
Japon Generalleri 
arasında iki ayrı 
düşünce belirdi 

Italya de·niz programı 
Londraya açıkça 

bildirdi 
- 2 nci sayıfada - - 2 nci sayfada 

c::::ı:===========-==============================-==--=====----===-== ..... ~-======--===--====-===--=-====-====-======:================:::===========:=:========1 
18·1 inci Yll ~· Sayı: 6284· 204 Idare Telefonu: 2!370 S A L 1, 18 Haziran (6 ıncı ay) 1935 Yazı lşleri Tclcfomı : 2·1379 O Sayısı 5 Kur 

Cumur Başkanımız 
Çubuk barajını ve Karagölü gez.eli: 
burası Ankar.anın yazlığı · olacak . 

Çuouk b'araJının yapılı §ınJ an bir görünü§ 

Ankara, 17 (Kurun) - Cümur dir. Atatürk Karagölde döl't saaı 
Başkanı Kamal Atatürk, dün ya • kadar kalmıı, kuşluk yemeğini o · 
nmda Bayındırlık Bakanı Bay Ali rada yemittir. 
Çetinkaya olduğu " halde Çubuk Duyduğuma göre, Bayındırlık 
barajına, oradan da "Karagöl,,e Bakanlığı, Karagö)ü Ankaranın 
gitmiştir. Karagöl, Çubuk bara - yazlığı yapmak üzere önemli bir 
jmm 20 kilometre kadar ilerisinde program .hazırlamaktadır. 

Arabistan ile . lngilter.~ 
arası dak· işler 

Akabe, Hicaz demiryolu, petrol imtiyazları, lngiliz 
tayyareleri meseleleri Londrada konuşulacak 

Emir Suut 
Suudi Arabistan veliahdi Emir 

Suut bugün, Londraya varmış o)a· 
caktır. Kendisi, ziyaretinin ilk on 
beş günü içinde İngiltere hükUme· 
ti tarC'lfırıdan konuklanacak ve a· 
ğırlanacak, onun gerek resmi ko· 
nukluğu, gerek gayri resmi seya · 
hali sırasında İngilterenin bütün 
ulusal hayatının her safhasını gör
mesi için her şey yapılacaktır. Fa
kat bu seyahat yalnız bir ke§f ve 
tetkik seyahati, yalnız sosyal bir 
ziyaret değildir. İngiltere ile Suu
di Arabistan arasında 1927 de 

mühimmi .Orak) ile (Maverayı 
Erden) arasındaki hududun çizil
mesi, Hicaz de.ımiryolu mukadde · 
ratının tayinidir. 

Bugün L°Maverayı Erden) ülke • 
sinin cenup vilayeti olan Maan ile 
~abe Maverayı Erdenin merkezi 

olan Amman tarafından idare o · 
lunuyor. Halbuki daha önce bu -
raları "Mekke,, tarafından idare 
olunmakta idi. Halbuki Suudi A· 
rabistan hükümaarı, Melik lbnis· 
suüt bunların' Hicazdan ayrılmaz 
parçalar olduklarını söylüyor ve 
bunların vaktile kral Hüseyin 

<Sonu Sa. 10. Sü. 3) 

Italyanlar 

Esnaf Bankası işi 
Devlet Şurasında 

konuşuluyor 
Ankara 17 ;( Kuru}l) - İstanbul 

ilbay ve Şarbayı Bay Muhiddin 

Üstündağ ile muavinleri Bay Ha · 

mit ve Bay Nuri haklarında, esnaf 

bankası meselesinden ve müraka -
bede ihmalden dolayı Devlet Şu -

raıı mülkiye dairesince verilen 

lüzumu muhakeme kararı, yakın -

da Devlet Şurası umumi heyetin -

de müzakere edilecektir. 

Birinciler 
Okullarını en iyi 
derece ile bitiren 

çocuklar 

Muza/fer 

, Bu yıl lise ve 
orta okullarımı· 
zı en iyi derece 
ile bitirmeğe mu
vaffak · oİan 
gençleri ' arka-

• da~larına 
· yurtdaşlar;,mı · 
za tanıtmağa de 
vam ediyoruz . 
Şimdiye kadar --

. Vefa, · · lstanbul, ~ Namık 

DarüŞ§afaka ve Galatasaray lise
lerinden birinci · çıkanların resim-

lerini basmı§tık. Bugün de Pertev
niyal lisesinin fen ve edebiyat ko
lundan birinci çıkan üç gencin 
resmini görüyorsunuz. Bunlardan 
Celal ve Namık fen kolunu,, Mu
zaffer edebiyat kolunu pek iyi de- . 
rece ile bitirmişlerdir. Kendilerini 

. kutlularız. 

"Beyaz rahibe,, gel 
Lilyan Giş'la kızkardeşi ses1i si 
madan hoşlan~adıklarını sölüyo 
"Beyaz Rahibe,,· 
ve "iki Yetime,, 
isimli büyük ses
siz filmlerin ar
tistleri olan iki 
Amerikan sine
ma yıldızı Lil
yan Giş ve Doro
ti Giş dün şehri
mize gelmiş, Pe
rapalas oteline 
inmişlerdir. 

. Sessiz sinema

nın en yüksek 

yıldızlarından o

lan bu iki kız
kardeş, dün Ye
şilköy açıkların

da karaya otu

ran ltalyan va

puru Pilsna ile 

Atinadan gel
mişlerdir. 

T amnmış sine· 
ma yıldızlartnın ~ Lilyan Giş ve Doroti Gi§ otelin kapısın 

bir seyahat arkadaşları daha var- Sesli sinema çıktıktan son 
dır. O da kadındır. Ve üçü birden tercih ettjk. Sesli sinema 
şehrimize gelinciye kadar birçok ce, bizce, tiyatronun takli 
yerleri otomobillerle gezmişlerdir. fena bir tiyatrodur. Sessi 
Fakat artist kardeşler, otomobili kendi başına bir san'atti. 
idare eden üçüncü kadm arkadar 
lariyle otomobili Atinada bırak
tıkları için fehrimize yalnız kendi
leri gelmişlerdir. Şehrimizde per
şembe gününe kadar kalacaklar
dır. 

Dün kendileriyle Amerikan si
neması hakkında konuştuk. Gerek 
Lilyan Giş, gerek Doroti Giş, her 
kisi de sinemayı bırakmışlardır. 

Diyorlar ki: 
- Şimdi tiyatrodayız. Beş, altı 

senedenneri sahnede çalışıyoruz. 

-c.unun bırıntle ~~.,i 
geri aönecek midir? 

- Belki müzikli bir se 
ma olabilir. Yani konuşm 
sızın yalnız müzikle bir f 
yolda bir temayül Ameri 
lirmiştir ... 

Türkiyenin de çok iyi 
Giş kızkardeşlerden Doro 

lidir. Ingiliz pasatortu ta 

<Sonu Sa. 10. Sü. 3J 

Bir Fransız torpido 
dün şehrimiZe gel 

Pran3ız torpidosu Verdun dün 
lima!:&ıntza gelmiş 21 top atımile 
şehri sclamlamrf, Selimiyeden ay
ni surette karşılanmıştır. Torpido, 

(Cidde) andlaşması imzalanmış, 

ve bu aııdlaşma iki tarafın ilgele · 
rini tanzim etmişti. 

, Tophane önünde demirlemiştir. 
Bununla beraber iki taraf ara· Kumandam !bundan evvel Kepar 

etmi~tir. Amiral Rive dün 
vali vekili Bay Rükneddi 
bul komutanı General 1 
deniz komutam Bay Cem· 
ret etmiştir. Öğleyin Fra 
çisi gemiye gitmiştir. Öğl 
ra İstanbul vali vekili ve 
danı ziyareti iade elmişle 

smda henüz hallolunma.mış bazı ve Kasar torpidolarile şehrimize 
ın.eseleler vardır: Bunların kimi geimiş olan Amiral Rivedir. 

1 
Ctdde muahedesı tarafından son· ı Torpido geldiği zaman Fransız 
raya bı~a~ılmış, diğerleri hu mu • -ıa§konsolosu Baz Hanriyo ve de-
ahedenın ımzasmdan sonra ortı-. - "1 talyar.!tfr i!ı-itre yer!ilmni a knliğe cJ..,tırmtt.kta, harp olaüğu niz ataşesi yüzbaşı Ruş gemiye gi· 
Ya çıkmıştır. ~ vakit bı:nl.uı Habeılerc, kaı1ı ıöndermelı i(,in l:~:ırf.-ı.ma.ktatlırlar. I derek amirali selamlamışlardır. 

Cidde muahedesi tarafmdan Yub~ki rcnrn, brmon irin hazrrlanmCJ Eritreli, ıör.nfrge os!.·er!eri.ni Sonra a.miral, Fransız elçilik bi -ı 
r kıla meselelerin f"..O lt.nlyan snbaY..ıri,, büt:nıc $J;;sı..i yot. J ı1asında elçi Bar. Kamereri ziyaret 

Fransız torpidosu cu 
öğleye kadar limanımız 

cak, buradan Varnaya gi 

Bugün gemi amirali ve 
rı şerefine şehrimizdeki 
kulübünde bir ziY.af et veri 
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işaretler_l 
Kral dostluğu mu? 
Liberal demokrasi 
düşmanlığı mı? 

Yunan •aylav •eçiminden ıon· 
Bar cinayeti davasındaki hadise 

ra günün meselesi §Udur: 
"- Kral gelecek mi, gelmiye

cek mi? 
Kral gelecek diyelerin kar§ııın

dcı ıeçkide krallığı ileri sürdüğü 
rçin kaybeden bir parti var. Bunun 

lstanbul Ağırceza hakyerini ret 
isteği, reddedildi ! 

anlamı ıu olmak lazımdır: Yunan Kocaeli ağırcezası, suçlu Adilden 100 lira para cezası alınmasına karar 
Yurdunda kral bir seçki konusu 
olmuı, fakat tez kazanılamamıf- verdi· Acele itiraz üzerine, iş Adapazarı ağırceza hakyerine gitti 
lır. --------- ----- "Kutu,, barında bi, eğlenti so • 

nunda, içki parası meselesinden 
çıkan kavga üzerine Adil isminde 
birinin kavganın önünü almak is· 
tiyen çalgıcı Samiyi öldürmekten, 
İstanbul ağlr ceza hakyerinde du
ruşması yaprldığı, bu duruşmanın 
son safhasında suçlunun hakye · 
rine verdiği bir istida üzerine, du
ruşmanın durduğu ve bunu takip 
eden muamele yazılmıştı. 

Fakat buna aykırı bir ruh, bir 
emel var ki kralın Yunan yurduna 
gelmeıine imkan bırakıyor. Bun
lara göre seçkide kaybeden kralcı 
parti lidJrin sevinuizliğinden kay· 
betmiıtir. 

Yunan yurdunda krallık sözü
nün sık, aık dolQ§maıına iki ıebep 
bulunabilir: 

l - Yunan halkının liberal de
mokrasinin, bölüklü, parçalı, par
tili, sınıflı, rejiminden bıkmı§ ol
duğunu anlatmak için kullandığı 
tek kelime, kraldır. 

So:.yal aykırılıkları ıırtmraya 
kamçılayan liberal demokraıi de
jenere olduğu kertede, derJlet or
ganlarını, ulusun rahatlık tJe gü
venini ortadan kaldırmı§tır. Parti
cilik orduda isyanlar yapmı~, si
vil daireler parti münakQ§aların
dan başka her §eye_ kar§ı kapıları 
kapamı§, bir sürü kötü, politi.s
yenler ulu•un bütün gücünü, ra
hatlığını kendi emelleri için göz
lerini kırpmadan boğmu§lardır. 
Siy!'Ual rahatsızlık, ekonomik ra
hatsızlıkları tamamlamıştır. Halk 
her yerde böyledir. Kötülükleri 
izah için tabirler üzerinde •ıkı bir 
surette durmaz. Onu derhal ad
landırır. Liberal demokrasinin 
Yunan yurdunda en göze batan 
şekli, halkla teması olan taJ•alt 
cümhuriyettir. Binaenaleyh kö
tülükten dolayı meml saydığı cüm
huriyet lalı altında liberal demok· 
raıidir. 

NitEt'ıim son ihtilalden önce de 
Yunan yurdunda hükumetten bü
yük yetgeler istenmişti. 

il - Kral istiyenler halkın bu 
p•ikolojisinden iıtilade eden dış 
politika ajanları olabilir. Liberal 
demokrat politikacıların eline dü
.§en memleketlerde çok kez dış poil 
Ci;~!'!da iç pilitika gibi büyük fi
nansın ve büyük finans arkasın

daki drş politika merkezlerinin e
lindedir. 

Yeni fiyatla 
Fabrikalar pıqasaga şe
ker çıkarmıya başladı 
Şeker fabrikaları dünden itiba· 

ren piyasaya yeni fiyatla şeker çr 
karmrya başlamışlardır. 

Kesme şekerin toptan kilosu 28, 
toz şekerin kilosu 25 kuruştan ve· 
rilmektedir. Bu fiyatlara nakliye 
ve diğer ücret]er eklendikten son
ra ke!.me şeker 30, toz şeker 27 
kuruşa verilecektir. 

Dün belediye tarafından bütün 
'ubelere bir yayım gönderilmiş, 

bunda ~eker fiyatlarının toptan fi
yatları bildirilmiştir. 

Şekeri fazla fiyatla sata.nlar 
hakkında ihtikar kanununa göre 
takibat yapılacaktır. Belediye mü· 
fettişleri, belediye zabıtası me -
murları bugünden itibaren şeker 
fiyatlarını kontrola başhyacaklar 
dır. 

Mühendis Okulundaki 
hadise tahkikatı bitti 
Mühendis mektebindeki hadise 

tahkikatına ait evrak vilayet iC:la 
re heyetine verilmişti. Heyet bu 
husustaki kararını vermiştir.Mekte 
biıt idare müdürü bay Sırrı ile pan 
siyon müdürü bay Celalin ve am
bar müdürü bay Faiğin ihmal ve 
terahlden lüzumu muhakemeleri • 
ne karar verilmiştir. Muhasebeci 
ba}· İbrahim ile mektebin müba -
yaat komisyonu azaları hakkında 
men'i muhakeme kararı verilmiş -
fr. 

Ayvalık sabuncularının 
şikayeti 

Ayvalıklı sabun fabrikatörleri . , 
lstanbul afyon fabrikalarında ya· 

Suçlu Adil, verdiği istidala du· 
ruşmasının başka hakyerinde ya • 
pılması isteğile İstanbul ağır ceza 
hakyel'ini reddetmişti. Bu itibar · 
la, vaziyet şimdi iki cepheden mu· 
ameleye tabi tutuluyor. 

Hakimlerin reddine ait krsmm 
tetkiki ve karara bağlanması Ko -
caeli ağır ceza hakyerine hava1e 
edilmiş ve Kocaeli hakyeri, bu işi 
bitirmiştir. istidada hakimlerin 
ı·eddini mucip kanuni sebep görül
memiş, bu istek, reddedilmiştir. 
Ortada kanuni bir sebep olmadan 
Davasına bakan hakyerini reddet· 
tiği için suçlu AdiJden yüz lira a
ğır para cezası alınmaauna karaT 
verilmiştir. 

Red ve mahkumiyet Adile bil· 
dirilmiş, Adil, acele itiraz yoluyla 
yeni bir müracaat a bulunmu_tuı·. 
Kocaeli ağır ceza hakyerinin ver-

diği kaı·ara itirazı, Adapazarı ağır 

ceza hakyeri gözden geçirecektir. 
İstida, oraya gönderilmiştir. 

Diğer taraftan Eskişehircleki 
temyiz birinci ceza dairesi dava · 
nın nakJi yolundaki isteği tetkik 
etmektedir. Henüz bu cihetten bir 
karar ve1'ilmiş değildir. 

Karısını öldüren balıkçı 
Eyüpte karısı Ayşeyi öldürmek

ten suçlu balıkçı Azizin duruşma
sına, lstanbill ağır ce:ıa hakyerin
de dün sabah devam edilmiştir. 

Müddeiumumi ceza istemiş. 
müdafaa yapılmıştır. Karar bildi
rilecektir. 

pılan sabun1arm Üzerlerine Ayva
lık diye yazıldığını, bu suretle sah 
tekarlılt yapıldığım ileriye sür . 
mektedirler; bu is İstanbul sabun Apartımandaki hırsızlık 
fabrikatörlerinde~ sorulacaktır. Şehzadebaşında "Letafet,, a-

Büyük Harpten •onra küçük __ ...=.=. partımanınm kapısını kırarak, ecza 

Ekmek narkı 
Dokuz kuruştan on 
kuruşa çıkarıldı 

Buğday fiatJarmm son hafta 
zarfında yükselmesi üzerine Is -
tanbulda da ekmek fiatının arta
cağını evvelce yazmıştık. Belediye 
nark komisyonu dün toplanmı?, 
zahire borsasından ahnan buğday 
fiatlarını gözden geçirmiştir. So • 
nunda dokuz kuruş olan ekmek 
fiatını on kuruşa, on üç buçuk ku· 
ruş olan francala fiatım on dört 
kuruşa çıkarmıştır. Yeni nark ya· 
rm sabahtan itibaren on bet :JÜn 

muteber olacaktır. 

İstanbul beled~yesıııden ~ 
Haziranın on dokuzuncu gü • 

nünden itibaren ekmek on kurU§ 
fran~ala on dört kuruştur. 

Buğday geldi 
Dün lstanbula 411 ton buğday 

gelmiştir. Yumşak buğday, altı kUı

ruş on paraya, sert buğday iıe be§ 
kuruş iki buçuk paraya satılmı§ • 
tır. 

Esnaf bürosunun hesabına 
bakılıyor 

Birleşik esnaf bürosunun, 1933, 
1934 yıllarındaki hesaplarının ka· 
rışık olduğu, arada 102 bin lira • 
nın yolsuz sarfedildiğini ve bu 
hesapların temizlenmesi için beı 
ki§ilik bir tasfiye komisyonu ıe • 
çildiği yazılmıştı. Bu komisYon ça• 
hşmasmı bitirmiş, raporunu tecim 
odası yönetim koluna vermiştir. 
Oda yönetim kolu, bir muhasip 
kontrolörü büronun hesaplarmı 
tetkik etmeğe göndermiştir. Bu 
muhasibin de vereceği raporla, 
birinici rapor karşılaştırılacak, o
na göre bir karar verilecektir. 

F ord kaçakçılığı 
duruşması 

F oı·d acentasında yapılan güm· 
rük kaçakçılığı, duruşmasına dün 
sekizinci ihtisas hakyerinde de -
vam edilecekti. Fakat hakyerinde 
tercüman bulunmadığından du .. 
ruş~a başka güne kalmıştır. 

devletler Üzerinde büyük dış poli· lü bir yurt kurulmuş olmaz. Ulus deposu sahibi Mehmedin eşyası • 
tikal!'rın nasıl etgeler yaptığını rahatlığının sebebi değildir. nı çalmaktan suçlu Hayik'in du • 
görmek mümkündür. Zaten ıiya- Gerçe dost, kom§U devletin ruşmasına lstanbul uçuncü ceza 
ıal tarihin iinsüz ve sonsuz bö- iç rejimine karı§mak bizim harcı· hakyerinde dün devam olunmuş· 
lümlerinden biri de saltanatların mız değildir. Fakat görünüşün ve tur. 
ba1ka sarayların nüfuzu altına a- gerçeğin ne olduğunu anlamak is· Bu husızhk, geceyarısı olmuş- Esnaf federasyonu 
llnmaları için yapılan entrikalar, tiyenle·· bu realitelerle kar§ılac:a. tur. Hayik, "Ben yapmadım, , dı' - E f f d · :s sna e erasyonu nızamname-

çalı<:manlar deg"'ı'l mı"dı"r' caklardır. yo 0
•• Dtıı·uşnıa şahı't ·"'ag"' ırılmasına s· h ı · d -s • • :. ı azır anan tecım o ası yönetim 

Hala, Macaristanda, Avuıı:tur· Sadri Ertem kalmıştır. koluna verilmiştir. 

yada ve Yunanistanda krallık me· ==-=========:::=========================================================~~==::::======== 
seleleri dış politikaların birer par· 
çası halindedir. 

Yunan 'f:lusu tarihinde kral· 
lıktan hiçbir /ayda görmemi§tir. 
Hatta Yunan erkilliğinde bir rol 
sahibi, bir ulusal, bir güç bile de
ğildir. 

Yunan uluıu ile Yunan kralla
rı arasında münasebet hemen hiç 
Yok gibidir. 

- ~ 
' 

Bunu bir tarafa bırakalım, kral 
lığın .,ikayet edilen liberal demok-
rasinin önüne geçeceiini sanmak Ankarada Polonya elrilik binasında bir yangın çık ·· J·· ··1 " t'" · .1 k , · "' I d l l • .. . .. . • ~. mış, ıon uru mu§ ur. "'" ara ologra çımızın 
cıkylan t§ ~ur: b'Krall1ık gen ~'!'- gonderdıgı re11mlerden bırı bu yan grm gösteriyor. ikinci resimde, An karaya giden Be§iktaf takımı, An· 

fne e, otorıtelı ırdev et, tek yon- kara tak r ·ıe b' d .. ··ı · · ım ı ırara a goru uyor. 

