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S b kk kt 1 havacılığa önem !eriyor 
Yunanistan, 

8V8Ş MU a a ır • Yunanhavabakanıdiyor 
Fransti1Jla /ndilterenin destek "Yakm bir gelecekte Türkiye - Yuna-

~ 
1 

nistan arasında siiel havaahkta da 
oluşu, imparatorun güvenini artırdı sdo bir çalışma birliji göreceğiz,, 

Adiaababa, 18 (A.A.) - Deyli 
Telsraf'ın •Jtan bilcliriJor: 

Uluılar 808Jeteei kararmm •er·. 
diii ferahlık, pek ziyade ıöze 
çarpmakta olan bir bedbinlik duy. 
gusu önünde kaybolmuıtur. Bura· 
da harbin öııüne 1eçilemi1eceli 
kanaati vardır. Öbür yandan, Ma
betler, İtalyanın kendilerini 7ob
deceklerine ihtimal Yermiyorlar. 
inanla 18ylendiiine ıöre, Mabet
lerin elinde azım•nnuyacak ka· 
dar ıilih bulunmaktadır. 

500 bin tüfekli ukerleri ftlilr. 
Bu tüfeklerden 100 bin taneli IOD 

ıiltemdir. 

ıi7e Pati Pariaiyen aytarma f11D
lan tö,lemiftir: 
• "Vlrular soayettainılen dileii
fim laalıaı ltarcınna F,,,,,_ ile ln-
.Uteıwnin datelc °"""'"" SÜNllİ· 
mi arffrn7or. H-.,;.tan, 7dlor-
danhrülir Prİfmİf oUafa itleri 
ınotlern bir ,.lıilde 6afannd ~ 
hnıa rnalif~fır. Onlammıı, 6ir 
BelpJıa aiiel laqefi ile yeiritrnelı 
(ülala etmelı) İde7İfinÜ, Jtftlf 
anlaplmqtır. Orllrımascla h7 · 
..Bıfı AoıanMi ve lümmanda 
..,......- (miülalaa etmM) öd• 
oi tliifmeldedir. Bundan hfh, 
f117ef •erelriru, bütün Ha6efler 
onl117G lıafdaoclılardır. Zira laq. 

Habet ordusunun 200 den faz. 
la. mitralJkil ve epeyce makineli 
lif.eli olduju da aniatıtıJw. 1 

• .ı le •lıinlilılerine ve imparator
,.,..,.. ..,,ulırlar.,, 

Kompmru Yunanidanın ıaaaı ~anman bir iımu 
Atina, (Ozel aylarımız bildiri-ı tin ıüel (askeri) kuvvetlerini ar· 

)'Or) - Seçim a&Yafl bittikten brmak itini tekrar ele aldı. Son a-. imparatora HaUe Sel&-

bakıyoruz .. 
Londrada toplanan Japon elçileri ara

da anlasmazlık çıkbğı doğru değil •• 

'İ.,.,. Biiiiili Elp;;ı 
aq7.,.,._. 

J111pOD1anm A wupa &üyük el • 
çilerinin Pariateki toplanmuma 
iftirak etmit olan Japonyanm Tir· 
ld,.e :bo,ük elçili bay T ogugava' 
nm tehrimiae ıelcliiini yazmqtık. 

Dün kendiıile Japon elçilik bi· 
nasında görüten mubarririmiae 
Japon elçisi bu toplantı hakkmda 
malGmat vermiı, bu arada Japon 
- Tirldye münuobetleri Ye ti • 
malt Çindeki durum üzerine iza • 
hatta lnalamnuftur. 

Japon bü)'iik elçiıi bay Togu 
ıava muhanirimize demiıtir ki: 

- Paristeki toplantımız, her 
§8Yden önce yalnız büyük elçiler 
araamda idi. Yani Türkiye, Lon· 

"(Sona Sa. 1 Si. 4) 

·~:::;=::::::z===========:c::=:====::;:::======-

(Soaa Sa. ı sa. 3) 

1 Birinciler 
IOm& Yunan hiik6meti, memleke- (Sonu Sa. 9 Sil. 3) 

7 roçki Nerveçte 
Oılo, 18 (A.· 

A.) - Epey bir 

FranAdan çı • 
kan Yr: iki ay • 
dır Konikada 
oturmakta olan 

Atatürk 

bay Troçki bu - Ankara, 18 ( A.A.) - C.-
raya ıelmittir · nnır Baılıanı Atatürlı, 6uaün 

Bay Troçki İ· saat IB'tle Kmla) Genel...,. 
le bayan Troç · lıaini zİJ141Fet etmİftİr. 
kinin, her türlü Traflıi AtcıtiirJı, merlıatle c:emiyet 

ıiyaaal faaliyet ve hükUınete kar • hathnı tlolılor Relilı Sa1fftım 
ıı propagandadan uzak kalmak taralıntlan lıarıılanmlf, ....,.. 
tartile altı ay Norveçte oturmaıı· 1ıez lrinaanı •amit ve Wr ...,_ 

Servet " Sabri na izin verildiii reımen bildiri) - ten lazla hlaralı cemiyetin Pi• 
Bu yıl lise ve orta okullarımızı mektedir. 111,,.,,.. ve tlifer itleri 1atı1ılıuwlı 

en iyi derecelerle bitirmeie mu. Bay Troçki, Noryeç hükumeti· izaluıf almqtır. 
vaffak olan çocuklanmızı yurtdq. nin ıöıter~~ii-bir yerde oturmayı j ._·-----.... --... • 
lara ve arbdatlarma tamtmak i· kabul etınıftır. 
çin fototraflannı buıyoruz. ŞU. =====================-
diye kadar Vefa, lıtanbul, Pertev· Hava Kurumuna arma-
niyal, arüffafakDa, Galatasaray li. 
selerinden birinci çıkanların re- 1 1 1 
•İ~:!~~1:"'ıc:~~li-ininfen ğan ar, yazı an üye er 
ve edebiyat kolundan en iyi dere- E . J k .. 1• l d E 
ce ile çıkan iki gencin resmini da- rmenı papaz an 1 ıse er e rme-
ha buıyoruz. • ı • •• J k) 

Bunlardan Sa&ri (Edebiyat ko- Dl eri uye 0 maya çağıraca ar 
luau), Se"et de (Fen kolunu) bi-
rinci olarak bitirmiılerdir. Ken- . 
dilerini kutlarız. 

Almanganın aömiJrgeler 
için lıalc eıitlili 

Berlin, 18 (A.A.) - Havu a· 
janaı ayları bildiriyor: 

Almanyada Fribourı 19hrinde, 
Sömürseler için önemli bir pro 
palanda toplantısı yapdmakta
dır. Bu toplanbda Sömürp mİ· 
!illerinin etki Jlnetmenleri (icl&
recileri) hazır halunmuttur. 

Sarr komileri General Ritter 
' • • • . Von Eppe, Sömürıe birliklerinin 
Şelanmime bulunan l.olfrenın Servet tal:unı tlün aon mapm F &. ı birkaç bafl'&iına Dlf&D takmı 

Din E8lllİI BirlifiıWle yapılwn ,,,,,,..,.,, .,.....,_ oe Bq . 
Golip Balati7'11' .S,l•lıeıa 

fler • Giinef hnııl flllnmi,le yap mlf ilıiye hrıı altı N)'I ile ••e ve Sarlı &azı uzkitilere birer par~ 
hnilmifm. T alsilatun ~tlinei •CIYI lamıztl• olmyunu. Buraclalıi raim 
lıui,re lıalaine ıiren betinc:i rolü •ö•teriyor.. (Sonu Sa. g Sil. SJ. 

Türk hava kurumuna JUmm' neli ,aaetim Jmnda dün ban ku· 
için Ermeni ntanclqlann kar • rmm merkezinde toplanarak ha•a 
daldan bir numaralı yardım der • (Sona Sa. ı. Sil. 1) 



~ z - KURUN 19 HAZiRAN 1935 

Almanya için İngiliz filosunun qok 
Tarım Bakanlığının buğday durumu 

O/o 35 nı·sbetı• onaylandı etrafındaki araştırmaları bitti 
Ankara, 18 (Kurun) - Tanm Balranlıfı, memlelıetin buitla~ 

durumu elralındaki tetkiklerini bi tirmiftir. Memleketle hiçbir lııtlılı 

AmerJ.ka 1 Bı·r habere go··re kuzey olmadığı, Bakanlığın ince QTtJ§tırmaları •onunda anlQfılml§tır. 
Tarım yönetgeri (mü•tqan) Bay Atıl diyor ki: 

/ı ·ı · Al d • "- Buiday fiyatlarının yükse leceği ve kıtlık olacağı hakkında· 
nfl lZ - ma~ enız ç• h t 1 • f ld ' ki haberler tamamiyle yersizdir. Artık yaimur yağmasa bile ürün 

an/aşmasıle JO fa a OJf ne es a ). (mahsul) durumu (vaziyet) normaldir. Adana ve Trakyada bolluk 
"[ "l vardır. Sahiller ile yalnız orta A nadolunun mahdut bir kısmına yağ-
ı gı enıyor Bir başka habere göre, Japon yanın mur yağmamı~tır. oy1e görülüyor ki buralarda ürünün yüzde elli•İ 

Londra, 18 (A.A.) - Dıt ve • alınacaktır. 
deniz bakanlıklarının da hazır bu- isteklerİnİ onaylayan Çin generali, BoUuk olmıyacaiı ıibi kıtlık da olmıyacaktrr. Fiyatlann yükıel· 
!unduiu bugünkü konferansta. • • ld mesine ıelince, bu da arz ve talep hareketlerinden ibarettir. Buiday 
:Alm,anya için lnııiliz filosunun ge- hükumeti tarafından ışın den çıkarı ı .. fiyatları normal haddi ıeçince elimizdeki ıtoku çıkararak müdahale 
rek tonaj gerek sayısı bakımın • Şah hA d. 

1 
. h d J t edeceiiz. Bir taraftan yeni ürün de yetiıecefinden fiyatların fazla yük 

dan ,n;,de 35 niıbeti kabul edı'l • Pekin 18 (A.A.) - ar a ııe erı akkın a aponya tara ın- I . d k im kt 
~.- . ' . .. . • • .. A . .. .. . K ~e mesıne mey an a ıyaca ır. 

mittir. dan ilerı ıiırulen ı~teklenn Çın hu kumetınce kabulu uzerıne, uzey Fiyatlar eaaı itibariyle dütü~tü Buıünkü yükıeliı köylüyü mem-
Londra, 18 (A.A.) - R~smi Çin buı~n.r~hat bıdr nefk~slkmalmıttır. d d d'v b l r.un etmektedir. 

bir kaynaktan duyulduğuna röre, Gerıınhiın orta an a asına yar ım e en ıger ıe ep er ıun- ----------------------
Alman - lnrililiz delereleri tıara· lardır: / kl 
fmdan ıöriifülen noktalar üze • 1 - Yerlerine diğer kıt'alar gön derilen Tientain'deki ıarnizonun Posta acenta ı arı Askerlik kanunu 
rinde bir anlatmaya yanJmııtır. Japonyaya hareketi, yeni relen kıt' alar 2400 kiti olup, sayıca evvelki 
Buıünlerde yeni toplantılar yapı • garnizonun iki mislidir. 
lacak ve 

0

önemli tekfıik meseleler 2 - 10 Hazirandanberi büyük ıettin ıüneyinde bulunan Kwan-
konutulacaktır. Bütün konuft'nala- tung livasının Y ehol' e dönmesi, 
rm cmna ıünü bitmesi ihtimali 3 - Japon isteklerinin Çin tara fından kabul edildiiine dair olan 
vardır. anlaşma, yakında Nankin hükumeti tarafından imza edilecektir. 

Konu!malarm şu genel esaı Japon uçakları, Çin süel hareketlerini gözetmek üzere, Hopei'nin 
üzerine yapıldığı sanılmaktadır; üstünde uçmakta devam etmektedirler. 

Hiçbir suretle, Alman deniz Nankin, 18 (A. A.) - Şahar birknç gün evyel değiştirilmit o • 
kuvvetleri, lnziliz deniz kuvve/ • hi.diseıi üzerine Japonların ıart· lan Japon garnizonu Japonyaya 
ferinin yüzde 35 ini aşmıyacak • larmı kabul ettiğinden dolayı Ge- dönmek üzere yola çıkmıştır. 
br. neral Sun· Şah - Yuan, hükumet Vatington, 18 (A. A.) - Sena-

Eıki gemilerde bu tonilato da tarafmdan işinden çıkarılmııtır. to üyelerinden King, Japonyanın, 
Clahildir. Çin kuvvetlerinin Şahar'dan Çine karşı aiyaıasmda Br.iaau1 • 

Bu yüzde 35 nisbeti, sonralan çeldtc11l1 !I b*lnln t!tJWru oh:da-- JÇelJog paktı ve aokuz devtet a"llt· 
yapılacak daha geniı bir deniz dığı ve bunu Japonların ortaya latması hükümlerini çiğnemiş o • 
anlatınaaında aaptancak olan her attıklan aamhyor. lup olmadığını anlamak için ger· 
ohanri bir ıemi sınıfına ve toptan Nankin, 18 (A. A.) - Kanton çin (tahkikat) açılmasını istemiş· 
ton~ja uygutlanacaktır. Şarbayı General Şenıitang Batba· tir. 

Bu arada bazı ayralar (İstisna- kan Bay Uanı • Çing • Uçi'ye bir Londra, 18 (A. A.) - Dıt Ba-
lar) gözetilmesi muhtemeldir. telıraf çekerek, bu ulusal buhran kanı Avam Kamarasında yaptıiı 

ltaJya hükumeti bir notasında zamanında hükumete olan bayrı· diyevde kuzey Çin durumu hak· 
bu mesele hakkındaki fikirlerini lığını bildirmiıtir. Güney Çin 1i • kmda Nankin ve Tokyo hükumet
muhafaza ettiiini fakat ne zaman derlerinin Nankin'e kartı hare - leriyle diplomasi yolundan te • 
olursa olıun meıeleain aytııması· ketlerde bulunacakları hakkında· maıta olduğunu aöylemit 'fe fakat 
na hazır olduğunu bildirmekte • ki haberlerin doğurduğu kaygı bu bu bölıedeki hadiseler hakkında 
dir. suretle ortadan kalkmıttır. ıade bir izahat vermeyi yeter gör· 

Ayni mesele hakkmdaki Fran- Tientain, 18 (A.A.) - Bundan müştür. 
ıız notasının dakikadan dakika • 
7a Londraya ıeleceii sanılmakta
dır. 

1n1ıiliz ve F~ız hülaimetleri 
zaten danıtma ve muhabere ha • 
lind~ idiler ve daima temaslarını 
muhafaıa ediyorlardı 

Kabul edilmit olan tonaj mik
"darrnın bir gemi sınıfından ö~Pki· 
ne pçirilmeıi meaeleai hakkmda 
benUz hiçbir karar verilmediği sa· 
nılmaktadır. 

AMERiKANIN iLGiSi 
Vqington, 18 (A.A.) - Deniz 

dairesi batmanluı (erkanı) in -
ıiltere ile Almaııya arasında ya-
pılan deniz anlaımuı ile kuvvetle 

iltilemnekte Ye bu anlqmanm, ev 
velki antlaımaya göre Amerikan 
deniz yapıları üzerinde bir etkisi 
olmıyacağım söylemektedirler. 

Yapılması dütünülen 72 harp 
pmisinden itk 24 ü için gereken 
para ayrılan yeni krediler hakkın
dald kanun pn>jesble konulmut • 
tur. Amerika deniz bakanlıiı. de-
niz ProcramlDJD, evvelce kabul &

dilen 1942 yılından evvel bitiril • 
meel için, yapıların hızlandmlma
ıı ihtimali olduğu fikrindedir. 

Ziraat Bankası tahsilat 
büroları kadrosunda 

tasarruf 
Ankara, 18 (Kanın) - Çiftçi 

boıçlamun pri bırakılmuı dola· 

" 1 aiebeler I Orduqa 
~önüllü qazılınız ... ,, 

Berlin, 18 (A. A.) - Havaı 

Ajansı aytarmdan: 
Alman Ekonomi Bakanı B. 

Rust, 9öyle bir çağırı neşretmit • 
tir: 

"1910, 1911, 1912 ve 1913 do
ğumlu talebeler imtiyazlı tartlar· 
la, bir yıl için orduya gönüllü ya· 
zılınız ... ,, 

Halbuki 21 mart tarihli yasada, 
bu doiumluların muvazzaf ola • 
rak hizmet etmiyecekleri ve an • 
cak ileride, ihtiyat kısmında kısa 

lzmirde bir tren 
kazası 

lzmir, 18 (Kurun) - Baıma -
hane. Hilal istasyonları arasında 
buıün tüyler ürpertici bir kaza ol
du. Tren manevrasında, manev • 
racı Ahmet Tren altmda kalarak 
parçalandı ve öldü. Ahmedin ka
rısı ve dört çocuğu vardı. 

yıaıyla Ziraat Bankasının tahsilat 
itlerini idare eden bürolann kad
rolarında tasarruflar yapılacaiı 
anılıyor. Söylendiline göre yeni 
bir kadro hazırlanmaktadır. 

bir öğrenme devresi geçirecekleri 
gözetilmittir. 

Ekonomi Bakanının sözleri, Al
manya'nın yeni ordusu için önem
li kadrolar hazrrlamağa çalıttığı • 
nı ıöıterir. 

B. Rust, batka bir yayımında 
da fU sözleri ulamaktadır: 

"Talebelerin istifade edecekle
ri yüce kurum, kendilerini, aoıye
teye kartı süel ödevlerini tam ola
rak ödemek yükümü altında bu • 
lundurmaktadır.,, 

IBursa kaplıcaları sosyetesi 
Ankara, 18 (Kurun) - Bursa 

kaplu:alar ıoıyetesinin teıis ve 
muafiyet müddetleri yeniden üç 

ıene uzatılmak ıuretile sekiz ıe • 
neye çıkarılmııtır. Henüz ihalP.leri 

yapılmıt olan bu ıtbi kurumlar da 
bu muafiyetlerden istifade ede -

ceklerdir. Sosyetelerin bu müd • 
det zarf mda, teıiı maksadıyla, 

dışarıdan ıetirtecekleri inta ve 

tesiı levazımı Ekonomi Bakanlı • 

ğının taıdikıyla ıümriik resmin -

den muaf tutulacaktD'. 

Umum, müdürlük bazı 
yerlerde posta acenta

lıkları ihdas edecek 
Ankara, 18 (Kurun) - Kamu· 

taym ıon kabul ettiği kanunlar a
rasında posta, telgraf, telefon ida· 
resi teıkilatına ait bir kanun da 
bulunmaktadır. Bu yeni kanunun 
Kamutay encümenlerindeki eıaı· 
lı değişiklikleri henüz yazılma -
mıştır. Bu hususta birkaç not ver• 
meyi faydalı buldum: 

l - lVIAD•l"'l..a "---:~'-- -- ı.--1-
Jeri anlaşılmış posta telgraf mü -
hendisleri arasından ayrılarak bir 
reis ile üç azadan teşekkül edecek 
yüksek fen heyetinin posta itle • 
rinde aon sözü söylemek salahi • 
yeti encümence kabul edilm.iy~ -
rek bunların mütalealarını bıldır· 
meleri esa11 muvafık görülmüt • 
tür. 

2 - Son şekle göre levazım 
müdürlerile ayniyat muhasipleri • 
nin itleri ayrı ayrı çerçeveler da • 
biline ahnmııtır. Levazım müdür· 
leri merkez ve vilayetler tetkilatı
nın ihtiyaçlarıyla alakadar olacak 
ayniyat muhnıipleri evraklram 
basılma dağıtma ve diğer malze
menin ~erkezlere ıönderilme İt· 
)erile mefpl bulunacaktır. Mev • 
cut fabriknrun idaresini levazıım 
müdürlüğü yapacaktır. 

