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4 Devlet arasında lıava 
lokarnosu görüşmeleri 

yakında başlıyor 
- 2 ncl aayıfada -

Hintlislantla olan bir ge 
sarsıntısında bir çok 

insan öldü 
- 2 inci aayfada -

18-1 inci Yll • Sayı : 8247 • 187 tdare Telefonu: 24370 Cumarteal, 1 Haziran (6 ıncı ag) '1935 Yazı işleri Telefonu: 24379 O Sayıaı S Kurut 

Silivrinin çanta KôyU Y anıvo 
- 2 nci sayı/ amıza bakınız -

Fransız kabinesi Kamil Atatürk çekildi 
H .. A -.--.-.-•• ----.--- Ayaklarını yere dayadı, başını gökler 
ukumetı duşuren fınansal durum- yükseltti umutsuz ruhlara can verdi 

dur; yeni kabineyi Bonisson kuracak 
-----~~--~~~~--

Bir l'unan yazıcısı : Bay Jor i Aspreas 
"KURUN,, .a Büyük önder lıakkındaki 

duygularını anlatıyor Güzel bir benzetiş 
Ülkemizin her bucağında ken

di baılanna ayrı ayrı çalııa11 Türk 
baııncıları birkaç gün önce Anka
tanın temiz havaıı içinde kucak 
latırlarken Amerikanın uzaldann· 
dan ıelmit be,, on yabancı ıaze
leci de aralanna kantmıfb. Bu 
4rnerikalı ıazeteciler de Türk ıa· 
ıetecilerinin birçok toplantdann. 
ela bulundu. Aralannda B. Ellu 
Brache Hijo adında on bet kerr. 
laabnlığa ıeçilmit ve Amerikada 
>iiluek değeri ile tanmmıt bir p· 
ıeteci Cle bulunuyordu. Türkiye
te ıeldiii gün kendiıine bir telya· ' 
lrıı ile Dıtitleri Bakanlığına aeçil
laait olduğu bildirilmiı, Türk top. 

Atina, (Kurun) - Tanınmıt 
, Yunan tarihçilerinden ve muhar· 

rirlerinden Bay Jorj Aıpreaı bü • 
yük Önde~ Atatürk hakkında, 
"KURUN,, ıazeteıinde neıredil • 
mek üzere fu yazıyı yazmııtır: 

"Türkiyenin ister dostu, ister 
düşmanı olsun aklı yerinde olan 

her adam, yeni Türkiyeyi yara • 
tan ve kuran büyük Önder "Ata
türk,, e karşr derin bir takdir ve 
saygı duyar. 

lieı t."" .. ~ Yunanistamn ve ge k 
T-ki . re ur yenın c:on ;yu~7"u.1- 4-..;ı..;,, 1 
tetkik ettiğim cihetle, nır nesil ev-

l'ü:lanna aad,.,,• 1.ıa gazetecı ola· . .. . . Uoal 
tak ayak baabiı halde memleke- Diİfen kabinenin lİQflianı Filan ilen ve Dıfitleri bai«!'ı 

' vel cinayet telakki edilecek bir 
, kanaat edindim. Bu kanaat de şu

dur: 

tine bir bakan nfatiyle dönen bn Bazı finansal sosyetelerin ve banka- ====(8=on=u=.+=cüde==4 =cü=ri=t=unda=)===='J=o=rj=.A=.,,,.=.:e• 
ASIM US -- ----

(Sou z cıde 3 dl.aöua.ıa) lann ka ılan adliyece müh.. · General Metaks s diyor ki ... ·~-
Pari•, 31 (A. • - unanıstanı ancak ra 

Galatasarayın pili vı ! ;;; ~;:r~:-rf::;e~1~~:~;:. 
~u.:0:;;,i=:-,.:· ::: kurtaracaktır; Çaldaris 

Galatasarayın genç, ihtiyar mezun
lan candan bir gün geçirdiler 

• - Yazııı 6 ncı aayılada -
' l'ıdtarda: Y Qflı ~ocuk:ar ara.,nda bir altı okka .. Aıağıda; Gal~
'eei ll>'ln nki talebeleri, General Cevat, 36 yıl evvelki mektep .elb:· ı 
~e gelen Bay Selahattin, Şehir- Mecldinde Bay Relik Amirle ytı11· 

[ Q~. bayrama ait diğer resimler son sa yıf amızdadır] 1 

hüı:sı:.:ıı:d::S:::!:di~ii.e yalan söylüyor!,, 
sarayına sitmifler ve cumur bat • 
kanma iatifalanm •ermiılerdir . 
B. Lebrun kabinenin iatifaımı ka 
bul etmit, bUndan sonra B. Fer 
nand Bouiuon'u kabul etmiftir. 