1Gezintiler1 
~ ~ 

Bacak ve baş 
Kavgası 

Mau Velle. Litteraires, •on ıa
yılarının birinde derin bir konu· 
mun sınırlarını çizmeğe uğra§ı

yor. Bu konum, beyin verimlerin
de Fransız gençliğinin ölçüsünü 
aramaktadır. Adını saklayana
dam, li•e, ve Sorboncı gidenler
den, özel okullarda okuyanlar
dan, Ekol Normallı gençlerden 
seçtiği kalabalığa sorgular dağıt

mtf. Bunların içinde dü§ünÜ§ tari
hinin Yunan kaynaklarından bu
güne kadar geçirdiği deği§meler 
gibi ağırları var. 

"Viktor Hügo,, nun, "Jid,, in 
ha;..gi eserlerini okudunuz? Kla
siklerden kimi beğenirsiniz? gibi 
pek •udan olanları da var. 

Sava§ sonu bütün dünyada 
yepyeni bir dü§ÜnÜ§Ün türediğini 
bilmez değiliz. Bunlar ara11nda 
sivri akıllılığın deha sayıldığı da 
gizli bir §ey sayılamaz. Oskar 
Vayld, Jid gibi belki çapraşık, 
çetin fakat gerçekten büyük a
damların yalnız kötü taraflarını 
gören, san'ata afyon dumanları
nın arkaıından bakmağı ülkü bi
len bu deli§men çocuklar, meğe1' 
umduğumuzdan da çokmu§lar. 

Yukardaki sorulara: 
- Bilmiyoruz. 
Dememiıler. · 
~Vah, vahi 
Diye içlerini çekmemi§ler t1e hig 

olmazsa yüzlerini kızartan bir it• 

tançla boyunlarını bükmemifler~ 
anlatılmaz bir utanmazlıkla: 

- Siz, eski ku§aklar, çok oku
dunuz. Gövdenizden çok baıınız 
çalıfh. Genç ytJ§larda olgunlQ§tı
nız. Neıeniz ıöndii. Sıska -yapılı 
adamlar oldunu%. Bizler Bizin gi-
bi yapmayacağız. Çünkü fitiz 'ba
caklar üıtünde balkabağı kadar 
büyük bel§lar tCl§ımak iıtemiyo~z. 

Demiıler. Soran zavallı, lafını: 
- Bu saçmalar karıısında ne 

diyeceğimi fa§ırdım. Söyliiyeceli 
fey bulamadım. Sözleriyle bitiri
yor. 

"Karliye Laten,, de, her §ey ol
mak isterken, hiç kalmıf uçarılar 
eksik değildir. Eğer bu uğur•uz 
hükümler, o türlülerin ağzından 
çıkıaydı, omuz silker, geçerdik. 
Fakat ne yazık, ki bunların arasın• 
da "Ekol Normal,, liler gibi bütürı 
bir yurdun çocuklarına yol göste
recek olanlar da var. Yer yer Eie
liren belgelere göre Fransız top• 
luluğu büyük bir sarsıntı geçin• 
yor. Yeni biT Jevri.min e§İğinden 
mi geçecekler, bilinmez. 

Yalnız şu var ki yeni yetifme· 
lerdeki bu bilgi dü§manlığı, nrtı'll 
kuru bir teıhis ile ardı bırakıla· 
mıyacak kadar kocaman bir en· 
ginlik doğurdu. Bunun· köhünii 
bulmak, §Ura&ında buraaında ya
ra gibi açılan kanlı çiçeklerin han
gi oluklardan beslendiğini anla• 
mak gerek. 
Bizde de böyle diiıünen, bilgisiz-

liği bayrak yapnuı.k iıtiyen, ıözüm 
ona, ileri gençlere raslıyoruz. A
ramızda bir inkılap bekçisi kuru· 
miyle dolCl§an bu zarJallılar inkıla
bı yapanların: 

- Bilgi, yalnız bilgi, hep bil-

gi! 
Diye seılencliklerini olsun duy .. 

muyorlar. Sıska bacaklar üstünde 
kabak gibi §İtkin bQ§lar lQ§ımak 
göze hoş görünmiyebilir; amma 
unutmamalı ki fil baldırları üs .. 
tiinJe kürücük lrokmuş bir balıli 
bel§ından daha iğrenç hiçbir §eY. 
yoktur. 

S. Gezgin 
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katından d~ıtü fi 3finci liste 

B.eyoğlunda Yeni~hirde. otu • !i ı - 6-tcv&uk - Doğru, belgm 

;: ::= ~~1='==b~~: Bir lô.stik fabrikasına giden mektup/~ d~~;:e~~~~;;:_::::jği .. 
dinci kattan dütmüt, aai ayajı: kı· ----~-----_.,...-- ,U Kurunu ı.;uata-Ortaçağ 
rılnuıtır. Yaralı &yojhı hutane • . l )) • •• •• ı • ) • Af • • d B Kurunu ahire - Son çağ 
aine kalclırılmııtır. KUltlk lflErj en suru en gız 1 yon ışın e H Asrı ha:ır - Yeniçağ 

YANGJN ~ANGICI 6,500 çocuk bazı istekler! Yugoslavya ile yaptığı- ı: ~=::~!~uıak Karal>aa mahalle.inde kömür· z S 
-y mız anla_ cma tenkit · an - aw cii Bahaddin IOkaimda Seyfinin lstanbul ilkokullarını Üçüncü ceza hakgeri bu r • 5 - Güzide - Seskin 

erinde oturan Omıan ile kansı bitirip çıktı /-' ı.. fl b k edilmemiştir ft NÔT: Gazetemize oöııdcrilecek gtr 
Zehra ateı yakarken manpldan llk olmllarm engel amaçları go aa uır avaya a l• Son Türk - Yuroelav afyon lzılarda bu kelimelerin osnıanlıcalcr 
aıçnyan kıvrl~rm J&lllUI çskmuı • yor, sahit dinliyor anlaımaıının konuımaları aıraaın· n kullamlmanuısmı rict1. ederi:. 
na sebep olmuı, fa.kat Yetiti.lerek clünB~i~~!hrimiz ilk okulların • "Cizla~t,, listik fabrikaıma da, Kamutaycla Afyonkarahisar 

1 
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ateşin ba§ka yere sreçmeainin önü dan 6500 den fada talebe çıkmıf· ıiden bir mektuptan çıkan biT da· aaylavı bay Tiirkerin ıöy'lediği ıöz OKULLAR 
alımnlfhr. n.ya, lstanbul iiçüneü ceza 1'akye· lerin bazı nqktahrrmı uyu!turucu ~ -
B1R1BlRLERINI DOVMUŞLIR tır. rinde bakılıyor. Bu mektup iti ile maddeler inhiaa.rr aenıe& direktö • 

Aksarayda Sofular mahallesin· 90 yeni öğretmen çıktı beraber, daha önce fabrikada tu· rü bay Ali Sami §Öyle iah etmit· Deniz Lisesine 
girme şartları Cle oturan kunduracı Sala.haddini· Öğretmen okullarının aınaçla.. tulan ve sonradan muameleye ko· tir: 

le enitteıi Fahr~ B4lıkpazarında rı dün bitmİ§tir. Şehrimiz kız ve nufnuyan bir zabıt kiğtdı da, aor "- Afyon ıaylavt bay Türke.· 
oturan lbrahim ile kavga ederek erkek ôiretmen okullarından bu gu rnevzuunu tetkil ediyor. Mek • rin Ka.mutaydaki aöylevinin bazı 
biribirlcrini dövmüt ve yaralamış· yıl 90 dan fazla talebe çıkmıttrr. tup İ!indeh dolayı açılan da'Ya · mahafilde ya.nlq anl&fıldıiı gö • 
lardır. Ba.kanlrk bu talebin bir kıımını da, bunu :zımnında bazı iatekler rülmüştür. Bu ıöylev Türk- Yu -

ıehrimizd~ açılacak yeni ilk okul ileri ıürüldüğü iddiası Yar. Şimdi ıoılav afyon mukaveleainin taadi· 
B1R ARABA B1R ÇOCUGA öj.retmenlilderine, bir kısmını da duru~a11 yapılan Eyüp maliye kinden ıonra afyon mevzuuna te• 

ÇARPTI dijer il okullarına tayinı ~decek • tahıi) ı:.ubesi memurlarından Ke • maa edilm111. olmak münaaehetile 

Okul yatılı ve parasızdır. Alına
cak kimselerin en a:ı: orta okulu bi• 
tirmit ve yatı 15 den küçük l 7 den 
büyük olmamaaı lazımdır. Sıhhat· 
leri deniz itlerine uyıun olduğuna 
dair askeri hastanelerden birindeıt 
bir rapor getirmeıi J&rttrr. OMüdar (' Hikimiveti Mitlire :x 7 

J tir. maldir. aöylenilmittir. Hedefi. Avnıpada lstanhulda bulunanların doğru· 
dan doğrunya Heybeliada Deniz 
lisesine, dı§anda bulunanların da 
aıllerlik tuhelerine baJvurm.aları 
lazımdır, Y azıhna zamanı l>ir teırı 
muzdan otuz bir teınmma kadal"• 

caddesinden tek aıllı Dil' arahaıı yerini değiştirmek isteyen Hakyerinde birkaç şahit dilenil· Türk afyonuna karıı muhalif bir 
ile ~ekte olım Bay DenıM 'Y~ öğrefmenJer di. Adolf, maliye memurlanndan durum alanr, afyon mürekkeba • 
eli ~mda Burnaa adlı bu socu. Zeki, şube amiri Sezai, komisyon· tı fabrikaları kartelini, tenkittir. 
ia sarparak \aq.ndaa yarala•14 · Lise, orta ve ilk okul öğretmen· cu Osman Nuri, fabrika muhasibi Yoksa bazı okuyucuların anladığı 
m. Bay Demtr yakalaamıflu~ !erinden olup ba§ka bir okula a- Samucl ... Ba§kan Hikmet, bunlar ;ibi Türk - Yugoalav anlatma • 

OTOMOBiL KAL\LAIU tanmak iıtiyen öğretmenlerin bu dan dava mevzuu ile iliJiii olan ımı tenkit deiildir. Müıtabıiller 
Köprü üstiinde pzete talan isteklerini haziran ıonuna kadar hususlara dair etraflı ıurette iza • arasında anlatma vücude getiril • 

Nuri, kar§ı tarafa geçerken 2028 kültür direktörlüğune bildirmeleri hat aldı. meıi bilhaua müıtehlilderin kar -
numaralı otomobr~ Huriye çarpa - lazımdır. Eyüp maliye tahıil ıubeıi iımi· teli karıısmda zaruri olmuıtur. 

dır. Girmek istiyenfn güverte, ma· 
ltine, hava Jmrmlanncfan hangi • 
ıinde çatııacağın1 okqfa vereceji 
istidada :razmaıı lazımdır. · d h fif "-- Tem-uzdan ıonra kültür direk· h" ı· ... · H ı· rak yüzun en a çe yarauıı.mı§ · ·'" ri Sezainin !a ıt ıgı, ay ı uzun Türk - Yugoalav teıekkülleri b~-

tır. Şoför ömer yakalanmıJtir. törlüğüne yçılacak l>atvurmalar sürdü. Baıkan Hikmet, bu ara· bibirine dayanarak tam bir ahenk 
Okula girmek için ıu belrele

rin retirilmeıi rerektir: 
Calatada Emekyemez mahal · Oikkate ahnmıyacaktır. da tunları sordu: halinde çalı,makta ve bu anlaş • 

Jeıinde oturan dört Yatmda tlya Şeluinm: ilk tedriaat kadrosu - Fabrikaya gidilerek bir za · malarile afyon çiftçilinin ıüçlıen~ Şahadetname, nüfuı kiiıdı, &• 

!t kiiıdı, ııhlıat raponı, fotofraf, 
bir istida. ile a&r ya9mda Jako ŞiJhane cad- tlıa ajmtoı aynıda kültür direk • bıt tutulmu§ mudur? dirilmeıi için uğratmaktadırlar. 

tAWM bav Melıımt Eminiıı b-b.n-deıinden ICarır tarafa geçerlerken -~ " -s- - Evet! iki müstalnitin bi:rleımeıinden ha· 
toför Petromm idaresindeki 97() lığı altında toplanacak bir k<>111iı· - Bu zabıt muameleye koruıl • ııl ol•n gücün her iki tarafa fay· 
numa:rab otomc1lnl lıer iki çocuğa yon tarafından hazırlanacaktır. ~u ~uı:? 4'a \enam etatıekte oldağu maftak· 

Bununla beraber okıım• zama· 
nında okuln-Utrkettiklcri takdirde 
kendil rine pı an ma rafları a · 

çarparak yarafannJhr. Yuah ~o · limir ltöYJerme çagtnfan _ Hayır! kaktır. 

cullar Senjorj hutanesine kaldı· talebe _ Neden muameleye konulma· Keyfiyeti lriikiımetimiz "" Yu-
c:leyfJCeğine dair de bir taahhüt • 
name vermek gerektir. 

lır. 
rılmıılar, Şorör Petro yakalarimıı· bmir köyle.rinde tetkikat yap· mıttır? IO'llaTya yakından tetkik ederek 

nıak üzere lzmir ilbayı tarafından - Zabıt, f a.brika defterlerinin eaki anlqmayı daha 1A1lll •d . Yaş meyva ve sebze 
çıkaranlar NARA ATMIŞ 

Kumıpafada oturan B.ahattin 
fazla ıarho! olarak sokakta nara 
at.uken yaka.lanmıftır. 

SOKA:KTA DöVÜUMÜŞ 
Tarlalqmda oturan lı,. poliae 

DafHDaralc Abdallaa 80bğmdan 
ıeçeriıen J imyir ile Vaıtaki tara • f--. dönltfiiiünii iddia etmi!, 
h illi kiti ya}alaauak taWUka· ta..,.. ...... 

GOROLTO ÇlKARMIŞLAR 
Biiyü.kderede piyaıa cadde.in

de ıarllot oldafdan nlde gürültü 
yapan ve bu aTadıl: Mmtafa adlı 
irimi döYen toför Etem ile Ekrem 
~kalanmrılardrr. ... 

Adada çiçek ıergisi 
Büyük.adada 22 haziran Cu • 

~rtcıi ıünü bil' çiçek aerıiıi açı· 
l~r. Serp pazar &ÜDÜ akta· 
mr lia.panacaktır. Pa:ıa.r sünü aa· 
J sekizde de Adada hir çiçek ıa· 
v~ı yapılacaktır. Birçok arabalar 
çiçeklerle ıüılenecektir. AraD&lan 
i.yi ıüaleyenler arasında müaahaka 
yipılacak, birinciye elli, ikinciye 
30, üçncüye 20 lira mükafat veri
lecektir. Milkaf at kazananlara 
d&jıtılmak üzere vilayet ve bele • 
diyece ellişer, Ziraat oda11 ile A • 
daları güzelle!lİnne cemiyeti ta • 
r:fından yüz elliıer liTa ayrılmıJ · 
tır. Sergide çiçek ve fidan aatıf ı 
,.&pılacaktır. iyi ıüalenmit araba • 
Iarı aeçecek he~t bayan Saliha 
Ruten Etref, IJayan Fatma Karlı· 
dağ, Bay Yunus Nadi, Bay Ali Rı· 
za, bay Lut fi Arif, bay Şükrü Es
mer, bay Cemal Nadir seçilmitler· 
dlr. Belediye, Akay, dağcılık Jdü
bü~ Adalar kaymakamı, otellel', 
arahec.ılar araba süıliyeceklerdir. 

d göste'rilmeıinden imtina edildiği det Ye daha kunetli olarak yeni· ıehrimiz üniversiteıi talebesin en 
40 ki!İ lmzire çağırıtpııttır. yolunda idi. Halbuki ayoi zaman- lcmitleı-dir.,, 

İzmir ilbaylığından gelen blr ela fabrikada bunları göıtermeğe ------- ----· 
Y &f meyva ve ıebze ihracatç.ı• 

ları dün Türkofiıte toplanarak, yat 
meyva ve ıebzelerin bir elden çık· 
maıı aorumunu konuınıutlar, bir
lik kurmaia ıöz.birliği etmiıler • 
clir. 

O ·•lahiyetli kimıenin o ıırada bu· Maliyede değişiklik yok! tnkerede bmıla.rm yalm:ı: niver· -
ıice tale&esmden değil ayni za • lunmadığı ~azılrnıtb· Bu itibarla Yeni maliye tqkilitı yçılaca· 
manda yülsek okur ta!ebelerinden ortada takibatı mucip ~esele yok- ğı, }N arada latanbtd maliy.eainde 
olabileceğini bildirilmiıtir. tu. zabıt, bu yü3den muameleye de birçok değişiklikler olacağı ya· 

konulmadı. zılmıttı. Maliye tetkilat kanunu 
ilkokul eliŞleri sergileri _ Bir imtina biclileaini uıWü Kamataym ba devreıinde çılma • lngiliz gezginleri 

Bea haftadanberi açık balu • dairesinde teabit eden bir zabit dığından ıöyleaen değişiklik~erin Aroma iıD:xtli npu:rl.& dün fU• 
Daa ilk okuıllarm elifleri Hl'Si1ai maameleye kon•lwaa, fabrik& i · yapılmaıına yer lcalmamqt.u. Böy rimize 50& İnıi6z ıezaini plmit-
düıı akpa kapıa•ıftır. Şehrimiz- çin bunun neticesi ne olur? le. olduiu halele yine h•anluUda alqam üzeri gitmittir. 
de ııı.lwl.an i3 ilk okul aeraiaini _imtina aa.hit olunca, fahrika deftsdarlık olacağı; memurların 9111!!1-•• .... 1!1111111!1---........ -.-.'!191111•-ıt' 
bir hafta zarfında 40 bin kiti gez· bu nokta.dan cezalandmlır. ve tahakkuk mi,&fetti~i.niıı adları !Ru 9ece nöbef9 eczane~e 
mittir. - Peki, 'bir de fU mektup itini değiJeceji rivayeti doJa9ma1cta • &: -

Kültür Ba.kanllğı ıergilerin da· anlatınız! dır. Dün bir muha.rririmiz alaka. • Samatyao: lla&Tu, Aba.rayda: 
ha. düzıün olma11 ve bu aerıi]ere _Burada muhakeme edilen dar makamlardan u,hkikat yap • Pertev, Karagümrükte: Suat. Şelre· 

miJıinde: Nazım~ Fenerde: Vitali, daba. verimli itlerin çıkmuı için Kemal, ıllhe arkacb.ılarından Şt-. mıı, bu aöyleMnlcrin ne derece Şehzadebaşında: Asaf, Be§iktatt&: 
gelecek yıl bir rehber huırlıya • naainin kentli.ine böy~ biır mek · cloir1ı1 old\lğunu ıonnuftu,r. latan· Sii1eyman Recep, Beyazıtta: Cemil, 
caktır. tup verdiğini bize haber vermitli. bul maliyetinde hiç bir ımetle hi~· Zayrekte: Yorai, Anlara cadd.tısinde: 
Hukuk fakültesinde sınaç Bu huauau bana bildirdiğine fa • l»ir deiitikl;k yapı.hnayacalctl1'. Bu E§ftf Ne§et. Sirkecicle: Befir ır ... ı, 

üm...ite ı.....1-1_ fakülteıinin hitlik ederim. Kendiımi yolsuz deiitiklik için yeni bir kanun çık· Galaıada: Hidayet, Beyeiluria: Kan 
~ l b. z~Leoa,l'a.qaltıda: Kan.kin.Kürk aözlü ıınaçlarına önü!11üzdeki per· 

Jen* rününden itrbaren batla • 
nacaktır. 

Siiz~ amaç)ua, yuılr sınaçla.r· 
da muvaffak olan talebe gil'ebile
cekt:ir. 

Öğretmenlerin gezisi 
Yaz tatili münuebetile öğret · 

menler birliii tarafından An.do
luya hir aeyabat yapıhmı onay 
giriihnüttiir. Bu aeyahat için dev· 
let clemD:Joll11n ye cleniz yollan 
itldmelerine llqnnahallfhar. 

Seyaı.t bir temmuzda ba,lıya· 
caktır. 