3 - inzibat komisyonları, vili.· 
yetlerde posta, telgraf ve telefon 
müdürleı·inin batkanlığında ve u· 
mum müdürlükçe ıeçilen iki üye
den teşekkül edecektir. 

4 -·Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü istediği yerler
de muayyen posta i~lerini yapa • 
cak aidatlı acentalıklar ihdaı ede
bilecektir. 

il baylar ve ilçebaylar 

Ankara, 18 (Kurun) - Bazı 
maddeleri ıon ıünlerde deiitti • 
rilen aıkerlik kanununun bir mad 
desine ıöre, ıümrük muhafaza 
kıtalarında geçecek 25 yıl müd • 
detin mahsup edilmesi muvafık 

görülmüttür. 

Memleketlerinde tahsilleri ihti
yat zabiti yetittirecek derecede o
lup da ıeldikleri tarihte 22 yafmı 
bitirmit olan ıöçmenlerden mem• 
leketlerinde askerlik yapmış ve 

fakat 22 yatını bitirmemit bulu -
ı • .. •.,, .,,,, •'--•L ;_ 

teyenler ve geldikleri tarihte 22 
yaf mı bitirmem it ve memleketle • 
rinde askerlik etmemit olanlar iki 
yıl ıeciktirme müddetinden son
ra 1076 saydı kanunun hükümle
rine tlbi olurlar. Bundan baıka 
arkadaıları ihtiyata ıeçinceye ka· 
dr askere alınmamı§ olanların ih-
tiyata ıeçirilmeıi eaaaı kabul e • 
dilmiıtir. Gönüllü ancak ıedilcli 
olmak isteyenler içindir. ihtiyat 
zabiti yetiıeceklerin ıınıflarının 
tesbiti hakkı Milli Müdafaaya Te-

rilmiı, askerlik meclisinde ayır
ma encümeninde aza bulunan 
jandarma ve deniz zabitlerinin an 
cak kendi ıınıflarma aynlacaklar 
hakkında rey sahibi olmalan ka· 
bul edilmittir. Firar ve izimiz ola
rak ıeçen müddetlerle herhanıi 

bir mahkemenin hükmettili hapis 
cezaları muvaznf Ye ihtiyat hiz· 
metlerinden sayılmaz. Disiplin 

cezaları hizmetten sayılır. Bera• 
etle neticelenen davalarda mev • 
kufiyet müddetleri himıetten aa· 
yıhr. Ancak muvazzaflardan altı 
ay talim ıörmemit olanlara bu 
müddet tamamlattırılır. ihtiyatla• 
ra talim müddeti kadar hizmet 
yaptırılır. 

arasındaki değişiklik Bisküvit ve çikolatalardan 
Ankara, 18 (Kurun) - ilbay· alınacak muamele vergisi 

lar (valiler) ve ilçebaylar (kay • Ankara 18 (Kurun) - Finans 
makamlar) arasındaki değiti~l~k- Bakanlığından ilbayhklara ıön • 
lere dir kararname bu hafta ıçın· derilen bir teblijde biaküvit ve 
de çıkcaktır. k 1 'b. k ı· dd le-.. . . .. K 1. il çı o ata ıı ı te er ı ma ~ ·-Soylendıjıne gore ocae ı • . . .. • 
bayı Faik llbaylıklar (vilayetler) den 1718 numaralı ıatıhlak verıı· 
genel müdürlüiüne, Denizli llba- ıi kanununun 12 nci maddeail• 
yı Fuat SAmıuna tcyin edilecek • 1880 ve 2430 mamaralı muamele 
lerdir. verıiıi kanunları hükümleri dai • 

Jbrahim Tali Öngören resinde ahnmaıı icap eden mua • 
Ankara, 18 (Kurun) _ ikinci mele verıiıinin 1934 mali yılın• 

genel eıpektör Bay lbrahim Tali dan evvelki zamana ait kıımınlll 
Öngören, burada bakanlıklarla alınmaması ve iıtemnemeıi bildi• 
görütmektedir. rilmittir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---L-~~~~~~~~~~~~~~~-----
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İ işaretler 1 
Macar yurdunda 

krallık BirTürk gencinin Bir Macar generalı Sayfiyelerde"ki eğ-
Matar Baıbnkanı,- dilinin altm· 

daki baklayı çıkardı: gösterdiği muvaf- şehr.iınizde inece yerlerinden 
"-Biz bir kral iltiyoruz, dedi. J k 
Gömböt'iln ileri ıilrdiiğil hıı dü- fakı yet lhtilli.l arasında idama a ınaca resim 

tünce Belle.kon ihtilA.Unln hutı- Remıini gor· mahkum olmuştu Yu münuebetiyle sayfiye yer-
rddıjı gilndeııberi ıUrUp Jiden ot düftünüz gencin Jerbıd~ koruluklarda aucu, ayran-
d~ ıkarıttk günlerin son tasfiye adı Erhan Türl: eı, tekerci, pastacı dük.kanlan a-
sidir. Doğandır. lstan· çddıiı ıibi ıinema gösterilmekte, 

Giiınböt MM:ariıtandal<i soıyal tanbuiun Kadı tiyatro da oynatılmaktadır. 
durumun eıı sağ köıesini temıtl e- köyünde Sen Jo Bu gibi y~rlerden açıldıkları 
den1erin dütüncelerini ortaya at- zef Fransız lise- esnada alınacak bir senelik bele-
maktadır. Macar yurdu, en sonl sinde tahsiliniM diye resmi belediyece tespit edil· 
cenah dü§Üncelerlni temsil eden tirdikten sonra ısıif, keyfiyet lçiıleri Bakanlığına 
Bellakonun elind~n nasıl Çdctı? Fransa elçili . &ildirilınitti• Balianlık bunu tas--
En ıs~i cenah diit'üncelerini ke.· iinde yapılan ba dik ederek belediyeye göndermi9-
nunla1bnnak iıtiyen CliU.bötiin e- Erh'an. Tili'k kalorya lmtiha • tir. Buna ıöre, kraatliane, çayha-
line neunl ıirdi? Macar yurdunun Doğan olmuf, Fransa. nelerin birinci sınıftan 6, ikinci 
Büyük Savat ıonrasmda yaptığı ya gitmiş, Roen ıehrindeki kimya smıftan tieJ, üçüncü sınıftan 3, 
bu 180 derecelik serileme hareke· enstitüsünde kimya tahsilini birin· dör4lüncü sınıftan 2, be9inci SJnıf-
ti bir tarih gerçesi olarak dikkate ellikle bitirerek diplomasını a\ • tan bir lira, ıekerci, pastacıların 
layıktır. mıttır. Bu enıtitilde çini, kiremi•. birinci sınıftan 3, ikinci sınıftan 2, 

Harp ısonrasmda Ma~r yurd~ telte-, barut, tuğla, demir, made~ · ,iiçüncü ıınıftan birj sucu ve ayran-
ütt>pi içimle yü~on bir 1t>l cenah niyat, çimento, ltoya, klğıt ve kib.. Mactır Generali cdarm birinci ırnıftan 7, ikinci sı· 
ihtilali yaptı. Iiu ihtilll realiteye rit h&kkmda ihtiıaı kazanm.IJ 0 .. Dö Dormandi nıftan 5, üçüncü •ınıf tan 2, dör· 
o kadar aykırı bir taktik takip et· lan hay Erhan ilinı nazariyelerini düncü ımıftan bir, sinema ve ti-

. · ki b •htllllt bt im t d Mac.ar Baıvekili General Göm• ı b f tı ' u ı ç o azu. rec a· Kuıvvetlendinnek irin l:tu emtitü • yatro arm irinci smı tan 40, i • 
1. ,_ k k k d" ··d 3' &s,un yakın arktıdatı General DS k · f f ıteye 11ar91 oruma en ı o ev- niln ll'boratuvu)aıomd.11: ıtaj gör • incı aını tan 30, üçüncü sını tan 
ı i 1 k 1c .. tül orDmandi dün •ehrimize welmit" "' d d f er o an topra ıız xoy er enun meli, aynca iki ıene tahJille elde '!I' 2u, ör ücü aını tan 10, betind 
<lüımanları •rasında Lizaya ıel· edilmeıi imki.nı olan iplik ve do. tir. . . ... sınıftan S lira· alınacaktır. 
diler. lleri ıol ce~ah'. zaten Ma- kumaeıhk diplomaııru da eir ıe .. General Dö Domıandi Jianaiy .. 
""yµrdund~ çok tehliKeli °&iT clu- nede elde etmeje muvaffak el. le birlikte Londradu K3ıt.mceyeı Bugv day fiyatları 
nımd• idi. Tutunması büjijk am· mvftur. K•ndi•ini btlarız. ' oradan Varna yoluyla lstanb\ıla 
ma, pelt büyijk bir taktik gücü is· gelmiştir. düşn\eye başladı 
terdi. Bu yüzden sel cenah tutu· F Jd - B J d • Kendisi Büyük Sava§ta bütüıı e man e e iye h 1 d k. · .... .:.tar· crirmı0t Bu~da'J fiyatları dü•meğe batla 
namadı. Sol cenahı K•tolik kili- cep e er e ı çarpıf...-. a ca• & 3' 

· i b 'yük al • hü ) •d ) bir ara Verdunda buhınmu,m.r. mqtır. Piyuaya gelen buğdayla· 
s~şın n iı ~a.p~zı ~s. eti,. • i e yenı en an aştı Orduda· n çekileli on Ü,. VY} olmu~ rm --ftğu Eslri•elıir ve Trakya huğ-
~ topr2'k sahıplerı, küçük asıUer, 3" • - Y""' 10 

ıeblr burjgvaluı elbirliai 11~. •la.. Mezbahadaki hanakhaneni~ tur. Bet yıldır LÔnarada tiulun- ·cıaylandır. Dün selen huğday mik-
Miı etmitlerdi. Fak"t ıol co12alı iıletilmesi gene Klemana veril - du~nu ıöylemittir. tan 286 tondur. 
yenildikten ıonra aat cel'lahın ~e- nti!tİr. Yalnız Feldman, lielediye- Bugün Tuna nehri ib:erinde it- Sert ~uidaylar bet kuru§tan, 
ıi 11 ıafları ,. ....... -.ı. •vnlm11lııt1" 11Jı nlıtn eski hn'l'l'!nnn tamamen ve. ll}rpn vapur ıirketl g~nel direktö- yumıak buidaylar iıe altı kurut 
olclu. Her Zümre dev et pejİJltini peee ne air İr aenet vercliii i . rüclür. • 
kendi isteğine uydurntak istiyor- çin ınüzayedeye iıtirak ettirilmit. Macar generaHnin atJlattılm• paradan muanıele görmütlerdir. 
du. tir. göre, kendisi 1919 ieneslnde meııı • • 

BüyYk to~rit~ sahipleri, mp. Feldmanın borcu hayli çoktur. Ieketindeki ihtilat ıırasmda. ida • Beledıye • Halıç <favasına 
rak feodalitesini iürüp gijtür· Bunda.ıs batka on bin liralık teıi ., ma mahkum obnuf, sonra kurtul • l:>ugiiiı başlanıyor 
mek latiyenler, lôliae asilleri ile satı da yapmadığı için mukavelesi muttur. Fakat, "bu hadise, o va· Haliç ıoıyetesi ile belediye a· 
birle§erek hiç de lih.eral elmıyan bozulmuş, aleyhine dava açılmış- kit için eİıtereasandı. Şim'di anlat· rıa.amdaki davaya bugün. aaat 14 
bir krallı:lı rejimi kurmak istiyor- tı. . mağa değmez,. denıekteClir. a. birinci hiıkuk haberinde ba-
lardı. Şehir burjuvalarr, köylü- ·- Yen~ mukavele ile, belediye ile General Dö Dormandi k~niiy· kılacaktır. Ha]cyerinin vereceği 
ler, bir kışım lôiçük ulller "'de li- Feldman arasında.ki bütün anlaş· le birlikte yolculuk etmektedir. karar iizerine Haliç sosyetesinin 
ber-.1 bir f}evlet ~ejiıni liurıiıak e- mazlıklar kaldırıldığı için mahke- Şehrimizde bilha~sa plajlara gide- bundan sonraki vaziyeti belli ola-
meli~deydiler. meye düten bu itin belediyece ta- celCtir. Gelecek pazartesiye belar caktır. 

Sol rena·h yeııihlikte~ sonra kibinden vazıe~ilınittlr. burad~ ~almak.üzere gelmiıtir. Londra _ lstanbul yolu 
ıağ cenahın yeniden bir. kavgaya Türkıyeye ılk defa geUyor, • • · • 
girmesini tehlikeli ıörenler hoyu- rak geçen yılm sonlarında Göm- Türklere karş:ı eskidenl>erl tidle- Üzerınde tetkıkler 
na §Una dikkat ediyorlardn $ağ böıle Bellenin arası biraz daha a- diği sevgiden ateıle baJılıetmekte Yakin~a ıehi'tmlze Deyli Meyi, 
ceı:ıalt ~ephe birliil yapmalıdır. çıldı. Gömböş: yeni seçkide ka· ve tercümanından bazı türkçe ke- Deyli Etnpr~, Deyli Herald gaze-
Yeniden kendi içinde p~rÇalara zandı. Bu ıeçki daha çok büvük Jimeler öğrenmekte<Jir. teleri mubahirlerinC:len mürekkep 
bölünmemelidir. toprak sahiplerinin muvaffakıye- bir heietln beraberlerinde bir mo-

Bunun çaresi nedir? ti oldıı. MAcar anayasasında kral Verildi mi, verilnıedi mi?! tiSr fabrikat6rüyle ve otomobille 
Bunun çaresi; sağ ıeri\erle aai naibi büyijk salahiyetler iatiyen, Esnaf bürosundaki yo\auz 1&!'-! !ehrimize ıelece~ liaber alımnıı-

ilerileri bir formülle bağlamak i· onu parlamentonun üstünde ıer- fiyat hakkındaki raporun tec;im tır. 
di. Macar yurdunda bu~ hala ,ek bir gUç. ıayan teklifler hep bu odası idare heyetine verildiiini Bunlart Eylülde Brükıelde top-
ıürüp gid~n reıJim ~lurumu buııu emelin gerçekle,mesi için ortaya yazmııtık. lanac-.k olan motöriıtler kongre-
temin etti. atılzyor4u. Karıılık heıapl•rı taıfiye eiien •i1'1i• Londra - latanliul yolu hak 

Amiral Horti kral naibidir. Fa- Nil1•yet son seçki muvaffakı~ komisyonun baıkanı Bay Ziya l<•· kında tetkiklerini aöyliyecekler-
kat devamlı bir kral değildir. yetindel\ sonra Gömböı1 kral na- lıçoğlu bu raporun henüz verilme- dir. 
Kralltk makamı varClır. Sıii ce- ipliji durumunu da kafi sa~ıya- diğini, hazırlamnakta olduğunu A'.da1arda çiçekçilik 
nah bu makama devamlı bir kra· rak, bu makamda 'bir kral görmek söylemittir. Burıun ü2erine, efnaf tstan'bul tarim direktörü Bay 
im ıelmeaini ister. Hortinin t.cm· istediğini ıöylüyor. itleri direktörü Bay Calip Bahti- Talisln ile Ziraat Odası üyeleri 
sil ettiği tarzı bile ıol bir Iıareket Bu dilek, kilise aristokrasisinin yar ise §Unları ıöylemittir: dün Büyükada ile HeyJ;eli adaya 
sayar. ve büyijk toprak sahiplerinin di- "- Rapor vemmiJtir. Tetkilı ıiderek çiçek bahçelerini gezmi, .. 

Son yıllarda hu eereyan git- leğidir. ettik, bir muTıcuibimiz 'le aynco lerdir. Beienilen bahçe aa.hiple -
tikie kuvvetlenmitliT. ilk it ola· hesapları tetkik etmektealr.,, rine para müklfatı verilecektir. 

: Gezinti! 

"Kôt,,da 
payı! 

Almanlar "Kutelamm 
1erini kentli ordulanna 
iıtemi§ler, bu benims 
göıtermek için bir kitap 
mı§lar. 

Y~kın tarihin daham 
kurumamtf konumları üs 
kadar azgın bir yalan ıJ 

doğrusu - onlardan bü 
lemez.dik. · 

"Kiitelammare,, lxqt 
kadar planı, kuıatma, 
tabiyeleri Üe bir Tiirk • 
nun tarihe dü.ten yüzü 
tanlı bir aydınlık vara 
Türk kJıcımn parıltısın 
kırmııtır. 

Bu aydınlıkta bir te 
nelerinin süngüsünden 
bir kıvılcım, bir Alman 
nin kafasından inmiş bi 
loslor yoktur. 

Evet, çöllerin ortası 
büyük ve parlak bir zal 
dı. Orada biribirinclen 
yif li ydlarla yenümeyi 
bir uluıa tutsaklığın acı 
dı. 

"T avnshend,, in "Irak 
aılıyla ortaya. koyduğu. 
do.ha inandırıcı tanık 
Bu kitap I ngiliz, F ranı 
man dillerine çevrümi§t 
~uinin bir~ok yerleriiul 
harbiyemizin clüzeltmel 
dır. 

Şunu da 'hemen • 
ki bu düzeltmeler, kit 
hğı saVtıf planlarını bo 
değildir. Yalnız lnğiliz 
nin fırka gibi görcliiğü 
birer tabur ve bölükten 
duğunu anlatır. 

Tavnshencl, seyrek 
namuslu bir düıman 
lanı biteni yazmaktan 
miftir. O kitapta biz, l 
lıtanbal sınırlanna varı 
dar Türkü görli§ ve tinl 
rini birbir gözden geçirJ 
yerinde "Kut,, utkumnu 
f;cqkaaına ait oldufumı 
bir tek söz bile yoktur. 

"Çanakkale,, gibi " 
tnm'e,, utma dtı yalnız ·ı 
nrmız, yalnız bizim yüre 
ancak bizim lJcqımızla k• 
sava§ anıtlarındanJır. 'A 
pek Eyi bilirler ki ba anıd 
ve yüksek varlıklardır. } 
kar rilintlirleriyle ezilip 
ler. 

Kar§ısında bir tek tiil 
mıyan, bir damla kanı 
bir ulus nasıl olur da. bu 
J>ay Cılmağa kalktfır, bünı. 
dı ki onların Kutelamma 
te"dikleri aalan payı büe 
Bütün zal~ri bizimdir, el 
içinden tertemiz çıkıyorl 
yük Savaşta Almanlar içi 
"Maren, Verdun,, Doğuc 

s. Q 

(Lıitfen sayı/ayı çe1 

1 - Fransız- 'Alman r.ekab~ti- ···· :A.lmaıihw Brem~n vapurunu ya- ı .\ .. Fra.n~lat <Uı. g~c~li ~düzlü / Bay Gülüm - Bu 00 
ni görüyor musun Ba~ Gülüm?.. parak... . ... Bir hız reltoru açttlar.. çalışanı.~ Normandly~ Adında bir baksana Almanlit.r koca ] 
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KUltUr itleri 

• 

Süel kamplar 
Bu gıl kamplara kaç 
talebemiz gidecek ? 
Kültür Bakanlığı bütün lieelere 

yolladığı bir tamimde bu yıl süel 
kampların naırl yapılacağını bil
dirmittir. 

Bütün liselerde sunaçlar yirmi 
bet Haziranda bitecefine göre 
kamplara üç Temmuz da batlana
caktır. 

Bu yıl birçok okullar gündüz 
kampı yapacaklardır. Yabh kamp 
yapacak liseler tunl~rdır: 

Galatasaray, ltık, Haydarpqa 
Öğretme okulu, Nafıa Fen, Darüt
pfaka, Deniz Ticaret liseleridir. 

Galatasaray lisesi Kily0&ta, J. 
tık lisesi Küçük Çamlıcada, Öğ
retmen okulu Pendikte, diğerleri 
kendi okullarının yakınlarında 
kamp kuracaklardır. 

