 
Gulden'in değeri dü§iirülüdenbe • 
ri hüküm süren fena görüşü, dün, 
iki hadise daha da artırmı,tır. 

Bunlardan birincisi ÖzgÜr tehrin 
nasyonal - sosyalist hükfunetinin 
ricası üzerine, Alman finana ba 
k~nı .9. Sıtht'ın Tlanais' o şolooosi 
haberidir. 

Ancak bugün öğrenilmiştir ki, 
Gulden'in değerden dü§ürülmesi, 
özgür şehrin muhtaç olduğu ayda 
5.000.000 marklık yardımın ya · 
pılmasma B. Şaht'ın eksinlik {{ÖS· 

termesi yüzünden olmuıtur. 
ikinci hadiıe de, baıkan Creier 

tarafından dünkü gün bilitl1en 
(ilan edilen) ekonomik progra • 
mın yerine getirilir gibi olmama 
sıdır. Danzig ile Polonya arasın -
daki 11kı ekonomik ilgilerden ö -
türü, Danzig' de Almanyanınki 
gibi bir döviz siıtemi kurulması 
imkansız görülüyor. 

Danzig' deki durumun hızla ge· 
lişerek, ağrr siyasal sonuçlar do • 
ğurması beklenmektedir. Zira Al
man devlet bankası, Danzig' e ge • 
reken yardımı göstermekten, bu. 
gün, dünden daha eksin gibi g-3rÜ· 

nüyor. 
Diplomatik çeven\er, Alman · 

Polonya ilgilerine herhalde etki · 
yecek Danzig hadiselerini pek bü. 
yük özenle izlemektedirler. 

cuma olmaSJ ve dairelerin kapalı M .. b d · ı ı 
bulunması dolayısile merkez mu- u a t ere para 

Karlsruhe, 13 (A.A.) - Gizli 
polis, çelik miğfer kurumunun ba
den şubesi başkanını yakalamıştır. 
Üzerine atılan suç, nasyonal. sos
yalizm'! kar§ı söz söylemiş olma· 
sıdır. 

hnsebcciliğine verilememitti. Mer dağıtılıyor 
kez muhasebeciliği, 1 Haziranda Ankara, 13 (A.A.) -Türk mü~ 
yeni ı:eneye girildiği için, bu ev- badillerine verilmi! olan ikinci ter- Normandi; kendi rekorunu 
rak iizerinde muamele yapmamış tip tasfiye vesikaları muhteviyi.'tı- kendi kırdı 
ve verilmesi icap eden bir çok pa· r.a karşılık yüzde yirmi nisbetinde Havr, 13 (A.A.) - Normandie 
ralar bu yüzden düyuna kalmıt para d:ığıtılmasını Maliye Vekale- vapuru, gidiş süresinden (müdde
bulunmaktadır. Bu hal hem daire- ti bugün Zir~at Bankaaı umum tinden) 23 cbkika kazanmak su-
lerin tahsisat bütçelerini karrıtır - müdürlüğüne bildirmiştir. retiyle saat 18 de buraya gelmiş-

rr:ı!, hem de halkın paralarının Kiyef'in kurtuluş 'tir. 
alınmasını sürüncemede brrakmıı- yıldönümü "Deniz yüzbaşısı ''Paris,, adm-
hr. Moskova, 13 (A.A.) _ TaJS a _ daki deniz uçağı, gemi açıkta :lfen 

Öğrendiğime göre Finans Ba • jansı bildiriyor: Ukrayna, Kiye- üzerinde uçmuştur. 
kanı meseleyi tetkike haşlamıttır. fin Polonya ordu&undan kurtanlışı manlığını-(ka.hramanlığmı) ve 
Muame!esi sene!ii zarfında biten nın on beşinci yrldönümünü kutla· son on beş yıl içinde Ukraynanın 
bu paralann ayni sene !bütçesin - mnktadır. B\., münasebetle Mosko- başarılarını uzun uzadıya anlat
den verilmesi temin edilecektir. l va gazeteleri Kızılordunun kağrr· maktadırlar. 

Türk - ispanya tecim anlaşması 
Ankara, 13 (Kurun) - 8 Ha zıranda müddeti biten Türkiye -

İspanya tecim anlatması yeniden u ı:R.tılmamıştır. Bu suretle Türkiye 
- ispanya tecim münasebetleri ke ~ilmiş oluyor. ispanya ile koııu§· 
malarda bulunmak üzere lspaııya ya giden mümessillerimizin Anka· 
ıaya dönmeletind«!n jOnra tecirnel münasebetlerin yeniden başlaması 
için tedbirler alınacaktır. 

Türk ~ulgar 

Tec~m anJaşması Baken
lar heyetinin tasdikınden 

geçti 
Ankar, 13 (Kurun) - Bakan· 

lar heyeti yeni Türk - 8uJaaı le· 
cim artlat.cr.aımı tasdik etmiştir. 
Yeni anlatmanın eıaılarma ııöre, 
Türkiye kendi arazisi mahsulfıtın· 
dan bahk, zeytin, zeytinyağı, ku -
ru üzüm, palamut, portakal ve 
palamut hülasaaını mikdarı tah • 

dit edilmeden Bulgariıtana ithal 
edebilecel<tir. 

Bulgari•tanda. kendi mahsula • 
tından gliserin, tutkal, teker pan· 

carı tohumu, kaolen gibi bazı mad· 
deleri ayni ıuretle ıer-beıtçe Tür
kiycye sokabilecektir. 

Türkiye havyar, pamuklu, yün 
ve kuzu, keçi derilerini; Bulga • 
ristan da odun, odun kömürü ve 
emsali maddeleri karşılıklı olarak 
listelerde gösterilen mikdarlar da· 
bilinde ithal edebileceklerdir. 

iki mem'leket menşeli emtia 
hususi takat yoli]e ithal olunabi • 
lecektir. 

11 He.ziran dan itibaren bir se · 
ne müddetle mer'i olaca..~ olan an· 
1 .. ,..-.~, ~ lr:•l---clo!ıı"' ı..;.:.: L ....... t:..rl -

detin bitmesinden iki ay önce an • 
la§mayı fethetliğini bildirmediği 
takdirde, u:ı:ayacaktır. 

lzmirde nebatları kon
trol kurumu 

Ankara 13 (Kurun) - Dı!ar -
dan memleketimize ge~ecek ve 

memleketimizden dışarı çıkacak 

nebatlarm hastahldardan korun • 
ması için lzmirde bir kontrol ku · 
rumu kurulacaktır. Ziraat enıtitü· 
sü proferörlerinden nebatat müte
hass11ı Gasnel J:.u kurumun yerini 
tayin etmek üzere lzmire gitmiş
tir. Profesör, ayni zam:mda, iz. 
mir bölgesindeki tanm ma.hsulıitı
nı r'"' •n-:eliyece'(lir. 

Kızılay ha/fası 
Ankara 13 (Kurun) - Kızılay 

haftası dcvi.'.m ediyor. Bu münase· 
betle yarın akşam Orman çiftli • 
ğinde bir gardenparti \'erileı:ektir. 
Öğrendiğime göre Kızılay hazi

ranın 16 sında fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

Tramvay sosyetesi 

Bugün An karada yeniden 
konuşmalara başlanıyor 

Ankara, 13 (Kurun) - htan .. 
bul tramvay sosyetesi mümessille· 
ri yarın bw·aya geleceklerdir. Bi • 
lindi~i gibi, Devlet Şurası, ifa e • 
dilen vecibeler için harcanan pa • 
ralar indirilmek şartile tramvay 
sosyetesini iki milyon küsur lira • 
ya mahkfun etmiştir. Soıyetenin 

mukavele mucibince yaptığı işle • 
rin tutarı Bayındırlık Bakanlıği • 
le soıyete mümf!ssilleri a.raarnda 
konuıulmu§lu. Bakanlık, bu pa • 
radan indirilmeıi lazım gelen mik· 
darı soayeteye bildinnİf, cevap 
için de mühlet vermitti. Bu müh • 
let dün ak§am bitmişti. Yarın öğ • · 
leden sonra bir toplantı yapılacak, 
hu toplantıda ıosyete, Bakanlığın 
teklifine karşı mukabil teklifte 
bulunacaktır. Öğrendiğime göre, 
Bakanlığın indirilmesini iatediği 

para ile aoıyetenin istediği para a• 
raunda mühim bir fark vardır. 

ismet Jnönü kız ensti
tiisünün sergisi 

Ankara 13 (Kurun) - Ankara 
larnet tnönü Kız enıtitüsüıden YJ:h 
•nnn ılolavıaile yarın bir ' •ersi 
açacaktır. Serginin açılışınaa ye • 
ni Kültür Bakanı Saffet Arikanın 
bir söylevde bulunacağı sanılmak· 
~d~ ~ 

Kültür müsteşarı 
Ankara 13 (Kurun) - İzinli 

olarak lzmirde bulunan kültür 
müstetarı Rıdvan Nafizin bugün 
lerde Ankaraya dönmesi bekleni· 
yor. 
iz mir telef on sosqefesile 

konuşmalar 
Ankara 13 (Kurun) - Bayın• 

dırlık Bakanlığı, lzmir telefon 
sosyetesi mümessillerini Ankara • 
ya çağırmıştır. Yapılacak konuş • 
malar, ıosyetenin halkten fazla al· 
dığı paralarla İzmir mülhakatın

da yeniden tesis edilecek te~efon • 
lar e~ra.f ın -~a geçecektir. 

lki finans uzmanı 
Ankara 13 (Kurun) - Fananı 

uzmanlarından Moue ile Giıner, 
finanı te~kileb etrafında arafbr· 
malar yapmak üzere bugünler 
de lıtan">ula gidecek'er:lir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARAMIZDA: 
~-......---... -- ....... ..... ~ 

"Katil benim!,, 
Bir suçta ölüm cezası giymiş döı t 

kişiden biri şimdi diyormuş ki: "Ka· 
til benim. Bu luyanhğı Ali ile birlikte 
ben yaptım.,, 

DünkU <Haber) arkadaşımız bunu 
anlatırken bunu (adaletin çok garip 
bir tecellisi) olarak gösteriyor. 
Arkadaşımız bu hükmünde biraz 

acele etmemiş midir? Dördü de ölüın 
cezası g-iymi~ dört suç ortağı! 

Bunlardan biri ölümün ~ehresini gö. 
rünce şimdiye kadar saklı kalmış bir 
hak1kati ortaya çrkarnnş, <asri öldü • 
rülecek benim!) demiş olabilir. 
Darağacmrn yolu üstünde gerçek -

ten bu kadarında bir adalet tece11isi 
çeşnisi var. Ancak insanın içine bir 
şüphe gelmez mi, denemez mi ki: Bu 

dörtten biri zaten ölmüş; kalan üçün 
en kesintisi, en kıyağı, en serden geç· 
tisi budur; yahut öyle değil de, ara
larında onlar da bir f edayilik kur'ası 
çekmişlerdir.Nsıl olsa işte üçümüz de 
ölüp gidiyoruz, şöyle bir tertip ile 
birimizi ipe çeksinler, kurtulan ikisi 
yarınt kalan işleri tamamlar! Eğer 
böyle ise, do~rusu, bir daha eseri his
solunur! TeYekkeli çıkmadık canda 
umut vardır dememişler! Böyle bir 
itiraf yüzünde avukatın dediği olur, 
yeniden muhakeme başlarsa üç kıyan 
- Olüm cezaSJnın Kamutayda tasdik 
edilmesine rağmen - daha birkaç yıl 
hapis evinde olsun soluk alacaklar 
demektir! Yaşasm avukatlık! 

s 
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işaretler 1 
U hasreti ve serin 

bir müjde 
"1.lıara Pala.en alhntla bir ltu

Uq/" 
llr IG/onu var. Bu salonun tlu-

Kuraklık endişesi J6oğazlar komisyo-J Sayım hazırlığı 
nunda Japon Temmuz_s_o_n_u-nda nume-

"orlGrıntl alri eemi re.imleri, illı tii • 
rtlertle bana ıunanlı bir oyun-

tcrlt laiaaini vermİftİ. Ecif bücüı 
~fln~er, yellıenliler, tlalgalar, ıan-
. 6ır tuhaf 11ntma itli. Gün,.,. 
~e bu gemilerin fQfıtlığı yülıle
;• onların yelkenlerini tloltluran 

d~ ~iqgcin, tlenuin, ve geminin 
l ilı111 tlerintlen ti erine, için için an
')orıım. 

it ~lıar ıu, tlalga, yellıen, gölge, 
ClZıran ortcuıntla yağmurıuzlulı

IQ,. tlutlalılan çatlamıı ıtep top
'Glına ba/can gözler için gemi bir 
~ıt, deniz bir boya, tlalıa bir 
llııaan bile olıa ıerinletecelı, Aoy
~rıa sığınılacalı tek teıellitlir. 
ır lrtlf boyunca mavi tlalga, 

Ptrpcz yelken inıanı avutabiliyor. 

. Geçen yaz, Step' tle kavanozlar 

~~de renkli balıkları beıliyen· 
~n kavanozların kenarlarında 

r deniz hummcuını ncuıl ıeçir
dikJerini görmÜftiim. 

Bir balığın renlrli tleriıi alhn
iQ Ohyanuıların lııtını ıeyretlen
er, •erinlik ve en~nlik hcuretini 
f,o)'le tlintlirmeh iıterler, su, sröl-
te • /'L , •erın ur ••• 

Oç lrelimeden ibaret yazın far· 
it.,,, •nlİz bir melotlidir .• 

Ekmek fi9atının biraz j 
yükseleceği sanılıyor 

llıili olanların söylediklerine 
röre, bu yıl kuraklık endiıesi, buğ
day fiatlarının yükıelmeıine se
bebiyet vermittir. Her yıl Türki
yenin yıllık buğday iıtihsali, orta
lama iki milyon tondur. Bunun 
ancak 1 O bin tonu dıtarı gönd~ri
Hr. Bununla beraber geçen Mayıs 
ayı içinde dıtarı gönderilen huğ· 
day 70 bin tonu geçmiıti. 

Buiday itiyle uğraıanların ver· 
dikleri malUınata göre, Trakya ve 
Eıkitehirde arpalar biçilmittir. 

Buğdaylar da biçilmek üzere · 
dir. Ancak Türkiyenin en ıyı 

huğda f veren yeri, Haymana ova· 
unda kuraklık vardır. 

Bu durum karıııında, Ziraat 
Bankası, buiday satııına baılamıt 
tır. Ancak bu sayede piyasada bir 
buğday buhranına kartı gelinebi
lecektir. 

Bu yılın böyle kurak geçmesi 
enditeıi ihracat noktasından ıyı 

karıılanmamıttır. Eğer kuraklık 
olmasaydı, buğday istihsali bütün 

yıllardan fazla olacaktı. Çünkü. 
köylüler çok buğday ekmiılerdi. 

• • • 
C~en gün öğle 11cağında bir Ekmek fiatı önümüzdeki pa· 

tloata rcugeldim: zarteıi aünü yeniden tespit edile-
" H J• J_J B • !J cektir. Buğday fiatında yükselme 

I' - ayaı, acai, araıa guıe-
'1" ... Su beni çekiyor. Yüzünden ekmek fiatının biraz ar-
"- Fakat, dedim, sen bu ncalı- tacaiı sanılmaktadır. Belediye, 

~ 9Uyu, imlttin yok göremezain. Ziraat Bankasına baıvurarak ek-
0Qrajın büyük duvarları önünde mek fiatının yükselmesinin önüne 

~ Jr::;::.:T.Ji, hayır,-ıu"-yu--g~ö--"' ....... a~y~· ... n-.n'-~f;::&~~~~!n~'::; 
"cefim, bana boğazı hatırlatan istemiştir. 

delegeliği rotai işi bitirilecek 
Japonya uluslar kurumundan Ankaradan tehrimize gelen iı· 

büsbütün çekildiği için, boğazlar tatiıtik genel müdür vekili Bay 
komisyonuna Japon delegesinin İ! Ce!ıil Aytar dün vilayete gelmiı, 
tirakine itiraz eylediği yolunda vali muavini Bay Rükneddinin 
yazılar çıkmı!tı. Bu me5ele hak • baıkanlığı altındaki kaymakam -
kında yapt!ğ:ımız tahkikata göre, lar toplantısında bulunmuştur. 31 
komisyonda bu mesele resmen temmuza kadar lstanbulda nume· 
görütülmemiştir. Boğazlar komis- rotaj itinin sona erdirilmesi ka · 
yonu Lozan muah~· esine bağlı r~r1umıştrr. 

Boğazlar protokolu mucibince ku· -----------
rulduğu için, komisyona iştirake- yedinci yerli mallar 
den Japon delegesinin Uluslar sergısı hazırlıkları 
Kurumunun de!egesi olarak değil, 
Boğazlar protokolunu imza eden 
bir ulusun delegesi ııfatilP i§lİrak 
ettiği ileri sürülmüş ve hadise bu 
suretle bi t-ı :ş tir. 

Zeynep Kamil hastane
sinde görülen işler 

Zeynep Kamil hastanesinin Ha
ziran başında doğumevi olduğunu 
yazmıtşık. Bu hastane 23 Temmuz 
933 de açılmııtı. Kapandığı gü
ne kadar dahiliye ıerviıinde 880, 
hariciye servisinde 822 haıta yat
mııtır. Dahiliye polikiliğinde 6161 
hasta, hariciyede 6522 hasta a· 
yak tedavisi görmüttür. 