Cumhur batkanı ile konUfluk
tan 10nra 8. Bouiaıon deniz baka
nı B. Pietri ve posta ve telsraf 
bakanı B. Mandel ile konuımut · 
tur. Bu konuımadan ıonra ıoaya · 
liıtler toplanmıtlar, ve t~kil e-

(Sonu ..+ cUde 1 ci sütunda) 

Yeni saylavlar 

Fuat Köprülü, Ali Hikmet, 
Sıtkı Büğe Oybirliğile 

seçildiler 
Ankara, 31 (Kurun) - Gazi· 

antep, Kara, Tokat illeri açık aay' , 

lavbkları için yapılan ıeçim bit -
mittir. 

C. H. Partiıi namzetleri otan 
eski Korgeneral Ali Hikmet Ay -
erdem Gaziantepten, Be.y Fuat 

Köprülü Karatan Tümgeneral 
Sıtkı Büie Tokattan oybirliiiyle 
aaylavlığa ıeçilmiş !-:-r " •· 

Kul Kalpleri! 
Birkaç gün sürecek 

nefis bir hikaye 
Bugün sekizinci sayfamızda 

haşladı 

j 

- Yaztaa 2 ncl aaylfada -

Atletizm bayramı 

Yularla: Sq"irCiler"ılen lir N ··- ._ Yazıaı 7 ndde -
A,afıtl11: Mııhtıemet htuu liaılarhn •• 

(Spora ait resimler son sayıfam1zdad1r~ 
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General Metaksas diyor ki : 

''Yunalıistanı ancak kral 
kurtaracaktır; Çaldaris 

Dört devlet arasında yalan söylüyor ! ,, 
Atina, 31 (Huıui mahabirimU telefonla bildiriyor.) - General ı--------------"' 

Metaksaa bu aRf'U'I Patraatan Jön tlü. Durakta çok kalabalık bit LJ 1 k •• •• S 1 " .. 
h':!k tarafından lıar,.IanclL Mll%İlta Kral marttnı ralıyor, binlerce nava LO arnosu goruş• U arın ODUDe 

=~~r~;:.~s:: :,:i:::::r::,:k:~:ac;: meleri yakında baŞllljOT Hind~:~~::ıa~~:, saı-
neraı Metakaa.s, Buradaki diyevinde: t d b• k r-J · al -!1:. • .1·· 

1 
y • L d 3l (AA) p · d. . . nk F sın ısın a ır ço 

- "r"' aru y an .vruyor u nana.tanı ancak Kral lrurtmacak- on ra, · · - arıı, 1 me ığını, çü ü ranıız planının • •• •• 
tır!,, Dedi. Hal.k her yerde, aokaklarda Kral marıını söylemekte Londra, Roma ve Bertin araıın . Berline bildirilmemit olduğunu ınsan oldu 
''K al .!-4 • ' D 0 h Jı k b• • da bir hava loka~u hakkında ·· I · · D Bak Kolorado Spr'na (k 1 d ) 1' uı~erı.z. ,, ıye ay ırma ta oe .za ıta İfe kanfmamalıtadır. .......... aoy emııtır. lf anlıiının ö • ı • .,.ı o ora o ' 

Ç~~lSIN SEÇiM SÖYLEVi j 
Ati.na, 31 (A.A.) - Atina A· 

janaı bildiriyor: 
Bajbakan Bay Çaldaria, halk 

fırkası kurağında ıeçime dair bü
yük bir söylev vermittir. Kurağın 
yanındaki cadde ye ıokaklar 100 
bine Y.~ bir halk tabakası ile 
dolmuıtu. Söylev bunlara radyo 
ile itittirilmittir. Bqbakanm hü -
kUmet üyeleri ve büldlmetin Ati -
na aydalan ile beraber 18rünme
ai ardı arası keailmiyen cotkun 
alkıılarla karfdanmııtrr. Bu aöy
lev radyo ile Yunaniatamn her ta· 
rafına yafılmıftır. 