Orta okullarda bu yıl kamp 
yoktur. 

Kamp sonunda bütün talebe 11-
naça tabi tutulacaktır. Bu 11naç-

lar da iki tekilde yapılacaktır: Bi
rinci tekil anormal tedrisat gören 

talebenin ıınaçlarıdır ki; bunların 
ıınaçları, kampı bet gün uzatmak 
suretiyle, yapılacaktır. ikinci ıı· 
naç da normal tabenin amacıdır. 
Bu nazari ve ameli olmak üzere i
ki k111mdan yapılacaktır. Bütün 
amaçlar on bet gün sürecektir. 

Smaçlarda bulunacak gayri ıü
el dersi, öğretmenler tarafın
dan seçilecektir. 

Bu kampa her okuldan ittirak 
edecek talebe ıayısı tudur: 

İstanbul liıeıinden 421, Gala. 
tuaraydan 580, ltıktan 80, K~ 
taftan 300, Haydarpapdan 570, 
Öfretmen okulumdan 300, Vefa-

dan 181, Ameli Hayattan 185, Per. 
temiyalden 303, Yüksek Ticaret-

ten 45, Y eyi liseden 66, Darüna
fakadan 106, Şitli Terakkiden 66, 
Yüce Olküden 237, Nafıa Fenden 
85, Hayriyeden 140 talebe ıön
derilecektir. 

Universite rasatanesi 
Univerıite bahçesinde yaptıfd

makta olan ruathane yapııı bit
mittir. 

Rasathaneye konacak olan te
l•kop lleti de gelmittir. Yalnız 
J\lmanyaya 11marlanan birkaç i· 
Jetin henüz daha gelmemit olması 
dolayııiyle rasathane çalıtmuma 
henüz batlamamıttır. 

Bu aletlerin çabuk gönderilme
mesi için ali.kadarlar& telgraf çe
kitmittir. 

Edebiyat Fakültesinde 
Kars ıaylavlığına seçilen Ede

biyat fakültesi dekanı Bay Fuat 
Köprülünün yerine dekan vekili 
olan profesör lbraaim Hakkı ıe
çilmittir. 

Kavgaya yetişen /Gece yarısı IJKızgın yumurta ile 
polisi dövmüşler! . • işkence yapmak ! 
lkisi kadın üç kişi dün 19 yaşında hır gen- D" k" d J "d . un u uruşmaua, mu -
adlıgede alıkonuldu ce otelde tecavüz ddei umumi ceza istedi 
Abanoz sokaimda Müslim ia-

~inde. biri, ~bmet imıinde bir Kasım yakalandı 
vıtnecıden vıtne ahyormuı. pa- t 
zarlık 11raaında aralarmda kavga Kaıım isminde bir adam, dün 
çılmııt. Müılim, vitneciyi dövme- akpm üzeri müddeiumumiliğe 
ye baılamıı. verilmittir. Müddeiumumi Şefik, 

Hadiseyi duyan poliı Man- doeyayı gözden geçirmiı ve iıtin
ıur, derhal yetitmit ve iki tarafı tak dairesine göndermittir. Ka
yatıttırmağa ıiritmif. Fakat, Müı- ımı, tevkif edilmiıtir. 
Hm, buna kızmıt ve poliae hü- Suçuna gelince, on dokuz ya
cum etmit. Müslim hücum eder- tında bir genç olan T evfiğin poli
ken, tanııtığı bir kadın olan Luiz ıe tikiyetine göre, Küçükpazarda 
polisin ellerini tutmuı, Kiryakiçe bir otelde kaldıkları sırada, Ka
iıminde bir kadın da yardım da ıım, gece yarısı T evfiğe tecavüze 
bulunmuı. Bu suretle poliı Manau- davranmıt. Tevfik, bağınnrt, o
ru dovmütler. Ve nihayet etraftan telde bulunanlar kotuımuı ve Ka· 
yetiıilmiı, bqka memurlar da ımu yakalamıtlar. 
gelmif. Hadisenin önüne geçil. 
mittir. 

Suçlular, dün müddeiumumili
ğe getirilmitlerdir. Poliıi döv
mekten sorguya çekilmitler, sulh 
ceza hakimliğince alıkonulmutlar. 
dır. Beıinci istintak dairesinde, 
arattırma sürecektir. 

Polla halterleri : 

Altı yaralanma ve 
yaranma vak'ası 

Yirmi dört ıaat içinde ıehrin 
mulatelil •emtlerinde altı yaralan
ma ve yaralamak vak' 1161 olmrqtur. 
SırtUiyle yazıyora~: 

Üç Polis komiseri, 
Agırceza hakyerinde 
Asım, Şerif, lbrahim isimlerin

df} üç polis komiseri, bir müddet· 
tenberi İstanbul ağır ceza hakye
rinde muhakeme ediliyor. Bunla
rın aleyhindeki dava, ortada ka· 
nunt hiçbir sebep olmadığı halde, 
phst hürriyeti tahdit etmektir. 

Hakyerinin baktığı iki hadise 
vardır, Bunlardan birinde dava
cılar Sait, Behzat, Sadık isimle -
rinde üç kitidir. Diğerinde dava
cı olanlar da Hasanla Dursundur. 

Durutma, ıonuna yaklatmak
tadır. Geçen celse, son birkaç ıa
hidin dinlenilmesi için kalmıştır. 

- 1 - Şitlide matra fabrikaımda 
amele Serkis ayni fabrikada çalı· 

1 Y Oa.1-.. annra 191i~.l.l-~.aaaaumı 110 • 
ıan ame e asef tarafınaanlSafftl· 

rüıünü söyliyecek, müdafaa ya -
dan yaralanmııtrr. 1 k k b'ld. ·ı kt. 

pı aca ve arar ı ın ece ır. 

2 - Kumkapıda Saraç lıhak • • •• 
mahallesinde lıbatı sokak, 35 nu- Tramvay bıletç1st ıle yolcu 
marada oturan Şükrünün 11 ya- arasındaki hadise ! 
tındaki kızı Neriman, teyzesi 781 numaralı tramvay biletçi. 
Kadriye ile Devat çqme ıokafın· si Şevkiye kartı yakııık almıyan 
dan ıeçeTlerken Kenan ve Alinin söz aöylediii iddiasiyle Sultanah
tamir etmekte olduklan evden met birinci ıulh ceza hakyerinde 
harç düterek Nerimanm batına duruıması yapılan Hayri isminde 
çarpmıf, ağır surette yaralamıttır. bir yolcuya, ceza verilmittir. Ve
Neriman Haıeki hastanesine kal· rilen ceza, dört gün hapis, dört li
dmlmııtır. ra para cezasıdır. Bu ceza tecil 

3 - Anadolukavaiında Meli • olunmuttur. 
met çavuıun tatocaklarmda ça • A d •k• k d 
hpn Rizeli Mehmet oilu Kizım, dliye e 1 1 a ın 
tat fırınında iken tatlar koparak arasında kavga çıktı! 
dütınüt ve Kizımı birçok yerle • Aralannda bir dava bulunan 
rinden yaralamıtfır. Kizmı, Be • iki kadın, dün adliye dairesi ko
yoilu hastanesine kaldmlmıtbr. ridorunda kavga çıkarmıtlardır. 

4 _Bebekten Karak6ye 247 iki taraf arasındaki kavga, uza
numarah motoeikletle ıelmekte dıkça uzamıı, kızıtbkça kızıtmıt, 
olan Muıtaf a, Ortak&yde dokuz nihayet etrafta bulunanlar araya 
yqında Tanap çarparak yarala. girmitler, kavgacıları susturmut • 

mıt. 
lar, ikisini de koridorun ayrı ay -
rı iıtikametlerine yollandırmıtlar • 
dır!. 

Şile - Pendik yolu üzerinde 
bir gece yarısı baskına uğrayarak 
öldürülen ve soyulan bakkal A
kif le ortağı Sabatayın tahkikatı 

Mehdi oğlu lsmaile Jandarma ka
rakolunda iıkence edildiği nokta-
11ndan açılan davaya, İstanbul a
iır ceza hakyerinde dün ıabah de
vam olunmuıtur. 

Dün sabahki duruımada, müd
deiumumi, evelce suÇlu sanılarak, 
dair görütünü anlatmıftır. Müd
deimnumi, evvelce ~uçlu ıanılrak, 
ıonra da phit ııf atiyle Şile jan
darma karakolunda ıorğuıu yapı
lan Mehdi oğlu lsmailin koltuk 
altlarına kızgın yumurta konul· 
duğu sabit olduğunu ileri ıürmüt
tür. Bu auretle itkence ıabit oldu
ğuna göre de, durutması yapılan 

jandarma bölük kumandanı Ab
dürrazakın, ceza kanunun 245 in
ci maddesi deliletile 456 ıncı 
maddesinin ikinci fıkrası hüküm-
leri yerine getirilerek, cezalandı
rılpıaıını iıtemittir. 

Duruıması yapılan jandarma 
bölük kumandanı Abdürrazak, 
bunun üzerine avukat tutacağın· 

dan mühlet verilmesi ricasında 
bulunmut, hakyeri, müdafaa için 
duruımayı baıka güne bırakmıt

tır. 

Belediye lokantasından 
azanç v g 

Belediye memurları kooperatİ· 

fi tarafından açılan lokantadan 
maliye kazanç vergisi istenmittir. 
Lokanl:a kazanç makaadiyle açıl
madığı için kazanç vergisi verile
miyeceği bildirilmit, maliye ver· 
giyi istemekte israr edince keyfi. 
yet Finans Bakanlığına bildiril
miıtir. 

Yıldızlar gidiyor 
Tanmmıt ıinema yıldızlal'ı 

Liliyan ve Doroti Gi! kızkardet • 
ler bugün "Viyana,, vapurile Pi • 
reye gideceklerdir. 

-· ---·"-** 
lsu gece nöbet<;I eczanerl ~ı 

Samatyada: Teoftlos, Aksarayda: 
z. Nuri, Karagümrük'te: Arif, Şehre
mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil· 
yadi. Şehzadebaşında: Universite, Be· 
şiktaşta: Nail Halit, Kumkapıda: 

Belkıs, Zeyrekte: Hasan Huhlsi, Di -
vanyolunda: Esat, Sirkecide: Ali Rr 
za, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, Be· 
yoğlunda: Della Suda, Ertuğrul, Ye· 
nişehirde: L Baronakyan, Maçka da: 
Feyzi, Kasım paşada: Merkez, Has • 

SiYASA 

Süveyş kanalının 
hukuki durumu 
Son günlerde en çok adı geçen yer

lerden biri Siiveyş kanalıydı. Bir ara· 
lık lngiltere'nin Uluslar Derneğinde
ki delegesinin lngiltere'nin Süve)'f 
kanalının kapaması ihtimalinden hah· 
setmiş, ve bu suretle ltalya'nın Erit
re ve Somali'ye asker ve erzak gön • 
dermeğe imkan bulamıyacağım anlat
mıştı. Daha sonra Süvey§ kanalının 
açık durması veya kapanması üzerin· 
de lngilterenin Avam Kamarasında 
çok mühim münakaşalar yapılmış, ln· 
giliz meb'uslarından birkaçı kanalın 

ltalya'ya karşı kapanması üzerinde 
ısrar etmişti. Bu vaziyet kar§ISında 

Süveyş kanalının hukuk durumundan 
bahsetmek yanlış olmaz. 

Sliveyş kanalımn vaziyetini tesbit 
eden antlaşma 22 birinci kinun 1888 
tarihini taşır. Bu antlaşmanın birinci 
maddesine göre ''Süveyş kanalı dai • 
ma serbesttir. Harp ve sulh zamanla· 
nnda bütün ticaret ve harp gemileri· 
ne açıktır. Hiçbir bayrak, cfjğer bir 
bayraktan ayırd edilemez.,, 

Bu suretle bu antlaşmayı imzlayan 
lar Stiveyş kanalının hürriyetini, her 
hangi bir suretle, bozmamayı taah -
hüt etmlı bulunuyorlar. 
Aynı madd•ye gire Süveyı kanalı

nı abluka etmek de yasaktır. 
Bu itibarla lngiltere httkOmeti ltal· 

ya'ya karşı Süveyf kanalmc• kapadı· 
ğı takdirde bunu muahede hükümle· 
rine dayanarak değil, fakat kendi 
kuvvetlerine güvenerek yapabilir. 
Süveyş kanalından geçmek husu • 

sunda her devlet serbest oldufu hal· 
de Süveyş kanabnda herhangi asker! 
bir harekete teşebbüs etmek, Siiveyt 
kanalı içinde ihtiyaçtan fazla erzak 
almak yasaktır. Bu çqlt harp gemi
leri kanaldan mümkün olan hızla ge
çer, Portl!lai t veya Süveyş limanlann· 
da,' mti8teena feRit olmadığı takdir 
de, 2' saatten fazla kalamu. .dımdaa 
başka biribirile harbeden devletlere 
ait sremiler. kanalda bfribhile harbet-
m~Dlfer veya m"llb.üii • .... 

teşebbüs etmez. 
Antlaşmanın bundan sonraki mad· 

deleri Mmnn vaziyetini anlatır. 
Bu maddelerin hüktlmlerlne göre 

kanaldan geçme hflrriyetini tehdit e· 
den bir hldise vukuu takdirinde all· 
kadar devletlerin delegeleri en yqlı 
delegenin bqkanlıtmda toplanarak 
bu tehdidin mahiyetini tetkik eder ve 
Mısır hflk1lmetlne bildirerek kanalı 
müdafaa için tedbir almasım ister. 
Mısır htlkOmetinin yeter kuvveti bu· 
Iunmazsa "Babıali" den yardım ister, 
"Babılli,, de devletlerle UYll§ur. 

Bu maddelere göre kanalın hiına • 
yesi Mısıra ait bir haktır. 

Onun için Mısır gazeteleri, bu hak· 
kın yalnız Inglltere tarafından kulla· 
nılmasına karp ıelmiş ve Mısır hii • 
kQmetinin de bu işe kanfIDastm işte
miştir. 

Sliveyş kaJ\alına ait bu muahedenia 
Uluslar Derneti misakı tarafmdan il• 
ga olundufu ve bu itibarla UIUSlar 
Derneği İtalyayı mütecaviz saydığı 
takdirde Stiven kanalının kapamayı 
da tavsiye edebileceği söyleniyor. B11 
da henüz münakaşa olunmapnş bir 
meseledir. Biz burada yalnız Süveyf 
kanalının şimdiye kadar devam eden 
hukukt durumunu göstermek istedik. 

ö. R. Dotrul 
lngüiz talebe- İngiliz milli ta· 

lebe birliğinden bir grup yakında 

5 - F enerbahçe açddanndan 
ıeçmekte olan Beıiktat iskelesine 
bailı Kimilin kayığına Akay ida
reıinin Göztepe vapuru çarparak 
kayıit devirmiftir. 

• Tuminat utiyor - Kemahlı 
Hasan oilu İbrahim adında biri 
Barzilay vapur kumpanyaımdan 

köyde: Halk. ------------.....,....-

' Kı11a Haberler [ 
Eie denizinde bir seyahat yap • 
mak üzere tehrimize gelecekler • 
dir. 

Bu seyahate ıehrimiz üniversi
tesinden bir talebe de ittirak ede
cektir. 

ve Makedonya bozgunları var. Bu 
çukurlara karıılık anyorlarsa bQf
lta tıkaçlar araınlar. Yültıelmek 

imyenler, iter ıeyden önce içle

rinden lnıkançlık, yalan ıalrt161nı 
atmalıdırlar. El eliyle yılan tutul. 
mas. Hele kmananın elinde lliİ· 
ne§ gibi yanan zaler, çalanın ce
bimle blr yiblıartUt olur. 

S. Gezgin 

Kimil, yanqan filikadan at .. 
larken hem yaralanmıf, hem de 
korku nticesi ıinirleri bozullll1Jf -
tur. Kimil haataneye kaldırıl • 

on bin lira tazminat iıtemektedir.1111•111111-......................... . 
İbrahim, vaktile bu kumpanya· 

nın (Yafa) adındaki kömür va· 
purunda vinç itÇiıi imiı, bir gün 

Geçmiş Kurun/ar: 

18 Haziran 1820 

makinedeki bozukluk yüzünden - Ahiren Almanya hük1lmeti Ber· 
mıttır. k Jin'de "Çan Komisyonu,, namı altın· 

6 - Vefada Cephane Manav eli ezilmit, parmakları opmuıtur. da erbabı fenden ve ricali memurin -
sokağında 12 numarada oturan 1 ı Dördüncü hukuk hakyeri, taz- den mürekkep öir komisyon teşkil et· 
yatında Sıtkı, Keresteciler cadde· minat miktarını biçtirmek için da· miştir. Bu komisyonun vazifesi Al • 

ik vayı bafka güne bırakmıttır. man kiliselerine çan tedarik etmek o-
ainden geçmekte • en düterek ara· lacaktır. Malumdur ki harp senelerin· 
baya çarpmq, yüzünden yaralan- -,-ı-n_d.an_o.ld_u..,iu•• ·-·-~·-;-lat-··-;ı""~·-·:-~t-ır-.-·=-·- de Almanyada bakır ,.e pirinç mevcu-
mıttır. Sıtla, Cerrahpqa hasta· du tükendiğinden hükumet top ve sa· 
nesine kaldmlmıfbr. Devrilen kamyon - Tarlaba- ire imali için kiliselerin çanlarını top-

tı caddesinden geçmekte olan et layarak eritmefe ba~lamışlı. Harbin 
Camide ölüm 101yeteıine ait et yüklü toför Sai- hitamı üzerine kiliselere tekrar eski 

Fener Sultan camikapılı 81 ya
tmda İımail camide temizlik ya
parken dütüP ölmiiftür. Yapılan 
muayenede ölümün kalp durma-

min idaresindeki 3627 numaralı çanlarının iadesi lizımgeldiğinden bu 
kamyon, Kalyoncu caddesi köte· hususta feap eden tedabfrfn ittihazı 
• t k d ·ı . f B"" ""k için bir komisyon teşkiline lüzum gö· 
sın geçer en evrı mıt ır. uyu rülmüştür. 

bir zarar olmamıttır. ııııuıııınıııııı,,, .................... .. 

OTOBOSLERlN MUAYENESi -
Dün birçok otobüsler Sultanahme& 
meydanına getirilmif, yıllık f ennt m11 
ayenesi yapılmııtır. Bu muayene ayıll 
sonuna kadar stlrecektir. 

Belediye otomobillerin hıılanıu 

kontrol için yeniden altı makine ıe
tirtmiştlr. 

MASTNELERDE. - Beyoflu hd' 
taneı1infn Sıraselvi caddesin• 
bakan yüzünün genifletflmeel 9800. 
Haseki hastanesinde asri mutf &1' 
yapı11 26700 liraya bir mtltea.hhide i• 
hale edilmiştir. 

DENiZ BAYRAMI. - 1 temmuzda 
yapılacak deniz bayramı programı ı· 
çln dfln deniz tecim dfrektörlflttlnd• 
bir toplantı yapılmıı ve bazı kan.rlat 
verilmiştir. 
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Endülüste Kemal Reis 
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tm;r ~alt ~apasıar nıo~~enıesin~e 
sorguyu ~ekilnı ~ sti... 

Emir Sait, papazlar 
mahkemesinde ... 

İspanyol ordusunun Gamataya 
girdiği 11rada, karargah gerisinde 
kurulan papas mahkemeleri fanli
Yete geçmiılerdi. 

Çoktanberi (Kara rahip) in e· 
linde bulunan Emir Sait, papas -
la.r mahkemesinde sorguya çekil • 
rnişti. 

Emir Saide mahkemede şunları 
soruyorlardı: 

- Kralı öldürüp ne kazana • 
caktın? Kardeşinin sulh yaptığı 

§u sırada iki devlet arasındaki 
dostluğu yıkmağa yeltenişinin se· 
bebi nedir? 