7668 hastaya pansıman yapıl· 
mıf, 1272 kadın hastalığına, 1552 
diş hastalıklarına bakılmııtır. Do
ğum polikiliğinde de 122 hastaya 
bakılmııtır. 3997 laboratuvar 
tahlili, 278 röntgen, 259 dyater· 
mi, 1125 ültraviyole tedavisi ya· 
pılmı§tır. Bu da gösteriyor ki 
Zevo--X Amil. hastanesi iki sene 
ıüren kısa bir zaman içinde Ana-
dolu yakası için çok faydal: ol· 

Dün latanbul Endüstri birliğinde 
bir toplantı yapdmıt ve 18 tem • 
muzda açılncak yedinci yerli mal
lar ıergiıi için konuıulmuıtur. Ser 
gi 18 temmuzda açılacak ve 15 
Ağ".Jıtoıta kapanacaktır. Bundan 
evvelki sergilerin daha ziyade 
bir panayır olduğu ileriye ıürüldij· 
ğünden, bu yıl, sergide iki türlii 
paviyon bulunacaktır. Birinci pa
viyondaki mallar yalnız ömel: o -
larak gösterilecektir. Günden gii· 
ne müracaatlar artmaktadır. ,.. 
gi, birliğin bütçesinden hazn·bn • 
maktadır. 

Hayvan borsasında 
bir aylık iş 

Mayıs ayı zarfında hayvr 11 bor-
ıa,ında 4633 karaman, 10669 
dağlıç, 1682 kıvırcık, 56676 kuzu, 
129 oğlak, 912 öküz, 323 inek, 
121 dana, 18 boğa, 188 manda 
194 malak aatılmııtır. 

Ayni ay zarfında 5684 kara · 
man, 8461 dağlıç, 892 kıvırcık, 
O kas;I, -.OO'l'O ı..-- lAfP v&lali., 

1169 öküz, 191 inek, 223 manda, 

lfıl'u Joya tloya ıeyredeceğim. -----------
Barajın yoluna tuttulı. Yumurta muayenesi çok Yeni doğumevinin tehire ayni 

muştur. 107 dana, 225 malak, 22 boğa ke
silmiştir. 

Fransızların Verdun 
torpitosu geliyor 

Suyu cörmelı için bir lıoeaman iyi sonuç veriyor derecede hizmet edeceği muhak . 
1
'Peyi Qfhlı, arlıatlt11ım ltanter i- Yumurta ihraç nizamnamesinin kaktır. 
~İrtde, her atlım athkça ıeviniyor: hazırlanmaıındanberi ıimdiye ka· A M" ) A il 

,, O dar yalnız lıtanbulda 34 bı'n ıan· vram lŞO anın ma an Franıanın Verdun adındaki 
1 _ .:-: na, diyordu, yalılQftıkça d h ~••llıyorum, o beni bt11tan bt11a dık yumurta muayene edilmiştir. haczedilecek torpi 

0 
mu ribi; önümüzdeki pa-

"efİftirivor.. Ta.htakalcde buz • ~· :-n' zarteıi günü ıehrimize gelecektir. 
" Muayene edilen bu yumurtalar V d 'd 

OikLat etıı·m, arL-Ja•ım .,,,.p bi Avram Mişola ile belediye a • er un torpı oıile bir amiralin 
ır 1ıı:ua.,. .... Avrupa piyaıaımda çok ragvbet b k 1 v 1 ~aca bir bü••lı -ua hr· raımda çıkan dava neticeJenmiı, af an ıgı a tında bulunan bir 

,,_ .,.111 görmüttür. Nizamnamenin tatbi • Avram belediyeye on bı'n lı'ra ver· Fransız askeri heyeti de latan . 
'>tanıyordu. kinden evvel, lneboludan giden b 1 J a. J T miye mahkum edilmiıtir. Bu karar u a ge ecek ve ıehrimizin tarihi 

,,.uıa aa ura böyle hrmanmlf• yumurtalar iyi muamele görüyor I · · k d fır. üzerine Avram Miıola aranmıf, yer erını gezece ler ir. 
fakat latanbul yumurtalan iıe B h J 

Mu· ... -ın, Yah··--- Baraı·ın ma- h fakat 928 senesinde Pariıe gittiği u l"yet ıtanbulda bet gün _.. ..,_.. iç beğenilmiyordu. Şimdi Avru· k ld k H 
ba bgı...11 endamı L-Jar ..;; .. ;;L, o- anlaıılımııtır. Bunun üzerine bele- a ı tan ıonra aziranın 21 inde 

""~ 11rcıcı ... _R pa piyasalarında latanbulda mua - V d J ç ıtQn ltaJar havai ••eren, mi•ellı·x.: diye tarafından §ube direktörJeri- gene er un i e anakkaleye gi-
" "' .-.. •• yene edilen yumurtalar bütün yu- d k f '1tla"an bı·r ıev J-1fl.!1J

1
•• rtal ne bir yayım gönderilmiı, beledi . ece , ranaız mezarlığı ve harp 

" ,, a•ua mu ara tercih edilmektedir. 1 J 8 · ye tahsil •ubelerindeki kayıtlar a an arını gezeceklerdir. 
.. araıın turuna hrmandılı, suyu Yumurta kontrol komisyonunda ·· ~ 

lordü/c .• Kana kana balıhlı.. uzerinde araıtırma yapılarak Av- Belediye matbaası 
çalıtan ebpere 150 lira aylık veril 

• • • mektedir. ram Miıolaya ait taıınmıyacak Bir gazete belediye matbaası • 
D.. B J mal olup olmadığının bir an evvel nın kapandığını yazmııtı. Bu ha . 

t> un '!)'in ırlık Bdanı T aTİm latanbul yumurta kontrolün • bildi ·ı · · · t · · B 

'
4;,raıtitaııü ltartısıntla BaTajtlan ıe- den artan para ile komisyona li- llrı meıını ıs emıştır. öyle ber doğru değildir. Matbaa çalıı. 
'cek mv.• temizliv-elı, onu ı"rile- ma arı bulunura.a b. unlara haciz maktadır. Yalnız matbaa direk • 

,,_ ,,..... :s ZJIDlelen diğer bazı etyalar alına· konul k bel d ı ah 'e4 hale lıoyacd havuzların le- caktır. ·1 l ara e ıyenın a acaijı t törlüğü kaldırılmıf, it iatataıtik 
... ., .. . • • ıı o unacakl!r. ıubes · ·ı · · 
1 

atma torenı ıçın ltonalrlannı wımanmmaaH:an=m:a::an:nnu:ı••mı• .. :ı:m•::•: .. ••• ıne verı mıttır. 
'O·'atl O ti ... ~ • al • •• •••• • .••••••••• :::~::::::::::::::::::::ı::::::::ıııın:::1uıı11•ıınııı:ıı•:n--·-· 
t 111' ı. ra an fU muıaeyı a- • • .......... ::ın::mnımıııaınnm 

fdt döndük: 

ltq, Gelecek yılın A;u.toıunda An
i Gtla oturan laer insan, günJe 
So lıtre aı harcıyabilecelı •• 

İ1>1 17 ayı, bugünden ba,lıyard, 
e ~ekiyorum •• 

'--.. Sadri Ert~ m 

\'aş meyva ve sebze 
ihracı işleri 

1 }'eni Kitaplar 

Saar'da 
~e~isen Hurupı 

.Berlin Büyük Elçiliğimizin sekre. 
teri Bay Bedri Tahir Şaman yukarı. 
daki (Saar'da çekişen Anupa) baş • 
lığı altında bir kitap yazmıştır. <Va.. 
kıt) Basınevinde basılmış olan bu 
kitap yazannın deyimine göre bir de. 
nemedir. Pakat doğrusunu söylemek 
lazım gelirse kitabın kabt üzerine 
konmuş olan bu birkaç kelimeden 
onun öz değeri anlaşılamıyor. Bunun 
için kitabı biraz dikkat ile okumalı • 
dır. 

Sa:t,n arkadaşımız o kadar teva • 
zu ile izerini (eserini) bastırmıştır ki, 
biz yakından kendisini bilmemiş ve 
tanımamış olsaydık kah üstündeki 
imlerden (ifaretlerden) bu kitabın 

yazan kim olduğunu bir türlü anlı. 
yamryacaktrk. 

Bedri Tahir Şaman tahsilini Av • 
rupada bitirmiş, hem de çok iyi bi • 
tirmiş olan Türk gençlerindendir. 
Tahsilini bitirdikten sonra bir takım. 
larının yaptıkları gibi okuyup yaz • 
mamn arkasını da bırakmamıştır. En 
sonda Berlin Büyük El~iliğindeki res. 
mi ödevleri (vazifeleri) arasında ay_ 
rıca çalışarak sıyasal bilgiler dokto. 
ru olmuştur. işte <Saar'da çekişen 
Avrupa) adındaki kita pta bu yolda _ 
ki uzuğunun (ihtilasının) bir belgesi 
ni görüyoruz. 

Bugünkü Avrupanın yarınki mu • 
madderatı Alman - Fransz ulusları 
arasındaki çekişmenin akışına bağlı • 
dır. Arkadaşımız bu ger~ekliği göz ö. 
nUne alarak (Saar) çekişmesinin pen. 
eeresi içinden bu iki ulusun, sonra bu 
iki büyijk ulus etrafında çerçevele • 
nen Anupa ülkelerinin sıyasal bir 
tablosunu yapmıştır. 

Dünkii Almanyayı oldÜiu gibi bu. 
günkü ,.e yarınki Almanya)ı anla • 
mak için (Saar'da çekişen Avrupa) 
Türk okurlarına bir ilim gözlüğü ' 'e • 
riyor. llitler Almanyasının <Nasyonal 
Sosyalizm) rejiminin anla1ntnı \ 'e-Ö _ 
••-ini "t"ıı&Qlkıaua. ..,., w::lft:H.,• i11tJ,lııl) 

anlamak için mutlaka bu gözlüğü a_ 

Jıp onun arasından Alman ulusunu 
tetkik etmek gerektir. 

(230) sayıfayı geçen bu kitabın 
mahiyetini böyle kısaca işaret ettik • 
ten sonra bir örnek olmak üzere ora. 
dan bugünkü Almanya hakkında bir. 
kaç satır nakledelim: 

"Uçüncü Reich denilen Bitlerin 
Naagonal Sosyalizm rejiminin ma • 
naaı t>e hUviyeti ı-e ehemmiyeti Al • 
manganın bugün de kendi kendini a. 
ramaaındadır. Hitler Hisnıarkın ı·er. 
diği ~kle muhteva ı-ermeğe çalışı • 
yor. Naayonalizmin milliyetçiliği es. 
ki Alman nıUliyetçiliğinden başkadır. 
Uçüncü Reich ikinci imparatorluktan 
bafka türlü düıünüyor. Hitlerizm 
kan ve ana tarihinin içine doğru atı.. 
larak ulusal varlıkta yaflyan kıy • 
metlere dö11müştür. Yüzünü ve gön • 
lünü ırk birliğine çeınrmiştir. Ancak 
bu mUliyetçilik yeni hayatın zaruret. 
lerlni de tanıyacaktır. Ru harekette 
nitekim Sosyalizm ile Naayonaliz,;, 
biribirleri ile birlcşebilnıiştir. Bütün 
müttefiklerin ırk beraberliği ve ulu • 
s?I va:if e ~çinde birliğini ilan ctmi§. 
tır. Hıllerıznı. devletin. ulusun insi. 
gaklarını tanıması demektir. Tarihi 
mythoılarına saygı ve seı•gi göster • 
mesidlr. Büyi;k Fransız Revolüıgo • 
nu ferdin hürriyeti uğruna uluaal 
hayatın beraberliğinden fedakarlık _ 
lar gapmıftı. Nasyonal Soıgalizm 
aklini yapıyor. iddiasına göre yarat. 
lığı geni Cermtm deııletindeki Demok. 
rasi, bir halkın kendi kendini idare 
etmesı değUdir. Bu demokrasi, halkın 
kendi ifini (/Örmesi için kendi içinden 
ıeçip güı~ndiği ve inandığı kimselere 
tam saldhiyet vermcıidir. Bu parle • 
manter demokrasi değil, plebisiter 
bir demnkraaidir.,, 

A.us 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY VILLI - Mezuniyetini 

~i "i-~eyve ve ıebze ihracatının 
~elden ~apdmaaı üzerinde uğ • 
)'t il komııyon, bu itin halli için 
~eve ıebze ihracatçısı a· 
lııte • dır. Bu itle uir&fanlann 
~ •ı, 1,e1ediye tarafmdan hazır • 

·~le ve bu tecimerler komiayo-
_!_B~rin:~~~~imcle, morga getirilen ve zaptetlilemetliği için gömlek giydirilen alııJ hat ~iri 

r•nmae, IUQGl!~larıntlan bir kısmını H v K k tuını, 1 11cı a a urumuna verere yurtae t•erliklerini eöateren c:.tü' • ·ı · 
-------~----~.:...._~--ımi' ZILuı_ • .. .. • "" n lfÇl erı-

geçirmek üzere memleketimize 
ıelmif olan Amerikamn Moıkova 
elçilili müıtefarı Bay Villi dün 
Ç~~rin vapuriyle Odeıaya git • 
mı tır. 
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i:ikW 
BEŞiKTAŞ KAZASINDA - Ah • 

dullah kızı Bayan Zeynep ile Melıınet 
oğlu Be.y Adil,'Rasim kızı Bayan Mü· 
nire ile mütekait binbaşı Hüseyin oğ
lu Bay Ömer Fevzi, Haşim kızı Bayan 
Ümmühan ile Estro tütün Ş. nin bekçi 

si Mehmet oğlu Bay Kamil, Emrullah 
kızı Bayan Emine ile marangoz ls • 
mail oğlu Bay Izzet, Hamdi kızı Ba -
yan F:ıtma l\lualla ile Gedikli baş~a -
vuş Mehmet Kamil oğlu Bay Ahmet 
Niyazi, Ayranuş kızı bayan Arusyan 

ile terzi Dimitri oğlu Bay Yanko, Sa
lih kızı Bayan Fatma 1\Jelek ile du -
varcı Osman oğlu Bay Kamil, Yusuf 
kızı Bayan Behiye ile Kimyager a-

. sistan Ahmet Hilmi oğlu Bay Mehmet 
Refik, Mehmet kızı Bayan Ayşe He 

Zürradan Yusuf oğlu Bay Mehmet, 
Tevfik kızı Bayan Refika ile mütekait 
Mehmet oğlu Bay Rüştü, Mehmet kızı 
Bayan Nezihe ile Tecimer Haiil oğlu, 

Ali, Leonida kızı Bayan Yuana ile 
bahçıvan Arseni oğlu Bay Kidigores, 
Ahmet kızı Bayan Hikmet ile şoför 
Şakir oğlu Bay Ahmet Cemaleddin, 

Süleyman kızı Dayan Havva ile Amele 
Hasan oğlu Bay Mehmet Sabahaddin, 
Hasan Memiş kızı Bayan Zehra Peri· 
han ile mülazim Uiiseyln Şekip oğlu 
Bay Hikmet, Yani kızı Evdoksiya ile 
makinist lstamat oğlu Bay Niko, Ha
san kızı Bayan Makbule ile inekçi 
lsmail oğlu Bay Kerim, Süleyman kı· 
zı Bayan Emine Ila}Tünnisa ile Bey· 
koz fabrikasmda Namid, lzzet oğlu 
Bay Kazım, Abdullah kızı Bayan Hik
met ile mobilyacı Salih oğlu Bay AH 
Besim~ Abdullah kızı Bayan Nuriye 
ile kömürcü Molla Ali oğlu Bay Hüse 
yin evlenmişlerdir. 

EMINôNU KAZASINDA - Ah • 
met kızı Bayan Memduhe i1e lbrahinı 
oğlu Bay Arif, Arif kızı Bayan Sami· 
ye ile Hasan oğlu Bay Sabri, Yusuf 
kızı Bayan Noema ile Markes oğlu B. 
Koen, Mehmet kızı Bayan Hayriye ile 
Niyazi oğlu Bay Rıza, Mihran kızı 
Bayan Vahanuş ile Edvart oğlu pul· 
cu Brı.y rahan, Hüsameddin kızı Ba -
yan A~·şe Adviye ile Halim oğlu renç
ber Bay Ra~it, Hüseyin kızı Bayan 
Zekiye ile Ycysel oğlu fotoğrafçı Bay 
Fethi, H:ılit kızı Bayan Fikriye ile 
Ali o;;ht Bay Hasan Hilmi, Nikola kı-

KUltUr işleri 

Elişleri sergısı 
Dünden itibaren bütün ilk okul

larda el işleri sergileri açılmrştır. 
Bu sergilerde yıl içinde yapılan 

işler, ders defterleri ve diğer oy · 
ma ve kabartma işler gösterilmek· 
tedir. 

Bu yıl bu sergiler arasında en 
ziyade göze çarpanı lstanbul (36) 
cı ii~ okulun sergisidir. Bu sergi. 
nin bilhassa grafikleri beğenilmiş• 
tr. 

Hukuk fakültesinde yazılı 
sınaçlar bitti 

Hukuk fakültesinin yazılı ıı · 
naçları bitmiş ve dün bu sinaçlar 
da muvaffak olanların adlan fa· 
kültelere aıılmııt~r. Alman ıonuç
lar çok iyidir. lmtİhillllara giren 
talebeden yüzde sekseni. muvaf • 
fak olmut yüzde on sekizi de Ey • 
lül ıınaçlarma kalmışlardrr. Mu· 
vaffak olamıyan yirmi kişidir. 
Bunların smaç kağıtları tama • 
men boş çılanıştır. 

Öğretmenlik için 
Bu yıl liselere ve orta okullara 

yeniden öğretmen alınacaktır. Bu 
okullara öğretmen olmak istiyen· 
!erin smaçları bir temmunzda Ü· 

niversite tarafından yapılacak · 
B!A Y ŞEVKET SÜREYYA

Kültür direktörü muavinlerind~n 
Bay Şevket Süreyya bir ay mezu
niyet almıştır. BaY. Süreyyannı va· 
zifesiyle diğer muavinler metgul 
olacaklardır. 