Bay <hmen 
Anlraradan telarimize ıden 

doğu vilayetleri birinci eıpektörü 
bay ~bidin Ozımen, dün Bum.ya 
wibniftir. Birkaç rüne kadar tek· 
rar fehrimize dönecektir. 

i ş yapmıyan, doğru ça ıtan ır ıne· maıı li:nm ıehaektedir. 
Ş. - · çüyan, Kurtulu§ta: Necdet Ekrem, mur olarak tanıyorum. ınaıının -·-•www ., , a , , -- -- *" "'"" _ 
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Kasımpaşada : Yeni Turan, Ha ıcı~ • 
bu yoldaki hueketini 'biıe haber iundan bahaetti ıni? funda: Yeni Türkiye. 
vermi! olm&11 da, bu dediklerimi - Hayır, biz bu iti hqka yer · 
teyit eder, sanıyorum. den duY.du~ Eaıen Şinaıiyi hiç 

Şahitlerden Oıman Nuri, f\lnla- tanımıyoruz! 
rı anlattı: Şahit "Cizlavet,, fabrikaıı mu• 

- Bu f ahrikanm bir ceza mae hui'hi Samuel de töYle dedi: - Evvelki gün ziraat n ticaret 11e-
luinden dolayı takip edilecek İj.. - Bu Kemal, fa'bribnnza ıel • ıaretinin elektrik pillerine fazla cere· 
çrktığmr duyduk. Şerikim Vehbi di, bizt.m fabrikanın altı ay kapa• yan gelınesinclett birdellbir& teller a · 
ile hen, iti takip etmeli üerimi • tılmaia ve on aekiz hin lira ceu · *et alıaiış, taüthiı IJir yaıqpn betbuaa1' 
ze almaiı diif ündük. F ahı-ikaya ya uinJabileceiini ileri iiirerek, üze.re iken cinrda dolapn bekçiler 
lrir kart aöndeTdik. Soma Muaevi "fabt hu iti Ouaanla Vehlrinin tarafından görülerek tedabiri lAziaı• 

17 tt.zlra11 1820 

ittihaz edilmiştir. 
bir tanıdık deliletile kencliam yaıshanaine miincaatla takip ye Bu sırada, nezaret civarında bula• 
prezante ettirdik. Ancak, bu İJİD hallettireJ,ilininiz,, diJe bise hir nu mektebi sanayidea elektrik mU • 
kendisine biirmetimiz olan ibra • adna nrdi. Hallnaki, biz cezaya lleacliai Tatyes efendi mahalli ..O· 
him Sezai tarafından dalul enel ujıoamunıaa aenep sönniiJor · ya yetişmi~ elektrik tellerini kesmek 
almdıimı öjreaince, biz: itin pefi- duk. Bu IÖalere aldınt etımeclik. suretile yangının önüne geçmiftir. 
ni lnralnnağı memnuniyetle tercih Muhakeme edilen Kemal, 1'u - Şehrenıanetfııe devredilmiş otan 

iare enciime1li11ôt a~kta kalan memur· 
ettik. şahidin if adeıine itiraz etti. Hak · lan din Dahiliye aearetiDe mitrad" 

- Maliye memurlarından Şina· yeri, batka birkaç ıahidin daha at edenk miinasip birer TUifeye t.a• 
ıi, hiç ıizin yazıhanenize ıeldi çairılmaıı için, dunıımayı beı yinlerini isttmi~le.rdir. 
mi? Böyle bir cezalı it bulundu • temmuz saat ona bıraktı. 1111ıııııııııı1111ı .................... ,,.. 
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Niller, artılı. Avra_. cleuletle

rinl )'.rt.rt ile )'mile Jeoleder di
ye ikiye a)'lrmai dofnı olmadığı· ,. .. ,,..,tir. 

Bir zamanlar deolet lrapuı, bü
tün Türi •••mmn •öuikefi 
~~· 1111. 

KURUft'IM •omanı : 22 Y•aan: A. lamel Ulukut 

Bu mektupla getirenden birine 
kimden aldığını hiç sormadınız mı? 
Binnaz, hemen ten Ye aahhatli 

bir Jm aibi, plerek, zıplıyarak 
Zenrinleri birer birer ~ yapılan itlen ebem- Polu m., Jolantlırmafa ••• odadan çıktı. 

6olagorlartlıl ~ ~yorlar, omuz ailldp 6u ""'"'""' lıaralı talnmından ol- _ 17 _ 

ril8t hareket ettilim için vicda • 
mm rahattır. Mea'ul edilecek bir 
İfİmiz JOk ki •• 

Bu aırada Binnu odaya pldi. 

Saltan Abclallah aklım OJDa- '*70rumu. dafamı •erfinlemiftir. • MEÇHOLLERLE DOLU BiR 
..,_.._ Aradan henis iki sb hile ıeç.- Gümlelilc •cpefe icatlar, lilıir MU~ 

Gideri memnuniJetinden parh • 
yorclu. 

SuaJm taraçumda dalla fasla llMDli._, ortadan 1ıra,., oltıiaia der.Uerine de ihti~ var. Polia mic:Mirl lmaa od•tl• çık-
lraı.-chlar.. bat1ıJaa 79'li malnlerden ve Y alnallfı MOenem "• 70lla mamn fınat bilerek aiftl -ra 

- BuJllnDl:I, eofracla lmauta
biliris. ~ 

Saltamn im kolam AWa..f -~~dea bazı. delilim. delil kit 
.... llılld kolaa .. Slltl AJte larmm • ........ ııonla. Ba tarlanın ölpimiinii 6Ui701 - itte do ........... ,_. .. 
llnll .. Ocl•una ............. ._..,. ara,...Jarla Mrllkte ı.. ,.,..,,... tll n.lla dla ••-n. ie'l'tilM.,. 

• • • P&DJO~ ela arar ,U,i ......,.or- Biitiin ••nfler, elleriıule........ ıisUldllile nrlıiıDı -uu . .;;w 

o ........... ,.. --- tehir 
eobklarmda dolaprak kendini 
........... IODI'&, (Sahatünni. 
ıam) denilen büyük meydanda 
konaklamııtı. 

O ciftl'Cla otvan zeqialerden 

Wıtmç kiti kanrsilıa --... .. 
.... •••clilerindan, ........... . 
na otmmuma a,m..k O... üç 
"'1lk n iltenmiı; seqinler Jan 
korka, JUi she ıirmek pJNtiy 
le derlaal üç bflJiik kltkü düpnan 
ı.....ndanlarmıa muine Yermit
lnL 

Bundan IODra ukerin bir Jua.. 
.. ....,., .tiler kı1m1 büJUk bi
nalara ,..rlettirili1ordu. 

............. ....... Jlirt kapı
.................... Jiy• 
c.k Claidmala hatl•mqlarclı. • 

... ..,.. ........ '-llllilıi: 

''- Korktutamuz ıibi deiil • 
IDİf. Yiyeceğimize vanncıya ka • 
ct.r •Gt&m11oı:lar .. .,, 
"- o. .... çok nazik. ço 

ı.w~ .... ...... Ea fmldr 7• • 
IJJ• MI• ıül...- ..ıa. ..,17m r,, 
"- Allaha çok fiildir .• Salta • 

ma salüm Ye iatibdadmdan br • 
baldak. Bundan IODra UzilntiİIÜS 
Ye ifkenceais )'&fl)'aC&iız !,, 

Açlıktan ulnn muhakemesi 
Ye usap 8*riit b'blli'J'eti kalma 
....._. ~ ldmae prm ne olaca -
lnu 1tllm$7orda. 

1span,o1.,...ıili altına si . 
rm .._lebtlerden han,ial ...... 
Wr nfah ye .. dete DYUflD"f 
ta? 

Uma Jdlarclanberi biriblrinf 
~ 1tiriWrİDİD ahbG op1ap 
....... En.tllüa hanedanı, DiJaqet 
Mitin memleketi ......... dit-
- ialil•.- ujratmcak ..... 'be 
Jlmisllk Ye ıeçimaizlik aaetwmlt 
ft .... .,.. .... 

bpılanm apnftl. 
• TUİ)'ele d6ten hir memle • 

ket hallnnm, içine aldıiı düt • 
•ndao refah Ye aaadet lleldeme
al ne kadar acı, ne kadar ıülGnç 
WrhaMhttll 

Artık, eobldarda: 
•- Vatan için kannnm döke • 

celizf,, 
DiJen mlcalütlerin Hlleri İfİ • 

tilminr• 
lepenıollar bir taraftaQ açları 

«IOJmıarken, .. taraftan da ..... 
Palerin ..ıtanm, mllllElerini, er
.ıs •mhvlarmı arattırarak, 1eni 
_ ... elilli laeJetl•le ....... 
.tôliatlJDI', Ye cleftarler, Yaikalar 
8-lade tapite ÇÜfl)'Ol'clu. 

Zeqia1er hll&...,. Wr "hüa
.. alJet,, .. ~ 1-llan. 

- C.mmn: clbi, mallatanm 
• ._,..,k i&ia MD•fbal'uJorlat .. 

lardı. ilk alada ealtana dalkaYUlc- laılcı, •~ oaite hdor, Atcdiiriün ,.ı ıibi belirten biıçaie 111t.:Altıll ..... .Wi ld: 
lak yapan methur bir pir, bunun /ıorulafa eoi ~eorinip dardalar. lluradan aıplqarak çıkan Bilmu ne - ~ milafir .......... 
arkumdan yedi •DIİD birclea ka- lliNllerdeJıi yeni hlimeler: mıydı? ,u.I WU,. • 
JIP olmufta. lııalm ikinci aüni Yenen = Galip Sivil memur ıülümıüyerek ce · Binnaz mah.w,.de fmlWıı 
alqamı, yerlilerden biri Elhamra Yenik = MailOb vap verdi: - lateclifim, claı. dolnan, 
aarayma Jiderek, aultamn veziri- Gazdikefi = Matmahı nazar - Doktorumuzun o kadar ma • mecbur old~ ıibi yapamadım. 
ne l'I tazleri a8ylemitti : Karalı = Mazannei ıu' haretJeri Tar ki! •. Hem bunlan göı Y almz en iyi çiçelderinisclen top-

- Ka;yıp olan zenıinlerin izi- Dergi = Mecmua termekiçin ne~ ne•kede hare ladıiım için affmızı rica ederim • 
ni huldum ... 86,.uk camiin arb o- Yalkız = Merdümgiriz ket ediyorlar 1 Meleli, biz buraya - Bütün haltane tizin olduk • 
dalarında bolul ID1lf bir halde ya- Ölçüm = Meaaba ıelmeJi kararlattırmudan önce, tan IODl'a, çiçekler neden benim • 
tı)'orlar .. Ve bu oclalarm kapıaı ltmak = Meple bizi almak için otomobil ıönderir- luyormut? 
önünde lapanyol nöbetçileri do- Çeyrinmek _Tavaf etmek ler.... Doktor buma ail_.. eö1lmı.;,,. 
latl)'or. • • • Doktor cludaldannclmki ma•lı ti. Biımu eofrada Cemil ile HU.. 

Bu adam aaraydan çıkar çık.. Bailfık = Muaf 1ulüm .... 8Jİ ka1betmi,..1e · DÜDÜD arumda «ıırmutta. C..i~ 
mu, emeaine ablan m-hul bir rinden kalktr, mua üzerimi• al- •mi memwa ihtar etti: ._ B&ilfıldık = Mmfiyet 
hançerle yere yuvarlanmııtı. A-..ı.a... dıiı bir kipdı Hümüye vereli. Bu - Sakın m iateyim demeJin, _......... ~ ....., oerııi· -·-- __._ _.___L. 

Biru 10ara, aara1a bir .,.._ aJen hllfı''flrlcıt. ld.tıtta ta tözler yuıh idi: yem.._ teruel iç--.inls. Ba 
adam daha ıeldi •• vmPı AbdU... ''Polia müclürii 1arm 1Ut on · hutanmin uaulü hafledir • 

Gaet.lerddl ~eoinnen'l.nn N d ? llmı ıirdü: Maan, ~en ,,,,,.,.,,,.,. da haatane1e plecektir. Yanında - e en 
_ .,._!_ ıel- .~-- -L1-- muktedir ımt polw.clea Htllnü Doktor ceYllP Yerdi: 
~ ... ....., au1111 tlewım etlecelıtir. 
~ hir füir idi. Siae biz • • • • vardır. Sidnle tanqaiak icin .. • - Mealeiimizin lllTL 
met~ aiW ....._., .wt. liyor. lterde slrlleıcek ltleirhıade Hüu;m ~etti: 