- Vallahi böyle bir şeyden ha
berim yok. lfti'ra atmıflar ... Kral 
hazretleri beni l§biliyede kurula • 
<:.ak yeni bir hükUmetin batına ge
çirmek iıterken, ben böyle bir de· 
lilik yapar mıyım? 

- Şahitler var., Ziftli humba • 
ral~r hazırlatmış11n .. Pusular kur
durup kral F erdinandı öldürecek· 
lni!•İn ! Neden inkar ediyorsun? 

Emir Saidin benzi sapsarıydı .. 
Bu son soruya cevap vermemişti. 

Papaslara ne desindi? 
Yemin ederek verdiği cevap -

!~,.g ...._~1"\'2ı e 1 -.-. .,... .. u.eıı. 

'"llıyarak sülUyorlardı. 
Belliydi ki Emir Saidi de orta-

Llan kaldırmak iıtiyorlardı. Bunu 
r .. u.hkeme kararile yapacak olur -
hrsa, halkın dedikoduıuna mey -
dan kalmıyacaktı. Bu fikrin de 
(Kara rahip) in kafasından çık -
lığına şüphe yoktu. 

Emir Sait' mahkemenin toplan-

tısında: 

- Şahitleri göreyim .. 

Diye haykırmıştı. 
Mahkemeye rahip Melli riya

aet ediyordu. 
- Şahitleri getirin! 
Diye emretti. Nöbetçiler mah -

keme ıalonuna yedi kiti getirdi · 
Ier. Bunlar, kıyafetlerinden bel · 
liydi ki İspanyol karargahına esir 
düımüı köylülerdi ve Emir Sait 
alyhinde §ahadet etmeleri için, 
kim bi1ir ne kadar dayak yemi§ -
lerdi. 

Emir Saidi ilk defa gördükleri 
Yiizlerinden anla§ılryordu. 

Reiı, talı itlere &ordu: 
- Krala atılacak humbaraları 

size teslim eden bu adam değil 
nıi? 

Hepıi birden ba§ltı.rını s.allıya
rak: 

-Evet ... 
Dediler ve içlerini çekerek ön

lerine baktılar. 
Emir Sait: 

- Yalancılar .• 
Diye bağırdı. 
Şahitleri hemen dışarıya çıkar

ıtuşlardı. 

Reiı: 

- Aleyhinde IÖylediler diye mi 
hiddetleniyorsun? 

Dedi.. Öteki papa.ılar tekrar 
~iiliifmeğe batladılar. 

Emir Sait hiddetinden yerinde 
duramıyordu. 

yorsunuz? Kardeşimi boğaların 
ağzında öldürttünüz .. Beni de bu
rada mı boğazbyacaksınız? 

Reis tekrar nöbetçilerden biTİ· 
ne seslendi: 

- Öteki şahidi de çağırınız! 
Emir Sait gözlerini kapıya dik· 

miş, öteki şahidin kim olduğunu 
anlamak için ıabıraızlanıyordu. 

Salondan çeriye bir genç ka • 
dın girdi. 

Emir Sait bu kadını birdenbire 
tanıyamamı,tı .. Yüzünde ince bir 
tül ve ıırtında uzun ıiyah bir cüb· 
be vardı. Arkadan tıpkı İ$panyol 
rahiplerine benziyordu. 

Reis, Emir Saidi gö&lererek 
sordu: 

- Bu adamı tanıynr musunuz? 
Genç kadın ıbatını maznunun 

bulunduğu yere çevirrli: 

- Evet .. Endülüs veliahdi .. 
Emir Sait, prenses (Salina) nın 

sesini i~itince, hayretinden ağzı bir 
karıt açık kalmıth .. Birdenbire: 

- Utanmaz .. Sen de mi yalan 
söylüyorsun? 

Diye bağırmak iatedi. 
Fakat, kendini zorla tutarak 

dişlerini gıcırdatmağa başladı. 
p""'--'"Aa hPnit'J' hl'\" 9P.V !ı.ÖY,~tnP.. 

Reis prerueae dönerek: 
- Siz, Emir Saidin bütün te • 

şebbüslerinden haberda~sınız, de· 
ğil mi? 

Diye sordu. 

Salina başını salladı: 
- Evet .. ltbiliye tahtına otur • 

mak istiyordu. 

Emir Sait dayanamadı: 

- Garnataya bu iş için kra1 ta
rafından gelen, h«!ni iğfal eden 
sen değil miydin? 

Prenses cevap verdi: 
- Ben idim .. Fakat, o vakit siz 

bu işte çok samimi idiniz! Buraya 
geldikten sonra bana gönderdiği
niz mektubu hatırlıyor musunuz? 

- Evet, hatırlıyorum. Size sev· 
gimin derinliğinden hahsetmİ§ ve 
lşhiliye tahtına beraber oturmak 
jçin verdiğiniz IÖzde durup durma· 
dığınızı sormu§tum. 

Salina gözlerini açarak: 

- Yalan, dedi, ıen buraya gel
d'ikten s-onra, bana yazdığın ha • 
karet dolu mektubu ili mahkeme· 
ye vermi§tİm. Okusunlar da din • 
liyelim ... 

Reis mektuptan §U fıkraları o
kurnafia batladı: 

" ... Artık seni sevmiyomm, Sa
lina .. Senden nefret ediyorum ! 
Buraya küçük karde~in Maryana 
ile ev Icnmeğe geldim. Eğe1· baban 
bana Maryanayr v·ennezse, vay o
nun başma ... ,, 

Emir Sait: 
- Bu da uydurma bir mektup. 

Bu da yalan. 
Diye haykırarak, elini cebine 

soktu. 

Papaalar eskisi gibi için için gü
lüyorlardı. 

fl - k lJJtlı N 1!t HA/ Uf A ı~ H+:{:i -

Kılavuz için 
Öersler 
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KURUrt'un Romanı : 23 Mütekaid =Emekli 
Tekaüd olmak = Emekliye ay

rılmak 
ise siz, peri, cin gibi öyle 

birşey T ekaüd etmek = Emekliye ayır
mak 

olmalısınız ..• 
--=----------~-----~~ 

Ancek Cumuriyet emekli aylık
larını geçinecek bir dereceye çı-
kardı. . 

Bu söz Binnazı da güldürdü. 
Yemekten sonra, polis müdürüne 
ayrılan odaya çıktılar. Bu sırada 
bir hemşire koşarak geldi. 

- Telefondan sivil memuru İs· 

kapadı. Hüsnü derhal telefon mat
mazelini çağırdı: 

- Matmazel, ben polis sivil me· 
muruyum. Şimdi buraya telefon 
eden numarayı bana veriniz. 

Dostum sivil emeklilerdendir. 
Benim emekliye ayrılmaklığım 

için daha beı yıl var. 
lçbakanlığı bu yıl 3 ilbayı daha 

emekliye ayırmıgtır. 

tiyorlar. Dedi. 
Hüsnü hemen koştu. 

kulağına yerleştirdi. 

- Size yemin edermi, kimse te· 
Ahizeyi lefon etmedi. 

Müteradif = Çemdet 
lngilizcede çemdeş kelimeler 

çoktur. 

Müvezzi = Dağıtmaç 
Satıgı eksilen gazeteci dağıtma· 

cına kusur bulur. 

* * * Nekahat = Eyiselik 

- Alo, ki~siniz? 
- Ben, Hacı Yaşar Ağa, ıiz si· 

vil memur Hüsnü müsünüz? 
Memur hayretinden dona kal • 

r 
dı. Görülmiyen, bulunmayan ve 
bir firma diye iddia ettiği Hacı 
Y a!ar Ağa şimdi kendisine söz 
söylüyordu. 

- Evet, benim. 
-Azizim, sizden bir ricam var. 
- Ermederainiz. 

- Şimdi içinde bulunduğunuz 

Dostum geçirdiği ağır ha.stal.ık· 
tan sonra, ancak bugünlerde eyi
selik devrine gireli. 

1ı'l ,,. .. 
hastaneyi bütün sırlar ile sarılmış 
görüyorsunuz. Belki hakkımı: var; 

Namzed = Aday bugün bu sırları a.çma.ğa uğraşmak 
Gelecek seçimde adaylığınızı boştur. insanlıktan baıka bir şey 

koyacak mısınız? yapmayan, kanunca bir inea'uli -
"" ~ • yeti olmıyan müesaeseyi teceuüa 

Bir cümle üzerinde duralım: etmeğe hakkınız yoktur.Bu olsa ol
"Kimsenin hususi hayatına kanş- sa sizin ve Cemilin merakını tatmin 
mamak, humsi menlctat arama- etmit olacaktır. Pekala, işte ben 
mak, çocuklarına kar§ı hususi bir söz veriyorum, bu merakınız ta • 
itina göstermek onun vasıfların-- mami)e izale edilecektir. Ancak 
dandır.,, bir şartla: Doktorun yakında ıiı:e 

Bu cümledeki üç "hususi,, yi ihtiyacı olacak. Eğer hak ve ada • 
biz ayrı ayrı anlamlarda kulla:ru- let namına it görmek istiyorsanız, 
yoruz. Birinci "hususi,, nin kar- doktorun söyliyeceklerini önem 
§tlıgı ' ' Uz;c:l,, ilıi.ncinin "şahsiğ,, (ehemmiye le t İp e ınız. en 
llçüncünün "ayram,, dır. sizin iktidarınızı kendisine bil -

Ahlak öğütçen'lerinden kimse 

:(. Jf. Jf. 
dirdim; tabii mektubumu görınü.ş-

hoılanmaz. 

Süleyman Nazil, 
den fazla serpin'leri 

aünüzdür. Bunun için boş şeylerle 
uğratmayı bırakınız da önemli i~

dizin'lerin- lere intizar ediniz. 
Üe tanın-

mı~tır. 

Kamutayda çoğunluk yetrisi ol
mazsa toplanılamaz. 

Hangi cqamaya çıksa, hırsı 

dinmiyor. 
Erke şüreğen değil, geçeğen'· 

dir. 
Bana verdiğiniz büyüteç'le La

rusun ince yazılarını okuyamıyo-

rum. 
Küıtah ve çekinsiz bir taçırla 

yanıma geleli. 
Kimseye ardaçlık et~ekten 

hoılanmam. 
Kağıtların biribirinden ayrılıp 

dağılmaması için bağla~ koymalı
ıını:z:. 

Bu misallerde geçen kelimeler: 
Öğütçen = Nasih 
Dizin = Nazım 
Serpin = Nesir 
Y etri = Nisab 
Aıama =Piye 
Süreğen = Payidar 
Geçeğen = Muvakkat 
Büyüteç = Pertevsüz 
Çekinsiz = Pervasız 
Ardaç =Peyk 
Bağlaç = Raptiye 
Göyet = Ra~athane 
Göyµlen == Rasıt 
Bekem = Rasin, muhkem 
Yaş ak = Ratı b 

-ULUS-

- Pek güzel, bu İ§lerin ne ol • 
duğunu söyler misiniz? 

- Daha ııra&C gelmedi. Binnaz 
biraz iyileşsin, polis müdürü has • 
taneden çıksın; itte o zaman ite 
başlıyacağız. 

- Bu işler Binnaza mı aittir. 
-Tamamile. 

- Binnaza kartı aıeden bu k."I.· 
daı· alaka ,gösteriy.oraunuz? 

- . Şimdilik urlardan konufma· 
yalım. Bunları iyiliğinizin karşılı
ğı, hatta icabı olarak öğrenecek -
ainiz. 

- Bunu da kabul edeyim. Si . 
zinle buluşup yüz yüze konu§ur • 
sak daha iyi anlaşmı! olmaz mı· 
yız? 

- Neye yarar? icap eden §eyle
ri söyledim. Şimdilik bundan zi • 
yadeıine lüzum görmüyorum. 

- Hiç olmazsa sizi tanımak şe
refine mazhar olamaz mıyım? 

- Beni bulmanın imkanı yok 
ki ... 

- Bir yer belirtaeniz (tayin et· 
seniz). 

- Yine görüşemeyiz; hatta ya· 
nmızda ol•am bile konuşamazsı
nız. 

- o,~1e ise, siz pel'i, 
bir f ey o1malıaınız. 

- Na:ı!ıl isterseniz ... 

Hacı Ya~r Ağa 

cin gibi 

ttlefonu 
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ğin mektubu saklıyorum. Okuya · 
yım da din1e ! 

Reis nöbetçiye yava~a şu em • 
ri verdi: 

- Koş .. Emirin elindeki mektu· 
hu kap .. Kimseye okutmadan ba· 
na getir! 

- Siz deli misiniı:? Benimle 
timdi uzun uzadıya konuştular. 

- imkanı yok. Benden numa • 
ranızı istemediler. Nasıl telefon P.• 

derler? 
Hüsnü çıldıracaktı. Hiddetin • 

den dudaklarını ısırıyordu. Ahi • 

zeyi yerine koydu. Ne yapmal? Bu 
muammayı nasıl çözmeli. Bu a -
dam kendisine bir iş teklif ettiği 

halde neden meydana çrkıp gö • 
rüşmek istemiyordu.? Kanundan 
kaçan bir mücrim m:ydi? Öfke -
sinden kendini yiyecek bir halde 
idi. O sırada Cemil, Binnaz, dok • 
tor içeriye girdiler. 
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SIRLARI AÇMAGA 
lZlN YOK 

Cemil merakla sordu: 

- Kimdi telefonda? 
Hüsnünün gözleri derhal dok· 

tora çevrildi; fakat Nezirin şe 

çehresi bütün tabiiliğini muhafa 
ı:a ediyordu; hiç bir şeyden habe 

ri yok gibiydi. Sivil memur gözl 
rini ondan ayırmayarak: 

- Hacı Yaşar Ağa!. dedi. 
- Ne, ne dediniı:? Hacı Yaşar 

Ağa mı? 

Polis müdürü, bu adın yalnı 
bir firmadan başka bir şey olma 

dığını iddia eden memura karşı, 

bu' sözü bit·az alay eder gibi söy 
lemişti. Lakin memur hiç te oralı: 
değildi. -. 

- Evet, Hacı Yaşar ile konuş 
tuk.' · 

- Al~ahaşkma ne söyledi? 
- Demin gördüğümüz mektu 

bu, tekit ediyor ve benden hak v 
adalet namına hiı:met istiyor. 

- Merkezden telefon eden nu 
marayı istemediniz mi? 

-Tabii istedim; fakat merke 
hunu bilmiyor; matmazel yemi 
etli, bize kimae telefon etmemif. 

- Bu, nasıl olur? 

- Onu doktordan sormalı. 
Buraya kadar söze karıtmamı 

olan Neı:irı son ıözün neyi im (i 
ma) lemek istediğini · anlaını§tı 

Binnazın önüne bir yığın sırla 
dökmekten çekiniyordu; bun 
meydan vermemek için: 

- Size anlatacak o kadar ö 
nemli (mühim) şeyler vardır ki 
şimdi ayak üzerinde konuşma 

mümkün değildir. Tabii polis mü 
dürünü görmeğe sık sık geleceksi 

niz; o zaman ba~ haşa istediğimiz 
gibi koruşuruz. 

Dedi ve gözucuyla Binnazı gös
terdi. Hüsnü doktorun maksadını 
kavradı. Binnaz, anlayamadığı bu 
konuşmayı merakla dinliyordu. 
Cemil bunun farkına vardı; bu a
lakayı bozmak için dedi ki: 

- Binnaz, kızı.m, bize bahçeyi 
gezdirir misin? 

- Bu ne rezalet?.. Beni zorla 
0liiıne mahkUm etmek istiyorıanız, 
bl.l cıd:ım!a~·m canını neden yakı • 

Emir Sait koynunda sakladığı 
uf acık bir kağıt parçaaını çıkardı. 
Yükıek seıle: Rahi.p Melli kaşlarını çatını§ · 

- İ§te, dedi, senin gönderdi· tr •• 

Çünkü, Salina imzasile Emire 
gelen mektuptan prensesin haberi 
yoktu .. Onu (Kara rahip) gön • 
dennişti. Ve (Kara rahip) o güne 
kadar, bu mktubu birkaç kere a -
ratıp bulduramadığı için, kaybol
duğuna hükmetmi,ti. Şimdi mah
cubiyet sırası rahibe gelmişti ... 

(Arkası var) 

- Hay, hay, buyurunuz; emri• 
nizi yap~k benim için büyük bir 
şereftir. 

(Arkası var) 



Yurdun her yanında 
Bütün yurtdaşlarımız hava tehlikesini 

bilen üye yazılıyor 
Giresun, 18 (A.A.) - Dün il· 

bayın batka.nlığmda halkevinde 
yapılan büyük bir toplanbda ha • 
va tehlikesini anlatan ilbaym söy· 
levi dinlendikten sonra hava teh· 
likeaini bilenler kurumuna üye ya· 
zımma bqlanmıf, az zaman için • 
de yüzlerce yurttaf üye yazdmrt • 
tır. On bet kitilik bir çalııma ko
lu seçilmif bu kol, hemen ödevine 
baılryarak yurtt&Jları hava kuru • 
muna üye Y.azntağa bqlamııtır. 

&zurum, 18 (A.A.) - Bütün 
&zurum İtyarlarile tecimenler ve 
halkm birçokları bugün halkevin
de Erzurum ilbaymm batkanlığın
da toplanmıtlardır. Bu toplantıda 
aytaçlar hava tehlikesini anlat • 
DUtlardır. Herkes 1bu tehlikeye 
karfı kurulan kuruma üye yazıl • 
maktadır. 

Menin, 18 (A.A.) -Menin li
man sosyetesi hava kunmıuna 2 
bin lira veritte bu1unmuıtur. Sim
diye kadar toplanan para 15 bin 
lir~yı bulmuıtur • Geçen gün bir 
Türk kadını boynunda yıJlardan • 
beri sakladığı biricik befibiryer • 
deaini vererek hava tehlikesini bi
len üye ~azdmııtrr. 

Trabzon, 18 .(AA..)' - Şimdi· 
ye kadar bava tehlikesini bilen ü· 
yeliğe yazılanların Y.Jlbli yü1'en • 
leri 700 lira olmll§tur. 

Ankara,, 18 Jlt..'>t..): - Hava 
tehlikesini bilen üye listesi: 2177 
bay Hüseyin Kocapafa zade Mer· 
ain 50, 2178 Şefik Soydan 30, 2179 
Sıddık Seydavi 50, 2180 Halil 
Debbağ ve aatiyel. 2181 Mül -
hem 50, 2182 Şevket 100, 2183 
Fuat Osman ve ortakları 20, 2184 
:t.li Rıza 50, 2185 Müftü zade Sa
'dettin 30, 2186 Yusuf ltkera ve 
Corç Satıl 40, 2187 Piyer Selvel • 
U yardım 5 ve 20, 2188 Vital Is • 
teromca 20, 2189 IH. Özdemir ve 
ortakları 30, 2190 Çerkes Hüseyin 
yardmı 30 taahhüt 20, 2191 Meli· 
met Selçuk 20, 2192 Bilanlı Meh
met Emin 20, 2193 Şükrü Sömen 
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25, 2194 Ahmet Tarsuslu 20, 2195 
'AtanyabMustafa yardım 60 ve 20, 
2196 Ömer Uysal yardım 20 ve 20, 
2İ97 irfan Tankut 20, 2198 Hiıı -
di oğlu Şükrü 20, 2199 Aziz Fer· 
ruH 20, 2200 İstifan Mihal 20. 

2201 M. Serf 30, 2202 Mustafa 
Yunus yardım 75 ve 25, 2203 :Ali 

lhaan yardım 30 ve 20, 2204 Meh· 
met ve lamail Saydavi yardım 20 
ve 20! 2205 Ahmet Yörük 20, 2206 
Hacı Halil oğlu Ali yardım 10 ve 
20, 2207 fbrahim Hakkı yardım 
25 vo 25, 2208 Ömer Maşta yardım 
75 ve 25, 2209 Ali Karyars 20. 