Bay Çaldariı, ıöylninin bat -
langıcında hükOmetin it batma 
geldiğinin ilk iki yılı içinde yao
trklarından bah.-- ·. - ""'! lecım 
denkl·- _.,aoe ıörülen yeğremi 
,dli.hı) önemle kayc{eylemif, ıı • 
nai üterimin artmıf olduğu, ulu· 

· aal ekonomik üretmen kaynakla· 
rının kuvvetlendirilmit bulundu -
iunu ve öenmli yollar yapıllDlf 
ol daiiama -.,Lrmittir. 

rB~sÇaldnris, bundan tonra 
hükumetin itçi ımıfmdan yana 
ahnı§ olduğu tedbirlerden, ıenel 
aağhk tedbirlerinden bahsetm.İf, 
birçok hastaneler ve ıanatoryom· 
lar yapıY.,ış olduğunu ilave eyle
IDİıjlİr. 

Başbakan Çaldariı, hükOmeti· 
nin ilk on yıl içinde sığınıklara 

(mülteciler) verilmit olan ödekin 
(tazminatın) 4 milyar 600 mil -
yonu geçmit olduğunu, halbuki 
Venizelos hükumeti zamanında 
54 ay içinde ancak iki milyon ve .. 
rilmit bulunduğunu söylemittir. 

Ayni zamanda ııimaklarm 
borçlu bulundukları iıkin kartı • 
hkları yüzde 40 ili yüzde 50 niı· 
betinde indirilmiıtir. 

Dıt ıryaaaıından bahıeden 
Çaldariı 1933 Eylülünde Türk -
Yunan 1>4ktının, 1934 de Balkan 
antantımn baiıtlanmıt oldujunu 

· ve bu antantların diler Balkan 
devletleri ·olan doıtluiu kuvvet -
lendirmiı ve dört devlet araım -
da bir dayatıı kurulduiunu ve bu 
dayalltın o devletlerin ulualan a· 

görütülerek yakında baılanacak. nergenin Parise bildirilmesinde 31 (A.A.) - Sular iki tehri kaP' 
raıı al•ndaki otoritelerinı' arttır- tır. Bu görütülerin konusu ıu ola- · lamııtır. Halk damlara ııaınmıı • .... ısrar ettıği söylenmektedir. • 
mıf olduğunu ıöylemiıtir. caktır: tır.fSeller ıidip ıelmeyi durdur• 

B akt 
Yakında bu yolda bir girgi ya-

Ba•bakan bundan aonra eko - 1 - u P m, 3 - 2 tariıhli muıtur. :r b pılacak ve ilkili hükumetler bun· 
nomik itlerden, finansal itlerin eyanatta dütünülen dolu paktı- Yardım kolları kötü durumd• 

T ı dan ıonra görütüye baılıyabile • 

Y
eg"'remi izerinden ıosya\ alanda nı una an aımuı ve Venailleı kalan aileleri kurtarmak i.-in de' ceklerdir. 3' 

yapılan ürgütlerden bahsederek anlatmqıaım beıi~i kıamının ye- vamlı ıurette çahfıyorlar. Bir köf 
bütün bunların aon azı hareketiy· rine ıeçecek olan ıiti.hlarm azal- Pariı, 31 (A.A.) - Gazeteler, hemen tamamen suların önüOf 
le durdurulduğunu ve bu azıyı ya- tılmuı meıeleainden ayn olup Bay Lava) ile lnıgiliz ve Leh elçi- katılmq ıürüldenmiftir. 
panlar hakkındaki hükmü tarihi- olmıyacaiı, leri araımdaki ı<irütülerin bir ha· Londra, 31 (A.A.) _ Vett • 
hin vereceğini ve bu hareketin 2 - Paktm, Fransa, lnıiltere, va lokarnoıu yapılmaıı ve Meme) Bronvich raaathaneıi saat 10.4' 
memleketi türlü türlü zararlara Almanya ve ltalya tarafından ö • ıtatüsünün zamini olan devletle - ile aaat 24 araımda ıiddetli bit 
ıolanuı bulunduğunu aöylemiıtir. nerıenen projeler eaaıma ıöre rin Litvanyaya k&l'fı bir nota rön- zelzele kaydetmittir. 