OKUL KARŞISINDA- Beyoğ 
lu 50 inci ilk olaıl kar§111nda bele· 
d;ye tarafından bir a:hır yaptın] -
maktadır. Okul idaresi sthhat ve 
kültür direktörlüklerine başvura • 
rak bu ah!rın başka yerde yapıl · 
masını dilemiştir. 

lNKILAP DERSLERi - Anka· 

} Mahkemelerde 

Koltuk davası! 
Küçükpazarda Bedriyenin e • 

vinden koltuk aıırmak iddia.aile 
açılan bir dava, Sultanahmet bi • 
rinei ıulh ceza hakyerinde bitmiı· 
tir. Dava edilen Fikret ve Arif, be· 
raet etmişlerdir. DuT~ma maara • 
fı olan on lira davacıdan alınacak
tır. 

Şoför, alıkonuldu 
Ba~ekapıda otomobilile ça~· 

tığı hamal Mehmedin ölümüne se· 
hep olmaktan suçlu şoför Niyazi, 
polisçe dün adliyeye getirilmiştir. 
Şoför, sorguya çekilmiş ve ahko· 
nulmuştur. Araştırma, altıncı is • 
tintak dairesince derinleştirilecek
tir. 

Kapıcının eşyası 
"Gülizar,, apartımanı kapıcısı 

lbrahimin oda kapııını kırarak 
bazı eşya çalmaktan suçlu Vaha • 
nın duruşma.sına İstanbul üçüncü 

ceza hakyerinde dün devam olun· 
muştur. Müdafaa yapdmıf, duruş· 
ma karara brrakrlmı§tır. 

Bir delinin yaptıkları 
Dün bir deli morg binau önün· 

de hayli taıkmlrk yapmıı, yoldan 
geHp geçenleri buraya toplamıştır. 

Usküdardan muayene için morga 
getirlmi§ olan lnebo1ulu Nuri a • 
dmdaki bu deli, uhhiye oto.mobi • 
line getirilirken, hağımıağa, ken • 
disini yakalayanları itip kakmağa 
ha§lamı§tı. Mütemadiyen : 

- Ya!fasın .. Ylt.J&am, karanlık • 
laı- aa.gl.aııtlo.r •• Y cıı.~~AL·• Dl}'e Lo. 
ğırıyor, bir türlü zaptedi1emiyor • 
du. 

zı Bayan M:arko ile, Sokrat oğlu limon 
cu Bay lstelyanos, Mehmet kızı Ba • ra üniverı1itesinde inkılap dersle • 
yan Z<!hra ile İbrahim oğlu amele Bay rinin smaçları bir temmuzda baş· 

Otomobilin içine güç bela kon • 
duktan aonra da, rahat durmamış, 
bu sefer yumruklarile otomobili 
dövmeğe : 

Eşref, I,utfi kızı Bayan Canan ile Ali hyacaktır · ' 
- Demir de, kafes de Ya.ıasm!. 

Diye bağırmağa başlamıştır. 
Rıza oğlu mücellit Bay Musa Kazım. -----------
Reşat kIZI Bayan Hatice Leman ile Tramvay sosyetesi direk- Memurlar, delinin bu şekilde 

muhafaza edilemiyeceğini anla • 

ymca kendisine deli göm1eği giy • 

dirmeğe karar vermi§lerdir. Nuri 
gömlek giydirildikten sonra tek • 

Kenan oğlu terzi Bay Fethi,, Simon törü Ankarada 
kızı Bayan Marya ile Muiz oğlu şoför 
Bay Vladmir, Abdurrahman kızı Ba. 

yan Rükiye ile Mehmet oğlu makinist 
Bay Salih, Habip kızı Bayan Roza ile 
Nesrin oğlu elektrikçi Bay Avraın, 
Yuvan kızı Bayan MarkoYa ile Yorgi 

oğlu Bay lstamat, Mehmet Hakkı kı
zı Bayan Muazzez ile Mehmet oğlu 
esnaf Bay Recep, Ismail kızı Bayan 

Ayşe Fahriye ile Faik oğlu sigortacı 
Bay Melunet Rakıın, Hayım kızı Ba • 
yan Sara ile Hayım oğlu esnaf Bay 
}3ohor, Mehmet kızı Bayan Nazire ile 

Mustafa oğlu esnaf Muslihiddin, 
Mürsel kızı Bayan Gülizar ile Mehmet 
oğlu Bay şofôr Halim Sami. Hasan 
km Bayan Fatma ile Halil oğlu Bay ,.. 
amele Murat evlenmişlerdir. 

Yeni Eserler 

Sevgi ve Saygı 
Kendisi de bir üniversiteli olan 

Bayan Fakihe Adnanm üniversit.e 
muhitinin canlı vakalarrnı örnek edi
nerek yazdığı bu nefis romanda her 
üniversiteli kendi öz duygusunu bu -
Jacaktır. Okuyucularımıza tavsiye et· 
tiğimiz eser tamamile üniversiteliler 
!omamdır. Muallim Ahmet Halit kü
lüphanesi tarafından çıkarılmıştır. 

Varlık 
On beş günde bir çlkan edebiyat 

ve fikir mecmuası VARLIK m 15 Hazi 
ran tarihli 47 inci sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda Yaşar Nabi, Abdülhak Şinasi, 
HıfmTahman Raşit:, Şevket Hıfzı, 

Burhan Ümit, CeJllil Sen~ Orhan Şa· 
ik, Cahtt Sıtkı, Hamit, Macit, Salih 
Ce~al, Sait Faili, Yakup Sabri, Re
ş:ı.t CemnJ'ht mahale, 1,ıikay~ ve şiir
le.: v:ıi.·chr. Tavsiye ederiz. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafın · 
dan Tramvay Sosyetesine veril· 
miş olan mühlet bugün biteceğin· 
den bakanlıkla temasta buluna · 
rak sosyetece geri verilmesi la • 

rar otomobile konmuş ve götürül· 
müştür. 

zımgelen para meslesini hallet • --------------
mek üzere Tramvay sosyetesi di· 1 OKULLAR 1 
rektörü Bay Gindorf dün ak,am ı--------------· 
Ankaraya gitmiştir. Darüşşaf aka okulu-

Bu paraya mahsuben sosyete .. il 
şimdiye kadar 600 bin lira vermiş- na gırme şar arı 
tir. Hesaplann gözden geçirilme • Bu okula anaaı ve baba11 olmı· 
sinden r,onra kalan miktar da ö • yan çocuklar alınır. Yazılma za • 
denf:cektir. 

F'ransaya kontenjan dışın-
da girebilecek maddeler 

Marsilya konsolosumuz, Fran. 
saya kontenjan dışında girebile · 
cek maddeleri bildirmi§tir. Bu 
maddele~; pirinç, tatlı badem, fın 
dık, zerdali çekirdeği, kitre zamkı, 
İzmir üzüm ve inciri, anason, pa -
lamut, zeytinyağıdır. 

Okunmıyan yazılar 
Evlenme işleri belediye müfet · 

tişleri tarafından aıkı bir aurette 
tefti! edilmektedir. Bu arada ev· 
lenme iJlerine ait ko.yıtların bazı 
dairelerde okunmaz yazılarla ya · 
zılmakta olduğu görülmüştür. Çok 
önemli birer vesika olan bu kayıt
ların okunmaz bir şekilde yazıl .. 
ması doğru görülmediğinden bun· 
dan aonra yazıları okunaklı yaz · 
mıyan memurlar cezalandırılacak--- ~ 

tır. 

manı on bet Temmuzda başlar ve 

on be§ ağmtosa kadar sürer. Bun· 
dan sonra başvuranlar kabul e • 

dilmez. 

Buı·aya yazılmak için ilk oku· 
lun döı-düncü sınıfından beıinci ıı· 
nıfa geçtiğine dair tasdikname 
göstermek (bu yalnız bu yıl lale· 
besine mahsuatur. Geçen yıl tale • 

besi alınmaz) yafı ondan aıağı, ve 
on üçten yukarı olmamak lazım • 
drr. Mu şartlan haiz olanlar ara .. 

ıındıı bir mü&abnka imtihanı ya • 
prlır. 

Bu imtihanda türkçe krraat, 
imla ve hesaptan meaele1er ıoru -

lur. Musaıbaka imtihanmı kaza • 
nanlar almacak mikdardan fazla 
iıe aralarında kur'a çe-kilir. 

ilk batvumıada nüfus kağıdı, 
8.§I kağıdı ve sıhhat rapoı-u ile bir 
vesika fotoğr_~fı s.eti~ek gerek • 
tir. 

P~lls haberleri : 

1 Kısa Haberler 
BAY MUHİDDİN ÜSTÜNDAG~ 

Vali ve belediye reisi Bay Muhidd 
Üstündağ Berlindedir. Bu ayın yid 
beşine doğru lstanbula dönecektir· 

( 
Otom o bil çarpması 
Şoför Hüseyinin idaresindeki 

2102 numaralı otomohil, Köprü • 
üetUnden geçerken Viktorya adlı 
hir kızı, çarparak yaralamt§lır. Şo. 
för yakalanmıştır. 

MÜHENDiS MEKTEB1ND~ I 

Mühenedis mektebindeki yolsu:duk ~ 
rafında araştırma vilayet idare ~e 
yetince bitirilmiş, evrak vali mua''i' 
liğine verilmiştir. 

Mı 

DUT AGACINDA - Beyoğ. 
lunda, Altınıbakkalda oturan dok· 
tor Tasacıyanın hizmetçisi Sofya, 
Celile sokağında bir akrabasının 
bahçesinde dut ağaçrna çıkını§ bu 
esnada başına bir tahta parçası 
düıerek yaralanmı§tır. 

KALP DURMASI - Kara • 
gümdükte Neslitah mahallesinde 
oturan 65 yaşlarında Rabia, mev· 
lut dinlemek üzere Kefeli camiine 
giderken düşüp ölmüştür. Yapı • 

lan muayenede ölümün ka1p dur
masından olduğu anlaşılmıştır. 

BiR TOP KUMAŞ - Dün sa· 
at 14,5 da Bahçekapıda Haseki 
hamam sokağında terzi Leonun 
dükkanından bir top kumaş çalan 
sabıkalı Bekir, yakalanmıştır. 

OTOMOBlLDEN ATLARKEN 
- Heybeliadada yolda ç.ahıan a· 
mele Hüseyin oğlu Satı, bindiği 
Yunuıun otomobilinden atlarken 
düşüp bacağmdan yaralanmıştır. 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

BANKADAKİ YOLSUZLUK - f: 
)ayet idare heyeti Ziraat bankaıııııtd8 
ki yolsuzluğa ait tahkikat evril 
dün gözden gcçirmiye başlamıştır• 

BİR AYDA YAPILAN YAPI 
Mayıs ayı zarfında 64 ev, 14 apartr 
man, 6 dükkan yapılmış, 453 yapı t3 
mir edilmjştir. Apartlmanlardan b ' 
Beşiktaşta, yedisi Beyoğlunda ~raP1 

mıştır. 

TECİM İŞLERİ - Berlin Teti 
oruntağı Bay Avni ile İzmir Türkof 
direktörü Bay Zeki, dün şarmuza gel 
mişlerdir. Bay Avni, Almanya ile 111f 
nasebeti olan tecimerlerimizle koııııt 
muştur. Kendisi bııgünlerde AlmanJ1 

ya dönecektir. 

TÜRK • FRANSIZ HAKYEidNVf 
- Türk - Fransız muhtelit haked 
hakyeri işlerini bitiremediğinden tıı.· 
fjye muamelesine başlıyamamrşt11 
Hakyeri işlerini sonbaharda bitirt 
eektir. 

!su gece nöbetçi eczaneıer 
Sa:matyada: Teofifos, Aksarayd•· 

E. Pertev, Karagümrükte: Suat, şe~ 
remininde: Nazım, Fenerde: Vital1 

Şehzadebaşmda: Üniversite, AnkaP 
caddesinde: Eşref Neşet, Beşikta~tıJ· 

Ali Safa, Beyazıtta Cemiı zeyrekte 
Yorgi, Eminönünde: Agop Minasys~· 

Galatada Malımudiye caddesinde: ~ıı 
Eski adliye müsteşarı, şel Sofrenyadis, Taksimde: Niıa ' 

mettin, Kalyoncu~ulluğunda: Zafi' 
müddeiumumi tnİ olacak? ropulo, Şişlide Hamamda Halit, Kıı 

Kenan Korerin Manisa sayla • sımpaşada Yenituran; Halıcıoğlundg1 

vı olmasmdanberi münhal bulu • Yeni Türkiye. 

nan 1 atan bul müddei um um iliğine ıııutJllltltllltlfıılllll1"'1l11t111lfflllllff11üı-lllhllfflı-~ 
geçende lzmir avukatlarmdan Si!- Geçmiş Kurun/ar; 
1 ... ,. .... - •• ra.lt;lu &.CL.)'ln uh.uıcr."4gı rı• 1 ... 11a~tr.an nı~C 

vayet edilmiştir. Şimdi de eskiden - lsviçrenin lnsbruk şehrine 
İstanbul a.ğır ceza reisliğinde ve geçenlerde bir çalgılı ga~inoda yılş 
adliye müsteşarlığında bulunan sihirbazhğiyle icrayı hüner etme1'i1 

avukat Feridin müddeiumumi ola.· olan genç bir tüccar kızı müthiş bit 
Piton yılanı tarafından öldürülmtiŞ ' 

cağı söyleniyor. 
tür. Mezburenin istimdat için kopat ' 

Bu fayia.lann olacağa ne kadar dığJ çığlıklar icra ettiği oyunun bil 
uygun çıkacağı belli değildir. İs· kısmı zannolunarak seyirciler tars ' 
tanıbul müddeiumumiliği i~lerini fından aJkışlanmakta iken yrlan ıneı· 

burenin vücudunu l!!ımsıkı sarını~ 
Kenan Korerin saylav olmasmdan kız baygın ve hareketsiz sahne üzt · 
heri, haf muavin Salih Esat veka· rinde, kalmıştır. Gariptir ki öldürille~ 
leten çeviriyor. yılanın laşesi ile kızm naşr kaldm1 ' 

Tarifelerini tasdik ettir- :~ti~~mana kadar alkışlar devam et· 

m::.:::: :~~~d:!~:~:b~ıi· :=:~:~~~:;;:.~:.:"L!'::::..;,::.1 
ne yazılmıyan esnafa verilen !i o·· d 1 1 
mühlet yarın akşam bitmektedir. 

i==.11 z •. 
On beş Hazirandan aonra sıkı tef. 
tişler yapılacak, cüzdanı olmıyan· H 2s nci liste 
lar cezalandırılacaktır. l~ ifşaat - Gizaçı 

:: 1- ifşa etmek- Gizaçmak 
Bundan başka lokanta, gaz:ino, n ÖRNEKLER: 1 _ Sazanofuıı 

bar, kahve gibi yerlere tarifelerini n büyük harp za.maninda Istanbuluıı 
tasdik ettirmeleri için verilen müd. n Çarlığa nasll verildiği h.akkındakil11 

det de yarın bitecektir. Sayfiye Si gizaçdarını okudunuz mu? 
yerlerindeki otel, pansiyon gibi h 2 - Dostlarının sırnDI dile ver·: 
yerlerdeki yatak, yiyecek fiat!arı ii mek, devlet işleri hakkında gizaç ·Ü !i mak en kötü huylardandır. H 
yüzde elli kadar indirilmiştir. Ta· ii 2 - Suhunet - Isığ '! 
rifelerini tasdik ettirmiyenler de Si ÖRNEK: Dünkü ısığ derecesi a·~ 
kontrol neticesinde ceza görecek· ii caba ne idi ~ 
lerdir. H 3 - Vdd - Ad:anç ıı 

~ 1 -------------- ;e Vadetmek - Adamak •' 
:: ORNE/iLER: 1 - Yapamıyaca ·il iRTiHAL 

Erkanı harbiye miralaylarından 
merhum Nafiz kızı, sabık Kuleli 
ve Kabatat lileıi fran11zça mual
limi Mazhar karıaı Doktor Salih 
Bekirin yeğeni ve doktor Ekrem 
Bayaan ve bayan Sacidenin kız ~ 
kardeıi salihatı nisvandan bayan 
ldal tutulduğu hutahktan kur • 
tulamayıp geridekilerin ba.ğrmı 
yakrak genç yaşmda gözlerini 
dünyasına yummuftur. Cenazesi 
buıgünkü cuma günü Beşiktaşta 

Sin-anpa§a camisinde namazı kı • 
lındıktan sonra Yahya efendideki 
aile mezarına defnolunacaktır. 

~ , n ğın işler için kimseye adançts i; 
i5 bulunma? 
i! 2 - Adamak ko1ay, ödemek güç·ı. 
:: tür. r-~ .. .. 
;: 4 - Reyilmı -- Genoy i 
!i ÖRNEK: Geçen yılın başlıca ha·il 
5i diseleriqden biri, Alma.nyanrn Sat~ 
3 -ii genoyunda kazanmasıdır. j 
5: 6- Teberru - Verit ' •• :i ôRNEK: Türk hava kurumwuı 
;! veritte bulunmaktan kaçman iyi bil' 
n Türk değildir. 

~~ Not: Gazetemize gönderlJ.ecekl 
i5 yazılarda &u kelimelerin oamanlı ·• •• fi caları kullanılmama&mı rica ede ·: 
!5 rlz. 
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Dil işleri 

Endülüste Kemal Reis 
Telrik:ı No: 133 Yazan: lalıak FERDi 

Kılavuz için 
dersler 
-33 -

Yeni kelimeleri en iyi ve çabuk KURUrt'un Romanı: 18 Yazan.: A. ismet Ulukut 
yayacak olan ıey, gazete bilgetle-

Binnazın fikrinden herşey silinmiş, 
bir yokluk içine düşmüştü. MtrJön ~, ozıın ~oüolorın nüzıno orııoı fmir 

Me~ıne~i uöronce 3Hır~ı.. 