2210 Necip Hacı Retat ve bira· 
derleri yardım 60 ve 40, 2211 Şe· 
fik :Turfan 20, 2212 Tevfik ve 
Mehmet Kara kardım 80 ve 20, 
2213 lbrahimlHakkı 20, 2214 Van
lı Mehmet 20, 2215 Ahmet Lutfi 
yardım 5 ve 20, 2216 Ali Ekrem ve 
biraderleri yardım 30 ve 20, 2217 
Hacı Abut ve M. Ali 20, 2218 Os
man Enver 30, 2219 Helvacı zade 
Durmuf 20, 2220 Mustafa Şaman 
yardım 30 ve 20, 2221 Hüseyin U
zun yardım 60 ve 40, 2222 Şerif 
Gündüz yardım 5 ve 20, 2223 Meh 
met Musa Karafaki zade yardım 
30 ve 20, 2224 Mahmut yardım 30 
ve 20, 2225 Fadıl Tütüner 25, 
2226 Şükrü Peıkeroğlu 20,2227 ıHa 
cı Salih ve A. Gafur 30. 

2228 Gani 60, 2229 ŞükTü Rüs· 
tem Y.ardım Sve 20, 2230 llyas Nak 
kq :ve ·biraderleri 50, 2231 Şükrü 
Diyap 30, 2232 Mitram Kasapçı 20 
2233 İbrahim 20, 2234 Ahmet 20. 
2235 Suphi Kanay 30, 2236 Ah • 
met Niyazi 20, 2237 Hasan Ga • 
zali 20, 2238 Mehmet :AH Z'<J. 

2239 Ömer Hazinedar 20, 2240 
Ki.mil 20, 2241 Süleyman oğlu 
Ma:hmut 20, 2242 Mehmet oğlu 
Sait 20, 2243 Ahmet Selim 20, 
2244 Mustafa oğlu Mustafa yar • 
drm 20 ve 20, 2245 Mehmet Cu • 
ma yardım 30 ve 20, 2246 Meh • 
met oğlu Osman yardım 10 ve 20, 
2247 Vanlı Abdülmecit 20, 2248 
Mustafa oğlu Selim yardım 3 ve 
20, 2259 Fahri ve Sami Merzeği 
yardım 15 ve 20, 2450 Abdülkadir 
Reyhavi yardım 6 ve 20, 2251 Hah 
sin Merzeği 20. · 

2252 !Hasan Tok 25, 2253 ~h • 
met Tevfik 25, 2254 bayan Cemi
le Patrona 20, 2255 Y akup 20, 
2256 Bahri ve Muammer 20, 2257 
Kamil ve Refik 20, 2258 Sabri 
kardeıler yardım 10 ve 20, 2259 
Aziz Sarraf yardım 1 O ve 20, 2260 
Ata çelebi 20, 2261 Hamit Kurt 
yardım 30 ve 20, 2262 Hasan 20, 
2263 Necati Mancioğru 75, 2264 
bayan Fikriye yardım 480 ve 20, 
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Tefrika numarası: 30 

aüğü aırada kız birdenbire döndü. 
Necdcti görünce yalnız ah! diye -
bildi. 

- Medi, siz misini? Tevekkeli
değil. Arkanızdan gelirken sizi ta· 
nır gibi oldum. 

Çok zamandır görütmemiıler· 

di. Evet, çok zaman, belki bir bu· 
çu~ sene, evvelce aralarında gev
şek bir alaka bağlanıp çözülmüt · 
tü; eandalda, &da, karanlık bah· 
çelerde verilınit birkaç puıe. Son· 
ra bir gün, Çmgırın bağında yan 

Yazan: Safiye Erol 

yana uzanmış yatarken kız, otları, 
çiçekleri yolarak, baıı önüne eğil
miş ıbir vaziyette bazı acı ve sitem· 
li itiraflarda bulundu. Necdetin 
biganeliğine artık dayanamıyaca

ğını söyledi, ağladı. Necdet, kendi· 
sine fazla dütkün olan bu kızı yok 
yere bir münasebetsiz vaziyete sü,. 
rüklemek istemediği için ondan e· 
lini çekti. Bir zaman sonra haber 
aldı ki Mafalda, zengin bir Rum
la evleniyormuş. Kızın babası, 

mühendis Gardi, bu izdivaca razı 

lzmir panayırı ha
zırlıkları il erli yor 

İzmir, 18 (A.A.) - lzmir ulus
lararası dokuz Eylul panayırı ko. 
mitesi bugün ilbay general Kazım 
Dirik'in baıkanlığmda toplanarak 
panayınn genel reklamını okuduk
tan sonra onayladı. 

Ankaradan gelen afiılerle Vi
yanadan gelen Rozet biçimleri 
beğenildi. Filistin, Suriye, Mısır 
Çekoslovakya, Macaristan mü • 
messilleri de toplantıda seçildi. 

Mısır darısı ekimi 
Denizli, 18 (A.A.) - Bu yıl 

mısır dansı geçen yıldan iki kat 
çok ekilmiıtir. 

Denizlide Kızılay haftası 
Denizli, 18 (A.A.) - Kızılay 

haftası güzel bir programla bat • 
lamıştır. ilk gün lncirpınar ge • 
zinti yerinde geliri Kızılaya ve -
rilmek üzere bir kır eğlencesi ya
pılmııtır. Bu hafta içinde Kızılay 
kurumu taraf mdan üye yazmaya 
devam edilecek ve iki bahçe eğ -
lencesi verilecektir. 

Zilede soysal yaşayış 
Halkevi açılamadı -Spor teşe~ülü 

çalışmıyor- Herşey ucuz! 
Zile, _(Ozel) - Zile de içtimai ı Salı günü köylülerce pazar günü ti' 

hayat istenildiği kadar ilerlemit .. larak kabul edilmit olduğun• 
tiT. Bu sene gençler tarafından ya- dan o gün bütün köylü ,ehre inetr 
pılan teıebbüslere rağmen halk· satılması icap eden ne varsa o gÜJI 
evi de açılamamıttır. Yalnız bir satar. Yağ, yoğurt, yumurta bet 
türlü faaliyete geçemiyen bir spor ıey o gün her günden daha ucu$ 
tetekkülü vardır. Zilede bol bol satılır. Bunlardan batka bir dese
kahve hayatı vardır. Her köıe ba- nede bir defa teırinde bir pana • 
tında muhtelif sınıf halka mah - yır yapılır, bu bir hafta sürer. Bii 
auı kahveler göze çarpmaktadır. tün köylerden köylüler gelir. Bu 
Bununla beraber gazino veya bu· müddet zarfında fakir, zengill 
na benzer bir §ey yoktur. Çay ve herkes etlik tabir ettikleri sığır ve
kahv~ altmıf parayadır ki bu ucuz· ya dana ~~nsinden mutlaka bir te1 
luk hıçbir yerde görülmüş fey de- alır. Keaer ve kışlık sucuk, pastıl"' 
ğildir. Kasabada lokanta denile· ma, kıyma ve kavurmasını yapar, 
cek bir yer yoktur. Yemek iti he- .artık kı~ın taze et almaz. Bu pa • 
men hemen bir iki atÇı dükkanı • nayıra psora müteallik an'anavi ve 
na inhiıar eder. Zilede Y.azm çok mesela cirit, koşu ve güret giıbi 
mikdarda et ve kebap yendiğinden bazı numaralar da ilave edilir. 
bu &fÇI dükkanlarında da bol bol Kasabada hem ziraat hem de 
kebap yapılıp ve şehre gelen köy- lı bankaları vardır. v: olduk? 
lü, bet kurutla karnı doyacak ka- mühim itler yaparlar. Bilhassa 
dar et :er. Yine bu ydükkanlarda Ziraat Banka~ı ıubesi buğday aa· 

•••ı•ıı•ıanııw _________ .,.,w_. _____ .. her nevı yemek ta'bagı be, kuruş • tın alma itinde pek faaldir. Bu 

2265 Ahmet NaNa yardım 10 ve tur. . yüzden banka gelecek sene bura· 
20, 2266 Rasim Tüner 20, 2267 Zıle otel itibarile de fakirdir. d b'" .. k b. .1 t k H a uyu ır ıı o yap ırmayı a • 
Ziya Eraydın 25, 2268 Mehmet attan uzak kalıtı dolayısile yol· rarlatbrmıttır. Ancak istasyonun 
Kor 20. cu ~e uğrayıcısı az olan kasabada kasabadan uzak olduğunu ve ora• 

nadıre 1 b. 'k' t'' 1 b. 
2269 bayan Linda Muharrem 

Hilmi 20, 2270 Naim Kök 20, 2271 
Abdi açvuf 20, 2272 Mustafa Sait 
yardım 10 ve 20, 2273 Selim Şem· 
ıi yardım 100 ve 25, 2?.7.t ·A..ı:ı .... 
orta1din '1.50,~275 Arif ve Meh-
met Ali 20, 2276 Cuma Ali 20, 
2277 Ahmet 20, 2278 Necip yar • 
dım 30 ve 20, 2279 Yunus ve Mu· 
hiddin kardeıler 100, 2280 Meh • 
met 20, 2281 Nüzhet oğlu Fadıl 

25, 2282 terzi Cemil ve ark'.adq • 
ları 36, 2285 İsmet lşevi 30, 2286 
Ahmet Tevfik 30. 

2287 Ali 20, 2288 Mustafa 20, 
2289 Mehmet Nuri 20, 2290 A. 
Hamdi 20, 2291 Yasin Kurt 201 

2292 Musa Mehdi 25, 2293 Abdür 
rahman A. Kadir 20, 2294 Etem 
25, 2295 Turgut ilhan 25, 2296 
Şeref Genç 25, 2297 Şaşatlarda 

hamal 50, 2298 Jano Şata.ti 25, 
2299 İsa Mukadder 25, 2300 Ce • 
mil Nadir 25, 2301 lskender Ba -
turs 25, 2302 Aemi Şaıati 25, 2303 
Salih Üçar 20, 2304 Melimet Yıl· 
dırım 25, 2305 Mehmet Torlak 20, 
2306 Yusuf Kırhallı 20, 2307 Oı· 
man Babalık 20, 2308 Mustafa 
Kiraz 20, 2309 Halil Çeltiki 20, 
2310 Ziya Sözmen 20. 

olmamış, erkek tarafı da keza kr 
yametleri koparmıf. lstanbulun 
Ortodoksları, katolikleri biribirine 
girmit, itin içine papazlar karıf'" 
mıı.F akat nihayet Mösyö Semdas, 
parası ve nüfuzu ile bütün mania· 
ları aııp muradına ermiş. 

Necdet kadını alıcı gözüyle ölç
dükten sonra güzel! hükmünü ver 
di. Mafalda evlendikten sonra 
daha da güzelleımiş. Fakat Nec -
detin tipi değil. Yüzünün çizgileri 
gayet muntazam olmakla beraber 
çehresinde hoşa gitmiyen bir ma -
na var. Neye benziyor. Neye ben
ziyor. Hah ... Tamam yüzü bir fa· 
reye benziyor. Küçük göz
leri, süratle öteye beriye dolatan, 
hiçbir şeyde karar kılmıyan İn -
cc dudakları, korku ve oburluk ile 
titreyip kıpırdayan bir fare. Zayıf, 
aciz, ayni zamanda nihayetsiz bir 

n ge en ır 1 1 uccar a ır daki nakliyatın kazanılması lizma 
kaç bekar memura basit iki otel • geldiğini dütünerek ailoyu iıtas • 
den batka kalacak bir yer yoktur. yonda yaptıracaktır. Zile dolayı .. 

Yalnız Zilede göze çarpan bel- sile bu noktada da kaybetmiı ola• 
!~batlı bir fey vana o da hayat u· caktı.r .. 
___ , ___ ... ___ ... _,, • - • - 3 ·~ --- -· Kasabada bir dispanser ve bit 
ve ucuzdur. Bu sene et yirmi ku· 
l'Uftan yukarı çıkmadığı gibi yağ 
da altmıt kuruıu geçmemittir. 
Taze peynir on ve on iki kuruı Ü· 

zerinden satılm,:ktadıı. 
Buranın bir hususiyeti vardır. 

tek de doktor vardır. 

Mevsimi olduğu için tunu da 
M>yleyeyim: Zile, çok nefiı ve kurt 
suz kirazlarile de meıhurdur. 

-
Uşak şeker fabrikasında 1 rabzonda yağmur yağdı 

Utak, 18 (A.A.) - Bugün şe· Trabzon, 18 (A.A.) - Üç gün 
ker f abriksında tozşeker 25, kes- önce ve bugün yağan yağmurlar· 

dan top?'aklar tam olarak kanmıt 
rençperlerin yüzü gülmii!, kurak • 
lıktan dökülmesinden çok korku • 
lan fındık ürünü tehlikeyi at'lat • 

me 28 kuruşa satılmaya başlanmıt 
tır. Halk büyük bir istekle şeker 

alıyor. Bu ucuzluk çok büyük bir 
ıevniç uyandırmıttır. 

lzmitte pirinç ekimi 
lzmit - lzmitte sıtmanın önü

nü almak için fenni olmıyan pirinç 

ekimi yasak edilmitti. İzmit civa· 

rmda ekim yapılacak az yer kal • 

mııtır. Burada da ıu az olduğun • 
dan pirinç ekilemiyecektir. 

Bazı pirinççiler pirinç ekmek 
için ruhsat tezkeresi almak üzere 

ittiha ile her şeyi sümürmek isti · 
yen ziyankar bir mahluk. 

Fransızca konuşuyorlardı. Nec
det, madam, diye hitap edince 
kadın gücendi. Eskisi gibi (Medi) 
çağrılmak istiyordu. Banyodan i· 
çeri girdiler. 

Banyo müsteciri Ihsan Bey kız • 
mış, Laz hademeye emirler veri· 
yor, denizden sandalla gelip bilet 
almadan banyoya giren birkaç 
genci göstererek, illallah bu ana • 
forculardan, defet şu adamları! 
diyordu. 

Gi§enin yanında, banyoların i • 
dare memuru Feyzi Bey, kınaçlı, 
gözlüklü bir bey oturmuş, bir genç 
le şakır şokur tavla oynuyordu. 
Batını kaldırdı. Necdeti, yanında 
pijamalı bir kızla görünce vaaay 
dedi. Bu nida, hem merhaba, hem 
geç bakalrm. hem de seni külhani! 

mıştır. 

Siirtte yeni otomobil yolu 
Siirt, 18 (A.A.) -Eruh ve Şır· 

nak arasında yapılmakta olan o • 
tomobil yolu bitmek üzeredir. 15 
güne kadar otomobiJler bu yoldan 
işliyecektir. ., ,,, .... .....___. _________ _ 
vilayete bat vunnuılardır. Fa • 
kat genel meclisin kararı gözönü • 
ne alınarak ruhsat verilmemittir. 

deme~ti. Feyzi Bey onlara bakar· 
ken sağ avucundaki zarları tıkır • 
datarak sallıyordu. Batka bir ıe:1 
söylemeden tekrar tavlasmın üze· 
rine eğildi. Birkaç mayolu genç 
ayakta oyunu seyrediyorlar, F ey" 
zi Bey, kazanırsan ı,:azoz iıteriı, 

diye takılıyorlardı. 
Necdetle Mafalda, tenhaca bit 

yerde güneşlenmek için uzandılar• 
Şundan, bundan, bilhassa Mafal • 
danın izdivacından görüttüler• 
Necdet, dayanamıyarak, kocasırıf 
sevip sevmediğini sordu. Mafald• 
bu suale birden cevap veremedi· 
Y anıbaşında duran kutudan bit 
sigara çekti. Necdetin çaktığı gib • 
rite doğru uzanırken elleri titri • 
yordu. 

- Kocamı sevmek vazifemdir, 
dedi. 
Konuşulacak bir şey kalmamıtl1• 



: 1 Yabancı memleketler postası 1 .......... _. ...... _. ... ______ , ___ _ 
Su hayvanlara bakınız! 

Tarihten evvel 
yaşasaydık neler 

görecektik ? 
Pariste tarihten evvelki zaman· 

larda yaıamı§ olan büyük hayvan

ların yapma §ekilleri ıbir parkta 
gösterilmektedir. Bu hayvanlar 

Şikago sergisi için hazırlanmıştı. 

İçlerinde Dinosor, pleziozor, Dip· 
lodokua, İganodon gibi devler var 
dır. Bunlar hususi tertipler ile ha

reket ederek yaıamakta oldukları 
duygusunu veriyorlar. Fazla ola
rak kendilerinden beklenildiği 
giıbi ıealer de çıkarmaktadırlar. 

Bu parkta gezenler, tarihten ev -
velki zamanlarm hayatını yaıa -
"Y\akta olduklarını sanıyorlar. 

Alman fabrikasındaki 
patlamanın sebepleri . 

" .. .. ~ 

. . -Palltt -e.riillmtla ~e1n7en "fJTr rennt . . . .. . 
I" ARiS - ~lmanyada Rena - çinde bin beı yüz ame1e Çalıımalc-

dorf' da Vestfali ve :Anhalt !barut tadır. Bununla beraber yıkılan 
.fa:brikası aoıyeteıinin binalarmı yerlerin pek çaıbuk onarılacağı 
havaya uçuran ıpa,lama hakkında .(tamir edileceği) ve barut itleri· 
Alman resmi orunları ~(makamla- nin geri kalmıyacağı sağlanıyor -
rı) açık bir şey söylemiyorlar. En· sa da buna inanılmıyor. Çünkü 
kazın temizlenmesi üzerine çıka- bir Y.andan patlamanm, öte yan • 
rılanlar arasında iki ölü, yebnİ§ dan çıkan ve üç saat süren yangı· 
çok ağır yaralı ve üç yüz yaralı nın birçok binaları yerle bir ettiği 
vardır. hük\i.metçe de gizlenilmemekte -

Patlamaya sebep olmak üzere dir. 
bir banıt kurutma odasında yan - Patlamanın olduğu yerden ıe
gın çrlanı§ olması gösteriliyor. kiz kilometre uzakta bulunan, 
HükUmet felakete uğrayanların a· protestanlığm kurucusu meşhur 
ilelerine genit bir ıurette yardnn Luther'in tehri, Vitenberg'in bile 
etmiıtir. ıcamları kırılmıf, pencereleri zede· 

Bu fabriKa. ~1manyanm en mü· lenmit, mağazalarm ön tarafları 
him müesseselerinden biridir. l - yıkılm1ştır. Bundan, birinci patla-

Bari Orıhan gelse, yahut Müker • 
rem ıgelse .•• Bu laza nereden rast· 
ladı. Şimdi Y.almız olsa idi, ıgözle ... 
rini kaP.ıyacak nelere dalacaktı! 

Orta iskele üzerinde birkaç ço · 
culC jimnastik lhalkalarmda salla· 
mp biz aldıktan sonra ıuya atlı • 

yorlar,diğerleri barfikste çark gibi 
dönüyordu. Dokuz on ya§larında 

tosun gibi bir küçük, sandalla ban 
yoya Y.ana~n bir gence, Rüstem 
ağabey, beni de sandala alsan a, 

suya fırlattı Oğlan, bir topuz gi
bi, !havada kuvvetli ıbir daire çi • 
zerek dibe indi. Tekrar çıktığı 
vakit ince sesiyle tuhaf tuhaf 1cii -
fürler savuruyordu: 

- Ulan geçmi!ini ... 
Rüstem denilen genç, liabkalia 

ile güll'.yor .. hele ıuna bakın, ağ • 
zım da bozuyor, yukarı gel de yu
vanı yapayım, diyordu. Ne olduy
sa oldu. Küfür, kavga derken ha· 
rııtılar. Rüstem sandala indi. Ço
cuğu da kucağına ahp indirdi. Bir 
yelken açtılar. Fen ere doğru sü • 
züldüler, 

/sviçreliler dün de yen!J.diler ! 
Fener - Güneş karışık takımı lsviçre takımını 

dünkü maçta 6 - 2 yendi 
lıviçre'nin "Servet,, takımı dün 

ikinci maçını Fener • Güneı karı-· 
şık takımı ile yaptı. Taksim ısta• 

dmda yapılan bu aon karşılaıma
da lsviçreliler umulduğundan çok: 

aşağı bir maç yaparak altıya kar
şı iki sayı ile yenildiler. lıviçreli·~, 
ler o kadar kötü oynadılar ki bi • 
zim takım biraz da.ıha kendini sı
karak çalıısaydı daha büyük bir' 
sayı farkı bile elde edecekti. 