Şimdiki ahval ve ıartlar altın· tekli. ' dermeleri hakkında ıelmit oldu · Zelzelenin merkezi Londradd 
da bahse konu olan rejim mesele- Kural meaeleıinin ıörütüteri funu yazmaldadırlar. 5.700 kilometre uzaktadır. Ortl 
sine İfaret eden Bay Çaldariı, bu ıüçleıtirecefi aamlmaktadır. Al· Bu notada zamin devletler, Aayada olması tahmin edilmektr 
meselenin pek ince olduğunu ve man büyük elçiıi Dıt Bakanhfına Memel ıtatüıünün noktası nokta· dir. 
uluıun bu mesele hakkında ovu - fnersrf}erjni vekdiii zaman bun • aına gözetilmeıini iatiyecekler - Kuetta (lnailiz Hindiıtanm" 
nu vermeğe çağırıld10'·''1 ıöyle · arm anı ve omaya biJdiril · dir. da), 31 (A.A.) - Burada bit 
.... :.~:- • • 111 .. ~:un~t .. :.; bir demago - G .. deprem ol mut ve birçok kimael•' 
jinin etkisi attında kalmıyacak ve uzel bir benzetiş Silah .tecimi . rin ölmeıine ve yaraıanmuma ... 
meseleyi Plebiıite götürmekten ._- bepolmuıtur. Telıraf ve telefolJ 
çekinmiyecektir. (Ba~makahnln deDmn•J Lo"rlrada halk arasında telleri b--·ılmuttur. 

S.tbakan:ian sonra Baıbakan ııyaıa adamı Türkiye hakkındR yapılan bır anket 
muavini General Kondiliı, Bay bize çok güzel sözler ıöyledi. Bun~ G J•kı·ı 

1 d 
Londra, 31 (A.A.) - Uluslar em 1 ) er 

Kontanten Çaldariı ve Atina Şar- ar aruın a gerçekten yeni bir bu~ 
1 

Kurumu İngiliz birliği lcuafmdan 
bayı Bay_: Kotziaa söylevler ver • Uf sayılabilecek olanlar da var- Q b d 