· ridir. Herke• Franaız lrabineai
nin neden düıtüğünü meralı eder; 
kıya, deprem gibi hadiaeleri ya
kından terkimek iater. Bu ya.zı
ltl1'da yeni kelimeler doğru ve ye-

Asılzadelerin tribününde bir rinde lwllandmalıdır. 

- Aman, iyi ki olmamıt, ve · 
rem bir kızı ne yapardık? 

hastaya bakınca ne olduğunu göz• 
}erinden okur. 

Bir boğa döğüşü .. 
Boğalar meydana çıktıktan 

ıoara, ilk kafile olarak yirmi Müs
lüman tutsağını ıürükliyerek Cirta
Ya at.mıılardı. Bunların içinde an· 
cak bir tane kadın vardı .. Bu ka
dının yanında iki küçük çocuk du~ 
ruyordu. Boğalar meydanda sağa 
tola saldırırlarken, çocuklar ana
larının dizine sarılıyorlar, ağlıya
rak baiırıtıyorlardı. 

gülüıme koptu. Halbuki gazetelerde en çok 
Bat kumandanın karııı: yanlqların bu gibi bilgetlerde ya-

- Verem olması da kendi ka • 
bahati; hırçınlık edip içlenmese 
idi. 

- Benim hastalığım hakkında 
size bir şey söylemediler mi? 

- Meydanda tutsak kalmadı.. pJJığını görmekteyiz. Son ajana 
Kırk, elli tane birden çıkarınız da haberlerinden birkaç miaal Jaha 

alalım: 
iyice eğlenelim ... 

- Haıtaneden ne diye kaçı · 
yor? Bilmem ama, ben bunu pek 
hayırlı bulmıyonnn. 

- Neden? 

- Hayır! Önemli (ehemmiyet• 
li) bir hastalığınız olsaydı, tabii 
ıöy]erler, size yapılacak tedavi,ye 

Diye kocasına haber gönderdi. ltalyanlarla Habq Jelegeleri 
Don Petro: toplanm11lar ve görüıülerde bu-

A ı lunmuılar. T oplanhdan aonra Ha-
- ce e etmeyiniz.. ikinci ka-

- Ne bileyim? Kızın aklmal 
babaıının zenginliği gelmit de 

dair talimat verirlerdi. Bunu aöy • 
Jemediler, yalnız her arzunuzu 
yerine getirmek için emir verdiler. 

Tribünlerde oturan lspanyol ce
neralleri, büyük kaleler fathetmit 
gibi, omuzlarını kaldırarak gülü4 

yorlardı. 

file daha kalabalıktır. bq delegeai: "Bütün konuımala-
Diye cevap vermiıti. rın pek candan geçtiğini,, aöyle-
Herkes ikinci kafileyi bekliyor- mit. "Candan geçmek,, acaba u•a-

d mimiyetle cereyan etmek,, sözü-u. 
Birinci kafileden, meydanda, nün çevirmen midir? Her halde 

bir ıeyler dütünmüııe ! 
- Buna imkin verebilir miıin? 

O zaman dokuz yaımda olan bir 
kız ne anlardı ki bugün bir teY dü· 
ıünmüı olıun. 

Binnaz 'kim ve ne idi ki her ar · 
zuıu yerine getirilecekti 7 Buna 
cevap vermedi. Hastalığı için her 
ağızdan ayni' sözleri işitiyordu; 
artık herkeı ona yalan söylemek 

Boğalardan biri genç kadının 
ÜZM"İne ıaldırdı.. Ve karnına bir 
boynuz vurup çekildi. Boğalar 
zaten ayni noktaya fazla saldır • 
mazlar, bir bat vurduktan ıonra 
ıüratle kofup giderlerdi. 

küçük bir çocuktan batka canlı bunu yazan arkadtıf "aamimiyet,, 
olarak bir tek tutsak kalmamıftı. in türkçesini kılavuzda aramamq. 

Sonra fU: "Avam Kamarann· 
Küçük çocuk da ıağa sola kaçı-
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için birleımemitti ya? Hem bunu 
yapmakta ne menfaatleri olabilir 
di? Binnaz evhama kapıldığını, 

narak, azgın boğalarm hücumun· da bir &orguya kcnıılık veren •• ,, Binnazı hastaneye getirip hıra· hutabjının korkulacak bir fey 
olmadığını anlıyordu. dan kendini koruyordu. Doğrum: "Avam Kamarann· kan poliı müdürü gittikten aonra, 

Boğanm biri çocuia yaklqtı.. da bir •oruya cevap veren .• ,, kız oduma çekildi. Ne kadar yor· 
TribÜnlerden bir ıea yükseldi: • • • gundu. Şezlonaa uzandı. Sabahtan 

- Haydi •. Durma .• Avmı yaka- Eakiden yabancı so•yetelere beri batmdan l(eçen ıbu inanılmaz 

Haıtabakıcı onu çamlar arasın• 
da bir kameriyeye götürdü. 

Azgın boğa, genç Arap kadını
nın karnına öyle mülhit bir bat 
vurmuıtu ki.. Bir bakııta herkes 
kadrnm bağırıaklarını yerde gör· 
dü. 

la .• Yere vur! bralnf verilirken, hallı ve. yurl hidiıeleri aklına bir türlü ıığdıra· 
Fakat, boğa gözlerini çocuğa aıfı Jiifünülmezdi. mıyordu. Hastaneden naul çıknuı 

- Arzu buyurursanız çayınızı 
buraya getininler, dedi. 

1 

Genç kadın can çekiıiyordu ..• 
Ve çocuklar kadının göğsüne ka
p&DDllf)ardı. 

Bundan sonra, aradan iki üc 
dakika bile geçmeden, bir baık~ 
boğanın süratle koıtuğu görüldü .. 
Bu azgın boğa da küçük çocuklar· 
dan hirini boynuzuna takarak sü. 

..;.ıtliçltt ~~~iün ~tekleri boğa
nın boynuzunda sallanıyordu. Bo
ğa çocuiu birkaç kere yerden ye
re vurdu .• Ve nihayet üç yatların
daki bu küçük yavrucak da mey
danda parçalandı. 

Seyircilerin gözleri bu küçük 
çocuğa takılmıfb. Halbuki biraz 
ötede, bir batka boğa ile çarpıtan 
bir delikanlı, boiuıtuğu boğanın 
bir boynuzunu kırmıttı. iri boy
lu, ve çok kuvvetli görünen bu 
Arap ıencinin döğüt meydamnda 
ıöaterdiii cesaret herkesin dik • 
katini çekiyordu. 

Kral Ferdinand, karuma: 
- Aılanlar gibi döğüıüyor ... 
Diyerek, parmağiyle bu deli " 

kanlıyı ıöateriyordu. 
Don Petro: 

- Ben kralın yerinde olsam, 
bu aılan yürekli ıenci affeder, 
hizmetime alırdım. 

Diye söylenirken, kraliçenin gö
ırtl aahada ıiirüklenen bir ihtiyara 
ilif!Ditti. 

Kraliçe lzabel: 

dikerek, birkaç defa homurdandı. Cumuriyet, yartdaılar arımn- tı? Kendiıini iptida pek hiddetli 
Sonra birden, minimini yavrucağa da ayırt kabul etmez. bir ıurette karıılayan polis müdü • 

- Zahmet olmazsa... ~ 

Binnaz etrafına baktı. Güller, 
yaseminlerle arkı sıkıya sarılmıı 
olan bu kameriye ne kadar güzel· 
di ! Zaten bütün bahçe, insanın 
kalbini açacak, ruhunu doyura • 
cak, maddi güzelliklerin manevi 
içimlerile yaıamanm lezzetlerini 
tattıracak, ümit ve kuvvet vere • 

acımıt gibi, ıilkinerek bqmı çe- Brakığ = lmtiy.u rü adını ve hele babasının kiDı ol· 
virdi ve kuyruiunu aallıya ıallıya Ayırt = ,, duğunu öğrenince neden durumu· 
koıtu. • • • nu deiiıtirdi.? Niçin onunla bu 

Tribünlerden: Ayrıldığınız kannıza hahyeri- kadar alikab oldu? Ya doktorun 
_ Bu hayvanı gebertmeli .. ! nin bi~tiği weçimlifi vereceksiniz. bu kadar nezaketı bu kadar IQ • 
Diye bağn§tılar. Geçimlik= Nafaka tufkirlık aöstermeıi?, Haydi bir 
Ferdinand da hiddetlenmiı ola- • • • meılektq kızı olduğu için deıin; 

cak ki b~ dakika aonra meydan- "Bu ilaç etkindir,, sözünle et- fakat öteki hastanede böyle yap· 
' • · 

0
1' d.öiiiaeii· . ~kin kelimesinin "müessir,, karşılı· mıyorlardr. ! Polia müdürü, kendi 

cek kadar güzel değil miydi? De-
nizden serin ve tatlı bir ikindi 
rüzgarı, çam, gül kokulariyl& ve • 
niiillinin ciierlerini tamir etmeli 
iltiyor gibiydi. Binnaz bu koku 
hali~e gelen taze hayatı teneffüs 
etmıyor, yutuyordu. Burada ken. 
diıine gösterilen alakanın, ıebebi 
ne oluraa olsun, verdiği bir gurur 
ile biraz canlamnq, biraz kuvvet 
bulmut gibiydi. Hele verem olma
dığına dair itittiği inandırreı sör 
ler maneviyatını gittikçe yükselti· 
yordu. 

ıO 8'8rün tl.. itin illiıde .. 'iild.,........,_~··~ ı,: •. ntoDıobili ile getirdi de ondan di-
birkaç tane §İf vardı. Döğütçü, kimse,, Jediğimide •tker •Özii (. yecftti; fakat mtkfür onu ne diye 
meydana kralın emriyle çıkmıtb. le eski "nafiz,, kelime.ini karıılı· benimaeıin? 
Ve çocuğa tefkat eseri göıteren yonu. Bu sorguya cevap bulamıyor • 
hayvanın peıine düttü.. Elindeki Etker = Nafiz du. Şezlongta uzanmıf, göilerini 
bütün titleri boğaya sapladı. • • • kapamq, bu sersemletici dütünce-
Boğa yerde kanlar içinde yatı- Omıanlı •altanatının ilüt'Wn ler arumda yavaı Y.avaı her fey 

yordu. tlevrtne .zaman 'bqlaJığını hah,.. fikrinden ıilinmif bir yokluk içine 
Nöbetçiler, onu, kuyruiundan lar muıms. dÜflllüftii. 

çekerek tribünlerin altına atblar. in~ yerlerde oturmalı üte- iki saat kadar uyudu; kapıya 
mem. vurulan iki küçük dartbe ile gözle· 

ikinci kafile - Kralirenin iste- Sözlerinizi hi~ tle Jiniz,,,:n bal- rini açtı; tereddütle "airiniz de· 
~ ·- d" • » 

diği gibi - kırk tutsaktan eksik mayorum. 1
• 

değildi. Bunların birçoğu ftbiliye Sözlerinizin bana Jinalik 1Jer· Hizmetine atanan ~(tayin edi • 
civarında yakalanmıı Arap akın- meJiğini aöylemeliyim. len). helllfire içeriye girdi. 
cılariydi. Aytıcım diniz ve tatlı 'bir •esle - Bahçeye çrlmıak iıter miıi • 

Don Petro: bana Jetli /ıi... niz? diye 80J'du • 
- itte, size ftbiliye kahraman- Oliit haberlerini romanlqtır- Binıwzm da hava almaia ihti • 

larmı takdim ediyorum. mak •aetelerimisin bir 'luutalığı. J:Uı vardı. Bahçede hemtire ile 
Diyerek tribünlerdeki miaafir. Jır. konutuyordu. 

Ieri harekete getirmitti. Olütçii, laalıyerintlen. iince vic. - Buraya her tiutayı kabul e· 
Bunların içinde birçok Arap danlardan lüilıiim pyer. diyorlar Cle.iil mi? 

mücahitleri vardı. Hepıi de lı- Sultanlar, bir •ay hatın için, - Evet, her haata.1.1 alırlar, a· 
panyollarla çarpıfmıt, iri boylu, Jüımanlara /ttırfl gÖ•terJikleri oe- ma bir tartı Tal": Doktor iyi ola · 
genit göğüslü yiğitlerdi. rüuelik kıya'nnın caaanı bal- cağma kani olursa. 

Bu sırada Kral tribününde gö- Jular. .....:. Ya olmazıa? 
ze çarpacak bir hadiseye tahit ol- Sultanltl1' yurd ve halkın 'ilenci- - Tabii, o zaman "yerimiz 

Poliı müdürünün dediği gibi 
~urada tifa ve Madet bulacağına 
mamnamak İçin hiçbir sebep yok
tu. Gelen çaydan bri yudum aldı. 
Bu ne nefiı bir çaydı. ı Bugüne 
kadar böylesini içmemi§ti. Her 
yudum, mayi haline ıelmif hayat 
katrelerinden yaprlmqtı. Çam, 
ıül ve yasemin kokularından ö • 
rülmüı bir süzgeçten geçen tatlı 
serin rüzgin çayıle beraber içtik
çe bu mahlUt; sanki bir büyü, bil' 
efıun oluyor da, yakaımdan tutup 
ıürüklemek istiyen ölüm hortlağr 
ıu eritiyordu • . 

- ihtiyarlara zülüm yapmak • 
ta ki •• n çe nırım ••• 

mamak kabil delildi. Prenaea ne ufTaJJar. Yoktur,, derler. 
Maryana, elini aol memesinin üı • Bu mi.allerJe •~en kelimeler: - Burada veremliler var mı? 

Dütüm = inhitat 

Binnaz çayını yavq yavq bi • 
tirmit, tereyağlı bisküilerini yemiı 
ti. Güne,, hastaya iyi bir gün ge
trmek için artık ufka doğru mey • 
letti. Hemfire geldi. 

Diyerek kocaama Hriıtoaun 
aBzlerini hatırlatmak iıteC:li. Fakat 
Kral Ferdinand: 

- Allah tutsakların heaabmı 
bizden sormaz! 

Diye mınldanınca, Kraliçenin 
cesareti kırılmııtı. 

ihtiyar, iki boğanm arasmda 
Çırpınıyordu. 

ilk önce kıvrık boynuzlu boğa 
aaldırclı.. Karnım bir VUl'Ufla de • 
tip seçti. Ondan sonra düz boy • 
llu:alu boia abldı. O da ihtiyarın 
IÖpünii IH>ynuzladı .. Gitti. 
lhti~, bu iki hücumdan sonra, 

Ç&r~bUk yere yuvarlannuı, aı-ı 
lllilttii. 

tüne koymuf, yuvasında çırpman . - Hayır, doktor böylelerini 
bir kut gibi, heyecan ve telifi • lngiz = Münhat blRıl etmi:ror. 
çinde meydana bakıyordu. Dinizgin = ltminanl:Nllit Binnaz biraz Clütündü, sonra 

Güzel prenses, tüphesiz ki, 1N Diniz = Mutmein rene 80nlu ! 
zavallı tutsaklar arumda, 1..:....ndı·. Olüt = Kati p '..! t:_ iDi O - elQ ama ueni lienuz.. mua • 

1 Ji9f.l'ü = Katil sini i giliyen birini görmü9tii. Di • --, Yene etmedi; ıif a bulacağmıı ne • 
ğer ıeyirciler tutsaklann hiçbiri. Kıya= Cinayet reden anladı? 
ni tanımadıkları için, ıoiuk lian • Kıracı, kıyan = Cani - M•yene etmem· lüzum 
lılıklannı muhafaza ediyorlardı. ilenç = Linet görmemif demektir. s:e doktoru 

Maryana, meydana ablan esir- -ULUS- muzu :reni görii•onunuz• 1..! 

1 . rta d d"' d!1.: d ·..1 ................ _..._ • .,. ' o, Dlr erin O Sin a im IK uran aua• d" --·•-•n•••n•n•••H••••nannnn• vap ver ı· ........ -. .... 
mı tannmıb ! _ ~d d - Hayır •• Çünkü ben, uzun yıl. 

K l" F d d a uran ıenç.. Sultan la d be • nl ra ıçe yavqça er inan a Abdullahm küçük kar·d • r an r~, o arm arasını açmış. 
sordu: 1 ,_._1 du 1 eıı. hm.. Emır Mehmet bizim için 

zaue YIU annı aaklıy Sul ' ' · ' 
. - Bunlarm içinde Maryanayı dı •• Tekrar tordu: ama • • • tan ~bd~lahtan daha tehlike· 

harekete getiren kim Yar acalia .. ? - Sultan A:bdullah, karde inin lidır:. Şımdı onun ölilfünii ıeyre-
Kral bıyık altmdan ıülerek ce- ölümünden müteeuir olmaz !ıı? ~ecerız... . 

(Arkası ""1') 

- Hava serin içeriye girmek is
ter mi.iniz?. de'di. 

Binnaz ülktı, gidiyorlardı; has 
tabaJacı IOrdu: 

- Arzu ediyonamz ıizi kütü . ' ~ 
!iane odasına ·götüreyim, biru 
kitap okursunuz. 

- Ne gibi kitaplamuz var? 
- Herhalde ıizi memnun ede 11 

celC eserler bulununuz. 
Konuıarak gelmitlerdi; hemtire 

liapıyı açtı: 

- Buyunmaz, bir emriniz olun· 
ca IGtfen fU düğmeye basınız. 