Bizim taJa:m şöyle kurulmuttu: 
Bedii- Faruk, Fazıl- Lebip,~ 

Ali Rıza, Reıat (Günet) - Fik ~ 
ret, Bambino, Rasih, Naci, Sala ~ 
hattin. ~ .·-=, ~~---~~-

Şazi Tezcan'm idareıinCle yapl· . liara'IC alandan 6 • 2 gilii mühim 1 ' Fener • Günet talimılnı tel>riJC 
lan maçın ilk on dakikası deneme bir mağlubiyetle çı:ldılar. eaeıb. . 
ile geçti. Bundan ıonra onuncu 

dakikada Naci Rasihten .aldığı bir Sofyada balkan kupası karşılaş mal an 
pasla birinci, on ikinci dakikada 

' ikinci golü çıkardı. Bu ıa.yılar ü "' Sofya, 18 (IA.'A.): ..- Dün Bal • nm 90n 12 inci dalcikaaı bugün oy· 
nana.cafmr. Diinkü sonuç, Yugoı· 
lavya lehine iki - sıfırdır. Birinci 
:ranm. sonunda da Y ugoılavya 
ı:-o ilerid~ idi. 

zerine lsviçreliler harekete geldi~ ICa.n kupası için ~ı~ Yugoa
ler ve neticesiz kalan hücumlar lavya ve Romen dünya talamlan 
yapblar. IBu arada Rasih birkaç kuvvetli bir yağm~ ~!~da oyna
sayı fırıa.tı kaçırdı.. mışlardır. Orunun ikinc.ı 1-armu • 

------~------------~------~------------_.;.------------
l kinci devrenin altmcı 'dakika- M •• •ı · ı• 

ımda Salihattinin ırkı bir frikiki- . a. car . g~reşcı er g~ ... J_ yor 
ni bviçre kalecisi ileri aojru atı - - -
lara.K çeldi, Naci ;r.etiıti ve topu ü
çimcü defa laviçre kalesine soktu. 

Onuncu dakikada Bıambino çok 
uzaktan ukı bir ıütle 'dördüncü 

ao ü a r. 5 inci ikada a ill 
Bambinodan aldığı bir pasla be -

şinci golü kazandıidı~ Bun'dan 
sonra İsviçreliler, birinci maçta 
olduğu gibi, canlandılar ve 18 inci 
·dakika.da bir gol çıkardılar. Hu 
h\icumlar bir müdd,et ıürdü, B'edii 
birkaç güzel kurları§ yaptı. Fakat 
laviçreliler bu hücumlarına 'de -
vam edemediler, çolt iıtah'sız ve 
isteksiz görünüyorlardı. Bizim ta
kım gene sıkı~llrmağa ba§ladı. 
Kırkıncı dakikada iki bekin ara· 
ımdan sıyrılan Rasih topu altıncı 
defa laviçre kalesine soktu. Maç 
ihiterken lbize bir penaltı oldu. Bu 

penaltıdan İsviçreliler bir gol çı-
11111t1H11nttımıııruunmumı1111 ..... "'t11tı.mııoı111111ıuınuııınuııınııuuıı11"111umH11111m11 

manın dehşeti hakkında bir fikir 
edinilebilir. Hatta ahali şehrin 
sarsılmasından korkarak kırlara 
ve yakındaki ormana kaçmışlar, 

bütün geceyi oralarda geçirmiş • 
lerdir. Rensdorf'unı üç kilometre 
çevresinde bulunan bütün köyler 
!h'arap olmuştur. 

• Karıilaşacciğımız.Macmlmflan 
87 kiloda Török Ovtel 

Macaristanm Seget muhtelit 
güreş takımı cumartesi sabahı 
konvansiyonel ile şehrimize gel -
miş bulunacaktır, 

Misafir takım, geçen yıllarda 

Macaristana yapılan turnede ta • 
kımunızı ikiye karşı beşle yenmek 

muvaffakiyetini göstermişti. Ta • 

kımunızın yenik düştüğü tek kar

şılaşma buydu. Bu neticeye baka· 

Bir aralık herkes fiskos ederek · kalım. 
gizliden gülüştü. Şi§man bir adam, 
derisi levrek balığı gibi çiy beyaz; 
kürek ma'hkilmları kıyafetine hen· 
zer, geniş çizgili uzun bir mayo i
çinde, kabineler tarafmdan geli -
yordu. Üstelik bir de gözlüğü var· 
dı. Bu bakır gibi parlak ve kızıl 
esmer tenli, çevik adaleli vücutlar 
arasında şişman efendi hakikaten 
gülünçtü. Kendiai de işi anladığın· 
dan olmalı, derhal suya girdi. Ar· 
kasından: 

- Güneş görmedin mi, be mü • 
barek? Nidaları. 

Karııltl§acdğımız Ma~tll'laitlan , 
79 kiloda .Van 'Joıel 

rak gelenlerin lruvvetini P.ek gü • 
zel anlayabiliriz. 

Seget talamı ili< müsaJ;a1'ayı 
pazar günü Taksim ıtadmda ya -
pacaktır. 

O gün saat ikide ıtaClyomC:la ef• 
ya piyangosu da çekilecek, ondan 
.sonra maçlara batlanac.aktır. 

Macar takımı şehrimizde biri 
muhtelit, biri milli, Cliğeri serbest 
olmak: üzere üç maç yapacaktır. 

ii.hza ayak parmakları üzerinde 
yükselip derin bir nefes aldıktan 
ıonra tepe aşağı temiz ve güzel bir 
münhani çizerek indi. Atlamaları 
ile meşhur olan F a.hri beye karşı 
caka yapar gibi taklalar, hünerler 
filan göstermek istememiıti. Basit 
bir balıklama yapmıştı. Fakat o 
kadar temiz ve ahenkli bir init ol
du ki daldığı yerde adeta ıu sıçra• 
madı. Etraftan alkışladılar. Fahri 
bey kolları üzerinde doğrularak 

dikkatle seyretmişti. İ§te güzel bir 
teknik!. Diyordu. 

diye yalvarıyordu.Rüstem ababey, 
iskeleye tırmanarak küçüğü yaka· 
ladı ve suya atmak istedi. Çocuk 
çırpmıyor, yalvarmadan tehditle· 
re geçiyor: 

Banyoda me§ihur yüzücülerden Mafalda, gözlerini güneşte kır· 

Kaymamak için tahtalara seri
len ıslak keçelere basaTak, yürüdü
ler, kuleye tırmandılar. Necdet, 
evvela Maf aldanın atlaması için 
ona cesaret verdi, ısrar etti. Fa • 
kat kız, tahtanın kenarma kadar 
yürüyor, oradan a.§8.ğı bakınca ba
tı dönüp, geri kaçıyordu. Banyo -
da herkes şimdi onlara bakıyor -
du. Üst kat kabinelerinde, hatla 
banyo civarında dohşan sandal -
larda bile bazı meraklılar seyre 
koyulmuşlardı. Haydi gayret! Di • 
ye bağrranlar, teşvik için alkışla -
yanlar vardı. Necdet Mafaldanm 
atlayaınıyacağım anlayınca ilerle
di: Atlama tahtası ayakları altın
da yaylı gibi ahenkle inip çıktı. 
Geride duran Mafalda onun mavi 
göke karşı çizilen esmer ve çıplak 
vücudüne bakıyordu. Necdet, bir 

Necdet birkaç kere daha atla • 
dı. Sonra Mafalda ile yüze yüze 
Kalamışa doğru açddılu. Konuş • 
madan yüzüyor1ardı. Güneş Mar
mara ufuklarına gömülmek üzere 
idi; KızıltoP.rak sırtlarından ay do 
ğuyordu. 

- Allah aşkına bırak, dinini 
eeversen bırak. Bıraksan a be ... U
lan yapmaıan a ... 

Umumt gülü§meler ara5mda <le· 
likanlı çocuğu havaya kaldırdı ve 

Fene-rbahçeli Fahri hey, Mü1DtaZ pıştırarak Necdete baktı. 
hey vardı. Fahri bey. halkalarda - Atlar mısınız? 
taklak atan gençlere bakarak et· - Biraz. Ya siz? 
rafındaki çömezlerine sür antren• - Birazdan daha az. Fakat si· 
man tehlikelerinden bahsediyor.

1 
zin atladığınızı görmek isterim. 

idman usullel'ini an1atıyor. - Buyurun öyle ise kuleye çı· 
# 

{Arkası var). 
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• Çar~amba 
19 Haziran 
18 R. Evvel 

4 .i8 
19. 4~ 

'Per~embe 
~o Haziran 
19 R. Ent l 

-4-

Glla doğuşu 
Gllo batısı 

Sabah namaz 
ogı e namazı 

lklodl oamaı:. 

AkJım namaz 
Yıuı namazı 

lmsık 

3.'J8 
l 'l.JS 
l6. 16 
19.44 
! 1.48 

, .Ol 
17\l 

187 

~.Y.8 

(9,44 
:ı. 28 

ı ~.1 5 

16.16 
19,44 
lll.48 
2.07 

180 
186 

' - W. Kee Maxwell -

Biz de kadehlerimizi kaldırdık. 
Morfi: 

- Madam Morfi ıerefine ! .. De. 
di. Tek kollu da: 

- Madam Lufita ıerefine ! .. 
Ben de: 

- Madam Lavrenı ıerefine ! .. 
Dedim ve devam ettim: 

- Ayni zamanda madam Frenç 
Cakey! .. Ki: Bunların hepsi de; 
altın saçlı me1ek Lotti F airfaka' • 
br. 

Bu sözler üzerine Montana si
li.hına aanldı. Fak.at Morf i elini 
tutarak: 

- Sersemlik etme!.. Dedi. BiL 
hepimiz de, ayni feytanlığın kur · 
ibanlarıyız. 

Montana, uzun bir nefes aldı .. 
Ve elleri qağa ıa.rktı .• Başı önü • 
ne eğildi. Bu hareketin bana kar~ 
§I yapıldığını görerek fena halde 
müteessir oldum. Montana, doğ • 
ru1du. Ağzında bir ıeyler geveli • 
yordu. 

- Felaket!.. Haydi birer tane 
daha içelim. Diye mırıldandı. 

İçtik .. Terzinin dikip hazÔ-lıya
cağı elbiseleri de beklemedik. On· 
lan İp.ret kulesine göndermesini 
llÖyledik. Ve derhal biz de atları· 
mıza binerek oray_:a hareket ettik. 
Bu kısa yolculuğumuz da, her bi
rimiz, ne suretle hareket edeceji
mize dair planlar ter.tibi ile :geç • 
ti. Yolda kararlarımızı verdik. Bu 
kadmm yanma, birer birer gide • 
rek alakamızı keaecektik. Ben ken 
di hesabıma verdiğim 200 dolarlık 
elmas yüzüğü :geri istiyecektim. 
Holıterin evine vardığımız za • 
man, akıam olmuı ve ortalık epey
ce kararmıftı. Aramızda uyuıtuk. 
İzdivaç liıteıinde, benim iımim en 
bqta olduğu için, ilk olarak, ka • 
dmın yanına ben çıkacaktım ve di· 
ğer arkada§lar da, alakalarını kes· 
mek üzere, merdivenin alt baıın • 
da, sıralarını bekliyeceklerdi. O • 
nu, ilk önce ev u.hibine sordum. 
Aldığım cevap JU oldu: 

- Bu akpm, yemeğini erken • 
den yedi. Ve atını hazırlatarak 
gitti. Onu aon gördüğüm zaman, 
posta odasının önünde, poıta me· 
murunun çenesini okıuyordu. 

Oradan Frenç Cakeyi bularak, 
meseleyi ona da anlattık ve hep 
beraber posta memurunun yanma 
gittik. Sarı saçlı meleği sorduk. 

Posta memuru: 
- Sarışın kadın, üç saat kadar 

önce, atına bindi ve buradan ha· 
reket etti. Seyyar kuyumcu dahi, 
eıyalarını atının heybesine yedq
tirerek, onunla beraber buradan 
gittiler, dedi, niçin ıoruyoraunuz? 

Morfi, içini çekti ve boğuk bir 
sesle: 

- Hiç bir §ey yok! Diye homur· 
dandı. 

Biz, hepimiz de, boynumuzu 
bükerek, bir ağızdan: 

- Evet .. Hiı bir §ey yok!. Diye 
söylendik. 

Poıta memuru gülümıedi: 
- Bir dakika bekleyiniz! .. Si· 

ze verilmek üzere, burada bazı .e
manetler vardır. 

Dedi ve posta odasına girerek 
bir Jimba yaktı. Biz, gife gibi kul· 
landan pencerenin önünde ııra • 
lanmı~ık. Posta memurunun, her 
birimize sunduğu k~ük, dört kö· 

lngüizceden feviren: Kalaykurt Yılın grçen g!lnler ı 

Yılın kalan l!ilnlerl 

!eli birer kutuyu, her halde fay· 1'--------------
daıız bir teY değildir diye ceple •• 1 R A D y O 1 
rimize yerleJtirmeğe çalıııyor duk.. - ___ B_u_g_U_n ____ ___ 

Morfi: tSTANBUL: 

- Nud olsa, benim elmasımı 
bana iade etmİ§tir. Dedi. 

Tek kollu Lufita ile ben: 
- Benimkini de! .. Diye mırıl • 

dandık. 

Frenç Cakey ile Montana da bır 
ağızdan: 

- Bizimkini de iade etmiıtir ... 
Dediler. -Poıta meuru, elindeki lamba 
ile dışa.-ıya geldi. Bu sırada Mor
fi, sabırsızlanarak elindeki kutu· 
yu açıyordu. Biz de, kutuları aç • 
makta ondan geri kalmıyorduk. 
Poıta memuru sordu: 

- Kutulardan ne çıkacak diye 
umuyorsunuz? 

Morfi: 
- Elmas yüzük!. Dedi. 
Posta memuru, elini cebine ıo· 

karak, Mak Alıterde, bir piyan -
godan kazandığı 100 paralık adi 
bir yüzüğü çıkardı ve bize göıte • 
rerek: 

- Bu yüzük elmu iae, ıizin ku · 
tularda !bulacağınız yüzük de el • 
maıtır. Dedi. 

Bu auada biz de ellerimizdeki 
kutuları açıp içindekilerin ne ol· 
duğunu anlamı§tık.. Morfi, 1eT • 

ıemledi ve olduğu yerde kaldı. 
Yalnız o değil, hepimiz ıeraemle-

mif~i~~ta memuru: ~ B Ü R S A i 
- Bunların hepsi on kurut et • 11 fiz,Jannda nldız işare cı '>lınla.ı ilzc:· 1 

' inde 18 6·9i15° de muamele ~örcnler mez. 
dir.J Ra'<amlar k .ıpanış ti atlarını ııı;östcrir 

Diyerek kahkaha ile gülmeğe I ~ 
baılamı§tı. l!====N::;:;u=l<=u.;;:t==('=~=::;:;a;;;::t:.:ıf:.:;_)====; 

O haftanın ıonunda, pazar gü
nü akıamı, bet kitinin birden, ai· 
yah diiğün elbisesi ve beyaz göm. 
lek giyerek yemek odasına geldik
lerini görünce, ev sahibi dnyana • 
mıyarak: 

• I.oa drı 
* l'\evyork 
• Parls 
• l\111Ano 
ı Brllhc 
* At l nı 

-tl-s:li=/A\J~U;>-W~ 
1 -. ıe. \M--\ı--r lL i~1Rtll1~ u::. .,_ ..... '~ 
1 -

Yazan: Niyazi Ahmed Ok11n Tefrika No. -187-j '· 

Atmeydanında qapılan 
şenlikler ••• 

'Atmeyilanı 

ili.n edilmifti. BiTinci Jüıtiniyen 

kurununda 532 yılı on üç kinunu· 
sani günü burada büyük bir yan • 
gın çılanıt, Anaıtaıın yeğeni lpaa 
burada imparator ilan edilmit, o· 
tuz bin kiti ve bu arada lpas da i· 
dam edilmi9ti. 

SOKULLU MEHMETPAŞA 
CAMU: Aya Anutas kiliıesinin 
yerinde bulunan camiin, Bizans 
kurunundaki tarihi kat'i olarak 
biliniyor. Bu kilisenin Kostantin 
kurununda mevcut olduğu riva • 
yet edilmektedir. Kilisenin yanın-
da ottD"Ula.n Aya Gregvar, Arya• 
nizm, dinine kartı lcatotikliii mü• 
dafaa ederken bu kilisede bulunu· 
yordu. 

Mehmet pqa Camii, bu iliae • 
nin yerinde 1572 yılında Sokul 
kasabası ahaliıniden iken ihtida e
den Mehmet pqanm kansı ve i • 
kinci Selimin kızı lamihan mit& • 
mn emrile Y.41>1lmı§tı. 

( Arkaıı Mr) 

Bir bayan Bebeğe Hami
diye suyu getirtiyor 
Belediye, Bebekteki bahçe ve 

gazinoyu kiralamıttır. Evvelce 
bir grup burada yüz bin lira aar· 

fiyle bir otel yapmak iıtemitti. 
Fakat gösterilen ıartlar ağır gö • 
rüldüğünden bu teklif kabul edil • 

memiıti. Belediye gelecek ıene 
bütçesiyle kendisi oteli yapmak is
tiyor. 

Bebeğin içme sudan mahrum 
olduğunu gören hayır sahibi bir 
bayan borularının masrafı kendi· 
!İne ait olmak üzere Bebeğe Ha• 

midiye ıuyu getirtmeğe tetebbüı 
etmi§tir. Belediye geçen ıene Ha-

midiye suyunu Arnavutköyüne ka· 
dar getirtmitti. Yakında bu ıu 
Bebeğe kadar uzatılacakbr. 

Gayrimübadillere ait işler 
Yazıldığına göre, gayrimüba• 

diller cemiyeti sürüncemede ka· 
lan alakalılara ait iıtihkaklara 

kar§ılık para verilmek suretiyle 
itlerin tamamiyle tasfiye edilme· 
sini Finans Bakanlığına teklif et• 
mi§ ve izahat vermiftir. 

Cemiyet baıkanı Bay Hüanü, 
bu hususta tunları söylemiıtir: 
"- Gayri mübadillere ait iıler 

hakkında Finan• Bakanlığıyla te
ma. ettik. Bakanlık, İsteltlerimis 

hakkında yazı ile cevap vneceği· 
ni bildircli. 

Bu cevabın gelmesini bekliyo
ruz;. Gayrimül;rıclillere ne velıif 
para clafıtda::ağını henüz bilmiyo• 
ruz:.,, 



Hava Kurumuna arma
ğanlar, yazılan üyeler 
~ (Vstyanı 1. sayıfada)_ 

tehlikesini bilen üyelerin yazılma 
İ§i etrafında görü§MÜ!lerdir. Veri
len karara göre demek patrikba • 
neye haı vuarak önümüzdeki pa· 
zar gününden itibaren kiliselerde 
papaılar tarafından halka hava 
kurumuna üye olma iti etrafmda 
vaazlar verilmesini istemeye ve 

yapılan kurumların çoğaltılması • 
na karar vermişlJ!rdir. . 

YENi ÜYELERİN ADLARI 
Dün yazılan üyelerin adlan 

§Unlardır: 

Tahtakalede mukavva fabrika· 
aı yılda 20, Kazes 50, Hügo Her • 
man 30, Mehmet Adil 20, lira ta • 
ahhüt etmişlerdir. 