,_.._, •• tir. Sö le . onun büyük yarchmı olaltilir. Hüa· - öp, n sa, ~.Aisi ten-

~~~--~--~--·~=~~ · · bir · ~ kit edeceğim. Bildiiiaj& l>ir J.aa • 
,Uk camiin arkumdald odalarda • • 
hutalıktan ölenlerin ceeetleri Yar· çekinmez.,, 'J'~ ne diye :remek ~onmna?. 
dır. Kaybolcluja bildirilen un- * • • HACI YAŞAR AtiA - Ya, perhiz mi ettlrecetim 
..._,,evlerinde oturaJ91'lar. Muhtekir= Vurıuncu Hüanü bu Jeaimue•malan ev- zannediyorıunm? Bir ad-mm 

Bunları aöyliyen adam, lapan - ihtikar = Vurpnculak velkilerden daha laemli (mühim) hutalıiı YetİfmİJOl'lllUf da bir de 
1.0llar tarafından para ile tatala. YClfGlıi liallanndalri 11111ıanc:a- prd6. •kehanete diyecek Jok • iÇ kalım; bu ela klfi defilmit si-
nir, aaraya aiylenmeal icap etlen lalıla her Pn ICWClfmdfCl)Uo tu. "Hacı Y qar Aia,, adını bir bi ver iliçlan •• Nerecle ~ 
..,ı..ı ..._.emit bir ftllılllD .. F,.,.., hiilıameti 6orM .,.,,..,n- firma diJe bbul etıin; ba mektup hu halualık? 
dı. ';/....,,. iarıı lıain teJ6irla al· larm doktor tarafından yanl .. p - - AJ, iliç ela wnaiyecek mi • 

Saraya ilk afc1ea ve çıJcmca • • • hülmnünü venin. Fabl bir ..,i ol• ıinis? 
hançerle 'ftlftllan ... mm .aderi maman evvel bilecek delil ya! - Ne mflnuebet ı Soran ..... 
hakikatten bqD Mr 197 ifade et· Aytar = Muhabi~ Haydi, Hacı Y qar Alanm Yarlı - hm Binnaa, dUndenberi atzıqa 
miyordu. BGytik ciüidln mednH DuJJD&Ç - Muhbır ima inamm. Bu ...-ıl bir adam ol· ilaç DJIDUf mu? 
kıımmda Ye hoclrum btlanncla Bu Weri Pw aylCIJ"llftU biz, mahdll' ki bö,le alda cluraunluk Bianu hemeıa bairiı: 
•1111:1 müaliiman ceaetlWI ftrdL. mUtapla •önderdi. verecek iti• 1apıyor, koakoca bir - Ben lautıa delilim ki i1lç i--
Oclalar fiipheli ki1111elerin boiul- G..,...;.i11 ..... ~arı kızı •nahlar deliiinclea abr sibi, çe7ba. 
-. atetleriyle clolmafta. laisWr 6ilpt iaptrnl_,_. bir hutane koftf'llldan çekip çı - Doktor t.tik etti: 

Valdlle (Kara Rahip) tarafm· • • • karıJor. lla1lueur ba •maada -Talril, hata detiWnisı fa. 
claıi adlan teapit edilen ne bclar Mukavemet = Dayanmak. da- bUlllara inanılır mı? itte battan kat bafb Jerd• olaaJdnm, afi " 
........ i adam..,.., hepli birer J&nDD hata meçlatilerle dolu bir -.de· Jettir di19 kuwtet ...,.ıarı, pna. 
birer toplanıp - Jdmaeye aadiril· Ba eoin Hrl ..U.ôra ltqamfı le! ıalar, aeı_. ele neı .... 
meden - boiulu,orda. olJafanJa pplaeliyim. Doktoiun :rldne ltaktı: - ~ ODU.._ w-- •-a· 

Kaybolanlann ailelerinclen la- Diifnt1111, lin, 6'iyülı bir Jqo... - Bu mektulN ne uman aldı - ya ıelmezc:len ance ı..:--.ı......_ .,..,D ..:.. 

Dar mm •J:._.--: • .:-. mz? dedi. _ .... _ --
panfo a tiklyet eden olana, o- --·-...-· Jacle illıç içmekten camm pla. 
• da IU ce•aln veriJ•IUili: - ULUS - - GecaJU'lllDclan önce. 1onla. 

- Sultanın taalltUtı birkaçı~~~~~~~~~~ - ~im ıetirdi? . - GirclGnb mü? Biz çok_,.. 
partiJe •Jrıidı.. Aralarmda cıbn dUriildüiüJle kim inanırdı? Na~, te)'laDca bir bak:t'- Hiia· dlPln• ,._ _...... lli,.ı. lir 
aalapn•-slık Jiaiinclea, _,..._ (Don Petro) doatlanaa: nu,tl tüaerek cnap Yd: i .. ._ ,.._. _,.1 
lifl• biriWrleriıli ....map laılkıt- - Muaa denilen adam, batlıba- - Her umanki tibi, tanımadı- c..u haJTed torda· 
mıtlar •• Bunlardan -..ı.rau _ ıma bir Eadülüa, hatlı1-fma bir iıma b adam aetirilt bpıc:qa - Ya heni ...:ı tec1aYİ ....,.._ 
kendi lelal..U.. oluq _ te&it Yatan demidir. Eier Sultan Ab- veraiı. abds? 
etmei• .. haıat)amu kenaMia dullah ODU aldiirbnüpe, Talanı· - Doktor, bu anlatılmaz la&di . - Mealeiimisin aDTL 

lünm lirdik. M..- edilecek bir lllD mezarını kendi eli1le bmaıt- aeler ~ lecelliidmii ma • Hep~. Sofrap tatb 
vui1et Joktur .. Mütterila obmvsl tır. sur ıiirüniiz. Her zaman aiu meç- eı· 

0:-....1 .. .,._al F••dı"---.:1, L ••• bul 'bir aclmıdan ~ ıetiriJor 1 uıc:e Cemil baiu'clı: • • • .., __ .. _ ~ - · ...-.. .., 1ar 'bir - Şeker hutalıima ~r Ga • 
(Don PetrD) ....... lllllüman Lmn•ncla11&: ; • Ma oa.a ,etirenlerden liba ıia a111i ciDlteD tedavi :ra • 
~ (Mala) ... -ili- - y,_11 ele ı.çirU...,, kolla· birine kimin •••lini IOllDlldam pl)'Ol'IQDUZf 

lllÜlle ;._..,. Şelaria laer nnı .umaıkt balla •• h-. bana m::_ SoımU olar ? El - Beld ... Sisi mmUtan kur • 
tarafına imi imi _..,.. .... pm.. • gönder 1 _,... • taraym: Buracla Wr hafta iatira • 
llllf, ilk iti Ganatacla mm arat • 0-.ifti. ı.p..,.11ar lüle Mmr bette aonlam. ~- t6a ıelen la&t edec.biak; ~ ha • 
inak o~ Lpq,ol ..Wderi, yı ildlirm8JI ~terdi. ~ektobu, IU ~ .,batmü. ...... ftll uv&,wtiniJe t•ir edecek, ..... 
ldmae aonaluı Kraliçe lsdel: k~h~ Y~~- ~ tt.l•iaus bir daha ıelmemek Gu. 

u.~-- 1 ı -•-neye IUl.UI' -..mıa . .-1.111- -:ı..__-1.. • 
- a .. _,, • ...ıtan 1 tlGrttl.. - Ah, fU Mala adh bhrwanı demif. IHB91rbç bnit .... • :wr T' •ICICWClar. 
Cenbmı ahyorlarclı. bir kere yakından a1n1t1ı.m... bnmf. P*i ~ - kadar mı? • 
Batlmnaandan ki alslere iaa • l)iJerelr, lrocuma Mıbç defr ta; f1Dt ~ ..._. ..... ~ ıiilerek l~ft ettb 

IWIU)'Ordu. Ba bclar atiflmr hir ondu hüietaiiıtl. _ Tulaaf a-.ı - 1la aıauttum. Bar ele m_.. 
itan rı JaZıın Yereeei" 

ntame•erin au tarafından il· ( Aricuı oar) - Ben artık alc:lınmyonma. J>ii. ım. (Arı...,.,., 
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.Dadayda yenilikler 
ilçebay Refik Kuzucu'nun anlatbklan: Hapisanr 

muhtarlar kursu, yol p_arası, itfaiye işleri 

DaJay'1a yapılan yeni hapiıha l 
n~'m~· açılı§ 'töre,;inCle bulunanlar, kenarda ilçebay Relik Kuzuc:.. I 

Eflfıniı (Özel) - Geçen hafta bura· ı 

ya, lçbakanlığınca birkaç defa takdfr, 
1 

edilen "c mulıitindc yarattığı yiiksc/.: 

yapı içindedir. Tedrisat için de ayrı 
hir kısım inşa edilmi tir. Be~ yüz t:ı • 

Jcbe alacaktır. Hükumet binası yeni
den tamir edilmiş, önündeki eski bah
~c muntazam bir park haline getiril • 
miştir. Bitmek üzere olan kagir ve düz 
gün hinalar arasına yeni belediye da-

ödemişte 
Dört cani idam 

ediliyor 
,ödemitin Turgut mahallesinde 

oturan Seyrekli köyünden Mehme
din evine silahlı olarak hep birli!t
te girip Memhetle karısı Zehrayı 
ve hizmetçi küçük Haticeyi öldü • 
ren, kasa içinden para ve süs altın
larını çalan Çal kazasının Dede 
köyünden Os.man oğlu 1319 do· 
ğumlu Ömer, Hamam mahallesin
de Mehmet oğlu 1910 dcyumlu İs· 
mail Hakkı, Tekke mahallesinde 
Çallı oğlu 1323 doğumlu Veli ve 
Kuruçaylı Kuzucan oğullarından 
Memhet oğlu 1322 doğumlu Cafer 
Ödemiş Ağirceza mahkemesince 
yapılan muhakeme sonunda hır -
sızlık ve öldürmek suçlarından 

ölüm cezasına mahkum edilmiş
lerdi. Kamutayca verilen ilamın 
değiştirilmesini ve hafifleştiril -
mesini gerekli kılacak bir sebep 
görülmediğinden Teşkilatı esasiye 
kanununun 26 ıncı tnaddesine uya 
rak bu cezaların infazına karar ve 
rilmiftir. 

eserler ile lıalka kendisini çok scı·di • 
ren Dadayın değerli ve çalışkan ka11· 
makamı TJay Refik Kuzucu ile jan • 
darma böliik kumandam yüzbaşı Bay 
Talısin Akan ve orman mühendisi IJ. 
Jlakkı Tanyel geldiler. 1 iresini de ilave etmek lazımdır. Elek- "11• 1111• '*' ""' 1 mıııınmım•-BJoOUMt NAııoau ... mı""ııı .... 

Bay Refik Kuzucudan Dadaydaki • 
çalışma ile umumi rnziyct lıakkında 1 

(Kurun) namına izahat istedim, an • 
lattıklarmı ya:ıııorum: 

- Bilir iniz ki Daday; normal gü
zelliğine rağmen maalesef şimdiye 
ka dar, umrandan mahrum kalan ka
ıa larımızdan birisi idi. lfaza)a gel . 
tllğlm vakıt mütemadi ve mutarit 
Ui r çaH~a üzumunu duydum, işe 
j eni bir hapishane hinasınm temelini 
atmakla ha~ladım. Eskiden hapishane 
denilen yer, hükumet binasının alt ka 
tındaki dar, Jrnranhk ''e mütefcssih 
hir odadan ibaretti. Bu itibarla mev· 
kuf ,.e mahkumların sıhhi vaziyetleri 
şüphesiz çok fena idi. Cemiyete fay. 
dalr olabilmeleri için ceza görmekte 
olan bu yurttaşların sıhahtlerini ko • 
rumak kendilerile alakadar olmak i · 
cap ediyordu. Tcşebbüsata giri:;;tim. 
Ve hükumetten aldığım beş yüz lira 
tahsbat .ile yeni binaya haşladım. Bu
gün elimizde beş hin liralık, kagir, al
tı hüyiik n muntazam odalr, mükem -
mel banyo ve müştemilatını haiz bir 
bina var. Yapının yalnız sım işi kaldı, 
yakında mahpuslar buraya nakledile-
cek ... İkinci ,.e çok mübrem ihtiyaçlar. 
dan biri de Dadnyda bir yatı mekte -
binin temini İ :. İ idi. Verilen üç yiiz li
ra tahsi~at ile ayni zamanda bu bina. 
ya da başladık. Yeni mektehimizin 
~·atak, yemek ,.e teneffüshane daire -
lerl muntazam bir plana göre yapıl -
mış on iki odalı ve 30x ı:; ebadında bir 

t "ki · d"l · 1 k ·h rak ayırdık. Bu köylerde köy kanunu 
rı · c • -.1nr e ı mış o an aza; nı a-

yet yirmi gün içinde çehresini büs • nu gayet sıkı tatbik ederek köylümü · 
bütün değiştirecektir. ze bu kanunun tatbikatından doğan 

'\ ollar ,.~ .. . . . .!.:ıh işi • 
ne ~~ .... ::e; Daday - Kastamonu, Da
day - Cide, Daday - Eflani - şo

selerinde kesif amele çalıştırıyoruz. 

Kı:;; gelmezden evvel :.::tün hu inşaat 
sureU-:kall;>.:d• ı.a-~ olıuıllkbr_ Da.· 

day deresi civarındaki bataklık ta • 
m~1mrn kurutulduğu gibi umurr.i bir 
park yapılma ı için de lazım olan . a
ha hazırlanmıştır. On iki köy için tc · 
Jcfon malzemesi ısmarladık. Otuz l .. J" 
de ptana göre ,.e yekna ak tipte yeni 
köy konakları yaptırdık. Köylümüz ve 
hilhas a muhtarlarla ihtiyar heyetine 
dahil soydaşlarımız henüz ,·e maale • 
sef tamamile okumuş ve hükumet 
i~lerini öğrcnmis değillerdir. Bunla • 
rın kafalarını asrın icabatma göre 
nurlnadırmak ,.e hele muhtarlarla 
azalarına köy kanununun kıymet ve 
ehemmiyetini anlatmak gaye. ile bir 
(muhtarlar kursu) açtık, kurs müdde· 
ti bir aydır ,.e on beşer günlük iki 
devreden ibarettir. Nöbetleşe kursa 
dernm eden köy muhtarlarına hergün 
bir memur arkada;;; ders vermek mü
kellefiyetini taşımaktadır. Müddet so 
nunda yapılan imtihanda muvaffak 
olanlara şehadetnameler veriyoruz. 
Bize hüyük faydalar temin etti, kur· 
su ikmal eden köy muhtarları arasın· 
da esaslr ve ahenkli hir çalısma baş
ladı. On beş köyü, nümune köyü ola · 

iyi neticeleri bariz bir şekil • 
de göstereceğiz. Kazanın Zarı mınro· 
kasındaki Pınarbaşı köyü düzlüğünü 

pazar mahalli olarak kahul ettik. Her 
hafta pazar günleri burada kurulan 
pazara komşu köy, ,.e kazalarda• ı.•·· 
~ok' halK gcımel\te<tfr. u suretle ı tt • 
sadi vaziyetin inki~aCına gayret edil • 
mektedir. Çalışmalardan çok haz du· 
yan halk, inşaat içinde ve kanun çer· 
çevcsinde bize mühim yardımlarda bu. 
lunmu~tur. Şimdilik yalnız kat.ada it· 
faiye te~kilfltı noksandır. Bunu ıslah 
etmek ,.e teşkilatı makineleştirmek i · 
çin bir çare düşündük. Xihayet iki 
ay içinde nrilmek iizere ve hasılatı 
bu yola sarf edilmek maksadile çok gc. 
niş programlı, büyük bir müsamere 
tertip etti. Istanbuldan kadın ,.e er · 
kek artistlerle birlikte saz n caz ge · 
tirteceğiz, Dadaydan maada Kastamo· 
nu, Araç ye Eflani halkını miisamere
ye davet edeceğiz. Ayni zamanda hem 
lazım olan parayı temin edeceğimizi, 
hem de halka temiz bir eğlence zevki· 
ni tattırmış olacağımm umuyoruz. 
Dadayda yüz elli dokuz muhtarlık i · 
darcsi altında sekiz yüz bir parça köy, 
ve kırk elli bin nüfu..cı vardır. Böyle 
bir te;:kilatı ihtiva eden kaza merke
zinin bugünkü rejime göre ve süratle 
ilerlemesi zaruridir. Bunun için de el· 
den gelen ve düşüniilen her ~ey yapıl· 
maktadır. Ye yapılacaktır.r, 

Bugünün gençleri. 

Kadıköyi'nia 1100 ıHınımıı~•~ı•ı~ 
~ı ıı ıı~ııı ı ırıı~ H ı~ı ıu~ 1ııı 1 R o m a a ı ı 

Necdet, bu vadide çalı~mağı 
vaadetti . 

- Gel gelelim aan!l. Sen Jiasıl
aın, onlar gibi misin? 

- Kısmen değil. Size söylemiş
tim. Ben aık ihtiyacını şuurlu su -
rette duyan babayani bir gencim. 
Bunu arkada,lar arasında scyle -
mek istemem. Benimle eğlenirler, 
dombadüdük ederler. Fakat size .. 
Siz benim velinimetimsiniz, ba -
bamsınız. Ve madem ki sord'..nuz. 

Tefrika numarası: 29 

Gönül meselesinin, dallı budaklı 
duyguların ayıp ve gülünç scı.yıldı
gı bu devride fençler (aşk) keli
mesini gf':ÇPn '~gatlar ara~n,dan 

attı!ar Y eı ine, ayıp olmıyan hem 
de :zamanın nıodasme uyguu ge -
len (güzellik) mefhumunu koydu
hır. Gençlerimiz emin olunuz ki 
hasssastır, fakat mağrurdur, ke -
tumdur; hele münevver olanları, 
dört parça olur da yine şahsi buh
ranlarından, gönül acılarından 
kimseye bah~etmez. Maddi b:r as• 

Yazan: Safiye Erol 
rın maddi ve dayanıklı çocukları 
olmaya çalışıyorlar. Öyle ruh\ ih -

·tiyaçları vardır ki kendi ken:Jile • 
rine kar~ı bile itiraf etmeden a • 
;ayla öldürüp geçinmek isteder. 

Fahri bey dikkatle dinliyordu. 
içini çekerek, enteresan, entere -
san! Dedi. Cep defterine bi.r ~ey
ler not dti: 

- Bu iyi bir tez, diyordu. Nec· 
det, bir şey yazsana... Anlattığın 

esasa göre bir uzun hikaye, :- ahut 
bir roman. Tefrika ederiz. Ba,lık: 

Fahri bey sesini bir perde da -
ha indirdi: 

- Evlensene .. Necdet. s~nin i
çin müate~ar Sadi beyin kızmı a -
lacak diyorlardı. Bizim rdika, 
Nin1et hanıfemendi ilfl görü~iiyor. 
Kadıncağız senin duyduğunu is -
temiyormuş amma fena hal ·le ü -
zülürormuş. Kız galiba seni sevi-

Bursadan Ankaraya ... 
Partililerin yaptıkları otomobil gezisi hem çok 

~üze~, he~ çok f a:ydalı oldu 

Burıa C. H. P. 'üyeleri 'AnkaraCla 

Cümhuriyet Halk Partisi Bur
sa şubesi tarafından bir Anka · 
ra gezisi (seyahati) hazırlnmış • 
olduğunu yazmıştık. Bu ge · 
ziye girmek ıçın partililer 
arasında büyük bir ilgi görül -
müştür. Hele köy ve ilçelerden 
(kazlardan) geziye girmek isti -
yenler pek çok olmuştur. 

Fakat bunların hepsini götür -
mek imkanı olmamıştır. Daha çok, 
köy muhtar ve öğretmenleri ile 
parti ba~kanları alınmıştır. 

Bursadan geziye girenlerin de 
sayısı çoktur. Ankaraya gidenler 
iki yüz elli kişidir. Kafileye Bay 
_C\.arii l(nnuk baskanhk etmistir. 

Partililer hareketlerin-den ön 
ce Bursa parti kurağında 

toplanmışlar ve bir tören _(mera 
sim) yapmışlardır. Bundan sonra 
otomobillere binilerek yola çıkıl· 
mışlır. Kafile, ' üzerinde Altıok 
görünen büyük bir çelenk yap • 
tırmıştır. Bu, Ankarada Ulus ala· 
nmdaki Atatürk heykeline kon .. 

muştur. 

Partililer Ankarayı gezmişler, 

parti merkezini ziyaret etmişler, 
Bursaya dönmüşlerdir. 

Böyle bir gezi ilk defa olarak 
yapıldığı için, Bursalılar, öteki 
partililere güzel bir örnek olmu§ " 
lardır. 

Bir köprü çöktü Balıkesirde koyunculuk 
Balıkesir Çayderesi üzerindeki Balıkesir vilayetinde bu yıl ko"' 

köprülerden biri üzerinden otobüs yunculuk durumu çok iyidir. Bil· 
geçerken çök.müftÜr. Çöken köp- / hassa Edremit, Ayvalık, Bürhani• 
rü Deveyoncasının alt tarafında . ye ve Altınova taraftlarında tir " 
ki Kırkyalan köprüsüdür. Tatar fil, yonca gibi otlar çok bol ol ., 
Yusufa ait bulunan 41 numaralı muş, bundan bütün koyuncular İf 
otobüs köprüden geçtiği sırada tifade etmiştir. Buradaki koyun -
harap bir halde olan bu köprü lar bol ve yağlı süt verdikleri gibi 
birdenbire çökmüş, otobüsün ön kuzular da semiz ve fazla para et 

mektedir. 
tekerlekleri boşlukta kalmıştır. 
Şoför büyük bir soğuk kanlılıkla Koyuncular bu durumdan çok 

.memnundur. 
firen yapmış otobüsü olduğu yer-
de durdurmuş, dereye yuvarlan . :t· Boluda çar§al kalktı - Bolu, 

17 (A.A.) - Çarşafların kaldırıl• 
maktan kurtarmıştır. 

ması hakkında Şarbaylığın verdi-
:(. Bir kadın attan dü1erek öldü 

_ Adanada Teke kurbu mahalle- ği önel (mühlet) dün bitti. Bugün 
sinde oturan Bitlisli Mehmet kızı çarşaflar mantoya çevrilmiştir· 
elli yaşlarında Zülfo adındaki ka- Artık Boluda çarşaf tarihe karıf" 

maktadır. 
dm bir hayvana binerek Obaya -------------~---
giderken hayvanın ürkmesiyle doktoru Hamit oraya giderek tah· 
beyni üzerine yere düşmüş, hemen kikat ve muayenede bulunmuşlar, 

ölmüştür. kadının düşerek öldüğünü tespit 
Verilen haber üzerine sulh ha- ederek gömülmesine izin vermiş· 

kimlerinden Nevzat ve hükfımet lerdir. 

vormuş, bir şeyler ... Ben hl';ı:apça 

senin ağzını arayacaktım. Re fika 
çok rica etti . Fakat eizli kapaklı 
sözlere ne hacet, rivayete gÖ:-P. sen 
başka bir kadın sev!yorm•..::'sun. 
Beri tarafta inci gibi bir kız sana 
yanıp tutu~sun, bunlar ne işler, Ai· 
lah aşkına! Başka derdiniz yok 
mu? Şunu da bil ki, oğlum, sev -
mek başka, evlenmek ba~ka. Bu 
Nesrini ben tanırım. Yazıktır kı -
za, alacaksan söyle. Yok eğer al
mıyacaksan kızın bir çaresine bak
sınlar. Birine mi verecekler. An -
karaya babasının yanına mı gön
derecd~r ... Her halde senin p•Jrüz
lü bir vaziyette kaldıP,ım istemem. 

Necdet sıkmtı ile of! De:nişti. 
Amirine uluı~ u::.un a:ılattı; Nes -