Dedi ve çekildi. 
(Arkuı var) 
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Kazıya devam edildikçe.. sıvasta Gaziantepte kooperatif 
Köylü yağmur 

lzmirin eski izerler yönünden çok bekliyor Deli tütün mahsulü, ekicilere kar 
zengin bir şar olduğu ortaya çıkıyor AtatUrk heykeli - Okul ser- getiriyor - Hava kurumuna yardım .. 
İzmir hafriyatında yeni eserler 

bulunmuştur. Son günlerde yapı· 

lan hafriyatta ikinci asır ortaları· 
na ait olduğu anlaşılan bir atlet 

kitabesi bulunmuştur. Bu kitabe· 
nin imparator AdriY.en zamanın • 
<la İzmirli meşhur bir atlet için 

yapıldığı anlaşılmıştır. Bir de garp 
tarafında Yahudi evlerinin altına 
doğru uzandığı görülen yerde mo· 
zayık döşeme de meydana çıka • 

rılmıştrr. Şimdiye kadar hafriyat -
ta taş ve camdan çeşitli mozayik 
parçaları bulunuyor ise de döşe -
me mozayıka rastgelinmemişti. 

Uk olarak bu döşeme bulunmuş • 
tur. Mozayrk döşemenin tamamen 
meydana çıkarılması için hafriya· 
ta devam ediliyor. 

İzmir müze müdürü bay Sala • 
hadd i·n Kantar oğlunun fikrin~ gö
re bu mozaY.ık ikinci asır sonlarına 

ve üçüncü asır başlangıcına ait • 
tir. Bahribabadaki mozayıkla ay • 
ni devrin eseri olduğu görülüyor. 

Geçen sene mimari müzesi için 

müze müdürünün büyük nakliyat 
payması ve müzenin kurulması 

sehebile İzmir hafriyatının büyük 
ölçüde devamı vekaletçe tehir e • 

dilmişti. Bu sene hafriyat için ay· 
rıca tahsisat gelecektir. Şimdiye 

.!!!!~1 Mı iııl!b e tulü ölçülen ve 
Clcffia "'zıya e uzayacağı zannolu -
nan büyük tonozun liafriyatıiıa 

başlanılacaktır. Bu iş bitirilince eş· 

siz ve yepyeni bir halde olarak bir 
yeraltı tüneli elde edilecektir. 

Bay Salahaddin Kantaroğlu 

şunları söylemiştir: 

- Bu sene hafriyata devam e· 
deceğimizi umuyorum. Ayrıca Ka

dife kalesinde de bazı mühim e • 
mareler gördüğümü zannediyo • 
rum. Şu güne kadar arkeoloji i · 

leminde çok kavgalı olan bu lzıni· 
ri;. mühim Pagos meselesini bütün 
bütün değilse de biraz halletmek 
sırası gelmiştir. 

Daha Elenler Anado1uya hic
ret etmezden evvel asıllan şüphe· 
siz Türk olan ve eski İtalyan me· 

deniyetini kuran büyük Pelask kav 
mi ile Lidya ve Ka.ryalılann bir 
~olu olan Lelesklerin bir şehri idi. ... 
Pagos... Şimdi milattan önce ü • 
çÜncü asır lskender devrine ilişik-

li bir hurç ve biraz duvar parçaları 
ile orta yaş ve aşağı İmparatorluk 
devrine ilişikli kale harabelerin -
den başka bir şey görülmüyorsa 

da hunun altı Mikel medeniyeti 
dewine kadar giden ve belki daha 

eski eserleri ihtiva ettiğini çok 
kuvvetle umuf.orum. Fakat araş· 

tırmak lazımdır. Pagosun şark ta
rafında ve su duvarının önünde 
henüz kimsenin dikkat gözünü 
çekmemit olan bir tümsek vardır 

ki bir Tümülüs • Tumba, mezar 

heyük • olduğunu sanıyoruz. Yeni 
tahsisat gelince ilk iş olarak bura· 
ya el koyarak bu tümseği açmak 

niyetindeyim. Şimdilik bir hipe -
tez olan bu düşüncemizin gerçek
leıtğini görmek çok arzu edilir. 
Avrupa alim arkeoloğlannm "iz -
mir asarı atikaca pek fakirdir. Hiç 
olmazsa tiyatro biraz hafredilirse 

İzmir hem zenıgin bir harabeye 
malik olur; hem de arkeoloji ale
minde kendini gösterebilirdi,, de
melerini biz tekzip ettik. Onlar 
Kadife kalesinin böğründeki ge • 

niş yerde eski Arap danası çuku • 
runda bu çok harap tiyatrodan 
başkasım bilmiyorlardı. Namaz -

gahta lzmirin o vakit eşi bulun • 
mıyan bu açmakta olduğumuz 

fevkalade agorasından hi~ haber
leri yoktu. Bunun gibi Kadife ka-

lesinde de yeniden eserler çıkar· 
ma ğa muvaffak olursak lzmirin 
milattan 20 ve belki 30 asır önce· 
sinden yine milattan evvel üçün

cü asır Elenistik devrini ve mi • 
}attan sonra ikinci ve üçüncü asır 

Romen ve belki dördüncü ve be
şinci asır Bizans eserlerini taşıdı· 
ğmı göstereceğiz.,, 

Balıkesirde resim . . 
sergısı 

Balıkesir, 31 (A.A.) - Bay 
Necati Orta okulaaı resim öğret • 

meni A. Ervinin hazırladığı resim 
sergisi bugün halkevinde açılmış· 
tır. Açılma töreni ilbay tarafından 
yapılmış, işyarlar, öğretmenler ve 

kalabalık bir halk yığını törende 
hazır bulunmuştur. Serıgiyi gezen· 

ler gösterilen eserleri çok beğen • 
mişlerdir. 

------~ 
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Necdet kaçıyor. İzin müddeti 
henüz bitmediği halde Bursadan 
gidiyor. Artık dayanamıyacak. O 
zamana kadar ferahlık içinde ya· 
şamış olan gönlüne bütün fırtına· 
Jar, bütün eziyetler, acılar, ihtiras· 
lar, kıskançlıklar hep birden hü • 
cum etti. 

Çocuk çarpışıyor. Kendini gü· 
lünç aiiatermemek için asil ruhu ~ 
nun metanetini, seciyesini, terbiye 
sini, varını yoğunu sarf ederek bo • 
ğuşuyor. Fakat anladı ki artık kuv· 

Yazan: Safiye Erol 

veti tükenmiştir. 
Otel kapısında duran otobüse 

atladı. Son gayretile sağlam bir du
ruş göstererek Nesrine veda etti. 
Nesrin çamurluğun üzerine çıkmış, 
Necdetin elini bırakmıyor. Uzun 
kirpikli mahmur gözleri Necdetin 
yüzünden ayrılmıyor. 

Nesrin diğerlerine diyecek ki 
idarehaneden bir telgraf gelmiş. 
Necdet böyle acele görüşmeden, 
veda etmeden yola çıkmağa mec· 
bur olmuı. 

gileri - ==r.~~!a tren - para hakkında tetkikler 
Sıvas, (Özel) - Sıvas köylüsü 

ekim için bugünlerde yağmura bü
yük ihtiyaç hissetmektedir. Yağ • 
murun yağmayışından bazı taraf· 
larda buğdaylar, ve arpalar boy 
atmamaktadır. Yağmurun yağma· 
yışı hayvan fiatlarında düşüklük 

ve zahire fiatlarında fazlalık gÖs· 
tel'mektedir. 

ATATÜRK HEYKELi 
Şarımızda kurulacak olan A • 

tatürk heykelini güzel idare ile 
şarbaylık aralarında ortaklamaşa 

yaptıracaklardır. 

İLK OKUL SERG!LERt 
Her yıl ders devresi sonunda bir 

senelik el mahsullerini halka gös· 
termf!k için ilk okullarda açılan 
elişi sergilerine ait hazırlıklar bi -
tirilmek üzeredir. Sergiler yakın • 
da açılacaktır. 

OKULLARDA İMTiHAN 
Lisede, ve orta okulda sözlü İm· 

tihanlara başlanmıştır. Haziran 
25 te tamamlanacaktır. 

IYJ BİR KONFERANS 

Gaziantep, (Özel) - Deli tü· 
tün ihracatının munhasıran tütün 
kooperatifine verileceğini mevsu • 
kan öğrendim. Teşekkülünden çok 
az bir zaman geçmesine rağmen 
şarımız tütün müstahsilleri koope· 
ratif şirketinin hayırlı sonuçları he 
lirmeye başlamıştır. 

Kooperatifin teşekkülünden ev· 
vel şehrimizde deJi tütün ihracı 
Mısırda bulunan yabancı bir şirke· 
tin elinde idi. Mısırdan başka mah 
reci bulunmayan bu ütünün tek bir 
sosyetenin inhisarı altında bulun
ması zaman zaman tütün müstah· 
sillerini çok acı ve çetin vaziyet • 
lerle karşılaştırıyor, sosyetenin bzr 
manevrasile bir yılın alınteri dö
kerek kazandığı kıymetli mahsu • 
lünü yok pahasına elden 

1

çıkar • 
maya mecbur kalıyordu. 

Cümhuriyet idaresi memleket
te milli sermayenin temelini attık
tan ve ulusal şirketleri her yön • 
den korumaya başladıktan sonra, 
senede birkaç yüz bin lira getiren 
böyle kıymetli bir mahsulün ya -
hancılar elinde kalmasına tabia -
tiyle rıza gösterilemezdi. Nite • 
kim geçen sene mahsul zamanı de-

Fevzi paşa mektebi okutanı 
bayan Cabire tarafından Türk 
kültürünün geçirdiği değişiklikler 
etrafında çok özlü ve istifadeli 
bir konferans vermiştir. 

SIVASTA HAVALAR 
Birkaç gündenberi havalar çok 

sıcak ve bunaltıc g me ted·r. 
H:AVA KUR\:JMUNA; KARŞI 

YARDIM 

' li tütünün yok pahasına elden çı . 
kacağım gören tütün ekicileri der
hal toplanrak bu kooperatifi kur· 
dular. tütünlerini doifrudan doii • 
ruya Mısıra göndererek iyi bir fi-

Vali vekili Fahreddin Başalın 
başkanlığı altında bütün idare 
memurlarının iştirakile genel bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantrda ha
va kurumuna karşı yapılması la· 
znn gelen yardımlar etrafında 

sözler söylendi. Neticede şu neti
cede şu hayırlı karar verildi. Me • 
murlarımız aylık maaş ve ücretle· 
rinden ellerine geçen mikdarm 
yüzde ikisi nisbetindeki parayı 
sene besene vermeyi söz birliği et· 
tiler. 

KAPLICA TRENLERi 
Sıcak kaplıcaya geçen yıl tertip 

edilen trenler bu yıl da yedigünün 
üç gününde gidip ge;lmeye başla
mıştır. 

İLKBAHAR AT YARIŞLARI 
1Ihbahar at yarışlarına 16 ha· 

ziranda başlanacaktır. Yarışa iş • 
tirak için birçok yerlerden atlar 
gelmektedir. N. N. 

atla sattılar. Bundan hem ekiciler, 
hem de alıcılar memnun kaldılar. 
Kooperatifi'n iyi bir düzende git· 
mesi hükumetimizi de memnun bı
raktı. Bu teşekkülün yaşaması için 
mümkün olan yardımları yapma • 
ya haşlad •. Bunun ilk meyvası 

yukarıda yazdığım gibi deli tütün 
ihracının münhasıran kooperatife 
verilmesi işidir. 

Bundan başka kooperatif or • 
taklarına ~imdiden avans para da
ğıtmaya başlamıştır ki bu, tütünün 
çapa ve sir masrafları için ekici • 
ye en büyük yardımdır. Koopera
tife giren bütün ekiciler bu vazi . 
yetten memnun kalmakta ve bu iş
ten menfaati bozulanların aleyh . 
teki propagandalarına rağmen ko
operatifin ortakları günden güne 
artmaktadır. 

TÜRK HAVA KURUMUNA 
YARDIMLAR 

Değerli başbakanın son söyle • 

vi üzerine şarımız hava kuruınıJ 

da faaliyete geçerek yurttaıları 
üye yazmağa başlamıştır. 

llbayın başkanlığında topla " 
nan hava kurumu,, fı.rka, beledi· 
ye, ticaret odası başkanları ile en• 
cümen üyeleri ve sair zevat.tan 
mürekkep bir heyet bu işi görüş • 
müştür. Hava tehlikesini bilen ü • 
ye yazılmak için müracat1ar baş· 
lamıştır. Bunlar arasında iki yüz 
liraya kadar taahhütte bulur.an • 
lar vardır. 

MERKEZ BANKASI MÜŞA Vt • 
Rl ŞEHRİMiZDE 

Şark vilayetlerinde para vazi • 
yeti ve madeni para temevvücatı 
ile ithalat ve ihracat hakkında t~t· 
kik gezintisinde bulunan Cümurİ" 
yet Merkez Bankası müşaviri ba:Y' 
Namık Zeki ile yine mexkUr ban
ka erkanından bay Etem İzzet hu• 
raya gelmişlerdir. 

Bay Namık Zeki ve arkadaıı 
mahalli bankalarla, ticaret oduı 
ile ve tüccrlarla görüşerek şehri .. 
miz ve hinterlandında madeni pa· 
ranın tedavülü ve Suriye ile eko • 
nomik ilgisi bulunan çevremizin 
para ithalat ve ihracat işleri üze· 
rinde tetkikatta bulunmuşlar, Ur
faya doğru yola çıkmışlardır. 

Enver 

ızı kaçırmak 

isterken .. 
Anasını öldürdüler, jan 

darmaya ateş ettiler 
İzmir, 13 (Özel) -Torbalının 

Çaybaşı köyünden Ali ile arkada
şı lbrahim, Mürvet ismindeki bir 
kızı tarladan kaçırırlarken Mür • 
vetin anası Fatma ile Eni§tesi Ha
lil bunların önüne çııkmıtlardı. 
Fatma kızını kaçıranların üzerine 
atılınca Ali ile İbrahim zavalh 
kadını öldürmüşler, eniştesini de 
ağır surette yaralamışlardır. Bu 
cinayette.1 sonra suçlular kızı bir 
ormana götürerek namusuna te • 
cavüz etmişlerdir. Vak'ayı jandar• 
ma haber alınca peşlerine düş • 
müş, kısa bir müddet sonra izleri • 
ni bulmuştur. Caniler jandarma)a• 
rın üzerine de ateş açmışlarsa da 
yakalanmışlardır. 

Otobüs kalktı. Necdet etrafına si varmış demek. 1 Necdet, .ııık s!k nefeslerle soluya -
bakıyor. Kaplıcalardan dönen Is · Kendisi de ne öksüz, ne yalmz 1 rak, arkalığa yaslanmış kendi 
tanbullu yolcular, şen bir kafile. bir çocukmuş. Dünya yüzünde der- kendini anlamağa uğraşıyordu. 
Volanda kasketli şoför. Şoförün dine aşina kimse yok. Matem bile BEDRlYENlN ARTIK EVLEN· 
traşlı ensesi. Otobüsün tavanında, tutamaz, ağlıyamaz bile. İçtimai 1 MESİ LAZIM 
duvarlarında kart postallar, renkli bir çerçeve içine derlenmiş varlı· Bedriyenin kocası Şehbender 
kağıtlardan süsler, küçük aynalar. ğile, ruhundaki ölümü sezdirme • Şerif Bey, Avrupada genç yaşında 
Cam altında eski harflerle bir ya- den, çalışacak, yiyip içecek, gezip vefat etmişti. Zamanında emsal · 
zı: Şahin maşallah. konuşacak. siz bir adamdı, erkeklerde nadiren 

Fazla bir şey göremiyor. Zaten Elini pencerenin kenarına daya- bir araya gelen üç meziyeti nef • 
etrafına bakacak takati yok. Göz- dı. Burası güneşten adamakıllı sinde toplamış. Alimdi, Aristok • 

lerini kapayarak sırtını arkalığa ısınmıştı. Sıcaklık, Necdetin da • rattı, iş adamı idi. Bugün bile on· 
dayıyor. Nefesi sık ve derin işliyor. marlarına girdi. Şu kimsesizlik dan bah3edenlerin takdirlerine, 
Necdet kaçıyor, yaralı bir hayva· içinde güneşin ateşi ona bir dost hürmetlerine uç bucak yoktur. 
mn ölmek için sığınacak yeri, son gibi idi. Elini sıkı sıkı çerçeveye ı Böyle bir adamın kaybolması 
bir sürüklenişle araması gibi, o da yapıştırdı ve hararetten medet um- memleket ve cemiyet hesabına bir-

son bir zayıf hamle yaptı. du. Onu rencide etmeden kalbinin ziyandır şüphesiz. Fakat Şerifin 
Şu dünya meğerse ne acı şeymiş. sırrını kurcalamadan teselli vere· gidişi asıl karısı için büyük bir fe

Şu gönül denilen uçurum meğerse cek bir yakınlığa ihtiyacı vardı. 1 laket oldu. - Görümcesi Mihri • 
ne karanlık, ne derin, ne karışık Otobüs, papatyeli gelincikli tar- ban hanım Bedriyeye bir anne gi· 
mış. Meğerse insan neler duyabi- l lalar arasından koşuyor. Gözleri - bi baktı, Şerifin acısını savdırma· 
lir, neler çekebilirmiş. Bunlar hep· nin altı çürüyen, yüzü süzülen ğa çalıştı. Şimdi ikisi birlikte Cc .. 



1 ürk - lngiliz tecimi 

Klering anlaşmasının 
ana hatları 

-----·-----
8üyük Britanya ve Şimali lrlanda Birleşik krallığıyle 
Yapılan anlaşmanın 20 Haziranda tatbikine başlanıyor 

Türkofiden bildirilmiştir: 
HükUmetimizle büyük Britanya 

Ve şimali lrlanda birleşik krallığı 
arasında bu ayın dördünde Anka
tada imzalanan ve 20 Haziranda 
tatbikine başlanacak olan Türk -
lngiliz klering anlaşmasının ana 
hatları şunlardır: 

Türkiye cümhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve şimali lrlanda birle ' 
leşik krallığı arasında 4 Haziran 
1935 de Ankarada imzalanan an
laşma, Türkiye lehine,yüzde 30 
&erhest döviz marjlı ve yalnız Tür· 
kiye ve Büyük Britanya ve şimali 
lrlanda menşeli mallara şamil bir 
klering anlaş~asıdır. Binnetice 
İngiliz Jominiyonları, müstemleke 
Ve mandaları anlaşma hükümleri 
dı,ında kalmaktadu. 