Emniyet Sandığından Tevfik 
8960, Reıit 8640, Vakıf 4800: A • 
rif 4560, Amir Raif 3360, Musta• 
fa 2160, İsmail 2040, İsmail 2040, 
lsmd! 2540, İsmail 2040, Hikmet 
2040, Halit 2160, İbrahim 2040, 
Saadettin 2040, Muhiddin 2040, 
Rifat 2160, Fethi 2160, Şakir 2000, 
Dursun 2760, Mehmet 2280, Halit 
2160t Rıza 2040, Ferit 3840, Adi1 
2280, Hakkı 2040, Hasibe 2000, 
Pertev 3480, Ferit 2880, Emin 
2160, Cemal 2000, Kaşif 2640, 
Kemal 2400, Me:s'ut 3480, Kim.il 
2760, Bedii 2760, Şe~i 2640. Ad
nan 2040, Refik 3480, Ziya 2640, 
Zeki 2640, Suat 2640, Ragıp 2640, 
Nazmi 2760, Necmi 2280, Sait 
2040, Müfit 2000, Macit 2160, A· 
rif 2'160, Osman 2880, A. Haydar 
2000, Kemal 2000, Fuat 2160, Ke
mal 2000, Rıza 3640, Cemal 2280, 
NeJri.p 2160, Cevdet 2000, Ra.Jit 
8640, Ruhi 5280, Nazmi 640, Ze· 
ki2760, Ferit 2280, Muhittin 2160, 
Sinan 2160, A. lhaan 2040 kurut 
vermeği taahhüt etmi!Ierdir. Bun· 
dan batka 131 kişi de yılda 1377 
lira 'ftl'IJlek auretile yardımcı üye 
yazdmı!lardır. 

A:R.MACANIJ\R 
lakenderiyede bak1cal Osman 

Musa 25. Tahtakalede mukavva 
f abrikau 50, M Kazaz 200 Ura ar

Yapılan hesaba göre bütün eı· 
naflar aşağı yukarı 300, 1lW hin 
lira yardım edebileceklerdir. Bun 
dan ·ba.ıka, bütün esnaf birlikleri 
y9netim kolları üyeleri yılda .20 
lira vererek en aşağı 14 bin lira 
~ermit olacakJardır. Dünden iti· 
baren, iıtiyen esnaf vereceği para
yı eınaf İ§leri direktörlüğüne bil
dinneğe ba.ş.Iamıtlardır. 

Eınaf birJikleri yönetim kuru· 
mu toplantumda hava tehlikesine 
yardım için ayrılan gruplardan bi· 
rinci grupa ı~ilenler şunlardır: 
Hamallardan Yuıuf Ziya, araba• 
cdardan Ali, kayrkçdardn Meh • 
met Ali, şoförlerden Mahmut, 
mavnactlardan Hüsameddin. 

ikinci grupa seçilenlerin adlan 
tudur: 

KasaP.lardan Rıdvan, ce1epler· 
den Mehmet, dericilerden Murat, 
saraçlardan, Abdülvahap, kundu • 
!acılardan Vahdi, bahçıvanlardan 
Hasan, balıkçılardan Hamdidir. 

Dördüneü grup için de: 
Lokantacılardan Konya •ayla· 

vı Cemal, ikinci baıkan Mustafa, 
bakhallarc.."'an RüttU.. berberlerden 
1 smail Hakkı, müakiratçila.rdan Ka 
tanos Berberyan. yapıcılardan 

Mahmut, kabzımallaMlan Kılıç Zi
ya, fırıncılardan Ahmet Rıza, ter
zilerden Halit, maranıgozla:rdan 
Şevki ıeçilmiflerdir. 

ONIVERSITEDE 
Bütün üniversite mensupları ay· 

hk maa§larından yüzde ikisini 
Türk hava kurumuna terkederek 
üye ya.zılmıılardır. 

Matbaamıza gelen eaerlerden: 
!'---'!"!'!"!!'~"l"""!!'.'~~~---------

M u al li m le r mecmuası 
lstanbul Muallimler Birliği tara -

fından çıkanlir aylık mecmuadır, 40 
mcı sayısı mesleğe ait faydalı yazılar 
ile çıkmıştır. Ta,'Siye ederiz. 

r
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İl Özdil .. 
32nci liste 

mağan etmi!lerdir. 
ı 1 - Şimal - Kuzey 
ıtanbul esnaf birlikleri yöne• Cenup_ Güney 

tim kolları üyeleri dün tecim oda· Şark - Doğu 
ımda toplanarak Hava Kurumuna 

1 
Garp - Batı 

yapacakları yardım üzerinde ko· i= Şimali F,ki - Döğu kuzeyi 
nutmuılar ve önemli kararlar ver- ıŞimali garbt - Batı kuzeyi 
mitlerdir. Cenubu §tırki - Doğu güneyi 

Toplantıyı, eınaf iıleri direktö· 1 Cenubu garbi - Batı güneyi 
Şarkı fimali - Kuzey doğusu (1) • 

rii bay Gdiıp 1Bahtiyar açmıf ve İ Amerikayı cenubı - Güney Ameri- • 
hava kurumuna yapılacak yardım· kası 
aa.n bahsettikten sonra aeneral 11- 2 - Sual - Soru 
met lııönünün hava kurumunun lıtintak - Sorgdt 
:A.nkaradaki genel tcplanbımda .l!esele - Mesele (T. Kö.) 
.öyJedig"'i töylevi okuın1111tur. OBNEKLER: 1 - Size bir sorudal 

~ bulunmak istiyorum. 1 
Bundan sonra, yapılacak yar • ~ - Dün bütün suçlular sorguya çe H 

dmı iç.in dört komisyon ayrılma· kildiler. ı: 
ama karaır verilmi§tİr. Bu komia • 3- Hi.kdYl! - Oykü İi 
yonlar beşer kitiden ibaret olacak ÖRNEK: Gazetelerin gündelik öy-İf 
ve bu dört komi.yondan biri mÜ§· külerinde sanat değil, eğlence değe-Ei 

k f b • ri arama]rmnız. i• 
tered esnah. . üroskunl. un . 1 y.apaca.i~ fi ' - llıtimam etmek - Kayıtıanmak i~ 
yar ımı, ırı, na ıyecı enn, hırı itina et k _ O k ı: 
ı..aı k l b .• d me zenme ı. 
v ı çı ann arı e mii~ek einaf itina - ÖZen U 
bürosu haricinde kalan aar~lar : ÖRNEKLER: ı - Bu işe daha iyijS 
celepler, kasaplar, leblebiciler, kayrtlanmanız lizımdır. .. • fj 
~hçıvanlar, kunduracıların yapa· 

1
;-.. ~~zda baştan başa ozenm· i; 

cağı yardımı kararJaslıracaldar • gonuıuyor. !i 
dır ~ S - ikametgah - Konut : 

• , Mesken- Otru ıı 
İlk defa halıkçdar da bu grupa 1 ÖRNEKLER: ı - Herkes bulun-

dahiJ edilmi§ti. Fakat balikçılar duğu şehirde bir konut göstermek ll 
huna itiraz etmiıler ve balıkçda • yükümiindedir. d 
rın bu Y.ardmıı on aenedenberi yap ! 2 - Hükihı~e~ Anlcarada ~şyarlarmil 
trkJarı ve .§imdiye kadar 120 bin il otru meseJe.s.ını de kt>taracaktır. fi 
lira verdiklerini, bir u~k a.lmdı • a NOT ,., __ t l ·· d ·z k 1 .. ·· · il : u-ıu;e em ze gon erı ece ya· 
gınr. aoy~emışler ve çalıfm.aJar~a ı=· zılarda bu kelimelerin Qgmanlıcala-
ıınu şekilde devam etmek ıstedik- 1 rı kullanılmamasını ri«ı ederiz. 1 
l~rini bildirmiş1erdir. Bunun üze • ı (1) Oteki.14:1'. de bunlara kıyasla.ua.-ıı 
rme balıkçılar da a)71 bir kol ola- rak )'llpdabilir. E 

rak kabul edilmittir. I.· .. ·.·····.············· .......................... -. ...• ••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••c•a••••••• 

Dostumuz 
Yunanistan 

..,- (t'styanı ı. sayıfad:a) 

günlerde Başbakanın batkanlığı 
altında, ilgili bakanların da i§ti -
rakile birtakım toplanblar yapıldı 
ve memleketin ulusal korumnuı· 
nı kuvvetlendirmek için bazı ka • 
rarlar alındı. 

Bütün ıüel (aıkeri) kuvvetler 
artırılmak.la beraıber, en ziyade ha 
ya kııvvetlerine önem verilecek .. 
tir. Şimdiden yabancı fabrikala • 
nna 45 savaı uçağı ısmarlanmıt· 
tır. Öğrendiğime göre bu ilk ıipa• 
rİ§İ, bundan daha önemli ikinci 
bir unıarlama kovalap.caktır. 

Bundan baıka uçman ( tayya • 
reci) kadrosunu artırmak için u • 
çak okullarının ıayın da çoğalb· 
lacak ~e daha sok talebe ahnıa. 
caktrr. 

Yunaniıtanm bava kuvvetleri• 
ni artırmak yolunda alacağı ted .. 
birleri anlamak için Hava Bakam 
B. Shinuı ziY,aretle konu,tum. 
Yunan hava bakanı, aorgulanma 
cevap vererek dedi !ki: 

- Hava kuvvetlerimizi artrrma 
programı hazırlanm'IŞtI. Son isyan 
ve onu takip eden saY.lav seç.imi, 
bugüne kadar bu programın tat • 
hikmı geciktirdi. 

"Şimdi normal hayata döndü • 
ğümüz için hazırladığımız prog • 
ramın tatbikine kat'i surette ka • 
rar verdik. Pek yakın bir zaman• 
da memleketin ulusal kOrunmasr
na yetecek kadar uçak umarlaya• 
cağız. Alacağıllll% uçaklar araım· 
da, yetecek ıayıda okul uçaklan 
da bulunacaktır. Hava kadromuz, 
muktedir ve kuvvetlidir. Uçman 
(tayyareci) yeti§tirmeğe mB!hıua 
hava okullarnnız, derslerine de -
vam edeceklerdir. Gelecek yıla 
kadar alacağımız yeni uçakları " 
mıza yetecek uçm.anımız (tayya • 
recimiz) olacaktır.Uçak yapmağa 
mahıus fabrikalanmız yeni reni 
makinelerle kuvvetlendirilmit ve 
randımanı arttmlıiıırnr. 

"Yalan bir zamanda Türki:v.e i
le Yunanistan arasında Siie1 hava• 
cılıkta da ııkı bir çahtma birliii 
göreceğimizi umarım. !Bu çah§'M.. 
birliği aradaki .dostluk bağlarım 
~e Balkan antlqmatım kuvvet • 
lendirecektir. Türk ba:vacılığ~ 
büyük ilerleyiılerini ve Tiirk ha • 
va kuvvetlerini utıriDak ~ gös
terilen üsnomal ilgiyi hüyµlt bir 
ıevinç.le takip ediyorum. 

Yunan sivil lhavac.tlıP. da iç ve 
dıt hava batlarmrn uzatılması IU• 

retiJe genişletilecektir. Halk ara
ımda yard!ID tefe'bbüılerimiz iyi 
sonuçlar vermiftir. 

"30 ağustosta kutlulayaca.itıµz 
hava ib11.yraınmda dest Türlôyeyi 
ziyaret hususundaki dileklerimi 
yerine getireceğimi umuyorum.,, 

F. Nazlıoğlu 

Habeşlerin de 
düşüncesi bu: 

Biz Çine başka gözle 
bakıyoruz ... 

.,.. (Uıtgam 1. ıagıfada) J - Türkiye, Japon münasebeti 
dra, Paris, Röma Briiksel, Mosko- tasavvur olunabilecek kadar tabi-
va, Betlin, Japon büyük elçileri 
bir araya geldik. Aramrada en yaş
lı ve kıdemli Londra büyük elçisi 
olduğu için, ta.biatile başkanlığı o 
yaptı. Fakat bu toplantıcfu. bir ka
rar alınış değiliz. Sadece her bü
yük elçi bulunduğu memleket 
hakkında malfunat verdi~ Karşr • 
lıklı havadis değişimin'd.e bulun -
duk .. ,, 

- Bu toplantı etnumda orada, 
Ja.pon büyük elçileri araaınaa bir 
anlatmazlık çıktığını ve birinin 
İngiliz, ötekitinin Alman taraf • 
tan arya.sa güden iki partiye ay -
nldıldarı havadiıi çıkmııtı. Böyle 
bir ıey oldu mu? 

Japon büyük elçisi bu rivayeti 
aü}iimaemey~ karııbyarak §Öyle 
cevap vermittir: 

-:Sen bu hava'dise, sa'deoo gü
lünç 'de.dim. Evet.. Çrkan bir şayi
aya göre gtiya biri ~anyadaki 
büyfiK elçimiz, öteki Londradaki 
büYük el~z lidlerliğinde olarak 
büyük elçiler ikiye ayrılmışız. 
Hatta gerek Alman, gerek Londra 
büyük elçileri kendi görüşlerini 
hükftmete bildirmek üze~ Tokya
ya gidiyorlarmış .• İşin asıma ba -
karsanız> bizim Paristeki t.oplan • 
mamız yalnız nıalfunat edlıımek -
ten ibaretti. Kimse mütalea ileri 
sürmedi ki, bunlarda bir çarpışma 
ol&ın, bir mılaşmazlık çıksın. Ger
çi Lôndra ve Berlin büyük elçile-; 
rimiz Tokyoya gidiyorlar, fakat 
bu seyahatler önceden tesbit edil
miş hatta. bu toplantı c!olayısile 
geri bif~lın~. Her iki el_çi 0.e bir 
yoldan ha.tt.i, ayni nakil vasıtala -
mıda beraber Tokyoya gidecek -
almı:ngsm. Aiıkaraya gitmem ta -

- Bu toplantı her yıl Y.apıhr 
mı? , 

- Hayır .. Bu defa bir 'deneme
de bülunduk.. 

TtrRKlYE - JAPONYA: 
- Türkiye ile Japan münaaehet 

)eri iıakkmda biraz ıöyler ıniıi • 
niz? 

Almanyanın sömürgeler 
için hak eşitliği 

idir. Aranuzdnki tecim (ticaret) 
muahedesinin tatbikat seyrini ta
kip etmekteyiz. Dostça söy liyeyiın 
Jti, münasebetimiz çok dostane • 
dir. Kışa doğru Ankaraya gide -
ceğim. :'f.l e benden önceki Japon 
elçilerinin Ankarada kaldığından 
daha çok kalacağım. Amma bu, 
lstnabulu sevmed1ğmi manasma 
aalmmasın. Ankraaya gitmem ta
biatile lazımdır. Orada Türkiye 
hükfunetindeki arka°daşlanınla da
ha iyi çalışma beraberliği olabi
lir. Çalışmamız, Türk - Japon 
münasebetlerini daha ilerletmek, 
tekamül ettirmekten ibarettir. 
ŞiMALi ÇINDEKI HADiSELER 

- Şimali Çindeki hadiseler 
llakkmcla ne dersiniz? 

- Şimali Çindeki hadiselerin 
mevzii kalaeağmdan em.inim.. Da
ha ileri gitmiyecek.. Hem hadise .. 
ler ne olursa olsun, bir ta.raftan 
Japon ve Çin münasebetleri iler .. 
!emektedir. Şimali Çin meselesi • 
nin halli de, her iki memleket a • 
rasmdald dbstluğun sağlamlaş • 
masına yardnn edecektir. Hem 
çok sürmeden bu mesele 'de bite· 
cektir •• Mançurya h.a.disesine kı .. 
yas ed€rek Çin ba.kkmda bir Japon 
tasavvurundan bahsediliyor. Fa .. 
kat şunu daima hatrrda tutma. ·; 
lıdrr ki, Mançurya.nı:n Japonyaya 
nisbetle coğrafi, tarihi ve muahe
delerle tahakkuk etmiş Japon hak 
ve menfaatleri bakmımcmn çok 
hususi bir mahiyeti vardı. Çin, bu
na kıyas edilemez. Biz Çine başka 
bir gözle balfiyoruz .. Japonyanm 
Çine karşı Mançuryaya benzer bir 
harekete geçeceğinden endişe et
mek yersizdir. Bu endişe, Çinle J a
ponya arasındaki hakiki münase~ 
öeti anlamryanlarda berllebilir .. ,, 

Japonyanm Türkiye büyük el· 
çisi bay Togugava dün öğleden 
ıonra, keiıdiimi ziyaret eden yeni 
Macar elç.iıi B. Dö Mar!aui ile bir 
saat kadar görü§DıÜJtiir. 

OKULLAR 1 
UF' (Vstyanı ı. sayıfada) 

Bu Tapu ve kadastro ça afrika toprağı vermiştir. 

toprak, 1883 de tecimen, Biedritz' 
in Almanya namına afrika iline 
ilk yerlettiği Y.erden alınmıştır. 

General Eppe demiqir ki: 
"Bu toprak, bizden koparılan 

bölgeler tekrar geri verilir.<;eye 
kadar saklanmalıdır. Bu toprağın 
ıaklaımıaın §erefi de Sarlılara düş 
mektedir. Çünkü oralar Almanya
ya göiterdiği bayrılılda bu hakkı 
kazanmışlardır.,, 

okuluna girme 
şartları 

Okul, gündüz okuludur. Oku· 
ma müddeti iki yıldır. Okul, ta
pu, kadastro memurlariyle dııar
dan gelecek talebeye mahsuıdur. 

DıŞardan gelen talebe kadas
tro okulunu tamamladıtkan sonra 
kadutro ve tapu memuru namze1 

di olur. 
llbay Schee, Almanya için sö

mürgelerin önemi ve Almanların Her gün altı saat riyaziye ve 
sömürge yönetmek (idare etmek) hukuk ~ersleri gösterilir. Buraya 

mııır (Vrtyanı ı. sa;yıfıula) huıusurıdaki kabiliyetini inkaı· e· girmek için orta oku)u bitirmiş ol-
lmparator, kendi ülkesinde da.. den ıözierin manasızlığı hakkın • mak lazımdır. Diğer hususi orta 

ha çok Fransız tecimeni bulunma· da bir söylev vemıiıtiı. okullardan çıkan talebe sınaçla a-
dığma eseflenmektedir. Çünkü Toplantmm ıonunda bay Hit-

1 

lınrrlar . 
Fransız dostluğuna pek ~ok deier lere bir te~ çekilmiş, ve ya.km- Yazılma zamanı 1 Eylülden 15 
vermektedir. da Almanyanın sömürgeler ıçın Eylüle kadardır. Başvuranlar faz. 
UZLAŞMA KOMiSYONU hill e.titliii (müsavatı) kazıma .. la olursa müsabaka ırnacı açdacalf 
La.bey, 18 (A.A.) - ltaly•n. cğı umudu izhar edilmiJtir. br. Okula girmek için şu belge• 

Ha bet anlatmazhğı uzlafllta Ye -u;;;:~ = _____ ,, lerin getirilmesi gerektir: 

yargıç komisyonunun gelecek haf- 1 - Habetistandaki lngilizle - Okul şahadetnamesi, nüfuz ka· 
ta Şeveningen'de toplanacaiı ha. rin büriik bir kısmının çıkarılma. ğıdı, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 
ber verilmektedir. sr, 4 x 4 boyunda üç fotoğraf, hü:mü 

lNGlL TERE TERTIBA T 2 - lngiliz Somalisine sığına • hal kağ1dr. 
ALIYOR cak Habe§ ve İtalyanlar için ye • •Illt-Ulllll1lllll11111nt1Wllftmt mımıımıumıwımıı~•ttıtıuınnı11111&1 

Londra, 18 (A.A.) - lnıiliz ritilec~k rejim hakkmda tertibat kında her iki memleketle sıyasal 
hükUnıeti ltalya ile Haheıi.aq.p a.. almaktadır. görü§melerde bulunduğu sanıl-
ramida bir harp çıkma11 ihtimali İngilterenin ikinci madde bak- maktadır. 