d 
düzıülenen "Barıt Plebisiti,, ne n eş aklka. ;~: .. de Ha 

~~~ ~ ~ 
Halk gece geç vakte kadar hü- Omek olarak J>uraya B. HiJ",, Londra .haliiind- bw mılyon ~urumu için 755 lira .... 500 bin kiti girmittir • ' ~ .. · "' to lad l 

kilınetten yana· cotkun nümayif - nun bir sözünü yazmak iıterim. Ö 1 .1 .. h . . . k P 1 ar ze ıı a tecımının yua e · G ı·k 
ler yapmııtır. Bu Amerikalı gazeteci ve ııyaaac• dilmesi baklanda toplanan oyla. bel d~m 1 

, 31 .(Kunm) - Buau.t 

O 
Yeni Türkiyeden konuıurken ba- rın 487.636 11 bu ya--1.tan yana e ıye önünde büyük birtoplan-

toıtıobille hız rekoru d d aaK ld H na e i ki: ve 
37 364 

.. d .... ~- ık tı yaptı ı. ava tehlikeıine kar • 
· u e yaıaga K&rf ı ç - al 

"-Bir uluaun kuvoeti ve yC1fa~ mııtır. 11 macak tedbirler ve Batbalca • lndianapolis, 31 (A.A.) - Kel
lipetillo, 500 millik bir yolu saatte 
orta 170 kilometre ıüratle 4 saat 
36 dakika 47 saniyede kesmek ıu· 
retiyle büyük otomibil mükif atım 
kazanmıf ve 1934 de 168 kilomet· 
re ıüratle Kumminıı'in elde etti
ği rökoru kırmıttır. Petillo 450 mi
li orta 175 kilometre ile kot~ 
aa da yağan yafmur koıucuları 
con yanm saat içinde 120 mil ü
zerinde ıüratlerini indirmek zoru 
altına aokmuttur. Vilburıav ikinci 
ve Kumminıı üçüncü ıehniıtir. 

lspartada kuraklık 
· lıparta, 31 (A.A.)- lıparta ve 
dolayında (havaliıinde) kurak· 
bk deTam etmektedir. Her türlü 
ürünün yaimura ihtiyacı çok bü
yüktür. Bu yüzden yiyecek fiatla
n yükselmektedir. iki aündür ıı -
caklık gölıede 30 u bulmaktadır. 

ma kapaaiteai (kabiliyeti) .zorluk- o·... t ft "S ld b' nımızın önemli söylevi konUfUld~ ıger ara an a ıran ır u· 8 . . , • 
lara uğradığı oe diiflıün olJuğu luıa kartı ıüel tedbirler alınmalı .ırço~ kım.eler 'ff .. av~ tehl~eıinl 
zamanlarda belli olur. Türkiyr. mı, alınmam•lr mı?,, suretinde b~I~ u~e,, ylazılml aga ıçten hır .e
bu zorluklann en tehlikelisini ge- sorulan bir sorguya 86 664 k. • vmç ottu ar. lk çeyrek aaaılt' 
çirmiftir. Hem Je ·bu .zorluklan (bayır) ve 878.875 kiti d~ (Ev~'; toplanan para 755 liradır. 
geçirirken tükenmez bir ytl§amo demiıtir. Bundan bqka 375.061 ~ara! 31 (A.A.) - latanW 
kapa.sitesi bulunduğunu da göı· kiti yadaüel berkiteleN taraftar tacımenlermdel) Burla brcleıı.t 
termlf0 tir. Bu bakımdan ben Türk oldukları b·1d· • ı d' Türk Hava kurumuna bin lira Tr ' m ı ırmıt er ır. k • • • 
ulusunu eaatiri bir yaratığa (malt- Lord Robert Cecil, bu Plebiıit rc::-e hnı· .1 tehhkesını bilen ü,. 
lak) ben.zetirim: ( Aweo) aJınJu ıonucunun hükGmete, parlimen • yazrlm:rAtır. 
olan bu yaratık dütmanlannın en to üyelerine ve ıeneloya bildire - Pilsudskı·nı•n kalbi 
öldürücü hücumlarına uğrardı. ceiini söylemittir. 
Fakat her hücumJun ıonrcı yerp 
JUftüfü hal.de eakiainJen Jaha Bir petrol vapuru 27 
lıuooetli ve daha canlı olarak aya.- tayf asile yandı 
ğa kalkar, gene diifmanlmının M--1-tnı&Ova, 31 (A.A.) - Petrol 
kCIT§ınna Jilıilirdi. Türkiye Bi;, yüklü Sovietak' Aze ha .. k H t t1·· .. .. F ı r ycan vapu• 
yu arp en •onra uımuştür. a- ru Hazer deni inci 29 kat'--- At ·· k 0 b0 b 0

' ··1ı b 0 z e yanmııtır. 
~ına atür gı 1 uyu '' kitiden iki ki • kurtal 1 b'I · • 

O J 
. d .. m· x.:: ti fi 1 a 1 mıttJr. 

n er geçınce Uf 5 u yer en 
kalkmakta .zorluk çekmemiıtir. 1100 ltalyan topçusu doğu 