Anlaşmanın esasları şunlardır: 
1 - lngiltereden Türkiyeye va· 

ki ithalatın bedelleri, T.C. Mer • 
lcez bankasına yatırılacaktır. 

2 - Türkiyeden lngiltereye va 
ki ihracatın bedellerinin İngiliz 
ithalatçıları tarafından T.C. mer-
1ı:ez baankasınm İngilterede göshr 
teceği bir bankaya yatırılması la· 
zımdır. 

3 - lngiliz ithalatçıları tarafın 
dan bu suretle Türkiye cümhuriyet 
Merkez Bankasmm lngilteredeki 
sterling hesabına tevdi olu
nan mebaliğin yüzde 70 i 
"A., hesabına, yüzde 30 u, 
dR bir "BH hesabına yatırılacaktır. 
Cümhuriyet Merkez Bankası "A,, 
'-'ll"ı-..... ..ı&Dpuu11.7UU.elerl"iftitii -

/inde İn:;:ite:d~~d hd: s:ıhip!eri · 
ne Tür~iyedeki borçluları taraf m
el an Türk lirası olarak vaki tedi • 
Yatı transfer edecektir. 

"B,, hesabının disponibiliteleri 
tamar.liyle Cümhurİ!•et Merkez 
Bankasının serbestçe emrine ama· 
de olacaktır. 

4 - İngiltere hükumeti incirle -
rimizin tabi olduğu gümrük res • 
tnini Hundredveight'i 10 şilin 6 
pensten 7 §iline indirmek · 
te tiftiklerimizin resimden 
ınuafiyetini ve palamut ve kabuk· 
suz fmdrklarımızm t~.bi oldukları 
yüzde 10 ad valorem resmi kon· 
aolide etmektedir. 

5 - Anlaşmaya merbut A lis· 
lesine dlı'.hil İngiltere menşeli mal· 
lar serbestçe, B listesine dahil 
lngiltere menşeli mallar ise her 
maddenin hizasında gösterilen 
kontenjanlar dahilinde Türkiyeye 
girebilecektir. 

\>İz'likteki köşkte yaşıyorlar. ilcisi 
ele zengiııuider, etraflarında epey 
bir lüks birikmiştir. Köşkte · ayrı 
dairelerde oturanlar, Mihriban 
hanım ne de olsa ihtiyar, alaturka 
bir hanım. Selamlıkta yerleımiş. 
Cafer isı:ıinde bir harem ağa:n var
~ır. Cafer, yemek zamanı har..ırnın 
hususi sofrasını hazırlar, ona ser
vis ya.par. Rcma·. okur . . '. cla 1 Bo 
iaziçine gece yatısı misafirliğine 
hanıma :. efakat ~der. Mihribaru 
g"ece yatağ~ yatıran bile CaforcHr. 
~azsa soğuk limonata, kışsa rhla
ınur hazırlar; örtüleri, yorganları 
hararet derecesine göre düzeltir, 
Pencere kapar. Cafer, Mihriba -
llrrı kölesi, dadısı, hazinedarı, ar
kadaşı her ıeyi.dir. Bedriyenin 
Cafer yerine üç köpeği üç kedisi 
Vardır. Köpekler: Cimha, Rumba, 
Pikolo. Kediler: Gümü§, Tilki, Es· 

6 -- Gümrüklerde bulunan İn· 
giltere menşeli malların ithali hu· 
suımnda tarafımızdan haz! kolay· 
lı!dar gösterilmesi kabul edilmiş • 
tir: 

A _ıs Mayıs 1935 tarihinden 
evvel Türk gümrüklerine girmiş 
olup da mer'i 2 • 2004 sayılı kon· 
tenjan kararnamesinin (V) liste • 
sine dahil olmayan, 

B - 15 Mayıs 1935 ile anlaş· 
manıa meriyete girdiği tarih ara· 
sında Türk gümrüklerine gelen 
ve ithali mer'i 2 - 2004 sayılı kon· 
tcnjan l:ara··na."'r. ~ · · Pe-· nu ol· 
mıyan veya ayni kararn~menin 
(V) listesine dahil bulunmıyan in· 
giltere menşeli mallar, anlaşma -
nm meriyete girdjği tarihten iti · 
haren Türkiyeye serbestçe girebi
lecektir. 

A' ve B' fıkralarında yazılı o
lan mallardan meri kontenjan ka
rarnamesinin (V) listesine dahil 
bulunanların ithali, alakadar ve · 
kaletin müsaadesine bağlıdır. A' 
ve B' frkralarındaki mallar ile an
laşmanın meriyete girdiği tarih -
ten sonra Türkiyeye ithal oluna • 
cak İngiltere menşeli malların be· 
delleri, T.C. merkez bankasındaki 
klerinı; h"- "lbına yatırılmak sure • 
ti ile ödenecektir. 

7 - Anlaşmaya ili~ik 4 sayılı 
listede yazılı Türk malları - hah 
ve kilim, kuru ~ebzeler, yumurta 
taze meyve, kitre, afyon, tütün, 
nebati boya maddeleri, şarap ve 
Hkor - mukabtıınde lngııtereye 

men5cli nalkr - kontenjanda 
iseler kontenjan miktarları daibi· 
linde - Hususi takas yolile ithal 
olunabilecektir. 

Ancah bu suretle ithal olunan 
İngiltere menşeli malların F. O. B. 
kıymeti, ihraç olunan Türk malı -
nın D. O. B. kıymetinin yüzde 70, 
mı geçemez. Aradaki yüzde 30 
fa ·k lngiliz tüccarları tarafından 
T.C. merkez bankasının İngiltere· 
de serbestçe emrine amade bulu -
nan B hesabına İngiliz lirası ola · 
rak yatırılacaktır. 

8 -Anlaşma muvakkaten 20 
Ht>.ziran 1935 de meriyete girecek 
ve 9 ay müddetle meriyette kala· 
caktır. 
9-An1aşmamn 12 inci ma-c1 :~· 

siyle 1 Mart 1935 tarihli ticaret ve 
5 ::·ris~fain muahedesinin şartsı~ 

en ziyade naili müsaade millet 
kaydını ihtiva eden 16 mcı mad · 
desinin kaldırılması, VP. müddete 

mer. Caferin Mihribana kul kur -
ban olmasına mukabil Bedriye 
hayvanlarına mahkUmdur. Onlar· 
la beraber yemek yer. Köpeklere, 
hususi kaseleri içinde, bir köşede 

buyur ~ilirken, sofrada kediler • 
den bi:· · 3edriyenin omuzunda, 
biri kuca_ ~da, biri dizinin dibin
dedir. Hayr.,.,lara bu aşırı mubah· 
bet ona Şerifin ölümünden sonra 
çektiği gariplik ve hikeslik zaman
larında arız oldu. 

Bursa dönüşünün ertesi günü 
Bedriye, $erifin kütüphanesinde 
sabah gazetelerini okuduğu sıra • 
da Cafer geldi. 

- Henüz gezintiye çıkmadınız· 
sa devletlu hanımım (Cafer Mih· 
r~handan bahsederken hep dev -
letlu hanımım derdi) Sizi görmek 
istiyor. 

- Buyursunlar, Cafer ağa, bek 

lngiliz hava filosu artıyor! 
-~-~~~~---~~------~ 

Ismarlanan uçaklar~n uzun uzadıya 
tecrübe edilmesinden vaz geçildi 

lngiltere hükômeti ilk önce tay· 
yare filosuna 22 tayyare kolu da· 
ha katmayı düşündüğü halde son 
günlerde bu kolları yetmit bire çı
karmağa karar verdi. Bu karar 
lngilterenin tayyare endüstrisini 
canlandıracak ve yükseltecek bir 
mahiyettedir. • 

M < •rP ,;:Ut 
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ln~ilterenin hava müdafaası 
kumandası, karargahı Uxbridge- ' 
de olan "hava müdafaası,, daire-- r 
sindedir. Bu hava müdafaa&ı ku· 
mandası dört bölüğe ayrılır. Bun• 
lar: Merkezi saha, Garbi saha, 
Muharebe sahası, ve bir numaralı 
hava müdafaası grupu namiyle a /ngüizl~in kUllandığı gece bombarCiıman uçağı (küçük resimde)' 
nılır. 

Merkezi ve garbi sahalarda 
bombardıman tayyarel-:ri bulunur. 
Muharebe sahası Londramn mü-
dafaasma memur harp tayyarele
riyle doludur. 

Müdafaa grupu ise yardımcı 
tayarelerden mütetekkildir. 

çok yükıelebilecek tekilde yapılan uçaklar ... 

pılması bet sene kadar devam e

der. 
Son aylarda İngiltere hava filo· 

sunun azami derecede arttırılma11 
kararlattırıldığından her çeıit tay. 
yare siparit edilmekte ve lngtlte· 
renin herhangi devletten geri kal
mamasına önem vermektedir. 

İngiliz hava bakanlığı bütün 
eski savaı tayyareleri kaldırmağa 
ve yerlerine en hızlı tayyareleri 
yapmağa karar vermiştir. Bu u-

ğurda katlamlacak masrafların 

hepsi de göze alınmış ve tayyare 
yapan müe11eselere sipariıler ve
rilmit bulunuyor. 

ihtiyaç, hava nezaretini bir ıü
rü formalitelerden vazgeçirmiş, 
ve tecrübe müddetlerini kısaltma
sına sebep olmutlur. 

Şimdi yalnız emniyet tertibatı
na en çok önem verilmekte ve bu 
suretle Jngiliz hava filosunun bü· 
yümesi 1ıi sağlamlanmaktadır. 

Ketif kolunun merkezi de ge
ne Uxbridge'dedir. fngilterenin 
hava bakanlığı tayyare karargah
ları yaptıktan başka tayyareci ye
tiştirmek işiyle metgul olur ve 'clai
ma tayyareleri en son terakkilere 
göre teçhiz ebneyi, tayyare kolla- 1-------.~-------------------
rını arttırmayı vazife bilir. 

Bugün lngiltereyİ müdafaa i · 
çin hazırlanan tayyarelerin birço • 
ğu yeni değildir. Mesela gecele- . 
yin bombardıman yapmak vazi- · 
fesiyle mükellef olan tayyareler 
yıllarca önce yapılmıt olduğu için . 
bugün İ§e yaramıyacak hale gel • 
mit sayılıyor. Ha,-. bak«nlıiı ....,.._ 
rasmın müsaade$i nisbetinde bun
ları yenilemeğe önem verir. J\yni 
zamanda daima yeni terakkileri 
gözeterek vaziyeti idare eder. 

Hava bakanlığının aldığı tay
yarelerin çoğu, onun tarafından 
hazırlanır ve onun planları daire· 
sinde ısmarlanır. 

TayYareler yapıldıktan sonra 
uzun uzadıya tecrübe olunur ve 
onların bütün kabiliyetleri anlatı· 
lır. 

Bazan hava bakanlığı ayni tay
yareyi birkaç müesseseye ısmarlar 
ve bunların içinde tayyareyi en 

ilk ıivil Konkunpik 'Ankara ila 'Atlııpor klübü tara"lınilan ya
pılmıı ve iki bin ıeyirci önünde yapılan müıabakalar heyecanla ıey
redilmi§tir. Yukarki resimler bu müsabakalar yapılırken alınmııtır. 

mükemmel surette yapana birçok ------------------------------
tayyareler sipariş eder. Sebzehaline yanaşacak beş, kayıklardan on, salapurya, at 

1 1 k d d • t 1 kayığı ve orta kayıklardan yirmi, Bazan bu muame e er o a ar enız vası a arı 
kırma armalı mavnalardan otuz, 

uzar ki bir tayyarenin sipari~i ve Kerestecilerde yapılan sebze 
tecrübesiyle istenen miktarda ya- halinin rıhtımına yanaşacak deniz 

dair olan 39 u :- ::·.•. :;,ndde:: rı • .. t1 · 

dili ile meriyette kalması kabul 
olunmuştur. 

liyorum. 
Biraz sonra Mihriban hanım, 

lacivert ipekli kimonusunu sol eli
le kavuşturmuf, iç.eri girdi. Elli 
beşle altmış arası, Nimet teyze ti· 
pinde, şişman, yıpranmamış, ha · 
kımlr, süslü, eski devirden kalma 
alaturka bir zarafetle kendi tar • 
zında cazip bir hanımdı. Merhum 
Şerif B~y gibi koyu lacivert göz • 
leri, gür kumral saçları, şehvani 

ifadeli kTrmızı bir ağızı vardı. 
- Otur kı7!m, otur yavrum, 

dedi. 
ŞişmC1.nhk•an hafifçe ofluyarak 

geniş bir koltuğa yerl~şti. Cafere, 
kaşının ucuvla bi& işaret verdi.Ca· 
fer te>mt~nm~ etti vıe yavaşça kapıyı 
çekti 

-- Be~'rive, sen b('nim gelinim 
değ; l, evladnnun. Sf'"r:inle hiı· ana 
gibi konuımağa geldim. 

taşıma vasıtalarından alınacak üc
retler hal müdürlüğüne bildhil · 

nıiştir. Buna göre, sandallardan 

Sarı ipekli perdelerden sızan 
güneş, ceviz mol:-ilya!arın rengini 
açıyor, onlara zeytuni bir parıltı
ve,iyor, hahlar Hzednde boy boy 
uzanıyordu. Kôpeklerden birisi, 
küçük Pikolu, Beedriyenin dizleri 
üzerine başını koyaruk. kısa kuy • 
ruğunu salladı. Bedriye, hayvanı 

okşamak için eğ:Idi; altın saçları, 
boynundan aşağ~ gögısüne doğru 
aktı .. Kalbi neden bu~ adar ~arpı· 
yo·· ~· Görümcesi 1\1ihriban acaba 
nr; ~öyliyecek? Ah Pikr:lo, parlak 
g:i~'ü, kıvırcık tüy1ü, oynak Piko· 
lo ! Düşüncesiz ol!luğun için hah· 
tiy~rsm. 

- Ömrümün ne uğurlu, ne mü
bart.k günü imi~ k i rahmetli kar
da!ime bit' eş ararr:;, k lazımgeld i
ğ~ gün seni dü•·h·~·ım. Gönlüme 
doğan o anlayış . .\lhhlandı. Göz· 
leı imizi sana, ~akız ıcıra çeviren 

bütün armalı mavnalardan elli, i
ki direkli yelken gemilerinden, is· 
timbot, romörkör, dubalardan yüz, 
alelUınum vapurlardan üç yüz ku
ruş alınacaktır. 

duyguyu ölünceye kadar takdis e · 

derim. Sen kardetimi bahtiyar 
ettin, benim ahır ömrümde bana 
biricik bir teselli oldun, Allah se· 
ni iki cihanda aziz etsin! Fakat 
yavrum henüz çok genpin. Tek· 
rar izdivacı hiç düşündün mü? 

Bedriye cevap vermiyordu. Şe· 
rifle nasıl niıanlandıkları hafı • 
zasmda canlanıyor ... Şerif evlene. 
ceği vakit, nasıl kız istersin? Su· 
aline kartı (Türk kızı isterim. 
Genç olsun, sağlam olsun, ruhça 
ve bedence asil olsun. Yontulma
mış, işlenmemit, cahil fakat isti -
datlı olsun) demiş. Şerif, karısını 
kendi yetiştirmek, kendi mefkure· 
sine göre kaynatıp süzmek iste • 
mi,ti. Bir gün abla kardeş Bedri • 
yenin Cevizlikteki kö~küne geldi • 
Jer - şimdi o köşk yanmı§tır. -

~Arkası var) 
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191 Gregor amca, köyünün kü -
çük kilisesinde Aziz San Ci -
govaninin heykeli önünde diz 
çökerek, yaklaşan paskalycde 
istediği şeyleri satın alabil . 
mest için para tedarik etmek 
üzere, kendisinden yardım is· 
tiyor. Eğer Aziz, fırsat verir 

de komşusu Siyor Stefonun 
!ar atını aşırabilirae, bunu 

pazarda satacak, eline geçen 
paranın yarısı ile Azize Bum 
altından bir heykel yaptınp, 

şükran borcunu ödiyecektir. 
Kıratı kolaylıkla çalıyor, bel
li olmasın diye siyalıa boyu . 
yor ı·e satmak ü:ere, derhal 
e11 yakın köye yollanmak ka· 
rarını veriyor, ba kararını 
yerine getiriyor. 

Demin şiddetle esen rüzgar, 
timdi dinmişti. Berrak gökyüzün
de yldızlar ışıldıyordu. Böyle sa· 
kin havalı bir gecede yola çıkmak, 
hoş bir şeydi. Vicdanı temiz olan 
bir adam için! Evet, temiz, ... ter · 
temiz! 