rinle bir arl'l.d~ büy~idüler, k<.'deş
lik ettiler. karı koca olmala~·ı ne 
kadar imkansızdır. 

- Beıı 01 a öz kardeş s-.özilc 
hakıyorum. O !ıenim için kad•n de
f, ildir, d•yurdu. 

Fahri bey, peki Necdet. oeki 
oğlum, ne yapalım söyleriz. Kızı 
seyahate çıkarsınlar, 3iye b:.ı ter • 
letici bahsi ıle bitirdi. 

Necdet odasına çıktığı vakit An
karadan, Nesrinin ağabeyisi Cez" 
Miden gelmiş bir mektup hL•ldu· 
Nesrinin babası Ankarada nıiiste• 
şardı, ağabeyisi de elektrik sosye
tesnide mühendislik ediyordu. 

Cezminin mektubundan: 
" •.• Burhane gelince, hiç '"" 

rak etme. Hemşiremin muhitinde 
Burhanın bulunması endişe edile
cek bir şey değ:! .. 

Bu adam dediğin gibt 
acaiptir; fakat çok dürüsttür, taf11 
bir centilmen; kendisini ta lngil· 
tereden tanırım. ikimiz de tahıil· 
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] Şundan, Bundan .• 1 
Baba oğul bir kabinede· 

Bugünkü Japon kadınlarının boyları 
eski kadınlardan beş santim uzundur 

Japon kadın federasyonunun üç milyon üyesi var, bunlar 
seçim hakkı istiyorlar; fakat kocasız yaşamak istemiyorlar 

Japonyada kadınlar ötedenbe • 
ri okutulur, edebi kültürden isti • 
fadeye layık görülürlerdi. Fakat 
1868 denberi Japon kadmı dur • 
madan ilereledi. Bu ilerlemenin 
desteği, Japonların garpçılığı idi. 
Modem Japonlar, aydmlanmıt 
kadmlarm daha şen, daha bahti • 
yar JUvalar kuracaklarma ve bun• 
ların. daha iyi neıiller yetittirecek· 
lerine inandıkları için kadmı, 
memleketin ilerleyitine uygun bir 
tekilde ileri götürmek için çahttı· 
lar. 

Japon kadınları hiçbir vakit er
kekleri tarafından fena muamele 
ıörmemitlerdir. Bunların gördük· 
leri, çocuk muameleıi idi. Yani 
onların bqünkü ıenç kızlar ıibi 
fazla müıtakil yatamalarma mü • 

· saade olunmuyordu. Avrupada Seçim hakkı İıteyen Japon lra'Jınlan. · 
Y-etmİf ıenedenberi hi~bir lnriliz lıabineıinde baba oğul yanya- , .. l l b" kadını yüzünü J 

na b-.ılunmuı eleğillereli. Son kabine eleiiıme•inele Malt Donaldın oğlu, '~.vlda.~e erk, . 
1~ • • n kahra riyat ve propaganda ile kadın di- ı şiklik geçirmittir. Eskiden ufak 

. . . 1 gu urme ıçın nıce nıce • . . .. .. f k 1 k ki. 1 k d l 
babaaının yanında yer tutmuıtur. Şımelı bütün bu aıle lık~yaela Sos· l ki ki h ld J levını butun memlekete yaymıt ve te e ıo u ren ı o an a ın ar 

. .. . man ı ar ya'Ptı arı a e apon · b .. ld ı ı· ·ı k 
•İ _ Mut'ela bulunuyorlar. Oraela bii yük malıkanelerı varelır. Malı Do- 1 d b l b . .. 1 tanıtmıt bulunuyor. ugun açı ı ar, ge Iftı er ve ı • 

• • • ya a un ara enzıyen tova ye • . . 
nalcl yılın büyük bir kı•mını orada gqarmek 11byor. , . k h 1 ki z"ıfe Son otuz yıl ıçınde Japon ka • zarmıt yanaklarla ortaya çıktılar. 

Belücistanda depremden sonra 

...... 

~r aynı a raman ı arı va A d 
. . '. b ... 1 I ki .... d a dın davası, vrupa a ancak be~ Bugünün Japon kadını, boy bakı-
' ss

1
med ag 1 1 arı yuzun en y · asırda erı"len muvaffakıyetlere var mından, eıki kadına nisbetle beı par ar ı. 

d 1 mıttır. santim uzundur. 
Bugün de Japon ka ın arı üç e· llkönce muallimlikle hayata a-

sasa itaatle mükelleftir. Evlenme· b Artık Japon köylüsünün oğlu, tılan Japon kadınları ugün hü . 
den evvel babaya itaat, evlendik· bir ipek fabrikasında çalıtan Ja • kumet dairelerinin hepsine gir • 
ten ıonra kocaya itaat, dul kaldık· pon kızile evlenmekten hoılanı • mekte, ve memleketin hayat f U • 
tan ıonra o~nla itaat, Japon ka • k yor. Japon tehirliıinin oğlu yazın 

•- helerinin her birinde it görme le· 
dım bu üç çeıit itaatle mükellef denizde yüzen, kıtın kıt sporları 
olduiu halde tasarruf hakk1nı ha· dir. yapan kızları artıyor. 

Bununla beraber Japon kadın· 
izdir, bu hakkı bizzat idare eder Japon kadınları ilerledikçe va· 

k k b ları kocaıız kalmayı kat'iyyen dü-
ve ailenin miraaına, er e ler gi i ziyetl~ri düzelecek ve biçimleri 
konar. Aile i•lerinde rey aahibi • tünmüyorlllr. Çünkü gördükleri d .... 1-ı· 

>' b b 0 
} l • • t eı?llP.t"fl'KlJr. 

dir .... ic.d>ında ~i olaıak tayin u ter ıye on arın ev enmesını c~- çı·n - Japon mubarebeıı·. J•-
olunur. 'rik ediyor. Kaclınlar a .. enlikleri· ~ 

ni, erkinliklerini kazandıktan son· pon kadınlarını dahilde Süfra • 
Yeni devir açılmadan önce ka- ra hiaai ve bedeni vaziyetlerini dü- jetlik dava11m bırakmalarına, ~ 

dınlara, yeryüzündeki mevkileri • zeltmeğe çalıtmıtlar ve bu suret· lusal vazifeleri her ıeye üstün tut-
nin ev içi olduğu, vazifelerinin le Japon kadını büyük bir deği • malarına saik olmuttur. 
cengaverler yetittirmekten ibaret ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-

..... t!i~~tJ bulunduğu anlatılıyordu. 
Yeni devir bir hız aldı. lmpa· 

Askerliğe çağırılanlar \ Büyük ava gidilecek 

.f!~~~~W( rator Muji 1871 de netrettiği be-

l~~~~ı··~·ı .. ~~~~tt'I yannamede "Şimdiye kadar ka • 
dınlara sosyal bir mevki verilmi • 

Belüciıtanela iki bin lritinin ölümüne aebep olan Jepremdf: 
( z.elz.eleelen) ıonra Ketta felari, yu karki reıimde görülen acıklı biı 
hale geleli; CJ§ağu/aki renmele ele açıkta kalarak çaelırlaTa )'erle,tiri
lenlerelen bazıları görülüyor. 

Japon elçisi 
P~iste Japonyanın Avrupa el· 

1 
çileri top!anmasına da ittirak et • 
mit olıan Japonyanın Türkiye el· 
çiıi bay Togugava tehrimize gel· 
miıtir. 

de ielik. As!an Filibe muhacarla
rındanelır. O zaman çok z.engin
eli. Şimeli •ervetinelen biraz kay· 
bctmiı, eliye eluyelum. Çok eloi· 
ru, çok kapalı bir gençti. Sonra 
bG§ına bir felaket geleli. Bir lrlan
elalı re .. am kız •eveli. Kıza atel· 
yeler elöıeeli, ermin kürkler, el· 
maılar alelı. Hatta evlenecelıln· 
eli. Nihayet luz bunu, daha z.en· 
gin birisi için, bıraktı, kaçtı. Bur
han bu maceraelaıt ıağlam çıkma· 
elı, kolu kanaelı kırılmııtı. Pari•e 
gitti, araela aelih bir hayat yG§a· 
elı. T ahıilini yüzüstü bıraktı, lı
tanbula geleli. Şimeli kenelini ta· 
mamiyle tabiate ve apara ver
miıtir. Kaelınlarelan nelret edi
yor. F enerbahçe lılübünün itlar~ 
lıeyetinılendir. Klüple çalı uira
fıyor. Türkiyeele en birinci aocı
dır. Avcılık hakkınela yazılmıı 

-
Ahı talimleri yapılacak 

l•tanbul Avcılar ve Atıcılar birli· 
ğinden: 29 Haziran 193:> cumartesi 
günü öğleden sonra Kağıthane poJigo
n unda uzun mesafeli atış taJimleri 
yapılacaktır. iştirak arzusunda olan 
üyelerin isimlerini yazdırmak ve şe · 

bir küçük kitabı IJaT, tlehfet! B.:ı· 
lılıçılığı ela me,laurelur. Balık ••• ,, 

Evet, balık! Diye dalgın dalım 
dütünerek Necdet mektubu kat • 
ladı. Burhana (balık) iımin; ver· 
mitti. &:rhan, balık gibi ıer~. ıo
iuk, <lm .hakqiı değil mi idi? 

Re<: ·· i~·e 1"r defa B"rhana ıor • 
mu,tu: 

- lıtakoz tular mıs•nız? 
Burhan dUdak bükmüttü: F e • 

ner açddarmcla, tonozu, sepetleri 
varml§. Fakat iıtakoz tutmak idi 
bir feymif, çok baaitmif. Beiiriye, 
hangi bahiı avlamağı ıeverıiniz? 
Diye ~orunca Burhan bir lih-ıa dü· 
tünüp birden ıözler! parlıyarak: 

- Sinarit! Demitti, ıüç 3vla • 
nır ! Bazan rünlerce p~f inde dola· 
tırız, yine tutamayız. Ada aç1kla • 
rmda bu1unuyor. lnıiliz sicimin • 
den yapılmıt huıu,f oltalarla tutu· 

yor ve onların akıldan mahrum ol· 
dukları ileri sürü1üyordu. Halbuki 
·:s dmlar terbiye görürlerse layık 
oldukları ıaygıya nail olurlar .. De
mitti. 

Bunu müteakip Japonyanın her 
tarafında kadın cemiyetleri tees • 
süs etti. Bugün bir tek kadın f e • 
deraayonunun 3,000,000 üyesi bu • 
lunmakta ve bunların hepsi inti • 
hap hakkını iıtemektedir. 1924 de 
kurulan Sufrajet federasyonu, net· 
•• '** .... "''''"•' ••• ••- ...... ........__..__..,_...,..~ 

raiti öğrenmek üzere birlik merke • 
zine müracaatları. 

tur. Bir ıinarit tutmak, bir ton idi 
'balık tutınaktan daha zevkh.Hr. 
çünkü ıüçtür, çünkü ... 

Bu vidide söyledi aöyledi. Za • 
tr·n unaumi bahis~ere girmezch. 

Burhan daima ıpor kıyafeti, be-
yaz pantalon, beyaz süveterle gezi 

yor, hatta Bedriyenin evine aktam 
yemeiine bile bu kıyafette ıeli • 
yordu. Sizin ıalonunuz, ıizin eti · 
ketiniz bana vız gelir, der gibi bir 
tavrı vardı. Fakat kıyafetinin tu
~aflığına rağmen yürüyütü, duru· 
fU, kendiıinin farkına varmadan 
yaptıiı küçük jestler, o kadar asil 
ve kibardı ki .... Bu adamın mühim 
bir muhitten yetittiii ilk bakıtta 
belli olurdu. 

\Bahiı ava, balığa, kulübe, ıpo
ra intikal etmedikçe Burhan ai • 
zınr açamazdı. Bir köteye oturup 
kimseye bakmadan pipoıunu içer-

Kadıköy askt:rlik şubesinden: 
1 - Gayri lslam :12s ,.e 329 dohm

Iularla şimdiye kadar askere gitme • 
miş gayri lslam 316 dan 327 dahil 
doğumlular askere gideceklerdir. 

2 - Çağrılan bu erlerin şubede top
lanma günü 25 Maziran 193:5 günüdür. 

3 - Bedel nreceklerin nihayet 24 
Haziran 935 akşamına kadar bedelleri 
kabul edilecektir. 

4 - Bu erler 22 Haziran 93:> saat 
9 da şubeye gelerek yoklamalarını 
yaptıracaklardır. 

ıt 

Yerli Mallar sergisine 
hazırlık 

lstanbul Halkevinden: 

Galatasarayda 18 Temmuzda açı · 
lacak olan Yerli mallar sergisinde 

di. Konutunca da denizde fırtınalı 
geceleri, karlı dağlarda ayı ve 
kurt avını anlamdı. Tabiat onun 
dilinde bütün güzelliği, bütün kor
kunçluğu, bütün ıihirli muamma· 
ıile canlanır, dinliyenleri hayret 
içinde uyuıtururdu. Bu tarz anla
lıt poz değildi. Bunda bir büyük
lük, inkar edilmez bir güzellik var 
dı. 

MAF AWA GARDI 
Aktamın bet kırk vapuru, suları 

köpilrterek Moda iskelesine ya · 
naftı. Piyasa henüz baılamıttı. 
Çıplak kolları, bacakları günetten 
kararmıt kızlar, batı açık gençler, 
aıağı yukarı rıhtımda dolqıyor. 
balıkçı gazinoıu henüz tenha. Gar 
aon Menyo, günete kartı elini göz
lerine ıiper etmit, vapurdan çıkan
lara bakıyor. Kayıkhane önünd~ 
kaynatan ıandallar var. Moda kı-

Jstanbul Avcılar ve Atıcılar birli • 
ğinden: 23 Haziran 1936 pazar günü 
Çınarcığa büyük ava gidilecektir. İş· 
tirak etmek istiyenlerin kartlarını al· 
mak ve av taf silatrnı öğrenmek üzere 
21 Haziran 1935 cuma günü saat 14 
kadar birliğin Sirkecide Agopyan ha-
nmda 6 numaradaki merkezine müra· 
caatları. 

geçen sene yapıldığı gibi bu sene de 
evimiz soysal yardım şubesi, yok ul 
kadınların eJişlerini satmak ve bu su -
retle kendilerine soysal yardımda bu· 
lunmak için bir paviyon hazırlatmak -
tadır. Evlerinde elişleri yaparak bun
ları satmak suretile geçimlerini temin 
eden yoksul bayanların her salı günü 
saat ikiden dörde kadar Cağaloğlun· 

da halke\·ine elişlerini getirmeleri. 

yılan, nefti gölgeler içinde ıerin · 
lenirken, koy ve açık deniz, güne
te kartı tutulmuı bir ayna gibi pa· 
rıl parıl göz kamaıtırıyor. Bir 
yerde gramofonda baygın baygın 
Ramonna çalmıyor. 

Necdet, caketi kolunda, yokutu 
tırmandı. Her aktam vapurla Mo • 
daya çıkıyor, deniz banyolarına 
gidip, tozlu ve yakıcı bir· günün 
yorgunluğunu döküyordu. Bomon
ti bahçesine girerken önünde gi -
den bir kıza dikkatle baktı. Kız, 
kırmızı mayo üzerine lacivert fa · 
niladan bir pijama ı)antalonu çek
mit, batına genit bir hasır ıapka 
geçirmiıti. Havlu bornoıunu kol · 
tuğunun altına 11kııtırmıt, biraz 
dalıın ve bezgin bir yürüyütle 
ilerliyordu. Necdet içinden (bu ka
dını tanıyorum galiba) diye dütün 

( Arkaaı var), J 
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TA KViM 1 
I • SALl Çarşamba • 18 Haziran 19 Hulran 

17 R. Evvel ısa. Evvel 

Tefrib No. -188-Yazan: Niyui Ah1Md Okan 
Glla dofuşo U8 ·U8 

Gln batuı 19.4:1 19,44 

Sa r ı 
• • z n c ı 

Sabah 111mazı 3.18 :ı.28 

oııe namazı ıt.ı~ l!.1~ 

ikindi aamaıı 16.16 ,6.J6 
Ak,am namaz• 19.43 19,4" 

-3- Yatsı namazı 

lmsıt: 
tı.47 

t.Ol 
21.48 
2&07 

Bizansın, şimdi yerinde 
qeller esen sarayı -W. Kee Maxwell-

..._ (Başı dünkü sayımızda). 

iki gün soıva, düğün tedariki 
görmek Te lazım olan düğün elbi· 
sesi ve ıaireyi düzmek için, Mak 
Abtere gitmek üzere, atıma binip 
de ayrılacağım zaman; o, ıanki 
bir günlük ayrılığa tahammül e . 
demiyecekmit gibi, boynuma ıa · 
rıldı ve gözlerinden yatlar akma· 
ğa bil!ladı. Ben de ona sarılarak 
teselli etmek için lazım gelen §ey· 
leri söyledim ve ayrıldım. 

İ §aret kulesinden hareketim 
bir .alı günü idi. Mak Alatere gel· 
dim; doğruca meıhur bir Fransız 
hazır elbiseci mağazasına gittim; 
düğün için en iyisinden bir takım 
siyah elbise aldım. Fakat, her ne· 
kadar fazla bahşi§ verdimıe de, 
bu elbisenin bedenime göre dü • 
ze!tilmesini üç gün önce yaptıra • 
ma.dım. Ertesi ıabah, can sıkıntı · 
11ndan, birkaç tane viıki yuvarla
dıktan sonra, yine e'lbise mağaza· 
sına kottmn. Dükandan içeri gi • 
rip de elbiselerimi sormak üzere 
idim ki, bizim arkad&!lardan Mor
fi'yi karşımda görmiyeyim mi? 

içimden: 

- Eyvah! .. Yakalandık. Dedim. 
Halbuki, ben evlenme meselesini 
gizli tutmak için Lotti'ye söz ver· 
mittim. Morfi, benim siyah dü • 
ğün elbisesi aldığımı görünce ;~i 
...... 1.7-0.la .. Deı eket verıın blr teY 

anlamamış! .. Ben daha açık göz 
davranarak sordum: 

- Hayrola Morfi düğünün mü 
var? .• 

- Belki! .. Dedi. ihtiyar halamı 
ziyarete ıeldim. Biraz haataydı. 

Sen be siyali elbise alıyorsun. 
Akrabalarınızdan biri mi öldü? 

Ben, onu atlatmak için bir kur
nazlık dÜfÜnürken; benim yerime 
planı o buldu. Ayni sözleri tekrar· 
lıyara.k: 

- Evet .. Dedim, Baton Ruj'da 
otura11 Ren isminde bir amcam 
vardı .. Ölmüf ... iki haft~ya kadar 
bir vaıiyetnameıi açılacağından 
oraya gideceğim. 

Morfi ile beraber, bir saat k~· 
dar, gezdik. Fakat hatırımızdan 
elbise meselesi bir tüTlü çıkmıyor· 
du. Nihayet öğleye doğru, onu 
aavdım ve bir gömlek almak üzer 
re tekrar elbiseci mağazasına git· 
tim. Bir beyaz gömlek vermelerini 
söylediiim zaman mağaza kitrbi: 

- Mevcudu kalmadı. Dedi. Son 
gömleği, itte arkada elbise pro -
vaır yapan efendiye sattık. 

Arkaya doğru baktım. Ne göre
yim! .. Bizim tek kollu Lufits değil . ., 
mı ... 

Gömlek yakası bü).iik gelmif .. 
Bqka gömlek istiyor. 

Katip de ona izahat veriyor: 
- Dün, İşaret postası denilen 

bir köyden buraya bir adam gel
di; hatırımda kaldığına göre ismi 
de Frenç idi galiba! Dedi, dülc • 
ki.nda kalan son beyaz gömleği 
ona sattık. Yarın yenileri gele • 
cek. 

Bu zatın arkadaılamnızdaıı 
Frenç Ce:key olduğunu anladık. 

Mağaza sahibine yavaıça fı • 
ıılclad-. 

- Bu sene siyah elbise ve 1>e • 
yaz gömlek moda11 var galiba?! .. 

Oradan beraberce çıktık ve 

lngilizcetlen ~eviren: Kalaylmrt Yılın grçen gönleri 178 179 
1118 187 Yılın talan gllalerl 

--~----------~~~ 

ı • Loadra * NeTyork 
• Parls 
• Mllino 

• Brilk~e 
* Atlnıı 
• Ceaevrf' 
• So!yı 
''• Amsterd11n 
* Praı: 
• ~tokho' m 

li21, -

125. -
168. !10 
20:f, -
81, -
24, -

et6 ·-
!4,-
8~. -
99, -
:ıı. --

24.-
!6 -
4ı_ -

Masanın üstiinde duran bira ı ç ki k 1 , e er _ ( ap. sa. 18) ~ 
kadehine yapııarak: ====~·=======-'---ı=11 

B d Be d 1 • Londra 618.50 * Stot:hlm 3. 13-
- en e.. n e ... • l\'e\' )'Or• 0.79!127~ • Viyana 4.11114 

Diye bağırdım. Artık sabrım 'f· Puls 12.04- • Madrtı 5.8125 
tükenmİftİ. • l\llltnu 9.6610 • Berlln ı,9725 

* Prütse 4.697~ • VarşoYa 4 !t ı ~ 
Hehimiz, dilimizin altında sak- • Atına. ~.3. '5S6 • Bttdıpeşıe ~459~ 

lanan baklayı çıkannıttık. * Cenevre 1.4~40 • Bilkres 78,ıt3!'3 
Morfi: * Sofya 62,6667 • llelgm :14.7880 

, • Amsterdım f.171'! • Yokohamı !.75 -
- Fakat, alacağım kadımn a· J • Prııt t9,- • Moskon 109:uo 

dını !Öyliyemem ..... Dedi. " · 1 

Sarayın birinci daireıi olan 
Halke'ye bu ad verilmeıinin sebe
bi, Halke adlı bir dehlizden ileri 
geldiği de kaydedilmektedir. 

• • • 
Koıtantin, kendiıinin oturması 

için daha büyük bir saray yaptır -
mııtı, ki buna Dafne denmektedir. 

imparator ıaraymm Dafne kıı · 
mına üstüörtülü bir delhizden ıi· 
riliyordu. Dehlizin baılaqıcında 
kemerli bir ravaktan ıekiz köteli 
bir binaya ıeçiliyordu. 

Binaların üıtünden ıeçen direk· 
li ve üıtü kapalı yoldan da lpod -
romun imparator daireıine geçilir· 
di. BUTada imparator elbiıelerini 

değittir!r, reami elbiıelerini giyer
di. Bu daireden sonra yol Katiz · 
naya gelirdi. Katizna, Sultan Ah
met meydanında timdiki Alman 
imparatoru çeımeıinin bulunduğu 
yerde idi. 

Dafne adı, RomaC:lan getirtilmit 
bir peri heykelinden kinaye oldu· 

I~ Bantu• 9.6'>- Tramvay ,9,- k d d 1 k 
- Ben hiç ıöyliyemem.. AHdolu 2ıı.~ • Çimento as. ın.40 ğu ay e ime tedir. Sarayın bu 

Lufits: 111'.-- ===E=S=-~=~;;.:- =A~M-====ll 

Diye bağırdı. ReJı uc> Cnyon ne:. -.-· kısmı hakkındaki malumat diğer-
Ben: sır. Hayriye ıs.- Şart Oe~. -.- leri kadar mufuaal deiildir. im . 

Merkez B111tası !18 - Balyı -. - 1 