10 - KURUN 19 HAZiRAN 1935 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it "Muğla vilayetinde Muğla Köyceğiz 

yolunda,, betonarme Namnam köprüsü inıaatıdır. 
İntaabn keıif bedeli 23500 liradır. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardrr: 
A - Eksiltme ıartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumiyeıi 
D - T esviyei tür abiye, ıoae ve ki.rgir inıaata dair fenni ıart-

name. 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ıartname 
F - Ketif hülasaaı cetveli 
G - Proje 
isteyenler bu tarlnameleri ve evrakı 117.50 K. bedel mukabilin

de Nafıa Vekaleti Malzeme Müdür lüğunden alabilirler. 
3 - Eksiltme 1 - 7 - 935 tarihinde pa:ı:artesi günü saat on al

tıda Ankarada N. V. de Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu liyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 L. 50 lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan batka atağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - istekliler yapmıt oldukları itlere ait vesikaları göstererek 

eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı saatten 
bir aaat evveline kadar ıoseler reisliği dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu r~isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı aaate kadar 
gelmif olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması 
lazımdır. Postada olacak geeikme ler kabul edilmez. (3272) 

1 18tanbul Belediyesi Hanları 1 
Senelik muhammen kiraaı 24 lira olan Osküdarda Murat Reiı 

mahallesinde Çinili hamam sokağında 2 numaralı ve 1 odalı taı mek
tep binası 936 seneıi Mayıs ıonuna kadar açık arttırma ile kiraya ve
rilecektir. istekli olanlar ıeraiti anlamak üzere levazım mÜdürlüğü
ne müracaat etmelidir. Arthrmay a girmek için de 1 lira 80 kurutluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 
5 - 7 - 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı
dır. (1) (3424) 

Ke,if bedeli 10269 lira 84 kurut olan Fndıklıda 13 üncü ilk mek· 
tep için yeniden yaptırılacak den levazımı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. Ketif evrakmı görmek ve parasız tartname almak ü· 

zere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Eksiltmeye girmek İ· 
çin de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 770 lira 23 ku~ıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 

. 
IHA~, 
1-tvı.. vsc :v 
ISTA~8VC. 
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~:~~ı;e::::!~:e:rı::~~i:.-cn7 (34~!~ cuma günü ıaat ıs e kadar .. ----------·I T ·· k Ha va Kurumu .. 
Vapurculuk i ur 

.. 
'" Cibalide odun iskeleai sokağın-
da 4 No. lı yazıhane mahıa.lli. 

Fatihte Kirmasti mahallesinde 
Hafız pa§a sokağmda 4 No. lı ah
ıap dükkan. 
Kapalı çarııda katıkçılar soka
ğında 2 No. h dükkan 

Beıiktatta Sinanpaıa mahalle
sinde Hasfırın sokağında 11 No. , lı 
üstünde bir odalı dükkan. 

Köprünün Eminönü cihetinin 
Haliç tarafındaki giıe. 

Senelik 
Kirası 

18 

84 

60 

60 

480 

Muvakkat 
Teminatı 

1,35" 

6,30 

4.50 

36 

TORKANONIMŞlRKETı Büyük Piyang~su· · 
lıtanbul Acentahğı 

Liman han, Telefon: 22925 

lzmir Sürat Yolu 
SAKARYA vapuru her hat · 

ta PERŞEMBE günleri ıaat 16 
da lstanbuldan lzmire ve P A
ZAR günleri de lzmirden İs· 
tanbula kalkar. 

Karabiga Yolu 
BARTIN vapuru 19 Hazi . 

ran ÇARŞAMBA saat 20 de 
Karabiıgaya kadar. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir.· 

19.cu tertip 3.cü keşide 17 1 e'nimuzdadir . . 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-· 

!erle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.• 

ıl~Wıllll 
Yukanda semti, senelik muhammen kiraaı ve muvakkat teminatı yazılı 
olan mahaller 936 senesi Mayısı ıonuna kadar ayrı ayrı kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konul muıtur. istekli olanlar ıeraiti an- .. •••••••••---.. 
Jamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya il Sel inik 
girmek için de hizalarında gösteri len muvakkat teminat makbuz ve- ' pj 
ya mektubiyle beraber ihale günü olan 5-7- 935 cuma günü •aat K U R U N li fdare 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (3422) -

GUndellk Styaat Gazete ~ 

Tesis tarihi: 1888 
merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

Tilrklyedeki Şubeleri: 18/ 6/ 935 
19/ 6/ 935 
20/ 6/ 935 
21/ 6/ 935 

Salı 

Çartamba 
Pertembe 
Cuma 

1 
201 
401 
601 

tla 
,, 
" ,, 

200 
400 
600 
704 

Belediyeden aylık alan mütekait ve öksüzlerin 935 yılına ait bi
rinci üç aylıkları yukarıda yazılı günlerde gösterilen sıra numarala
riyle verileceğinden lstanbul Ziraat Bankasına müracaat etmeleri 

(B) (3381) 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye bina11ına en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere. gazete. mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat ... 

tatanbtıl Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 111 
TELEFON NUMARALARI: 
Yazı l§lerl telefonu: 2-1879 
idare telefonu : 2t870 

TelKf&.f adrell: htanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

· Posta kutusu No. 4 6 

Türkiye Ecnebi 
Senelik 

6 aylık 
a aylık 
ı aylık 

1'00 lir. 

730 .. 
•OO • 
1150 • 

Din llueUert: 

2100 Kr. 

1450 . 
800 .. 
soo • 

l'icarl UAnl&rm llln sayıfala.nnda aan • 
Uml 30 kuruıtan bqlar. Uk aayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

BUyük, fazla devamlJ UAn verenJerı 

ald ayn tenzllA.t vardır. 

·-~;mli ilanlann bir satın 10 kuruştuı 
Küçük UAnla.r: 

Bir defa 30, Ud detuı 50, üç detaaı 65, 
dört defası 715 ve on defası 100 kuru§tur. 
Uç aylık UAıı verenlerin bir detaaı beda· 
ndır. Dört atın geçen llA.nlarm fazla 
atırları ~S kuruştan hesap edilir. 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Yuoanistandakl Şubeleri : 
Selanik . Atına . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

11~~1111111001111111111001~1111~~111001111~mı•ı 

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

Poıtaısındadır. 
.. 

Yurdun en çok okunan bu spor mecmuasını Pazartesi ıün
leri mutlaka alınız. 5 kuruttur. 
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Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba§ı 
TeL •2362 - Sirkeci Mühfirdar zade I•-- Han telefon: 22740 •-• 

MERSiN YOLU 
lNEBOLU vapuru 21 Hazi

ran CUMA pnü aaat 11 de 
Mersine kadar . . (3413) 

Trabzon Yola 
ERZURUM vapuru 20 Hazi· 

ran PERŞEMBE günü saat 20 
de Hopaya kadar. (3412) 

Imroz Yolu 
KOCAELi vapuru 20 Hazi

ran PERŞE:MBE günü saat 16 
da lmroza kadar (3411) 

Agvalik Yola 
MERSİN vapuru 19 Hazi • 

ran ÇARŞAMBA günü saat 19 
da Ayvahğa kadar. (3370) 

l lat. Levazım Amlrll§I Satın 
Alma Komlayonu lllnlar1 

idareleri latanhul levazım i. • 
mirliğine bağlı kıtaat için 3500 
toın Lavamarin kömürü 1 Temmuz 
935 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher tonu 14 lira 50 ku • 
nıttur. Şartnamesi 254 kurut mu· 
kabilinde alınır. Eksiltmeye gire• 
ceklerin ıartnamesi veçhile teklif 
mektup ve vesaiklerile 3787 lira 
50 Jamıı ilk teminatlarile belli 
gün ve aaat 14,30 a kadar Topha· 
nede aatmlama komiıyonana ver· 
meleri (12) (3224) 

Yeni Çıkh 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Avıust Bebel 
Sabiha Zekeriya 

.D4N~A./J 

y·o u 

Bİi\ .diNDt AllK 09!u 

DünvE 
}'arın 

Neşriyatı 

• Süncü • 

Seri tamamlandı 
Abone Şartları: 

Birinci seri 10 kitap 
238 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

638 kuruştur -----·· Salo 
A. Dode - Haydar Rifa t 100 Kş. 

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

Ticaret, Banka, Bouo 
Muhlis Etem 75 Kr. 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - H. Hifat 75 Kr. 

Soıyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Rıuin Külliyat I 

A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

lıçi ıınılı ihtilali 
Lenin - il. Hifat 60 Kr. 

Ruhi hayatla liiıuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

lılahana doğru 
P. Loti- J. H. Alişan 100 Kr. 

J. Rtıain Külliyatı 11 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 70 kitap 
20t U peşin ve her ay 
100 kurut olmak üzere 

504 kuru,tur 

Go;ioBaba 
Balzak - H. Rifat 100 Kr. 

Delililin P6iköloji.i 
Dr. "B. Hard - Dr. "tzzettin 50 Kr. 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - S. z. Süreyya 75 Kr. 

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

J. Rasin Külliyatı ti 
H. Nazım 7:> Kr. 

Samimi ıaadet 
İstanbul 6 mcı hukuk hakimli- Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı Tolstoy - t. n. Alişan 50 Kr. 

ğinden: N f v k A ı t• d lıtatutik 
Zaide tarafından Çartık:apı A- a ıa e a e ın en: Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

tikali pata camii yanınc:la berber Çocuk dütürenler 
Osman nezdinde Hikmet aleyhine ı - Eksiltmeye konulan it "Malatya Vilayetinde Malatya • Eli- H. G. 1\1. _ ı. 1'\ Rasim 60 Kr. 

açılan botanma davasına müteda· ziz yolunda betonarme Memikhan köprüsü i.nıaatıdır. ıı._::.:..:.:.:;ll~im_;v~e~F:-el"'!"ı-e-:le---·ı 
ir arzuhal sureti M. aleyhin mez• · lnıaabn ketif bedeli 24000 liradır. M. Şilk _ H. Ziya 

3
o Kr. 

kar haneden çıkmıt olduğu ve İ· 2 _ Bu ite ait ıartnameler ve evrak tunlardır: 
kametgihının meçhuliyetine meb- A _ EJ.uiltme ıartnameai Cemiyetin Asıllan 

F. En~els - l'tluhittin 100 Kr. ni tebliğ edilemediği mubqir ta· B - Mukavele projesi 

rafmdan verilen meıruhattan an • C - Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi Uçüncü seri 70 kitap 
lqılmıt ve on bet gün müddetle D - Tesviyei türabiye, ıoae ve kagir inıaala dair fenni ıartna-

132 
si petin ve her ay 

arzuhalin ilanen tebliğine karar me. 100 kurut olmak Uzere 
verilmit ve bir sureti mahkeme di- E _ ftetonarme büyiık köprüler hakkında fenni ıartname 532 kuruştur 

--•ı va.n'nanesine ta.tik kılınnut bulun· f: - .Keşif liülasaaı cetveli Yeni ilmi zihniyet 
lalı 100 Kurut duguooan ili.n tarihinden itiba - G _Proje , Bacherlard _ H. Ziya 75 Kr. 

1 d... ren on gün içinde cevap verilme.ei lstiyenler bu ıartn'llmeleri ve evrakı 120 kurut l>edel mukabilin- L_.;::.:;.;H~ü~kü;..;. .. ;..m'"'"d:-a-r-m--=:il':"'le_t ___ I Satıl ıgı yer: lüzumu tebliğ makamma kaim ol· de Nafıa Vekaleti malzeme müdürltijünden alabilirler. Rusel _ G. Kemali 50 Kr. 
f YAKIT Matbaası - İstanbul mak üzere ilin olunur. (7734) 3 _ E'--iltme 2 _ 7 - 935 ta r~hinde salı günü saat on altıda An- 1--..:.;;.;::.;;.;~~-:".'"-:------ı 

••••••• ıu Komünizm 
•-----------.. karada N. V. de ıoaeler reisliği dairesinde yapılacaktır. Lenin _ Stalin _ Buharin 

Yeni çıktı 4 - Eksiltme kapalı zarf usu tiyle yapılacaktır. H. Rifat .. 50 Kr. 

--- Y E n 1 ---•ı ANADOLU 
KUtUphaneai 

Kadıköy • Altıyola§zı 

Dün ve Yarın 
KUlliyatı 

Vakıt Neşriyatı 
nın aatıf yeridir. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

•W'i, Ankan caddesi No. 80 
Telefon: 22588 

Salı aünleri meccanendir •• 

KANTTAN PARÇALAR 5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1800 lira muvakkat Günün iktrıadi ifleri 
teminat vermesi, bundan baıka apğıdaki vesikaları haiz olup göıter- Prof. Dr. s. Nuri 60 Kr. Bay Emin yazmıt oldu· 

ğu bu kitap, lıtanbulda Va· 
kit kütüphaneıinde, tatrada Va· 
kit kitap bayilerinde ıablu. 

Temiz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabm fiyatı yalnız 25 
kunııtur. 

r.ıesi lazımdır. Cümhuriyetler 
t - Ticaret Odasma kayıtlı bulunduğuna dair vesika K.ı;onefon _ H. Rifat 50 Kr. 
2 _ istekliler yapmıt oldukları itlere ait vesikaları göstererek - Tercümenin rolü 

eksiltmeye girmek için Nafıa Veka Jetinden ehliyet veıikası alacaklar- H. Ziya Olken lOO Kr. 
d". l 

Değİfİ§ er 6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı saatten 
Ovid _ S. z. AKTAY 75 Kr. •----------••• bir ıaat evveline kadar toaeler reiı liği dairesine getirilerek ekıiltmeıl--~~_.;~~-=------ı 

Dr. Hafız Cemal komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile ıön- Laokon 
Dahiliye Müteltan,., derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar ll--_.;Le~ss.;.i:-ng~-S':"'. _K;;' e_m';'a_ı _3~o __ 

1 Pazardan baıka günlerde ..aa! gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Kapitalizmin BuhYc..ını 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Dı- lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3270) G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 
vanyolundaki (118) numaralı hu- SALAMBO 
ıuıi kabinesinde haıtalanm kabuı DlŞ DOKTORU HÜSEYiN USMAN G. F. _ t. H. Alişan 125 Kr. 

eder. Haseki Hastanesi Müracaat yeri - V AKIT 
Muayenehane ve ev tdefonu ttbeyit Salt Dahiliye Mütehassrsı Matbaası - Ankara caddesi 

22396, yazlık telefonu Kandilli Fatih Karagümrük tramvay Laleli Lütüf Apartımanı saat lSTANBUL ı 
38, Beylerbeyi 48. durağı, No. 4 4 • 7 e kadar Telefon 22459 
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2 ve 20 komprimem< amoaıa1ıarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde ha lis· 

ligin timsali olan ® markasını arayınız 

I• Muhayyer Hasan Sevki "D 
Pudra, yağsız krem ve J~syonları 1 

.Cildin letafet ve gençJiğini muhafaza eder. Her yerde arayınız. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it "Kocaeli Vilayetinde Adapazarı H c11 

tlek yolunda Betonanne "AdaP9Z&n - Sakarya köprüaü intaatıdır. 

"lnıaatın keşif bedeli 79000 liradır. 
2 - Bu ite ait ıartnamele'.': ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C ·- Nafıa iıleri ıeraiti umumi yeai 
D - T esviyei türabiye, Şoıe \'e kagir inıaata dair fenni ~arl-

name 
E - Betonarme Büyük köprü ler hakkında fenni şartname 
F - Keıif hulasası cetveli 
G-Proje 
isteyenler bu ıartnameleri ve evrakı 395 l<uruı l>edel mukabilin

'de Nafıa Vekaleti malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 3/ 7 / 935 tarihin de çarşanba günü saat on altıda 

~nkarada N. V. binada ıoıeler reisliği Dairesinde yapılacaktır. 
· 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklinin 5200 lira muvakkat te. 
tninat vermesi bundan aıağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la
znndır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı l:iulunduğuna dair 935 vesika 
2 - istekliler yapmıf oldukları itlere ait vesikaları göstererek 

ekıiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar
Clır. 

6 - Teklif mektuplari yukar"da üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Şoseler Rcisili ği dairesine getirilerek eksiltme ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
Cferilecek mektupların nihayet üsüncü maddede yazılı saate kadar gel
mjt olması ve dıt zarfın mühür mu mu ile eyice kapatılmı§ olmasl la-
7ımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (3271) 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım 
Evi Baştabipliğinden: 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım Evinin bir senelik yiyecek ve 
yakacak ihtiyacı 30 - 6 - 935 gününde üıtermek kesimi icra edile
ceğinden eksiltmeye konulmuştur. istekliler !artnameyi görmek vt. 
tafsilat almak için Kurumumuz Baştababetine sormaları ilim olunur. 

(3324) 

Ankara Jandarma 
Genel Komutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesap memuru olmak için Milli Müdafaa Ba 
kanlıjının lstanbulda bulunan hesap memurları mektebine istekli ih 
tiyat ıubayları {zabitleri) gönderilecektir. istekli olanların kabuf şe
raitlerini anlamak üzere janda ... ma mıntaka komutanlıklarına (ku· 
mıln~'uhkl~!ına) müracaatları ilan olunur. (3269) 

Akıllı aile re1s1 evine bir 
FRiGiDAiRE soğuk hava 
dolabı alır. Ondan edece
ği istifadenin ne büyük 
olduğunu çok iyi hesap-

la 1i'ıgidaire 
Yaz günlerinin arkadaşı, sıhhatini 
koruyan bayanm yardımcısıdır. 

Pek çok kimseler so~uk hava dolabını bir lüks eşya 
zannederler. FrlGIDAIRE'in göst:erdi~i satış kolayllğı 
sayesinde soğuk hava dolabı bir iht:iyaç haline girmiş
t:ir. ilk t:aksit olarak vereceğiniz 10 lira sayesinde evi
nizde daima; taze yemek, buzlu içki ve günlük yumur
ta ve t:ereyağı bulundurabileceksiniz. 
FRiGiDAiRE sizi bir noktadan tereddüde düşürebilir: 
Elektrik sarfiyatı. Bunu, FRiGiDAiRE sizden evvel dü
şündü ve mühendislerine bu çetin meseleyi de hallet
tirdi. Frigidaire ancak so mumluk bir elektrik lambası 
kadar cereyan sarfeder. Onun bütün muvaffakıyeti de 
böyle idareli olmasındadır. 

BOURLA Biraderler ve S.sı 
Galata ; Hezaraa caaae ... 

Beyoğlu : Iıtiklil caddesi 

İstanbul ikinci iflas nıcınurlu
ğund~n: 

Müflis Y eşildirektc 7 numara· 
da trikot~jcı Filip Nikolayidis ma
sasına müracaat eden boyacı Yu
vanın kaydettirdiği 349 lira 50 ku
ru§un senede müstenit bulunması 
hasebile altıncı sıraya kayıt ve 
kabulüne ce sıra defterinin bu su· 
retle diizeltilmesine iflas idare -
aince karar verildiği diğer alacak· 
lılarca bilinmek üzere ilan olunur. 

.02498) 
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Ankara : Bankalar caddesi 

Izmir : Gazi Bulnrı 

Deulet n~mirvoııarı ue limanları iıletme Umum i~aresi illnları 
Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan 18000 kilo 

külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf uıulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1929,68 liralık muvakkat teminat j(ı 
ltanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibine' 
i~e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve telı
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler 125 kuruş mukabilinde Ankara ve Ha1-
darpa1a veznelerinde satılmaktadır. (3294) 

Sahibi: ASIM US 
Ncıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
VAKlT Matbaası - lıtanbul 