Yol, bütün gece sürdü. Ortalık 
ağarırken biraz dinlenmek isti · 
yen Gregor amca, atın yu!arını 
kalın bir ağaç gövdesine sıkılad1. 
Yorgun, argın bir haldeydi. Na • 
muslu adam kalmak, kolay iş de
ğildi. Böyle bütün gece yürüyüş · 
ten sonra, hem hayatını kurtara · 
cak, hem sözünü yerine getirmiş 

olacaktı! 
Gregor amca, yolun bir kenarı· 

na YJjrle ti pipo~unu tüttürdü. 
Tam bu sırada uzakta bi1 horo.ı 

öttü. Horozun seıi Gregor amcayı 
ürküttü. Yerinden fırladı, yarı ka· 
ranhkta etrafını arandı. Uzakta 
bir dam seçeledi. Boşlukta gö:deri 
le arattırma yapınca, bu damm 
bir çiftliğe ait olduğunu anladı. 
Yandaki bir keçi yolunu tı~andı. 
Tnmanıı sonunda, ötüşü kendisi· 
ni ürküten horozun tünediği kü • 
mesi buldu. Horozu yakaladı ve 
gene atının yanma indi. Atın yula· 
rını çözdü, yeniden yola düzüldü. 
Bir elinde atın yuları, öbür elinde 

\'ılın talan ı:linlerl 19.Z mım. Tekrar ediyorum. At için 
bir Frank, üstyam da horoz için! :::::::=::::::::::::=====::::=::;~ 
Fakat ikisini birihirinclen ayırıp 1 R A D Y O 1 
da satmıyorum. Son sözüm bu ig· ---.!.-------------=--
te ! Bu gün 

ISTA:NBUL: 
Alıcı köylü, düşündü. ta~ındt. 18.30: Dans musikisi ve muhtelif 

Sonunda ıöyle dedi: plaklar. 19.20: Haberler. 19.30: Eğe 
- Haydi, öyle olsun. ikisini caz. Türkçe sözlü eserler. 20: Konfe· 

rans. 20.:JO: Stüdyo orkestra konseri. 
birden alıyorum. Bence hepsi bir! 21: Radyo caz ve tango orkestraları. 
İkisi de bir kapıya çıkar! 21.30: Son haberler - Borsalar. 21.40 

Bayan Babikyan (Şan). Piyano La -

Gregor amca, cebi para dolu, 
köyüne döndüğü gibi, o dükkan 
senin, bu dükkan benim, bir hayli 
dola,t1 Dükkan dükkan dolaşıp 
gönlünün çektiği bir ylğın şey, e -
dindi . Yeni elbiseler, yeni ayak · 
kabılar, bir paskalye kuzusu, yu · 
murtalar için boya ve daha bir sil· 
rü hoşa gidici şey! 

Akşama doğru, küçük kiliseye 
girdi . Azbiı; l:eykeli önüntle diz· 
üstün~ düştü. Sevinç ve heyecan 
içerisiPde, gÖzyaşları döktü. 

şenski. 22: Plak neşriyatı. 
BÜKREŞ: 
13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: 

Radyo orkestrnsı. 19: Duyumlar. 19. 
15: Konserin devamı. 20: Sözler. 20. 
20: Plak. 21.1:5: Radyo orkestrası. 22. 
05: Oda musikisi. 22.:10: Duyumlar. 
22.50: Radyo orkestı·ası 23.1:5: Ecne· 
bi dilde duyumlar. 

MOSKOVA: 
17.:;o: Konser. 18.30: Opera parça· 

ları 19.:JO: Solist konseri. 21: Bizet • 
nin "CARl\fEN,, operasının radyo a· 
daptasyonu. 22: Çekçe yayını. :.rJ.o:;: 
lngilirce.20.4.): Almanca. 
BUDAPEŞTE: 
20.30: Peşte operasından: Puccin· 

nin ''M9DAM:> BUTTERFLY,, ope • 
rast. - Duyum tar. 23.4;): Çingene 
müziği. !:4.:JO: Len Bak er cazı. l.OS: 
Duyumlar. 

BELGRAD: 

Sultaıı Mahmut Kaz.uz Artini 
birçok işlerde baıarıcılık gösterdi· 
ğinden çok sever, aık srlC .saraya 
çağırırdı. 

Padişah bir gün sarayda Kir · 
kor kalfaya yaptırdığı hamnmt be
ğenmemi§ ve kalfayı Kayseriye 
nef yettirmişti. 

Artin, Kirkoru çok sevdiğinden 
onu kurtarma yolları arz.mış ve bir 
gün Kirkora, Kayseride ç.ok güzel 
pastırma hazırlatıp göndermesini 
yazmıştı. 

Artin, Kirkorun hazırladığı pas
tırmaları alıp padişaha götürmüş, 
padişah pastırmaları beğenerek 

nereden aldığını sormuştu. O va • 
kit Artin: 

- Efendimizin sadık hendesi 
Kirkor kalfa kölesi bilhassa nef • 
ıi melılkaneleri için yaptırıp sara
yı hümayuna takdim kılınmak ü • 
zere göndermi~ti.,, 

Diyerek arkadaşını aff et!irmiı 
ve: - San Ciyovani, ey benim ko • 

ruyucu Azizim! Se:ıin yardımm)a 
Siyor Stefonun ab:nı çaldım. Ben 
namuslu bir adc-.m::m. Verdiğim 

sözü tutarım. Yardımın için, sar.a 
ele geçireceğim paranın yarısını 
vadetmiştim. Ah bir Franga sat -
tım. l~te bu paranın yarısı senin, 
yarısı benim! Yarını frangın ıum 
altından bir heykeli yapmağa ye· 
tişmiyeceğini, takdir edenin. Do • 
layıaiyle, hunun yapılmuında ia -
ı'aı etıniyeccğini, hu çaretfaliğ i 

gözeterek, heykel:len vazgeçeceği
ni, kusurumu göz yumu§la kar§ı : 
lıyacağmı umarım. Zaten asıl me· 

20.:«>: Ulusal yayım. 21: Zagreb· "Pastırmanın bir veıilei necat 
den nakil. 23: Duyumlar. 2.3.20: Plak. olabilecegw ini merhameti hümayun· 

VARŞOVA: 
20.!30: Piyano müziği _ sözler. 21. ları bereluAi ile Cenabı Hak bana 

10: Radyo orkestrası. 21.4il: Duyum- gösterdi.,, Demişti. 
lar. 22: Senfonik konser. 23: Spor :t- :t-

duyurn :m, 23.10: Küçük radyo or . 
kestrasr. 

BRESLAV: 
20: Marş mızıkası. 20.50: Sözler. 

21: Ulusal r:1üzikli yayım. (Koro, 80· 
lo ve or~) 23: Duyumlar. 2.3.30: AI · 
manruhu adh yayım. 24.30: Dans. 

c= ORA~ 
1 t lı;:ılarınd~ vıldıı ·şarecı ">lıınlaı ilze· 
. inde J 3 6·935 de n uarnelc görenler 
1 dir. I Ra •rnm l ıır k.ıranıs liaılarını ıı;österir 

Semtler tarihinde, "Saray me
zarları,, adı verebileceğimiz yer, 
Ahrrkapıdan başJıyarak Kumkapı, 

Beyazıt, Ayasofyada biten çevre 
içinde kalmaktadır. Burada, kı -
saca bu aarayların tarihlerinden 

ve bugün kalmış olan · izlerinden 
bahsedeceğiz. 

sele, sana paranın yarısı verilmesi 1 -Nuku_! l~ıf} 
ve bu suret]e verdiğim ıözün,ye - :=====--___;:;;:..__.;:;:.=::::....~===-= 

Ahırkapı, vaktile "lıtablı A. • 
mire,. nin yakininde bulunmasın
dan dolayı bu adı almıştı. 

Kadırga limam yanında bulu· 
nan Çatladıkapının eski adı "De· 
niz kapııı1 11 anlamına gelen HPor • 
ta di Mnrina11 idi. 

rine gelmesidir! 
Çanağın içine yarr.m Frank attı 

ve rahat bir nefes alıp, kiliseden 
uzaklaştı. 

Azi7., gözlerini çanağa dikmiş, 
dimdik duruyordu. Hay1·ettcn nğzı 
açık kalmr~tı ! 
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1 
1532 yılınr!aki büyük deprem· 

de buradaki kapı çatladığı için bu 
ad verilmişti. 

Kum!'.;!'pınm 

Contoscali idi. 
eski adı Porte 

tora mahaus isic:eie bulunuyordu. 
Buraya Hristos kapısı denmekt~ 

idi. ' 

* * * Yukarda işaret ettiğimiz çev • 
rede 1;.ömiı.lü olan saray mezarla
rına geçn1-eden, Ahırkapıda gene 
topraklara gömülmü§ bir kö~kün 

tarihindeH kısaca baluedelirın: 
Ahırkapı feneri civarındaki ka· 

le duvarları yanında vaktile köşk; 
T opkapı sarayını çeviren "incili 
köşk,, bulunuyordu. 

"Meşçere,, }erin, has b~hçele • 
rin yeşiJliklerine gömülen müte • 
addit kasırların içinde incili ltöşK 
mevkien en bedii, yükstk burcu 
ve mevzun gövdesi i)e haricen en 
mehibi idi.,, diye kaydetmektedir. 

İncili köşkün yapılışına 998 yı• 
lında batlc.nmış yapı bir yıl i;!nde 
bitirilmittir. Köşk harabesinin ya• 
nında bulunan çeşmenin tarihin "' 
den bu kö~kün mimar Davut Ağa 
tarafından yapdmış olduğu anla • 
şılmaktadır. Çeşmenin tarihi şu • 
dur: 

Bihamdillah ki Sultan ibni sul
tan 

Şehri adil Murat ibni Selim han 
Edüp dünyayı adlile muammer 

Yedi iklimi krldr hep müsahhar 
Sinan paşaya edüp emri ali 
Bina etti bu kasrı bimisali 
Tasarruflar kılıp mimarı Davut 
Nice san'atlar etti anda mevcut 
Içüp bu çeşmeden bayii gıdaı-
Edeler şahı &evrana dualar 
Çu cari oldu bu gani revanbahş 
Dedi tarihi sai mai can bahş. -

* .,. * Doktor Mortman Ahırkapı için 
~u satırlar& yazmaktadu·: 

ayaklarından kavradığı horoz! -H-a-lk_e_v_i _t_e_m_s_i_l_ş_u_b_e_s_i_n_e_ 1 
Çekler {kap. sa. 
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Eski Heptas-:alon limanının 

Kumkapıda bulunduğu kaydi·dil · 
mektedir. Bu limand~n ıonra Ke
saryos, daha ııonra Marmara de · 
niz kıyısmm en büyük limanı o · 
lan Elefteros limanı gelmektedir. 

" Şimdiki Ahırkapr feneri ile A· 
hırkapı arasında kain saha Bu .. 
koleon sarayının temellel'ini ha -
vidir. Sarayburnundan Ahrr!\apı -
sma kadar olan yerde geınikrin 
demir atabilmesine müsait yal -
mz bir mahal vardır ki o da Ahu-
kapı iskelesinin önündeki mahal• 
dil'.,, 

Aradan yarım ıaat geçince, bir 
~öylüye rastladı: 

- Sabahlar hayrolsun. hem§e • 
ri, nereye böyle? 

- Horozla atı satmak için pa -
zara gidiyor.ım. 

- Atın için ne istiyorsun? 
- Atı horozla birlikte ıntıyo · 

n:.m. 
- Fakat ben yalnız ata alıcı • 

yım. O kadar çok tavuğum ve ho -
rozum var ki ..... Üı;telik senin ho· 
rozunu alıp da ne yapayım? 

- Orasını bilmem. Ya horozu 
da beraber alırsın, yahut attan da 
vazgeçcuin ! Bu iki zavallı mah • 

liik biribirlc~·ine o )adar alışkındır 
lar, ki her r.e p~hasına olursa ol · 
sun, onları biribir!erinden ayır • 
mağa kıyamam.! 

- Peki, ikisi için nekadar ve · 
reyim? 

Gregor amca, kesenlıes bildirdi: 
- 300 Fı-ank ! 299 Frank horo· 

za, bir Frank da ata! 
- Ne diyorsun sen? Çıldndın 

mı? Belki tersine. söylüyorsun, 
hemşeri ! Horozun sum altından 

bile olsa, o kadar para etmez! 
- Akhm başımda, dostum, ak· 

lın almasa bile inan, ki ben s~n • 
den daha aklı başında bir ada · 

ta:ebe a!ıoıyor 
IST AN BUL HALKEVlNDEN: 
1 - Temsil şuternizc!c amatör ola

rak yetiştirilmek üzere Bayan v~ Bay 
lardan öğrenici (talebe) ahnacaktır. 

2 - Almacak öğrenicilerin orta o -
kulu bitirmiş olmaları gerektir. 

3 - Yokl:ıma sonunda ahnac:.~k 
Bayanlara ayda (1:> c!e!l 30) liraya 
''c Ilayla.ra (S den l:l) liraya k;ıdar 
yol patası da verilecektir. 

4 - Yazılmak istiyenlerin hergün 
Cağaloğlunda halkevi merkez direk . 
törlüğüne başvurarak isimlerini deft(' 
re geçirtmeleri bildirilir 

Sultanahınet 1 inci Sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Feriköyünch Framıız mezarhğ1 
caddesinde 58 r.umaralı Zahma . 
nidis apartımanmda Evdekimyos 
Zahmanidise: 

Şayian mutasarnf olduğunuz 
Aksarayda Y akupağa mahallesin· 
de 24, 29 numaralı arsanın izalei· 
şüyuu zımnında füruhtu tekarrür 
ederek birinci açık arttırması 8-
-7-935 pazarseti ve iknici açık 
arttırması 23- 7- 935 salı gunu 
saat 15 de Sultanahmet Sulh 1 İn· 
ci hukuk mahkeme:sim!e icra kJ~i~ 
n:ıcağı Kur.:ın gazetesinin 31-S 
-935 ta:·ih!i nii!h:ısmda ilan edil
miş ve tarafınıza gör:dc:i!cn il5.~ 
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iLAN 
Galata gümrüğünün 12777 aa • 

yı ve 14--1-935 günlü beyan • 
namesinin ikincisinin yenisi çı . 
karılacağmdan hükmü yoktur. 

Langanın eski arlı Vlanga idi 
Buradan sonra ge!en Samatya

ya da Bizabs kurunun~a Psamat· 
hio denird" Bu kelimenin kumluk 
yahut rumça ekmek an•amma g~J
diği rivayet edilmektedir. 

Sam::.tyanın ı;arbında bulunan 
"Narlıka~11,, ya bu adın, bahçele· 
rinde biı·çok nar bulunmasmdıı-.n ve 
ri)diği rivayet edilmektedir. 8u • 
rada Bizans kurumında Sen~ Jan 
kifü~sin in bulunduğuna göre es • 
kiden Sen: Jan kapı.ın denıne!rte 
olduğu tahmin e:f ileb:lir. Narh· 
kapının §arkında 11G3 tarihini ta· 
şıyan bir kitabe bulunmaktadır. 
I~!t:ıbe:le şu sahrlar yazılıdır: 

"Bu sur Roınahlann dindar ve 

Bukoleon sarayına Hürmü:z sa· 
: ayı da der.iyordu. 

Bu sarayı sonra içinde öldürü • 
len Nisefor Fokas çok büyütmüş, 
saray hakkında birçok taı-ihl.erd 
karışık malumatlar verilmiştir. 

Bay Celal Esat, bunu işaret ederek 
bu civardaki sarayların yerlnini 
araştıran ve karanhk noktala1·1 ay· 
dınlatan Zanetti olduğunu söyle 
mektedir. 

( A rknR1 ı•nr) 

DÜZELTME 
31 Mayıs 935 tarhili _nüshamı 

zm 11 inci sahifesinin ikinci sü 
tunundaki yedinci icra memurluğ 
ilanının birinci satırındaki latan 
bulda Haydarda İmaret sokaiın 
dil yazılacağı yerde sehven Hay 
darpaşada yazılmış olmakla taı 
hih olunur. 

sofu imparatoru Manoel Komnen Dr. Hafız Cemal 
Porfirojenet tarafından 6672 tari- Dahiliye MütehaHt•• 
hinde - 1163, 64 - yeniden in~a Pazardan başka günlerde 11aa 
olunmuştur.,, (2,S dan 6) ya kadar 1$tar.bul O 

Narlıkapıdan sonra sur Ayio . vanyolundaki ( 118) oum::ıralı h 
varakası bila tebliğ iade edilmesi ü digomidis man~3tırınc!an Marma • susi kabinesinde hastalarını kah 
zerine ilanen tebHğaticrabma karar ra kuleye gelir. Bu kule Bizans eder. 

(7669) Fantazi Şirketi 
••nıntıun••mnıtııH01111nıı11111ııaıım•111n1111111ı1111uı11f11Uıttıı1111111nı1t111ııuuıu•ııt1ttw 

verilmil? okluğu t~bliğ makamına kurunun:la bapis:ıne idi. Fe::!1ten Muayeneh::ı.no ve ev ııdefon 
kaim olmak i!zere il?.n olun:ır. 1 sor.::·a c:::u!)!-:.an~ ya:n~::.:rş~ı. 22395, yazlık :clefom.ı f:::.ndi!I 

·-- .(7665) I~ulenin yanrba:şmda impara • [ 38, BeyJerheri -18. 
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Kırallığın 
düşmanı 

_.. (Oat.flanı 1. ıagılada) 

ESKi CüMURIYETÇl P ARTl
LER LiDERLERi KABiNEYE A· 

LINMIY ACAKLAR 
Atina, 13 (Kurun) -Baıbakan 

B. Çaldaris ile harbiye bakanı Ge
neral Kondiliı, gazetecilere ver· 
dikleri söylevlerinde, genel oy 
yapıldığı zaman eski cümhuriyet
çi partiler liderlerinin kabineye a
lmmaları için ayrıtık (muhalif) 
partiler tarafından ileri sürülen 
isteğin kabul ecliledıiyeceğini, zi
ra bu teklif onaylanacak ohırsa1 
o zaman kralcı partiden de kabi
_,. ii· 
llİ llJ._itler .. ~t 

eli bayraklı 
Venizelos 

leyince, ihtiyar Giritli, aanki Tan· 
11lardan birinden yardım utiyor . 
mu§ gibi, iki elini •öklere kal . 
Jırmıı tıe bağırmq: 

"- Nasıl, nasıl? Yolunda bir 
seçimden ve müe11isler mecliain • 
den bahaetmeie ceu.ret ediliyor 
ha? Si:ı: AVnıpanın bu köıeainde 

Japonya Çine güç
lü bir saldırım 

yapacak! 
~ (tlıtyam 1. ıayılada) 

Şanghay: 13 (A.A .. ) - Son 
günlerde Kuzey Çinde olan hadi
aeler, bir çok çevenleri hiçte fa· 
,rrtmamı,tır. Çünkü anlatmazlı · 
iın kotarılllll! olduiunu bildiren 
haberlere inanılmıyacak kadar 
aaiduyluk ıöıterilmifti. Çin hi · 
diıelerinin ıeli,ini özenle terki • 
mekte (takibetmekte) olduğun· 
dan çarpı,ma çıktığında hiç te ta· 
!nmıyacaktır. Bazı kimseler, Va
tunı orduıunun Çini Kuzeyde bir 
kukla rejimini kabule zorlamakta 
olduğunu IÖylüyorlar. Böyle olur· 
ıa Japonya tinel bir utku kazan • 

.......... keadiliaia >..,&kıt 
............... •-aPtlan .... 