Bugün iıe Yeni Türkiye Eıhi Tür- Afrikası yolunda 

lçiçe, gümüşten iki mah
faza içine konuldu 

Vartova, 31 (A.A.) -Dün aa" 
at 23 trenine bağlanan huamt bit 
QCOnla Mareıal Pilıudıkinin kal
bini havi olan mahfaza Wilno',
nakledilmittir. lçifleri Bakanı il• 
birçok ıeneraller merumHle ba • 
zır bulunmak üzere Wilno'ya p • 
mitlerdir. 

Son dakika 
kiyeJen Jaha çok kuooetli, daha Napoli, 31 (A.A.) - ltalya va· 
çok canlıdır. Türkiye lo..zla ola .. puru harp ıereçleri ve 1100 t • 
rak dünya yü.zünde hiçbi~ ulusun çu ile dün aktam da doiru A;!;. 
y~pama~ığı derecede denn ve ge- kaıma ıitmiftir. Bu topçular ve 
nrf devrımler bt1farm1flır.,, gereç Gavinana fırkasını taıpam. 

Belveder aaraymda doktorlar • 
dan ve hukukçulardan mürelddl' · 
komiıyon Mareıalin dul kamı il• 
yakın ailesi, Reiaicümur, 8afba • 
kan, birçok yüksek memurlar .
pneraller hazır olduiu halde _.
retalin kalbini hUIUll mahfaza,. 
lmymUftur. Birinci mahfua, Rr 
iaicümurun mübiiril ile miihUrl_. 
mittir. Bu mahfaza sümiitten ikİI" 

Dün gece Silivrinin Çan ta köyünde çok bUyUk bir 
yangın çıkmıştır. Silivri Kay makamlığı elindeki vasıtalar
la yangım söndüremiyeceğini çabuk kestirmiş ve hemen 
İstanbul itfaiyesinden imdat istemiştir. 

İstanbul itfaiyesi çok ça buk harekete geçmiş, bir kı· 
sım grupu karadan, bir kısmı gece hususi olarak hazıt"lat -
tmlan· bir trenle saat 1,15 de yangın yerine doğru yola çı
karmıştır. 

Gece yansından sonra da Çorlu Kaymakamı, lstan • 
bul itfaiye kumandanını ara ınq ve yangının büyüklüğünü 
anlatarak yeniden ve süratle kuvvet yollamasını dilemiş
tir. 

Öğrendiğimize göre Çan ta köyünde 300 e yakın ev ta
mamen tutuşmuş bir haldedir. Çanta köyünün, göçmen • 
Ierle iska~ilmiJ evleri ha rap, eski bir köy olduğu söy
lenilmektedir. 

Bu sözlerin değeri yalnız güzel- lıyacaklardır. Gidenler • 1 
1. ... d d "'ld. B .. 1 .. 1 , ııyar ar, 
ıgın e egı ır.. u guze ıoz P.T ve halk tarafından alkıılnam ı 

• d T·· k" k lf ar-aynı zaman a ur ıyeye en uza dır. 

bir ülkeden gelmit bir devlet ada· 
mının ağzından çıktığı içindir ki 
özel bir değeri vardır. 

Dağlann büyüklüğünü çok ya
kında olanlar göremezler.. Onla .. 
nn büyüklüklerini görebilmek i .. 
çin uzaklara çekilmeli ve öyle bak· 

Denizlide sebze bol 
Denizli, 31 (A.A.) - Bu yd 

ıebze boldur. Taze baklanın kilo· 
ıu bir, araka 4, beleya 3, taze so
ğan 3, taze ıarıımıak 15 kuruta 
aatılmaktadır. 

malıdır. =::===:===:~============::::ıı:aı görenler bulunuyor. Bat gözüyle 
Öyle anlatılıyor iri bizden çolc yakından görülemeyen birçok teY· 

uzaklarda yaııyan uluı adanılan ler, can gözüyle çok uzaklardan 
içinde Türkiyeyi çok yakında bu- görülebiliyor. 
lunanlardan daha iyi ve daha açık ASIM US 

ci bir ımbfaza içine konulduiU ıl' 
bi bu meruime ait Yetib da ı...
za edilerek yine gümüı mahf_,. 
içine konulmuttur. 

Bir paraıütçü düştü ötdii 
Londra, 31 (A.A.) - P- • 

tütçü lvor Price paratütü açıl_, .. 
dığından bet bin kit inin önüJldl 
yere düflDÜf ve ölmiiftür. 



İi;~-; ti er 1 ........____ -
l<öylü gözünden 

tuz Ven ize/o: 
lımet lnönü geçen akıam gaz~ • • •• • 

'ecilere bir müjde vereli. Bu müjde Osmanlı devletının ucreth 
Tramvay 
işçileri ~Zil" altı kuruıtan üç kurufa indi- bir casusuymuş ! 

'1/"1eıiycl i. 