- Ben de kat'iyyen .. De'dim. u. sııonı -,oo Şart m. ecza -.- parator, oyun ar eınasında bura -

Morfi garsonu çağırdı: Romontı ıı,40 Telefon -.- da istirahat ederdi. Dafnenin bir· 

- Haydi birer tane daha içe • istikrazlar tahviller çok dint binalarla ilitiii bulunu -
lim ! yordu. Dehli,lerin biribirlerine 

Lufits ile ben: - Pe'-~la" 1"çe *1933TnrtBor. T 78•40 Eletırıt -.- ballı yollardan kiliselere meydan· 
IUl • * . il 26.6~ Tramvıv 31,70 

lim. Dedik. - • . • 111 26.9S Rıhtım 17,00 1 
... lara ıidiliyordu. 

:Saatten:e ~ur-Te tttTUnrhni- •=llll.k•&.IJ.D~l.ıP~ ~·-...ı· "" .PALESAaYU!;ı ~J'JI! bU lnlıii 
sır vermeden sızdık. •P.:rganı ht mı 9

"·- Aoıdolo 11 44,4:; mı İç taraftı. Buraya saray rumca· 
1928 A :\1 ıo, - Anıdol11 ııı sr,so 

Ertesi sabahın alaca karanlı • * Sıvu·Erzurıım 9S. - •\Tü111mtı A. ~t.7!1 nin Siına harfine benzediii için 
ğında üçümüz birden elbiseci dük- Selim Sırrı Tacanın sarayın Siinası denirdi. 
ki.ı'iına damladık. Morfi ile ben k f Bu kısımda büyük bir meydan 
elbiselerimizi çabuk yapmalan i- on eransı b 1 d M d nd y annki çartamba aktamı lıtan· u unuyor u. ey anın ortası a 
çin iıçileri tazyik ediyorduk. Tek kenarları gümütlü bir haT11Z ve 
kollu Lufits ye yeni yapılan 38 nu· bul radyoıunda Ordu aaylavı Se • havuzun ortasında da kabuk ıek-
maralı gömleği prova ediyordu. lim Sım Tarcan lıtanbulun en gü· linde altın bir teneke duruyordu. 
Bu sırada, yine lıaret kuleıi ar • zel yerlerinden biri olan Çanılıca- Teknenin içine mevıimine ıöre 
kadaılarımızdan Montana Şmı't a- dan bahseden bir konferans ve . recektir. en kıymetli meyveler doldurulur, 
tında ninerek mağazaya girdi. O • 1 , • 1 ,,.., ... ,., ··--11• 1 ,_ ···-· gelip ıeçenler, ellerini uzatarak 
rada, bizi görür gönnez, fa.fala • Montana, bizim bu soğuk ceva• birer meyve alırlardı. 
dı ve kekelemeğe bqladı. Bu va - bımız üzerine: Meydanlıktan sonra on Mf ıU • 
ziyeti gören dükkan sahibi, attan - Ala, bunu biraz sonra da dü- tun ile süslü bir sayebana geçilirdi. 
inen adamın da lşart:t kuleıin • tünebiliriz. Dedi. Hele bir defa Burulan ıonra dört mermer aütun 
den geldiğini derhal kavrıyarak, ben biraz da likör alayım da si • üstünde bir kubbe ile örtülü im -
hemen dükkanında, siyah elbiseye zinle konufuruz !. paratorun tahtının bulunduğu ye · 
müteallik ne kalmıpa hepsini çı • Montana alacaklarını alıp aeri re gelinirdi. imparator renni gün. 
karıp yeni gelen müıteriye göster- dündüğü zaman, ıözlettiğimiz gi· lerde burada oturur, mabeyin er· 
di: bi, bizi biraz ıonra birahanede kinmı burada kabul ederdi. 

- Siyah elbise iıtiyorsunuz de • buldu. Bir taraftan biralarımızı i· Bu kııımda dokuzuncu yüzyıl -
ğil mi? çerken yine mahut mübahuemi • da Teofil tarafından yapılmıı iki 

Montana biraz sıkılarak: ze baıladrk. Morfi sordu: katlı bir saray varmıf. 
- E .. Evet! Dedi. Ve bize dö. - Müıtakbel, bayan Mont.ana 

nerek: - Arkad&§lar, ben, ev1en- Şmit'in kim olduğunu öğrenebilir 
me dairesine gideceğim. Diye ili.- miyiz? 
ve etti. Mantana cevap verdi: 

Morfi atılarak: -Amerikanın en ıüzel kadmı: 
- Cehenneme kadar! Dedi. Sen Dedi ve terefine içmek üzere 

ltaret kulesindeki düğün mesele • kadehini kaldırdı - Arkadqlar ! 
ıini birkaç günde kolay kolay ha- lıte, müıtakbel bayan Montana 
ıaramıyaeaksın! · Şmit, altın ıaçlı melek L'otti'dir. 

Masanın altında, bir bomba 
~tlamıı ıibi, üçümüz birden, yu• 
kanya sıçradık; bir dakika Mon • 
tananın yüzüne; sonra hepimiz, 

Montana bu sözleri iıitince ba· .. ' 
rut kokusu almıı beygir gibi ku .. 
!aklarını dikti ve gürledi: 

- Benim evlenmeme kim ka • 
rıtabilir? 

Morfi, hiddetle: 
- Ben, dedi. 
Tek kollu Fufitı: 

- Ben de .. 

Der demez dayanamadım: 
- Ben de vanm .. Ben de •. 
Diye bağırdım ve ili.ve ettim: 

- Hatta, evvelki gün buradan 
İşaret kulesine dönen Frenç Ca • 
key de bizimle beraber bu ite mi· 
ni o1acaktır. 

biribirimizin .. .. baktık D' _ yımme • I• 

ğerlerinin ne hale geldiklerini 
farkedemedim, amma ben epey -
ce ıarıddım ve aendeledim. Bu 11-

rada, Morfi bir kahkaha attı; Lo • 
fita de güldü ben de güldüm. Fa • 
k'-t Montana biraz kızardı: 

- Mültakbel bayan Montana 
Şmit ıerefine ! .. Dedi ve kadehini 
kaldırdı. Hepimizin yüreği çarpı
yordu. O dakikada kadehlerimiz 
zehirle dolu oba içecektik .. 

(Arkası var) 

Palesakrenin mühim kıımıla · 
rından biri Hriao Triklinin adı ve
rilen dairedir. Bu daire ikinci Jüı· 
ten tarafından yapılmıf, kendiıin
den sonra gelen Tiber tarafından 
büyütülerek güzelleıtirilmitli. 
T riklinium ıekiz köteli, üstü 
kubbeli ve kubbenin etrafında on 
altı pencereli bir daire idi. Sekiz 
kö•enin herbirinde muhaddepli 
hücreler bulunur ve her hücreden 
öbürüne bir :r.olla geçiliyormuf. 

JC.Jbul merasimlerinde bu kapı · 
lar ilk önce kapalı bulunur, ziya • 
retçiler salona ıirdikten sonra ka· 
pılar açılırmıf. Bu anda mihrabm 
nihayetinde yükıek bir yerde Jaıy
metli taftan ıüslü kırmızı manto · 
ıile imparator görünürmüf. 

Ziyaretçiler imparatorun önün
de eğilirlerdi. Meraıime son de · 
rece ehemmiyet veren Bizanılıla -
rın reımikabulleri, saraya ait ev • 
lenmeleri hep bu salonda yaptık -

, lan görülmektedir. Yapılan me · 

ruim hakkında ıu satırlar yazıl • 
maktadır.: 

"Taht salonu sarayın avlusuna 
bitişik idi ve oradan doğru salo • 
na girilirdi. İmparator büyük bir 
perdenin arkasında bulunurdu. 
Ziyaretçilere kendisini gösterece. 
ği vakit yüksek bulunan tahtına 
oturarak etrafına imparator aile · 
sinden olanları, vezir ve saray 
erkanınI alırdı. Sonra verilen bir 
işaret üzerine perde açılır ve im .. 

parator tahtı üzerinde görünürdü.,, 
Sarayın binalanndan biri "me

rasim,, kitabında fÖyle anlatılmak 
tadır .. : 

Bu binada üzüm yapraklan 
ve hayvan resiınlerile süslü on al -
tı sütun vardll'. Sütunlardan ikisi 
burnıalıdır. Sütunlardan kubbeye 
kadar olan kısımda duvar altın 
zemin üstüne yapılmış mozayik • 
lerle süslüdür. Bu mozayiklerin 
resimlerinden biri birinci Vasili 
göstennektedir. Vasil, muharipler 
le çevrili olduğu halde zaptedil -
mi§ şehirlerin anahtarlarım ken -
disine teslim ettiklerini göstermek 
tedir.,, 

Kubbenin bqladıiı yerde bir 
ıerefe orta yerde bir avize asılıdır. 
imparator T eofilin yazlık daireıi 
bir alt kat ile bir yatak odası ve 
bir salonu '.bulunan birinci kattan 
lba1'WUD1f. llll~ı.vs-- ,-• .._ı. 0 

daıı da §Öyle anlablmaktadır: 
"Yer mozayik aöşelidir. Bu mo. 

zayik ortada yerde mermer bir da
ire içinde bir ta vuskuşunu göster -
m.ektedir. Bu dairenin dışında bü
yük bir daire daha vardır ki, her 
köşeae mozayikten kartal resim -
leri vardll'. Binanın 'duvarları da 
renkli camlarla süslüdür. Bura -
dan yukarısı mozayiktir. Aralan 
yaldızlı geniş bir bent ile çevril • 
miştir. Tavandaki mozayiklerde 
imparator V asil ile karISI Evdo'K • 
siya görülmektedir. Her ikisi oe 
resmi elbise ve taht üzerinde o • 
turmuş vaziyette görülmektedir • 
ler, diğer duvarlarda çocuklan ve 
ellerinde "mukaddes kitap,, var -
dır. Kubbenin ortasınaa bir haç 
resmi vardır. imparator ailesi bu 
haçın etrafında dua eder vaziyet .. 
te görünüyorlar.,, 

Bütün bunları yazdıktan sonra: 
Ol saltanatın yeller eser şimdi 

yerinde. 
Demek tam yerinde aöylenmit 

bir söz olur. Bu saraylar, yüz yrl • 
larca ıöz kamaıtırıcı bir tekilde 
çalkandıktan sonra çürümeğe yüz 
tumuf, on dördüncü yüzyılda ese
ri bile kalmamıttı. imparator aa • 
rayı, Balat üstündeki Vli.herma i.ı 

le Tekfur sarayları yapıldıktan 
aonra kıymetini kaybetmiıti. Bu • 
nunla beraber on üçüncü yüzyılın 
baılanııcmda üçüncü Aleksiyoı 
bu sarayda oturmuftu. Bundan 
sonra urayı erimeie yüz tutmUf, 
lıtanbul fethedildiği vakit aarayııı 
turada harada birkaç tq parçaıı 
kalmıttı. Bu parçalann da saraya 
ait olduğu sonradan anlaıılmııtı 
htanbulun fethinden otuz yıl önce 
lıtanbula ıelen bu tarihçi ıarayın 
birkaç tat parçaamdan birisini ıö· 
remediğini, 'diğer bir tarihçi is• 
tek bir teJ.e raatlamadığını yazınıf 
tır. 

(Arkan var) 



KOrk nç bir kadın. alkan bp birliği kurultayına giden 
hekimlerimiz d.. döndüler Birçok evle miş, zengin olmuş, parsız 

Bay Akıl Muhtar özden, önemli bir söylev söylemiş, 
bir celsede de başkanlık etmiştir 

Her iki aenede llir yapılan Bal- yapacaiı tesirle, barıt idaresini 
lran tıbbi baftuı bu 1ene 8 baz; · harekete ıetirmek, bealemek ve 
..._.. Bükrette yapdmqb. .laft... ı; .:nitletmek Yuifeıi de yine Bal· 
doktor bay Akil Muhtar olmak ü •.an T1p · birlitine düpnektedir. 
Zere Türk doktorlarından J,ir h· 1934 Atina paktının en ileri amacı 
Jet toplanbya aitmifti. Türk doh da yine bu idedir, Ye o pakt ki iti, 
torları dün tehrimiae dönmütle• Balkan ulusları için arazi tamami· 
dir. Heyet arumda bulunan dolc yetinin tetkil ettiji kıymeti yük • 
tor bay Ahmet Süheyl dün bir ytt aek hukuku, malı hakki ıurette mu 
llcmııza demiftir ki: hafaza etmektedir. 

• - Bal/can Ti66i lullt.,,,,,. l9ln Balkan paktını imza edenlerin 
efld bu ıene 6 Hazfrtııula Blkrrıt bu huauataki dütünceleri, bu dev· 
llapıldı. Olleden ..,,rakl «IH,,e Be letlerden birinin tefi tarafından 
Akil Muhtar bafkanlık etU. ANnl ili töylenen tözleri tekrar daha iyi 
illin alc~amı BG/I Akil Muhtar """1o , 
da "Balkan Tibbi Mrllll t1fl ..uı,, ı.u bir surette ifade olunabilir mi? 
il blr konltt'tllU wrdl. lldıtd gln lıaN Bütün Romanyaldann birlet • 
tanel~r gezildi. meai üzerine vücude ıelen ımır • 
lldııd olllH ulH,,e, Y•ıoelav mu , Prol. Dr. AW Mat.tar Ozden lann ıeçilememezlitine itaret e-

~ "';t-,:;!i :-:.'::..!kil= barııı orıanize etmek iatiyen hiç· den Kral Karo! töyle diyordu: 
D6rt ,,an llilren toplantılarda MrfOk bir eaer, doktorlara düten •azif• '~Bu birletme, her te1den ey • 
raporlar okıındu. Bu artllla Tirit M • Jİ mtihimaememezlik edemez. Yel tarihin bir mecburiyeti oldu· 
llftiıule bulunan o,_,.,,,,r BQ Murat Bunan bir milalini, ta anndu- iunc:lan dolayı meydana ıeldi. 
16Nlltlın Ue BQ Kbun l....a Ro • ..ı İrilfilin, u1ualar cemi;retinin a· Birletmenin bu bi,olojik mecbu • mon.- cerralıi lıoıı,,,_,_ • lfllrd na ,._.meta slriiJOl'DL Bu ana riyetidir ki ebedilitine en büyük 
ettiler. Koııoretle1t..,..' ,.,._. 6lr 23 25 .ı-,• ..ı..1_1 • ıaranti tetkil edi•or. Bu toprak Ü· 
gezüdl Naptık. Ktll',,.Utll' iHrlndeld JSIUUll Ye IA'öl maaac erı J 

tMlrkrl gezdik,. baltalıkların lalibe ıeçmek, on- zerindeki etnik haklarımızı ileri 
D&aütte llomanJa Tıp tarihi larla taftflllak •e dünyada acılan aürmekte ne kadar ıarar etaek ye

caniyeti, • Türk murahhulannm hafifletmek için dnletleri arııulu- ridir.,, 
Romanyada bul..,..ımdan illi· al tedltirlet almaia mecbur et . Atina paktım imza eden büyük 
fade ederek bir toplanb yapımı, meldir. devlet!erin bu derin kanaati, ba· 
bar Akil Muıldarı fahri irelile Ana ,uanm bu hüıkiimlerini rıt muahedelerinin arui haldmı • 
ıeçmiıtir. yerine ıetirmek içindir ki Ulular dairi maddeleri tarafmdan ricu • 

Bu cemiyetin ü; aeneclir maı cemiyetiain oraaninnleri ve bele de ıetirilen adalet ... ri için aar
buhuıan claldor Bv Ahmet sa . claiml komit.eai, çok ai,.de takdi· ıılmu imanı kartıtmda bu mad • 
h91ı Romanra bp tarihini alllra . re cleter fuli1et ..._ıaektedir. delere y.-Jaciak her ttlrlü batnı 
dtır eden Efllk tma a.eru. teh- ••na alepnuı için de bir Bal· bantı derin ıurette ,anacalı mu
li§atta balmimat .. tehlit hlJGk .. illemtebtleri tip birlili, bly· lıakkaktır. 
~ u~ıttır. Türk dok· le hir anlaflllanm ai,...al, ekono--

kalmış,bapislere girmiş;gene yakalandı 
Ha,ab bqtanbaaı bir roman 

meY&Ull tef)dl edeWlecek olan hir 
kadınm Niı tehrincle teYkif eclil
diiini F ranaa pzetelerinde oku
duk. Mak Kiney denilen bu Ame
rikalı kadın, eski ve )'eni dünyada 
aahtelik ve birçok hofamalar yü
zünden pek çok defa bapİlte yat· 
mıttır. Niıte bir otele otuz bin 
frank borç yapmıı ödememiı, di· 
terlerinde de ~le borçlar bırak· 
mııtır. 1909 da Amerika ı..pilha· 
nesine ıirmif, o zaman kendiıi 

Ben Tael adiyle tamnmlfbr. H• 
len Kelli adında bir kadmın ho
f&DID& daftlllUla plait olualt -
IWllDUf ve ba bclıaaa k«ta11mm 
aktriıt Besi dö Noe ile Nçla llril
nuebette bulanclupnu airlemit
tir. Halbuki arqtU'llVllar IODUD· 

da bu aözlerin yalan oldutu mey. 
dana çıkmc-.a yirmi ay hapa malı
ktm olımqtur. 

Hapİlten çıktılı n•an onv 
maaum zanneda kecaaı kendiai • 
ni b&yük bir '"'il ile kartılamq. 
Fakat birkaç Mfta pçtUcten 10D • 

ra karumı Ne.Yorka Wr metre 
datel ile münuehetbô .... alın
ca aleyhine dava &Çmlfbr. Ba 
defa NeyYor1' &aminde hGJiilı bir 
rezalet uyanchrclıtmdan a..Uı 
adam, daYanm aonu plmnden 
enel ilmiiftür. 

Bundan aonra Mail Kiner d3r· 
diindi defa nleniJOI'. Lildn ba 
aefer talihin hl,ak bir ,.ardnmm 

Nil kenarında bir aar&J, Mantan
da Kot el' Aaür' de bir Yilli l»ırala
yor. Bu büyük aenet pek çebak 
siyip tükeniyor. 

1922 de kaçıncı kocası oldup 
beUi olmıyan doktor Pacllefor •· 
leyhine bopmna da•&11 açıyor. 

AYUb&rJ'&Ja Iİdiyor, orada da 
borçlarını lclememekten dolayı 
mahk8m oluyor •. Hapİlten çıkın

ca Birletik Amerikaya ıWiyor. 
1923 de Loaanceloa ıebrinde 

hmıalıktaa aaçha olarak ,.Jcala. 
..., ... 1914 11b lldndtepilide, 
•g1an lt6rii Zinh'cle .. ,..dili· 
JOI'• 1928 MaJUıncla terailen ... 
lds hia dolar borç ,.apıp icleme
cUli için S.linde teYkif ecliliyor. 

Gene Birlefik Amerikaya Iİ· 
diyor. SnuiJle Santa • Barbara 
ve Mantrey hapbbanelerini boy. 
luJOr. 192711la 28 lkincitepiain· 
cbiaenlerinden ( tik:carlannclan) 
de Kaliforniyada Salin tehri te
iiriai aldatblı içia clirt aene hap. 
aecliffyor. Bundan eonra da, Bir· 
t.İik Ameribda Sen Kanten ha· 
piahaneainde on 1ekiz a11nr ıeçi· 
ftJÖI'. 

Artık rahat yap.malı için Ne•· 
,..bn llliyiik difÇilerinden birir· 
le n1eni7or. Birkaç hafta Mm& 

...._ela aJnlarak 1931 ele AY· 
rapaya aellJOr &arada birtakım 
maceralara ablıJOI'. En 101111Dda 
Nil tehri poliai tarafından ,.bla· 
DIJOr.I 

ar&IJor: Yeni lmcuı Wr otOmolril -----------.. 
kamı pçlrerek llt17or ft illi • 
yük hir aervetten bqb M~ırda 

Flistin gelifi1or 
Kudüıten bildiriliyor: 54 te • . • 1 tüel anlanl rda a 

~---,_ .. _..._.._ ... ~ ~ .. f!lD11Zty'8· 
llıılliiil loos-atift 

nmda tamam1•maia yarayacak • teaaaüt Ye it birli.ti oldutuna lıer- OTEKI SOYLEVLIR olan Hamqllir Hamer Kut idi • 

nın 

kadar geçirmit, bir ziyafet vermif, 
bay Akil Muhtara Melit Saniler 
aipmnm birinci rütbeıi •erilmif
tir. 
ROMEN GAZETECiLERiNiN 

YAZDIKi.AltJ 
S- polta ile ıelee R...,.. ıa· 

zeteleri Bükrette bu ~ icincle 
toplanan Tıp Birlili Kundtayı hak 
kında una malGmat yermekte · 

tır. keae bildirmek de birlikler üyele- Profeaöran çok alkqlanan bu yeteai, yıllık raporunda Filiatln 
Balkan bp birliti, birliiin bü- rine düten bir •uifedir. Taanüt aöylerinden IO .... Ywaaniatan a • teri ıelitmeaini tanir ecliyor ... 

tün mümeuilleri için ayni olan ve it birliği ae, önina ıeçilemiye- cima profealr Veaaia, Türki1e a • rapora ıire ıoayetenin araç ('t'&· 
~ ~erin aailık meseleleri kartı· cek kanunların anmluaal müna • dma pİ'ofetir Akil Muhtar, ve Y u- ııta) biıJla t934 de atılan ...ı. 
...._ W•an1aldadır. ÇGnldi ıe .. aebetleriılcle, lrle eaaa hakikat • ıaelaYJ& adına pft>feair Marko • lar batan 200,000 lirayı bulmakta· 
niı Wr ..... faatiJetine kartı lerdir ki Balbn ui111lanmn JmSİ• Tic de birer ll1ley Yermifler Ye dır. la heaaha alre seçen yıla nia 
Juık .ki fOk ~ bir ço • de batlanndan ıeçip kederli ha· •Draa Tıp birliiinin biJik ....n. belle ..ıt.-de al=:: bir fazlalık •ar 

llilllıll lua.h!. wanhr. Bitli- tuu1111 hlll mahafaa ettikleri feaiai telaariiz ettirm=-•~clir. ı- ....., ... .,_- clır. 1498 liralık tiir ....... ,. ~; .. 
~ ·dein17.a ilsiliyen l>a lecriil>eler bunlann cloiralaianu Saildi: Bakam Dr. Coeti·ııco ·.-

·ı.. • ,_, • ~ ~ ..... ; .. • .. _ k dokto h..__ 770 lira aft kir elcle edilmif ele-
dir. 11!1'1 •Heaeıerm a~le11ıll • ~· .----...ar. ... ıere r aerek ..uaaet meldir. Ba 101yetenin 40,80 uuı 

1932 üçiblcii Balkan Jıonferan· elan ı.t1rı, Ballcaa T• ltirliii, da· Memleketin bir bOJik adamı, uaaı ııfatile deletmri eellaala • 
ımda eaMlan bralattmlaa lla bir ha..-• ol....-k, eateWctüel it bir· bütün ıöriifleri INPnin J.akilrat • llUf ve kurulta1 lfl-I wmda en l::;•anlır;:::=• =======;: 
litin ilk brultaJJD& ~ Ro • lili alamncla el-. iri if'-1apacaJc• 1.-i ile yarmm ihti•alleriaia te • büyük iaemia •lkanJar için en J R A O y O ı 
mea profeair Ye doktor tir. madiaini bulan harelqıt alamnda derin .....ı.,I tlıflril eden kır hıf· _ 

0 