....... ol ..... 
JAPON XONSO KOR · 
ICULACAK BiR 1 YOK. 

DiYOR. ... AMMA--

Hava kurumuna 
yardım 

as- (Uatganı ı. sagıfada) 

Yirmi dokuz Haziranda Tak • 
aim meydanında bayanlar tarahn
dan büyük bir miting yapıla~ak
tır. Mitingin programı önümüzde-, 
ki hafta ıonuna kadar hazırlana
caktır. 

Dün Hava Kurumuna yeniden 
üye olan vatandaılar tunlardır: 

Y. Vasilaki, Muhittin Cemal, 
Niıan Keseryan, N. Takopulo. E. 
Jamakoçyan, 1. B. Ventura, Şim
şiryan, Anaıtu llyadi, Panayot E
konomos kardefler, Y. Ziya Ora -
man, Samy M. Hayim. Kozma Ni
kolof, Nuri Ali Hamamcıoğlu, Ya
kup hocazade, Şahin. Riza, Sön
mez, Yusuf, Enver Arpak, Tahir 
Narter, F•t, .mir G.ral pda 
Jlnnltwh. 

Fethi ...,... ~- 4411. Z. 
,...... .. M. Jftitat 3838, 

nMm ··~a..llıfılıiı" l7C M. Ha.i 

ülkemizde uçakçı 
Jık ulusal bir iş 
kolu olamaz mı? 
...- (BQfmcıkaleden detıanı) 





Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ''K o.:aeli Vilayetinde Adapazarı Hen

tİEk yolunda Betonarme "Adapazarı - Sakarya köprüsü inşaatıdır. 
"inşaatın ketif bedeli 79000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnamele .. ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C -- Nafıa işleri şeraiti umumi yesi 
D - T esviyei türabiye, Şose ve kagir inşaata dair "fennt ~art-

ll.a.rne 

E ·-Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni şartname 
F - Keıif hu1asası cet~eli · ~ . 
G-Proje 
isteyenler bu şartnam'eleri ve evrakı 395 kuruş bedel mukabiHn

de Nafıa Vekaleti malzeme Müdür !üğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 3/ 7 / 935 tarihin de çarşanba günü saat on altıda 

Ankarada N. V. binada şoseler re isJiği Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu l]yle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklinin 5200 lira muvakkat te· 

tninat vermesi bundan aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la
ıımdrr. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair 935 vesika 
2 - istekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları göstererek 

eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar
dır. 

6 - Teklif mektuplari yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Şoseler Rcisili ği dairesine getirilerek eksiltme ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüne.Ü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mu mu ile eyice kapatıhnış olması la-
ırmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (3271 )' 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Muğla Vilayetinde Muğla Köyceğiz 

Yolunda,, 
Betonarme Namnam köprüsü inşaatıdır. 

ln§aatın keşif bedeli 23500 li ı·a.dır. 

2- Bu İfe aid ıartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Nafıa işleri şaraiti umum iyeıi 
D - T esviyei türabiye, şöse ve kagir İJl!aata 'dair 'fenni f&rl· 

name 
);" D-4------- ı.u.,..nıe L8prll ler lnıddnnda tt:Jıınt prtname 

F - Keıif hülasaaı cetveli 
G-Proje 

lıteyenler bu farlnameleri ve evralCı 117. 50 k. bedel muabilin· 
de Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksilbne 1/7 /935 tarihin de pazarteıi günü ıaat on altıda 
Ankarada N. V. de Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu liyle yapılacaktır. 

1 
=ı 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklinin 1762 L. 50 lira muvak- 1st. Lev•zım Amlrll§i Satın 
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup Alma Koml•yonu i1Anlar1 

göstermesi lazımdır. idareleri İstanbul levazım i. • 
1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika mirliğine bağlı kıtaat için 10 bin 
2 - istekliler yapmış oldukları iılere ait vesikaları gösteterek kilo kuzu eti 15 Haziran 935 cu • 

eksiltmeye girmek için Nafıa Veki. letinden ehliyet vesikası alacaklar· nıarteai günü ıaat ı ı de pazarlık .. 
dır. la alınacaktır. Tahmin bedeli 

6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazdı ıaa.tten 3700 liradır. 1ateklilerin 555 lira 
bir 1&.at evveline kadar şoseler reis liği dairesine getirilerek eksiltme son teminatlarile Tophanede le • 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön- vazun amirliği satmaima komia -
derilecek mektupların nihayet üçü ncü maddede yazılı saate kadar yonuna gelmeleri. (26) .(3310) 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt ·olması ~ • • 

T vr-' t) astl •• ---·• 

TC!J C2. K rv E 

l\ Qll_AT 
.BANK.A~I 

Devlet Denıir~ollnrı ve limanları iıletme Umum i~uresi ilônlorı 
..il 

Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı elektrik malzeme-

si 24-6-1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satm a

lmacaktll'. 
Buiıe girmek istiyenlerin 1208,94 liralık muvakkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve İ§e girmeğe manii ka

nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 
e kadar liomisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait tartname -

ler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Miidürlüğünde 

ve Ankarada Malzenıe dairesinde dağıtılmaktadır. (3185) 
Muhammen bedeli 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3272) idareleri latanbul levazım a • 146 kalem muht'!lifülcins elektrik malzemesi 16119.16 

Dikkat Ediniz ! mirliğine bağlı kıtaat için 3500 
••••~ ton La.vama:in kömürü 1 Temmuz 

· Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

50 Ev Alıyoruz! 

935 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı :zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher tonu 14 lira 50 ku • 

ruıtur. Şartnamesi. 254 kurut mu· 

k~bilinde almrr. Eksiltmeye gire· 

Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy - ceklerin §artn&meai veçhile teklif 
Y eşilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve mektup ve vesarklerile 3787 lira 
Yakacıkta kiralık köşkü ve yalısı olanlar, bunlara müşteri iıti· 50 kunıı ilk teminatlarile belli 
yorlarıa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Köşk,, gün ve saat 14,30 a kadar Topha· 

Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif §ekil ve eb'atts 

zımpara taşları 8 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapa· 

lı zarf usulile Ankarada idare bin asında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince 

işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek

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

lazımdır. 
Bu işe ait §artnameler para11z olarak Ankarada Malzeme daire • 

sinde, Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtılmak -
tadır. (3184) 

itaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup· nede aatmla:ına komi&l:onuna ver• 
ta kuaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga· meleri (12) .(3224) 15 - 6 - 935 gününden bat hyarak aşağıda varış ve kalkış sa .. 
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malfunat vermeli ---------.;;......- ___ atleri yazılı yolcu katarları Haydarpaşa - Adapazar - Haydarpaşa 
ve bir sezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli- BÜYÜK, FAKAT KELEPiR arasında itliyecektir. (3264): 

dirler. Şitli Bomonti tramvay istasyo • ._ Haydarpaşa kalkış 8.05 Adapazar kalkış 17.00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ n~Ş~llp~u~nnda ka~a Adapazanvant 1~25 Haydupa~vMq2125 
h~~~~~rn~~-~ik2l~~~~d~ bnı~M~ar~ll~~~-ı-------------------------

ğundan: at 12 den 14 de kadar Anadolu trik, havagazi, terkos ve banyo 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine Kavağında iskele meydanında ta· tesisatını havi, mevkian şerefli ve 

karar verilen bir tane dört çifte tılacağmdan talip olanların ma • müferrih kagir ve mükemmel bir 
balıkçı kayığı ve bir tane üç çifte hallinde hazır bulunacak memu • hane ıon 4 bin liraya satılacaktır. 
balıçı kayılı; ve bir çiroz ve Man· runa müracaatları ilan olunur. Fırsattan istifade için acele ediniz 
Yat ağlan ve ev eıyaıı açık attır· .02359) Y.anındaki 36 numaraya müracaat. 

Gayrimübadiller cemiyetinden : 
27 / 6/ 1935 Perşembe günü ıa a~ 14 de mutat altı aylık gongire 

İstanbul Halkevinde toplanacağın elan cemiyete mukayyed azanın 1.eş. 
rifleri rica olunur. 

RUZNAME: Mesai raporu. 
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Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz !. 

Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktaları bi
ribirine öyle bir çizgi ile bağlarnalısınız ki, belirecek 
sekil bir insan başı olsun. 
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o o o 
Dün ve Yarın Tercüme 

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

Bu külliyatın şimdiye ka . 
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka . 
dar z.engin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktan peşin 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş • 
tur. 

o o o 
Yukarıdaki rakamlar arasını bir çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafasını çizebilenler, bu çizdiklerini adresle • 
riyi" birlikte lSTANBUL ANKARA CADDESi, V AKIT YURDU ad
resine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KUR' Ada 
kazanan: 

Birinciye Külliyatın otuz kitaplık bir takımı, 
İkinciye Külliyatın 20 kitaplık bir takımı, 
Üçüncüye Külliyatın 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektir. -=-,-z---------
15 Haziran 1935 saat 

herkes bulunabilir. 
12 de kur'anın çekilişinde 

Türk elbise deposunda 
FIR SA T 

' Dün ve 

1'
1

arın 
Neşriyatı 

• 3üncü • 

Seri tamamlandı 
Abone Şartları: 

Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

636 kuruştur 
------•ı Salo 

A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aüe Çemberi 
A. M. - l. H. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, Boraa 
Muhlis Etem 75 Kr. 

Devlet ve ihtilaI 
Lenin - il. Rifat 75 Kr. 

Sosyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Rtuin Külliyat l 
A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

l§çi anılı ihtilaii 
Lenin - H. Rifat 60 Kr. 

Ruhi hayatta l4fuur 

FLiT ô~8/Jô';ô~ı 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım ( ha~arat öldürücü mayi) ıer 
hatta en hafif ve tesırslzlerl bile si
nekleri yere düşürürler ve onları öl
dürecek yerde sadeoe bayıltırlar. 
Onlarda biraz sonra tekrar canlanarak 
uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için mUnhasıren ve muslrren 
FLiT isteyiniz. FLiT, hakikaten ve 

, ebediyen öldllrUr. Leke yapmaz, taze 
· ve lı\tlf kokuludur. Siyah kuşaklı ve 

asker resımn sarı tenekelere dikkati 
edt n iz. Flatlar tenzi/Atlı. 

s Umumi Oeposo : 1. CRESPIN, lst. Galı1 .. VoJ!04a Han 1 

Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

Isfahana doğru 1 lstanbul Belediyesi llAnları 
P. Loti - I. H. Alişan 100 Kr. 

Senelik 
J. Rama Külliyatı il Muhammen kirası 

H. Nazım 75 Kr. Cil>alide Oskubi Mah. Karanlık 

Muvakkat 
Teminatı 

/kinci seri 10 kitap Meaçid So. dört odalı Muhiddin 
204 U pefin ve her ay Kocevi medresesi. 
100 kurut olmak Uzere Çakmakçdarda Atik lbrahim 

504 kuruştur t•·---.......... ~---·------·•t pata Mah. 18 yeni No. lu Atik lb-
Gorio Baba rahim p&§a medresesi arasındaki 

Balzak - H. Rifat 100 Kr. 
•-----~---..----·• müfrez mahal. 

Deliliğin Paikolojiri Anadoluhisarında Set üstü So. 

60 4,50 

120 9 

Bahçekapr, Hacıbekir kar~ısında 86 numarada aradığmız 

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

Fiatlarda emsali görülmemit derecede ucuz. Taksitle muamele 

yapılır. Bir defa teşrif kafidir. Vitrinlerimize dikkat.. (7606) Dr. B. Hard - Dr. izzettin 50 Kr. 

·---------·-------------·· 
Muhatiainan mektebi. 36 2, 70 

Yukarıaa muvakk~t teminatı, semti, aenelili muliannnen kira1 , 
Türgenyef ..-- S. Z. Süreyya 75 Kr. yazılı bulunan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verff• 

Engerek düğümü mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmutbJr. Talip olanlar ,era· 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. iti anlamak için levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. :Arttır" 

1 - Eksiltmeye konulan iş "Malatya Vilayetinde Malatya - Ela- J. Rasin Külliyatı il maya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak· 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Veki letinden: 
k H. Nazım 7:> Kr. 1 1 25 6 935 1 .. ziz yolunda İ>etonarme Memikhan öprüsü İnşaatıdır. •-------·--~~---·• buz veya mektubiyle beraber iha e günü o an - - ıa ı gu-

1. d Samimi ıaadet 1 · 

me. 

inşaatın keıif bedeli 24000 ı ı·a ı.r. nü saat 15 de daimi encümende bu lunmahdır. ( ) (3174) 
Tolsfoy- 1. H. Alişan 50 .Kr. 

2 - Bu iıe ait §artnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi istatistik 
B _ Mukavele projesi Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ,~ Çocuk düıürenler 
D - Tesviyei türabiye, ıose ve kagir İn§aata 'dair 'feMi ıartı{a. • --H_._G_._M_. -_ı_._F_._R_as_im~6-0_Kr_. - • 

ilim ve F elaele 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ıartnaıne M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. 
F - Keıif hülasası cetveli · Cemiyetin Asılları 
G- Proje F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

Rumelikavağmda ~umelikavağı 

Cad. 4 No. lu dükkan. 
Büyükdere Cad. 205 No. lu kah .. 

ve dükkan önünde 85 metro murab.. 

haı arsa. 
Büyükdere Cad. Tuğla fa'b'rika.

sı önünde 400 metro murabbaı ar· 

Senelilimu. 
hammen kirası 

48 

15 

MunkKal 
' l'eminat:ı 

3,60 

1,35 

lstiyenler hlL şartnameleri ve evrakı 120 kurut J;edel muliabilin- Uçünaü. seri 10 kitap 
'de Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 - 7 - 935 tarihinde salı günü ıaat on altıda An- 132 si petin ve her 3 Y 
100 kurut olmak Uzere 

sa. . 70 S,25 
Büyükdere Cad. 90 No. lı kah· 

ve önünde 67 metro murabbaı ar· karada N. V. de şoseler reisliği dairesinde yapılacaktır. 532 kuruştur 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu tiyle yapılacaktır. yeni ilmi zihniyet sa. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1800 lira muvakliat Bacherlard- H. Ziya 75 Kr. Büyükdere Cad. 199 No. b kalı. 

teminat vermesi, bundan başka aşa ğıdaki vesikaları haiz olup göster- •----H-ükü-. -.-.m-cl_a_t_' _m_ü_l_et---• ve önünde 72 metro murabbaı ar• 

mesi lazımdır. Rusel - G. Kemali 50 Kr. sa. 
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ıs 

1 0,98 

1,35 
1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika Komünizm Büyükdere Cad. 209 No. lı kali· 
2 - istekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları göstererek Lenin_ Stalin _ Buharin ve önünde 104 metre murabbaı ar• 

eksiltmeye girmek için Nafıa Veka Jetinden ehliyet vesikaıı alacaklar- H. Rifat •• 50 Kr. sa. 
dır. •---G-ünu-··n--ik_tıs_a_d'!""i_İ_§l~e-ri---·• Rumelikavağında 2 • 2/1 yeni 

• 
10 0,75 

6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı saatten Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. No. lı dükkan. 
bir saat evveline kadar şoseler reis liği dairesine getirilerek eksiltme ı ... ----C-ümh--un-·y_e_tl~e-,---.. Rumelihiıarında iskele Cad. va• 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. pur iskelesi karıısmda 9 metro mu· 
derilecek mektupların nihayet üçü ncü maddede yazılı saate kadar ___ T_er_c_üm_e_n-in-ro_l,_ii---• rabbaı arsa. S 0,38 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması H. Ziya ü lken 100 Kr. 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3270) Yukarda semti, muvakkat teminatı, senelilc mulianımen kirat• 

Deği§i§ler yazılı mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üze-

OR O S T Sll .__o_v_ıd_-_s_. _z_. A_K_T_A_Y_75_Kr_._ .. re ayrı ayrı açık arttırmaya konul mut, ihale gününde talibi çıkmadı-s P P A Laokon ğmdan arttırma müddeti 20 - 6 - 935 tarihine uzablnıı§tır. ~ 
Le~ing - S. Kemal 30 ıı._ 

istekli olanlar §eraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne mır 
S P t t · ·· 1 · k k Kapitalizmin Buhranı por os ası pazar esı gun erı çı aca racaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de hizalarında gösterileıs 

G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 
En Y.eni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor ' muvakkat teminat makbuz veya m ektupbiyle beraber ihale günü olası 

SALAMBO 
Postalsm'dadır. 20 - 6 - 935 perıembe günü saat 15 de daimi encümende bulunnıa· 

Y d 1..: ,..,,.__ ,_. p rt • .. G. F. - I. H. Alişan 125 Kr. 
ur un en ÇOK 01WJ1an ou spor mecmuaum aza esı gun- hdır. (B) (3321) 

leri mutlaka alınız. S kuruştur. Müracaat yeri - V AKIT 
Mdbaası-A~Ma~dd~ lk==========================~ 

72 6,40 

lSTANBUL Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

Sahibi: ASIM US 
V AKIT Matbaası - lıtanbul 