T rız liati meselen •anlyorum 

Iİıe 6Üzel, cici, heybetli, göz lıa
ltıcıttıran bir konu değildir. Pelı 
'
0
"iilsüz, pek u.lu, •e•Iİz bir ko-

11ııdrır. Fakat onun bu ıusizliği, 
t" f/iJIİzliği, önemıizliği demek tle

iİlclir. Tuz meıelui en küçiiğün
fier., en büyüğüne katlar .vıırttlaf· 
~ ayni ıekilcle, ayni kertede il
file"diren bir ıeytlir. 

. " r Qzu ıiz, mükellef bir , ,,ıranın 
litfiirade tuzluk içinde clüıünmey:. 
rtiı, onu yıkık bir köy kulübeıini11 
~lttrında, koyun ağıllarıntlo clüıü-

• ,.;;__.. ani --.iz. O zaman tuzun amı 
dtr#tQı yükıelecek, 6 kuruıtan j 

~a iniıin büyüklüğünü ölçmek 
'fİıı altının üçe niıbetini kabul e· 
d"'1iyecekıiniz. Aradaki lark, t • 

4' lcacfece üç kuruıun larkı değildir. 
&i, hayat, bir YClfama, bir ka.zaoı
lttca darlığı ile bolluğu ara•ıntlaki 
~ıktır. 
~iiradelik lıanzancı, çok olan bfr 
~" için faraza 10 lira kaanan 
'fİıt 6 ile 3 arasında bir /ark yok· 
ftır, hatta böyle bir /arktan ıör aç

- ~onlar için gülünç olur. Faka! 
~. onlardan değil, geniı kütlesi 
fiiı.de on üç kurut kazanan köv 
~l«nclan bahıetliyoruz. Onlar 
'fİıt tuzun yan yanya ucuzlama~ 
1ıe,,, kendileri, hem /.ny., • .nları •· 
~" lıir bolluk, bir kolaylık, bır ra:· 
lıcattık veme•i olmuıtur. 

Bu hadi.eyi •İz, bizim tehirli 
~müUeıt JcJü, genİf köylü 
'/ccı.Wtın lıue•inden açılan bir 

"•lali. ....... ,.., ... .. )fNilu.. o ... 

'tan bunun anlamı bQflanbaşa 
>epyeni bir fey olacak. 

Sadri Ertem 

" 6elediye aleybin
d~ki haciz kararı 

Per:" c · ..;.nkaıından "' : ı~ı bor· 
~ ödeın .• emeıi yüztin:len Pari~ 
~ ~ah~~emeıinden belediy~ a · 
~hıne 500 bin franklık bir had~ 
d t-arı ahnmııtı. Haciz kara-· al • 
•i~an bir kııım alacaklıları tem -
a. ed._ Boer Ma:·ejal bankasıdır. 
~led· · b" · · 1\ . •Ye bunun üzerıne ır ıtıraz 
l1h~1. hazırlıyarak Parise gön · 
'~•ttı. 

~u i1 için danıımaya çağırıl-•ı 
~I ~c· · hakem mahkemesi umu· 
~ llJan! Emin Ali, F ezyi Dai~n ve 
~ feıör Ali Kemal il" ftalyan mü· 
~ llaaıı Vuç.ino belediyede toplan
~~lar ve bu meseleyi tetkik et · 

1tlerd· ır. 

d lleıediye ile alacaklılar arasın· 1 

~I )apıJan bu anlatmadan hariç 
~1.P da bu kere 500 bin franklık 
' 

11 kararı alanların alacağı da· 
~Sok bir mikdar tutmaktadır. 
~..:n belıt:diyenin Paris Osmanlı 
~, ~•nda ne tahvilat, ne para 
'l~ rile hiçbir ıeyi olmadığı içirı 
'~·il haciz kararı sırf nazari bir 

l)ettt: kalmıtlır. 
~~ ~r Mareıal bankumın ala • 
~ı~ davaaı açmaaından hiçbir şey 
~~ ~)acağı temin ediliyor. Çün· 
•ı~ ~ ~n muahedesine göre Fran· 
~ baıının açacağı davalar için 
. ~ ~lına kadar mühlet 'terilmitti. 
'İtıd 11

1!1 alacaklılar bu mühlet 
d,) e 1>u dayavı açamadıkları için 

~ruru zman vardır. 
&;,.i.,,,;z hepimiz, 

~~Pİrniz birimiz ıçın 
i5:> 

Haftalık "Perıembe,, mecmu- S b. t d yeni-
b. . 0 1 on ır toptan ı a aaı yazıcılarından ırı, aman ı • • • 

devletinin son sadrazamı Tevfik den cemıyetlerını 
Pata ile türlü bahiıler üzerinde kurdular 
konuıurken kendisinden Venize • Tramvay amelesi cemiyeti ıon 
los hakkmdaki düt ünceleri sor · yapılan bir toplantıda yeniden ku· 
mut ve ıu cevabı almıttır: nılmuıtur. 

"Venizeloıu elli iki ıene evvel Son toplantıda cemiyetin do • 
tanıdım. Ben o zaman Atina elçi· kuz yıl baıkanhğını yapmış olan 
liğinde ki.tiptim. Venizeloıa J>ay Münir celıeyi açmıf, cemiye· 