...... elli kadar TGrk, Elen .. Ya- G11Çek, dokturluiaa batka ...,. aaimli Ye fikir alamncla parlak bir zıuıw. ... mlmif olmaundan -:..---.-.-.... ------. 
ıoela• profeair •• cloktor ltdNk lerle llçilemiyecek imanl bir de- •ataaclq, 1akmlarda mükemmel dolayı ....,aniyetini bildirmiftir. ln'AllfllVL: 
etm;•ir. Türk del-el•.;•:- 1.. .. -. a....: --'-. bir formül balmuttm'ı "Hiçbir za• Bal•a ilftfetleri L--L--•--- SUo: AllM..,. -., il: n... mUllJdlL 

-r - --_,... ·~· •. ...,~ • ~-- (Na) 19,IO: Balala,Jlca cırUlıtıUL Koıo. 
ela Dr. prof. Akil Muhtar ye Ya· Bir ~or, ilim adamı ol....ıı man aJll'llWll&k, daima birlepir. taam telsraflan çelrilpeeine Jra. ao: ,.., ..... ıo.ıo: K.oaf-. JO.ao: attld-

naa ct-...ın;n ranmd& ela clok· J')•"Jiiwiaw~mmteb· mek.,, ıw •erildiktea aoma cl.,illaa llia ,. ~ ~ 11: RadJO - .. 
!iL 1 _ _._..1__ ..... urll ltl'm. D,IO .. llaberllr • Jlcllı. 

tor pı:ofelir Venaia Ye YU1•laY tanla ~ ......_ ~a Balkan paktmm temelinde iMi- ua top......_. aoma tople•lar • ....... ıı.,.o: Baft1U rttar. tnret".,.. 
tleleplerinia hqmda iee Dr. prof. il•~.._, ~Jik ~anlardan yük kurucularmclan biri olan baJ da Balwı dnletlerinde pael nh· dlıllur- n: Pllk Mfl'l7ab. 

Z:.ı..-. u...ı..-:.. ı....L.--L..o.- ı"clı". k,===liDi tecrit -.lw-- Titille.ko'mua bu form:tı~ --..1-. L-a. • 1 · L-1....1-.r_ ---' oku BOKRllf: 
.. aww-..y~ UllHlllWI& ıııplW ~ "'• ™illi' 11"'1 lf WI n-=:=- ~..,vn&r • 11 - 11: pl&Jc ft cm,umı.r. 11: J'Wc. 11: 

KurultaJJD Roman,. Sallık M..&eii, metodlan -Ye kendisi· Romen pupa adına, ~ narak banlar U..t..bade deterli DaJam\ar. ıt.ıa: l1lk. 20: ...... 20,IO: 

•bnı Dr. Koetba11co tarafmdan ne fisik laa1atm qaekpnizmeeuun ~ ha kalabalık pldik • lmnutmalar ,....taaqtır. T Mil fU'laadar <AD.> IO.IO: JINine 

.P..undaa IOlll'& Jükret Oni. bitiiD iacelilderini ...._ tecrii· lerinden dolayı Türk, Elen Ye Ya· RADYODAkl KONFERANS ~ ~ ~~ =: 
•enitesi rektiirii Dr. Cbeırtlaia lteaile, cloktana ft&ifeai, raılnm ıoalay ilim cloktorlarma minnel• ilk IÜDÜJI alspn Dr. profe. fOdk lrarmla ......_ •= Y..._ ..... a,.. mealekclatlanm bararede... ı.,.1ap .... •i• JM&J.:ak bü· tartık biui,.atmm ifade etmeden lir Akil Muhtar Bil&:nt nMlyo • cluJqmlar.11,Jı: D....,..• lılrtDdeD ...... 

--· • llllt). l•mhı""f •e kurultaJID ~ t4la -ı- ve anmlillal it birlik • ıecmıyecetim. 111Dda "Balcan Tıp hirllii " ba· VARtQVA: 

Ilı .olmdaktan aonra llsü pul&. lerinia ..... setidiae ittirak etmek· Memleketime ıeliace, Biikrete ""· meYmhl Sok al&ka tcqda,... 11: DbD JNllDL 21.10: KIGQlr rıMtYo cır-
•ntolar baferwı Romen fl'llpU tir. ıelmelde, Balkan lroııferwı ar • bir lroaferw •enaiftir. = ..:..~: ~·:'~!!::: 
.......... arta •i prof..ar Pella' • Qmı •kibt ile ~mani tela· kadqlUım olan aizler l>am tehir- Lh.a Tıp birlili karutt.11 ii- ıua: 8mfOdr -..... •= NJr. b.IO: .,_ 
1a "ftl'llliftir'. ., arumdaki 1-.kua alib •e bai· lerinıble köylerimiai ıCSrmiif buha 1eleri üç tün liirea ~ a• clQumlan. 21.tO: DQalr orbıltra ...._ 
.. ela R • llGlltOVA: rROFESOR PE• LA'NIN SOY. 1ar ....ı Wrdeabire .merclm çı • nQ70nuuz. rum omea butanel.ini •• ıµo: ...,. san mtlllll ,.,_.. .,.: 

LENi laJor: Aramızda biltcaç aün kalmak· bilrük Romen pıofellrlerinin idi • ~ ,.,.... n: Almene ,.,.._ -..: 

Profeaör PeUa aö1lmacle de • Belki her alandu ziJUe dok • ~. çal..-n Romen. WUl1UMID derin niklerini de ı...U.lerdir. ~ ,.,.._ '-°'= ,.., ... ,,. _,.,... 
•ittir ki: torluldaclır ki herk• yapılan bii· bant anuauna tehadet eclec:ekai· H.._ n lleWI,. tarafmclaa ID.10: Pille. -.ıt: Dui ı , •• -..: 1111 

L&-n ~Romen - Jik .., ..... ._ iaiifMe eder. Ve nq. Terilen ziyafetlerden Mtb aa1 • -..... n.ıo: .......... : eu. 11 • ._. 
.-- -~• U- 1--1- D-11-- 1a....1 '---L ............. Jtle. IS.il: DQumlar. 2Ulı ... liateri ı.t1r-aı ftlltuile ae • ..---. tııdlt, Wlcli nelicele- ·~tice ow, ....... n Tıp .haf. TIU' aunuu •thm llay S..• • Nlr. D.41: y..._ ..._.. c1a7mn1ar 

)Aala-lrtaclır. rinde oWaiu kadar atafbrmala • tumm ıauftffalaJeıi için tanen- no kural binamda bralta7 u,.. ~ ~ 
R.,... .,....., BaHra• Tıp w,.

1 
nada a. memittur. nlcle hulanmayı fula buluyor-. leri terefine bir kabul r.-i tertip -.U:. ~ lıllllll 119 fll'lalar . .; 21t* 

l:.i • Koat.w. n.ıt: DQamlar. 22.IO~ .. . 
..... hasiin aiain ~ BaDian dola11clır ki ben, Bal· Çünkü aizi harekte ıetiren ... • etmif w brpbldı, harantll "'r ..... -- allırli'ea. M: ...... ..... 

.. --..... ayni .......... , kan ,....c1 ... ulmlannm yakın- terek bir ~···· azmiaır, çünkü inler Yerilmlttir. -,::;=.;1: •, 
de, ım de ıı,la•• IC'8dl w. lqmeu IPDcle Balkan Tıp. birlili· •isi hiriMrleriaise Jaldattıru ha· Klindtay iirelerl, ... ..,•aa • ,... ... ......_ <a.t11~ n : 
-. lmnferaau .-emda doldu· nia J8P9"iı bü,ük ftZifeaiDin kikat aflmhr. Ve IMmlar cloktoru btlaa ...-.. Prat.on, w Olt .a • ..... 11.ıt: Ha• teMlbrL n,ıa: ~ 
._ UiUaa•• r 'aım. lllmıiai ıiırMi.ıe. ....,_..._ daima iawı ........_ w bin • dllerialle - ala..._. Wr .. • =.-:.== awn:"==~ = 

J.ı. ftNlll8I iller ,...ı olmn, Büıik laaDt kitleleri berinde netice anmlul&I banpn aamilnl aİDtİ,-e çıtmuwlanlır. ........._, 
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Afrikanın ortasında bir 
zenciler cenneti! 

Arabistan ile 
lngiltere arasında 

(Uıtyam ı. sa.gıftula) 

tarafından idare olunduğunu, ken· 
diıinin iıe Kral Hüıeyni memle .. 

Orada verem gibi hastalıkların yeri 
yoktur; orada, cüzamdan ve sıtmadan 

başka hastalık bilmezler 

l;etinden ÇJkararak onun yerine ges. 
tiğini bir delil olarak ileri ıürüyor. 
Kral lbniasut, istatükoyu boz • 
mağa teJehbüa etmemekle 'beraber 
bu düıüncesinden vazgeçmemi§, 
ve buralarını iıtcmekte ıara.rda de· 

Alrilıanın ortaıında bir unci· 
ler cenneti bulundujunu biliyor 
muıunuz? •• Hayır tleiil mi? •• Son 
gelen Franaı~ gazetelerinden bi
rinden alarolt bura)'a g~irtliğimi. 
yazı .ize bu cenneti anlahyor: 

Misyonerler ıi'bi kocaman aa .• 

kalh bir büyük ıeyl&nm etrafına 
toplanmrf iki düzine kadar tabii. 
yeci vardı. Kara ıakallı adam an. 
labyordu: 

- Eier benim kabraiılerimi ta. 
nmııt olaaydınız, eier benim ıibi, 
onların ara11nda yıllarca yaıaıay
dınız, ıize hu kadar ıüler ıibi rıö· 
ninen Sen sahillerini boıaltrp be
nim arkam ııra oraya koımakta 

tereddüt etmeıdiniz. Bir defa on
ların araıına karııtıktan ıonra 
'dünyada ayrılmak iıtemiyonun. 

- Siu inanmtılt lazım ıelir1e 
o111ft tabiiyecilerin cenneti gibi 
bir t•>' olacalıtır. 

- Ben oradaki adamlar ıibi 
nazik, dinç inonları, tam tetek • 
küllü Jnzları hiçbir yerde görme • 
elim. Kadınları velut, ihtiyarları 
bilıili, hatırlanamıyaeak bir za· 
mandanberi ıürüp relen ve sü
rüp ıidecek olan bir ~ıplakhk an'· 
anesi muhafaza ediyorlar. 

- Bu zenci cennetiniz nerede 
ıaklanıyor? 

- Doğru bir çizgi ile buradan 
dört bin bcıyüz kilometre uzakta, 
P.• "isle ayni usunl~lc daiı-c•i Ü•• · 
rinde, Dahamay civarında Togo· 
Jand'da .. Kal>raia'ler dailık bir 
yerde oturuyorlar. Kayalar ara· 
undaki dar fakat verimli tGpra.k· 
larında her türlü zahireyi, patatoı, 
pirinç gibi esaılı ııdalarını yetit· 
tiriyorlar. 

- Demek ki b'unlar nebat ve 
meyvcz ile gc~iniyorlar. 

- Bütün deiil .. Sazan av ei
lenceleri de oluyor. Avladıkları 
nayvanlar gidalarını tamamlamı • 
ya yardım ediyor. Avdan dönüf 
ıe.rçekten bir bayramdır. Kadın· 
lar ıarkı ıöylerler, dansederler. 
Ziyafotler olur ve bütün gece eğ • 

lence ile vakit seçirilir. Yerler, VMn etmiıtir. 
bira içerler, ajızdan ajıza ıüzel Hicaz demiryoluna gelince, 
hikayeler ıöylenir. Tehlikeli mu· Kral lbnisauut bu hattın hemen 
aıak&lar olur. yarııını elinde bulundurmakta -

- ô~le ue .izin Alrilralı çıp. dır. Fakat bu kısım üzerinde tren· 
lolılarmı: pek de laziletli ıeyler ler itlemiyor. Kral lbni11uut lngiJ. 
değjl. tere ile Franaanın Filiıtin ve Suri· 

- lnaanlar iater kara, iıter be· yede mandater devlet olmak iti -
yaz olsunlar, iıter battan ayağa barile, bu hatta ait nıalzemeden 
kadar giyinmif, iıter çırçıplak bu- büyük bir kıamı, hakları olmadığı 
lumular, rene inıandırlar. Eğer halde aldıklarını iddia etmekte ve 
bizim iptidai Tagolarımızı her· bu malzemenin iadesini temin ile 
hangibir mezhep kartısında titre- hath İ§letmek iıtemekle, hundan 
mez zannediyoraanız aldanırıınız. baJka bütün bu hattın bir hlam 
Onların da büyücülerden korkula- vakf 1 sayılarak i~letilmcıini mu · 
rı varc!ır. Evet, aralarında nez- vafık görmektedir. 
redilmit birtakım adamlar vardır Bu meseleler, Cidde muahedesi
ki bunlar bir defa bu dereceye ael. nin ileri bıraktığı meaelelerdir. 
dikten ıonra çapkın oluyorlar. Bunlardan batka Baıra körfezi 
Artık ne Allahtan, ne Şeytandan meıeleıi vardır. Bu mesele lngilte· 
korkuları olmadığını iddia eder· reyi hem hava kuvvetleri, hem de 
ler. Herbiri kadına mahıuı ol - petrol imtiyazı bakımından ali -
mak üzere iki klü'be yaparlar. kadar ediyor. 

- Eğer bir~ok karıları varıa, Eskiden İngiliz tayyareleri, l · 
neden hepıi i~in bir kulübe yap. ran üzerinden uçarak §arka doğrq 
mıyorlar? gidiyordu. İran devleti, İngiliz 

- Her kadının iki kulüb'esi var- tayyarelerinin kendi topraklan Ü• 

dır. Biri uyumak için, diğeri ko- zerinden uçma11nı istemediği için 
caaının hoıuna 1:iden yemekleri pi bu tayyareler, Bura körfezinin A· 
tirmek için .• Bu kulübeler çok ka- rap k 11mmdan aeçmeğe baılamış. 
ranlık ve dardır. Tek kapısı bir hr. Bununla berAber, ln;iltere ile 
defa kapandıktan sonra içinde üç Suudi Arabistan araıında bu me· 
kitinin durması kabil değildir. ıele üzerinde henüz reımi bir an• 
Tabiiyecileri allkalandıracak bir laıma imzl\ edilmemi§ bulunuyor. 
teY vardır. Daha henüz sütte o- Londrada. bu meıelede konuıulacalc 
ı- ı.u. soc.uk: •ünde •lci d., .. .ao- vc-,-ıa"'tılra~ b1r ndJ ma 
ğuk ıuya ıukulur, sonra saatlerce da imzalanacktır. 
günqte bırakılır. En nıazik meıelel;rden biri de: 

- Çoc:ulrlar bu uıule kaç gün Petrol itidir. Ara.biatanm doğu 
ttılaammül edebiliyor? tarafında Avrupalı ve Amerikalı 

- Kabaraiıler henüz iıtata&ti- birtakım kumpanyalara bir sürü 
iin faydalarını bilmiyorlar. Fa • petrol imtiyazları verilmittir. Fa -
kat ahalinin azalmamaıı, taham • kat imtiyaz verilen ıahada her 
mül ettiklerini gösteriyor. Bazı Kumpanyaya ait ıinirli, biribirin· 
yerlerde kilometre murabbaına den ayrılmıt değildir. Bugün bun· 
250 kiti düıüyor. Çeçe ıinekleri • lan ayırt etmek aıraaı gelmit bu. 
nin ıetirdiği uyku hastalığından, lunuyor. 
cüzzamdan ve sıtmadan batka bir iki taraf araaında hallolunacak 
liaatalık tanımazlar. Kabaraiıler en beUibaflı meseleler bunlardır. 
a~aaında çiçek, kızıl, kızamık gi- Emir Suut, lngilterede bulundu • 
bı hastalıklar yoktur. Hele verem ğu urada bu meseleleri çözmeğe 
yerli :Jlarak mevcut değildir. çalqacaktır. 

Son Irak isyanında 
isilerin yapbkları ziyan 

Bundan batka Emir Suudun, 
londra seyahati ıırallnda kendi 
memleketi için lazım olan bir ta.· 
lam harp levazımı alacağı, bilhaa· 
aa tayyare ıeçmeğe çalıtac:ağı ha • 
t>er verilmektedir. 

Bağdattan bildiriliyor: Sali.hi. 
yetli orunlar (makamlar) tara.fnı· 
"dan muıpet bir tebliğ yapılmama-
11, orta. krattaki aüel durum hak-
Jönda ~ndite verici ıayiaların do
l&flllasına sebep olmakta.dır. Bu 
son hzıı.ftalarda araıı Jiesilmiyen 
çalııma ile yorulan askerler her 
tarafı tamamiyle kontrol edeme. 
dijinden iailerin bazı yerlerde i
lerledikleri bildiriliyor. Şimendi-

ferin, hele Ur çevresinde. uğra
dığı ziyan ilkin zannedildiiinden 
daha çoktur. Onarmak '(tamir 
etmek) için birkaç haf ta çalq • 
mak lizım gelmektedir. Ur çev • 
reıind~ Sayih kanalı üzerindeki 
köprü tamamiyle yıkılmıfttr. Şi-

mendifer ıu enıtellasyonu Naıiri.. 
ya ile Ur birletme yerinde ağır 

ıurett~ zarara uğramıfbı'. 
Diler taraftan bildirildiiine 

,are, Suk Şuyuk çevresinde ça· 
f J!&n askerlerin 'baıkomutanı, e • 

O. R. DO~RUlı 
linde ıil&h bulunup da muntazam ============= 
ordunun hareke\ine engel olmak 
iıtiyenlerin hemen kurtuna dizil-
mesini emretmiıtir. 

Kültür genel direktörlüğü o -
kUllarda ıiyaaal aytıfmaları (mü· 
nakat~ları) yaıak etmiıtir. On • 
ceki hUkUmet zamanında okullar -
da öğretmenlerle talebe araaında 
aiyaaa aytı§m•aına. göz kapanıyor, 
belki de teıvik ediliyordu. 

Son ıelon haberlerde ırmak, 
k"ara ve ha.va kuvvetlerinin Suk El 

Şiuk !jevresindeki asileri ııkı§tır • 
dıiı ve yalialadığı bildirilmekte -
dir. Yalnız El Heaam ka'bileıinin 
üç. ~kanı kaçahilmiıtir. Bunun 
neticesi olarak memleket içinde 
b&yıa.lhk (aükWıet) elde edilmif, 
yedi Mayıatanberi ıüren ka.nıık

lık aoııa ermittir. Suk El Şiuk'de
lri muvaf fakiyet haberi memleke
tin her yanında sevinç ıösterifle
riyle karıılanmqtır. 

Eskişehirde hava tehli
kesi için bir gösteriş 

Eakitehir, 17 (A.A.) -Bugün 
burada hava tehlikeıi için büyük 
bir göaterit yapı1mı! ve hu göıte. 
riıe on binden fazla yurtta§ gel • 
mittir. Toplantıda tehir üzerinde 
ünlü uç.manlar uçutlar yapmıılar, 
Atatürk'ün, lmıet lnönünün IÖy • 

1evlerinden bazı parç.aları halkın 
üıtüne ıerpmitlerdir. Toplantı 

çok heyecanlı olmuf, Türk hava 
kalkınmaıınm büyüklüğünü uya • 
nık bir kafa ile anlıyan Eakitehir-
liler üyelik için Y&rlfa airitmit ler 

dir. Eakitehir ityarları en büyü • 
ğünden en küçüğüne kadar hepsi 
de aylıklarının yüzde ikiıini ve 
bir çok mağaza ve kurumlar lo 
kanta ve ga.zinolar, ainemaiar, 
barlar bir ıünlük gelirlerini hava 
kurumuna bıraktıkları gibi tehli· 
keyi bilen ve yardrmcı üyelerin sa• 
yıaı da gittikçe artmaktadır. Bu 
aidi§le EakiJehir halkının iki uçak 
alması beklenebilir. Göıteriıte bir 
çok aytaçlar heyce.anlı &öylevler 
vermiılerdir. Bu sece de söıteriı • 
lere devam edilecektir. 

HA YA 'f EHL1KES1N1 BİLEN 
ÜYELER 

Ankara: 17 (A.A.) - hava tehlike-
5ini bilen üyeler: 

Sait Çiftçi Mensin Z. Bakn. lşyarı 
20, Saracoğlu Mahmut Ziya pap ga -
zinosu yardımı 30 lira 20, lt~uat Ak • 
baş Mersin şube başkanı matbaıtcı 20, 
Halit Ecemiş Mersin şube muhasibi 
30, Abdullah Ersoy doktor C.H.P. il· 
çe baş. 20, Mahmut develi dr. Mersin 
C.H.P. llba~kanr 20, Dr. Muhtar Mer· 
!'İn göz doktoru 20, Mansur Boıdo • 
ğan Mensin liman şir. Direk. 20, Hak
kı Berksun Mersin işel '-alisi 30, Dr. 
Rüştü Mensin memfoket ha.stanetııi dr. 
zu. Dr. ~ej11t. Sc,yh•n M•_... ı._._,.._ 
si ar. 24, Dr. Mustafa Ertem Mersin 
hastanesi Dr. 20, Dr. Muhittin Ömayer 
Mersin ha:ıtaneei Dr: 20, Selami Tar -
han Mersin öl~ülcr müfettişi 60~ Şe· 

raf ettin Güler Mersin ölçüler müf etti. 
şi 30, Mu~tafa. Altınoilu Mersin ölçii-

Jer müfettifi fen memuru 20, Eiri ıl 
de Ali 'e ortakları Mersin tecitıtt11 

50, Me.ssulin lşalan mersin SeJ4ni~ 
bank. Direk. 50, Edip Behenşavjoğl~ 
Mersin tecimen 50, Küranioğlu Fahri 
Menin tecimen 100, Sezar Şa§h ve ar· 
kadaşları tecimen ,.e fabrikatör Mer 
sin 1000, Ali Rıfat Mersin tecimen fıO, 
Nihat Mirikelam Mersin tecimen ıoo, 
Karamancı zadeler 'Mersin tecimeıı 
500, Malaıı:ade Mersin tecimen t50ı 
Ali Safa l\lersin tecimen 150, NaıtJll 
Misgavi Mersin tecimen 150, Kadri 
Sabuncu Mersin tecimen 160, Mehnıet 
Duğdaycı Mersin tecimen 100, Mord0 

Mersin inkişaf şirketi direktörü lo01 

Ahmet Uanefiıade Mersin tecimen ıoO 
Reşit Mersin Urfa ticauthanesi sa}li· 
bi 60, Şimendifer komlılyon evi Mer • 
sin 200, Rıza \'C Hakin Cemal l\IeJ'$ill 
tecimen 100, Mehmet Kanun Mersili 
tecimen 50, Ali Demirci Mersin ieci · 
men 100, Mahlllut ve A. Kadir Huni! 
Mersin tecimen 50, Kemal Ekin ve l{i' 
ragos Mersin tecimen 100, Nail hına· 
il Merısin tecimen 25, Reşit Mersin çu· 
kurova ban sahibi 50, Zekeriya Küra• 
nioilu Mersin tecimen 50, Cuma Ali 
Mersin lokantacı 30, Mehmet Emili 
Kunduracr Mersin 30, Mehmet Sabbai 
Men•in tecimen 100, Erdi§li Mustafa 
.!\!ersin tecimen 50, Salih İ§kara Mer · 
sin tecimen 50, Misak Ke~işyan Mer • 
sin tecimen 100, Mehmet Muratoild 
Mer5in tecimen 100, Aımi SamurkaJI 
Mersin eski Berut a Vlisi 100, Muhar · 
rem Hilmi Mer!in ·tecimen 20, Hatı 
İbrahim Derviş Mersin tecimen 5(1, 

Hasan Mezruk Mersin tecimen 35. 
Yeli Tevfik ~e oğulJarı Mer~in Teci • 
men 30, Yakup TreYcs Mersin tufa • 
fiycci 30, Kaymakam zadeler Mersi!\ 
tuhafiyeci 30, Jozcf Dekkak Henıirt 
Belvüpalas işletmeni yardımı 50 lira 
20, Leon Matalan Mersin tuhafiyeci 
50, Galip Mersin sarraf 30, Davit Fc • 1 
lezof Mersin sarraf 20, Halil tsriP 
tMhluaUJ'C te~ yı.ı duua IJO lha.--Qi), ı 

sc Halil zade Hacı Ali l\fcr in deri tt
cimeni yardımı beş lira 20, Halit Sö • 
men Mersin tuhafiyeci yardımı 10 JirS 
20, Hazan Baruh Mersin Klğıtçı yar· 
dımı 30 lira 20, Mehmet Nana Mersiıt 
attar Ye tuhafiyeci 10 lira yardımı 20, 

Mısır kredi fon siye 
tahvillerinde kazananlar 

Kahire, 17 .(A.A.) - Yüzde~ 
ünenli (faizli) Mıau kredi fonıi· 
ye tahvillerinin bugünkü çekilitİD"' 
de ıu numaralara ikramiye düt • 
müıtür: 

1886 tarihti tahvillerden 288· 
bin 621 numara 50.000 frank. 1903 
tarihli tahvillerden 550.746 nu • 
mara 50.000 frank, 1911 tarihli 
tahvillerden 93.510 numara 50.000 
frank. 
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Beyoğlu varidat tahakkuk 
müdürlüğünden : 

Göaterdiii adresde bulunamı yan ve baıkaca ikametgahı biline
llliyen Emin oilu Ahmede ait olup yoklamada kaçak olarak yakala-

DünvE 
l''arın 

nan iki at için mumaileyh namına zammiyle beraber 1 lira so kuruı Ne ş r i y a t ı 
hayvanlar vergisi tarhedildiği teb liğ makamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. (3377) • 3 .. _ • 
lstanbul Tramvay Şirketi Seri ta",;,ac;,landı 

1 ıatanbul Evkaf MildUrlUjü •llnlar1 J ı _______ _ 

Değeri 

Lira K. 
90') 45 

800 00 

230 00 

Pey parası 
Lira K. 
68 00 Fatih'de Yanık Kirmasti camii

nin 360 metre murabbaındaki ar
sasının bütünü - 316. 

60 00 Fındıklıda Dere içinde Hacıre-
cep camiinin enkaziyle 140 metre 
murabbaındaki arsasının bütü
nü - 481. 

16 25 Gedikpaıada Mimar Hayred-
din mahallesinde Bedesten soka-1935 /'ılının Gidiş - Geliş Pr.oğramı ~ Abone Şartları: 1-

Katkış Ara ilk Son ğında 2 ıayılı 23 metre murabba-
kalkıt vanş Birinci seri 10 kitap ındaki meırutahane arıasınm bü-

No. Sınır 

10 Şitli • Tünel (Şiıliden • TiJnele 
(Tünelden • Şifliye 

3' 6' 5.40 23.40 238 sı pe,ın ve her ay tünü - ı036. 
9' 6.00 24.00 100 kurut olmak Uzere 407 00 30 55 Altımermerde Seyyitömer ma-

ll Sitli • Beyazit (Şifllden • Beyazita 
( BezagUlan • Şifli11• 

!2' 6.20 23.30 838 kuruttur hallesinde Yolgeçen mescidinin 
26' 7.02 24.12 Salo 401 metre murabbaındaki arsası-

12 Harbiye • Fatih (Harbiyeden • FatUae 
<Fatihten • Barblyege 

5' 7' 6.30 24.00 A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. nın bütünü - 329. 

(BaTblgeden • AbarcıNa 
( Abaragdan • BaTblgeye 
(Tablmden. Sirkedye 
<Slrk«iden • Taksime , 

9' 5.46 23.20 Aile Çemberi 800 00 60 00 Fındıklıda Cihangir yangın ye-
14• l'r UO 23.30 A. M. _ t. H. Alişan 100 Kr. rinde Pürteli.ı Hasan Efendi ca-12 A Harbiye · Aksaray 

28' 6.00 22.50 miinin enkaziyle 246 metre mu-
7,.,5 19'0 Ticaret, Banka, Borıa 

o& o& rabbaındaki arsasının bütünü -
7.35 19.30 ·----M~uh-l~is-E_t_em. __ 7_5~K-r_. --·•I 

15 5• 

16 Maçka • Beyazıt (Maçkadan • Begazita 
(Begazittan • Maçkaga 

5' 8' 6.15 23.20 Devlet ve ilafilôl 
487

• 
17, 6•55 24.00 Lenin_ 11• Rifat 75 Kr. Yu~<arıda yazılı özlekeler satılmak üzere on bet gün müddetle a-

( Şltliden • Emlnönüne 
------------·• çık arttırmaya çıkarılmıtlı(. Üster mesi ı - 7 - 935 pazartesi günü 

7' 6.10 - Sosyalizm b k 
16 A Maçka • Eminiinli ( Maçkadan • Eminönüne 

saat 15 de komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi uçu 
141 7.10 20.20 K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

6.40 20451---------------111 pey paralariyle Mahlulit Kalemine gelmeleri. (3326) 

17 Şişli • Sirkeci 

~ 

17 A MeddiyekUy • 
~mlnö: ·· 

19 Kurtulat - Beyazlt 

19 A Kurtalut-EminÜnü 

:?:~ Ortikly • Aksaray 

( Emlnönünden • Maçkaga 

<Şifllden • Slrkeclge 
(SlrkeciMrı • Şifllye 

(Mttldlgeköy • Emlnönllu 
(Emlnönünden • Mecidlgek. 
(Mecidlgekögünden • Emln6. 
( b'ndnönllntlen • Mecldlgek. 

< KurtulUftan • Beyazlta 
( Beyazittan • Kurtuluıa 

(Şifliden. Emlnönilne 
(KurtulUftan • Eminönüne 
(Eminönünden • Kurtuluıa 

; Beılktaıtan • Bebeje 
< Beflkttıftan • Eminönüne 
(Bebekten • EndnönüM 
( Emlnönilnden • Bebege 
(Bebekten • Beşiktaıa 

J. Raain Külliyat 1 
8" 6.25 20.00 A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

12" 6.55 20Jo ------------· lıçi sınılı ihtilali 
6A5 9.40 Lenin - H. Rifat 60 Kr. 
7.17 10.12 ·-------·-----·· 

21• H.28 18.45 Ruhi hayaıta lG§uur 
15.00 19.15 Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

61 9" 6.00 23.10 lılahana doğru 
17' 6.45 23.55 P. Loti - I. il. Alişan 100 Kr. 

6.05 - J. Ruin Külliyah il 
7' 7.05 20.10 H. Nazım 75 Kr. 

15' 6.35 20.401•--------------ı 
5.25 _ ikinci seri 10 kitap 

6' 5.35 - 204 U Petln ve her ay 
10' 5.45 23.40 100 kurut olmak Uzere 
20• 5.55 24.20 904 kuruttur 

- ı.oo •-----G~o-ri'.""o~B~a·~b-a----·•ı 

(Ortaköyden • Aluıaraga 8' 5.50 20.50 Balzak - H. Rifat 100 Kr. 
(,,ık.saraydan • .Ortak.öge 1:5' 6.35 21.30 ·-....... ~-----------· 

!inhisarlar U. Müdürlüaünden:I 
Muhtelif eb'ad- 20000 Kilo Kromo Erzatl Kar-

da ton 
,, ,, 75000 ,, Tribleka karton 26 6 ~35 çar-

,, ,, 107500 
" 

Kahve rengi ambala i ıamba saat 14 
kağıdı. de 

60 Numaralı ,. 10000 " Düz beyaz karton 

60 ,, ıoooo ,, Kahve rengi kösele 
karton 

Muhtelif eb'ad- 235000 ,, Sellüloz kağıdı 
da 

75 X 82 ebadın- 10000 " Birinci hamur kağıdı 2/ 7 1935 Sah 
da günü saat 14 

70 9 70 ,, 25000 " 
ikinci hamur kağıdı de 

<••ıtt .... ıa · ~ ...... , ... ~-&T .. • ~u-r 
(FaUhten • BeıUtttıfG • 14' 

-.a.a:._ ... _,, _ __ -___ Deliliğjn P!ikoloji"'-'si~~ ,_Muhtelif eb'ad- 5250 ,, Bir tarafı kolalı Ku-
'1.lO 2l.20 Dr. B. Hard - Dr. Juettln so Kr. da fe k&iıdr. 

..! Topkapı • Sirktti 
( Aksaraydan • Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Topkapıya 

5' 
8' 

5.25 - ilkbahar Selleri Yukarıda nev'i ve mrktarları yazılı kağıt ve kartonlar hizaların-
5.40 23.30 Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. da yazılı gün ve saatte pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların 
6·12 24.00 Engerek düğümü şartname ve nümbuneleri almak için her gün ve pazarlık için de 

(Topkapıdan. Aksaraya 

<AluıaTagdan • Yedlkuleye 
( Yedlkuleden • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Yedfkule11e 

16' 
-

24
.3

5 F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. % 7,5 muvakkat güvenme paraıiy le birlikte tayin olunan gün ve sa-
5.30 !-------~~-------.. 

33 Yedikule. Sirkeci 6' 
10' 
16 

5
.
45 23~5 J. Rcuin Külliyatı il atte Cibalide Levazım ve mübaya at Şubesindeki alım komisyonuna 

H. Nazım 75 Kr. müracaatları . (2943) 
6.17 24.05 ·------

(Yedikuletün • Abaraga 

( Aktaragdan • Edlrnekapıpa 
37 Edimekapı. Sirkeci (Edirnekapıdan. Sirkeci11e 

<Sirkeciden • Edirnekapıya 
(Edirnekapıdan • Aluıaraya 

- 24.40 Samimi ıcuul et 
5' 5.25 - Tolstoy - t. H. Alişan 50 Kr. 

lO' 5•45 23.2S laıatidik 
Van gölü gemi işletme 

. ıs• 6•14 23.SS Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. idaresi müdürlüğünden : 

l l•L Levazım Amlrll§I Satın 
Alma Komlayonu lllnlar1 

- 24~5 ·-----------------· Çocuk dÜfÜJ'enler 
Y E n 1 ---il H. G. M. - J. F. Rasim 60 Kr. 

AN AD OLU ---,-,im-ve_F_el __ -.--· 
KUtUphaneal M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. 

Harbiye mektebi İçin 400 ton Cemiyetin Aııllan 
Kadıköy • Altıyola§zı F. Engels _Muhittin 100 Kr. 

livamarin kömürü 1Temmuz935 
puartesi ıünü aaat ıs da kapalı Dün ve r arın Uçüncü seri 10 kitap 
zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli KUlllyatı 182 al pefln ve her ay 
5800 liradır. Şartnamesi berıün 1 ~ k 100 kuruf olmak Uzere 
ıörü1ebili;. ıstekliıerin 435 lira ilk r a ıt Neşriyatı ss2 kuru,ıur 
teminatlarile teldif mektuplarını nın •atıt yeridir. Yeni ilmi zihniyet 
belli ıünde ıaat ıs fe kadar Top- ! .. ••••m•••••••• Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. 
hanede aatınalma komisyonuna SOYUK, FAKAT KELEPiR ------H-u-.. /tÜ-.-.m-J"'!'a_r __ m-.il-le-t---• 
Ye1meleri (20) (3283) Şiıli Bomonti tramvay iıtuyo • Rusel _ G. Kemali 50 Kr. 

nu, Şitli palas arkasında kasaba .-----~-------• Komünizm 
bitiıik 34 numaralı 11 oda, elek • Lenin _ Stalin _ Buharin 
trik, havagazi, terkoı ve banyo Rif H. at.. 50 Kr. 
tesisatını havi, mevkian ıerefli ve•-------------!•! 

Günün ikhaadi ifleri 
müferrih kagir ve mükemmel bir Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 
hane aon 4 bin liraya aatılacaktır. 

• • • 

Doktor 
Torna ve fer eze uıta11 
Tesviye ve Motörcü 

ln,aiye ve demirci ve marka us
tası 

Modelci ve Marangoz ustası 

'"KURUN~ 
GUndellk Slyaat Gazete 1 

l stanbul Ankara caddeal, (VAKiT) yurdu ı 

TELEFON NUMARAIABI: 
Yazı lflerl telefonu: %U78 
idare telefona : IU10 

Telgraf adretıl: btanbal - (KURUN) 

ABONll Bl:DJ;U.J;at 

Posta kutusu No. '6 
Türkiye Ecnebi 

Senelik HOO Kr. 

6 aylık 730 ,. 
1 aylık &00 • 
ı •Jlık 150 • 

llAu Dcretlerl: 

1'700 Kr. 

1450 
IOI • 
IOO • 

Harbiye mektebi için 300 ton 
kıriple kömürü 1 Temmuz 935 
p&Zartesi günü aaat ıs de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli 4950 liradır. Şartnamesi her· 
gün görülebilir. isteklilerin belli 

Frraattan istifade irin acele ediniz Cümhuriyetler 1 
3' Ksonefon - H. Rlfat 50 Kr. Tlcart llAnlarm UAn eayıfalannda aaıı • 

yanındaki 36 numaraya müracaat. - -----------11:·:• timi ao kuruft&ll bqtar. nk aayıtada ıso 
Tercümenin rolü kllrllf& kadar çıkar. 

H. Ziya Ulken 100 Kr. BUyük, fazla devamlı Uln nrenlerı 
ald ayn tenzlllt vardır. 

Deiifİfler • .. imli ilanlann bir satm ıo 1turuştuı 
Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. Kllçllk U&nlar: 

aaatte 371 lira 25 kurut ilk temi • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
natlariyle Tophanede satınalma 
komiıtonuna ıelmeleri. 

(24) (3285) 

alma komisyonuna vermeleri. 
(23) (3284) 

• • • • • • Laokon Bir deta ao, iki detua 60, aç defam ırı. 

Levazım amirliğine bailı krt'at 
için 35 bin kilo beyaz peynir 3 
Temmuz 935ça.,amba günü saat 
15 de kapalı zarfla afmacaktır. 
Tahmin bedeli ı4000 liradır.Şart· 
namesi herıün ıörülebilir. Eksilt • 
meye ıirecekler 1050 lira ilk temi
natlariyle tekliflerini betli günde 
aaat 14 de kadar Tophanede satın· 

dört defaaı 75 ve on defam 100 kunıftur. 
_____ ı_..ess_i_ng~--s_._x_e_m_a_ı_30 ___ ., Uç aylık uan verenlerin blr detuı beda· 

Kapitalizmin Buhr-c.nı vadır. Dört eatm geçen llADlarm tazııı 
aatırlan ~ kuruft&n hnap edlllr. 

Harbiye mektebi için 30 bin a· 
det yumurta 3 Tem muz 935 çar • 
pmba günü saat ıS,30 da açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 450 liradır. Şartnamesi her 
gün görülebilir, lstekJilerin belli 
saatte 33 lira 75 kurut ilk temi • 
natlariyle Tophanede aatınalma • 
komiayonuna ıelmeleri. (25) 

(3286) 

G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 

SALAMBO 
G. F. - l. H. Alişan 12:> Kr. 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankara caddesi 

ISTANBUL 

DIŞ DOKTORU 

ftbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

ıso. 

100. 
120. 

ı20. 

100. 

lira aylık ücret 
,, 

" " ,, ,, elektrik i§le-
rinden anlar . 

" 
,, 

" 
" " ,, 

Yeni çıktı 
KANTIAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmıı oldu· 
ğu bu kitap, latanbulda Va
kit kütüphanesinde, tatrada Va
kit kitap bayilerinde satılır. 

Tem iz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 25 
kuruttur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

BabWi, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22586 

Sah sünleri meccanendir •. 

KiRALIK ARSA 

lsmail lımet ve Halil vakıfla • 

rından Y enipoıtane kar,ısında 

köıe baımda 51 numaralı arsa 

kiraya verileceğinden istiyenle • 

rin : 7 Haziran 935 pazartesi gü • 
nü Evkaf müdüriyeti encümen i • 

dareye müracaat etmeleri ilin o· 
lunur. (7616) 
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Istanbul 4üncü icra memurluğundan: 

Emniyet sandığı namına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından 

tamamına (765) lira kıymet takdir edilen Erenköyünde Suadiye ma. 
hallesin de Halimağa sokağında es ki 23 yeni 15 No. lu bir evin tama
mı açık arttırmaya vazedilmİ§ olduğundan 22 - 7 - 935 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttır
ması icra edilecektir. Arttırma be deli kıymeti muhammenenin % 75 
ni bulduğu takdirde müşterisi üze rinde bırakılacaktır. Aksi takdir
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 6 - 8 - 935 tarihine müsadif sah günü sa
at 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadı
ğı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Sab§ peşindir. Arttırmaya i§tirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin ~ 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi

TC!JO.KiVE 

l\RAAT 
BA.NK_A~I 
\ 

nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları taDU_.-icilli ·ı-. -~~·· 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaramn ve irtifak hak
k ı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan 
:tl dialarım evrakı müıpiteleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren ni-
lıayet 20 gün zarfında birlikte dai remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
iakdir hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylat· 
masmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye rusumu ve vakıf icareıi bedeli müzayededen ten-
zil olur. Daha fazla malumat almak istiyenler 1 - 7 - 935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art
tırma şartnamesi ile 934/ 2265 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
"dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3379) 

• 
inşaat ilinı 

Türk hava kurumu Istanbul şubesinden! 
Şubemiz binası arkasındaki arsa üzerine proje ve şartnamesine 

göre bir ambar binası inşası açık eksiltmeye konmuıtur. 

ZAYl 

928 No. lu reis ıahadetnamemi 
zayi ettim. Y enesini çıkaracağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 7715 

:Ara pcami Yemeniciler çıkmaz 
sokak No. 5 Hüseyin oğlu Rasim 

Denizyol la rı 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

Postaamdadır. 
Yurdun en çok okunan bu spor mecmuasını Pazartesi gün

leri mutlaka alınız. 5 kuruıtur. 

isteklilerin proje ve şartnameyi görmek için her gün ve eksiltme- Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
ye girmek için de 3 - 7 - 935 çar§amba günü saat on birde keıif Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 

i'LETMESi 

Türk Hava Kurumu 
bedelinin yüzde yedi buçuğu üzerinden 165 lira muvakkat depozito •-• Han telefon: 22740 --.. Büyük Piyangosu parasiyle beraber Cağaloğlundaki §Ube merkezine müracaatları. 

(3315) 

120000 metre torbalık bez 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli ( 40800 ) lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrika lar umum müdürlüğü satınalma 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 18 Haziran 

SALI günü saat 20 de Rizeye 
kadar .. (3338) 

Ayvalik Yolu 
MERSiN vapuru 19 Hazi • 

ran ÇARŞAMBA günü saat 19 
da Ayvalığa kadar. "(3370) 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

komisyonunca 3 Temmuz 935 tarihinde çarıamba günü saat 15 de .. ---------••ıil 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000) liralık mükafat vardır •.. 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyÔn-
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 nuına ralr kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3372) 

. ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye merkez ve müessesa tı için lazım olan (1431 730) kilo 

odun kapalı zarfla eksiltmeye ko nulmuıtur. Odunun bir kilosuna 
bir kuru§ 10 santim fiat tahmin edilmiıtir. istekliler §artnameyi le

0:~h~y~fı;ii~=: gmgooımmo i l OOI ~~l~I~~ Hmooı 
Pazardan ba,ka günlerde itaati Selinik Bankası 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· ~ 
vanyolundaki (118) numaralı hu· il Tesis tarihi: 1888 
ıusi kabinesinde hastaıarmı kabuı ==: / dare merkezi: JS1 AN BUL (Galata) 
eder. Tilrklyedeki Şubeleri: 

Muayenehane ve ev tdefon11 ~ I b ) ( G ] -t y . C . ) 
22396, yazlık telefonu stan u , a a a- enı amı 
38, Beylerbeyi 48. lzmlr, Mersin . 

vazım müdürlüğünden parasız ala bilir. Eksiltmeye girmek istiyen· -=======Sah==.=.b=i:=A=5=1=M==U=5====== 
ler de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 1182 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle teklif 
mektuplarını ihale günü olan 3 - 7 - 935 çarıamba günü saat 15 e 

Yunanistandaki Şubeler) : 
Selônlk. Atine. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 
kadar daimi encümene vermelidir. (B) (3388) 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

V AKlT Matbaası - lıtanbul 
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