"Lefter Efendi,, derdik. eV o bi - tin eski çahımalarını anlatmıf. 
zim Atinada ücretli casusumuz · bundan sonra amelenin elele ve • 
du. Her ay muntazaman gelir, ve rerek çalışmalarını, kanun harici
benden on bet lira olan aylığını ne çıkmamalarını, bu sayede hak· 
alırdı. Amma doğrusu çok iyi ca· !arının daima alınabileceğini ıöy· 
ıuıtu. Çok çalışır, her yere girer lemiıtir. Bay Münirin izah3tına 
çıkardı. Haris ve ceıur bir genç · göre, 4 mayıs 1931 tarihinde tamı· 
ti. vay ameleıi tarafından tirkete bir 

O sırada Girit meselesi gene protesto çekilmiı, bunun birer ıu· 
alevlenmitti. Birçok Rumlar Gi · reti Bayındırlık Bakanlığı ile ko • 
ritten kaçarak Yunanistana yer • miıerliğe verilmif, sonra cemiyet 
leıiyorlardı. Bu muhacir akınını dağılmıthr. 
durdurmak için gene Venizeloı • Toplantıda amele bazı dertleri· 
tan istifade ettik. Kendisi her ak ni konutmak iıtemiılene de idare 
fam bir liste ile gelir, Ciritten ka· heyeti seçilmeden buna imkan gö· 
çıp gelenleri isimleri, adreıleriy • rülmemit, gizli reyle yeni heyete 
le bildirirdi. Biz de Yunan hüku· tunlar seçilmittir: 
metine müracaat ederek bunları Reis Fuat Çamay, asli azalar 
yeniden iade ettirirdik. Venizeloa 1041 numaralı Ali Akdem, 376 
0 zaman da birçok hadiseler çı • numaralı Mehmet Faik, 67 ma • 
kararak Yunan hükumetini müt • rangoz izzet, 309 Ali Mehmet, 155 
kül mevkilere sokuyordu. Halli Ali, 538 Akif, elektrikçi Mahmut, 
bi~ unul&Uam, hır gün Yunan Baş· 2436 şoför Yunustur. 
vekili ondan bahsederken - Bu yedek azalar 249 Ali, 144 Mf'm 
çapkın sizden çok yüz buluyor! duh, 271 Salih, 332 Hüseyin Av • 
Domi,ti... ni, 390 Yahya, 66 Sırrı, 389 Ra • 

Heybeli sanatoryomunda 
Heybeliada aanatoryomunun 

ihtiyacı lcartılıyacak bir durumda 

olmadığı görütmüt ve sanatoryo • 
mun 25 yatak üzerinden geniıle • 
tilmeıi keıtirilmitti. Yirmi beş 
yatağı alacak paviyonların yapıl· 
muı bitmittir. Evvelce kabul edi · 
len 125 huta yerine yarından 
itibaren 150 ha&ta alınacaktır. 

Haber aldığımıza göre 150 ya· 
tak da ihtiyaca yetitmemektedir. 
Bütçenin tasdikinden sonra sıhhi· 
ye direktörlüğü bütçenin müaaa • 
deai niıbetinde sanatoryomun da . 
ha fazla yatak alabilecek hale ge· 

tirilmesi için teşebbüsatta buluna
caktır. 

Kudüz hayvanlar 
Kağıthane çayırında ku.iuz bir 

köpek tarafından ıaırılmıı oıan biı 
inek, evvelki gün kudurarak üç 
kiti ııırmıtlır. 

Sarıyerde Çayırbaıında da di
ğer bir köpek küçük bir ya vruyn 
ıaırmıtlır. 

Bunlardan batka Beykozuo 
Buzhane köyünde bir kuzu, bir e>· 

tek, iki inek kudurmuı, ısırmak i 
çin etrafa saldırırlarken köylült-r 
tarafından öldürülmüştür. 

Polenez köyünde çayırlard a 
otlamakta olan iki ineğin kudur 
duğu görülmüttür. inekler iplt• 
rini kırarak köye doğru kotufmU$· 
lar ve raıgeldiklerine ıa1dnmağd 
batlamıtlardır. Hemen etraftan 
yetişilmit ve inekler öldürtilmü., 

miz 534 Hakkı, 237 Muhıin. 
C~miyetin Şitli, Aksaray tuhe

heyet)eri eeçi~ia pkm bir sa•• 
manda yapılmasına, amelenin ıık, 
sık toplanarak görütmelerine ka • 
rar verilerek toplantıya ıon ve • 
rilmiştir. 

Dünkü sıcaklık 
33 dereceydi 

Son günler içinde sıcaklık bir
denbire arlmıf, termometre 35 e 
kadar yükaelmiftir. Kandilli rasat 
evinin bildirdiğine göre sıcaklık 

derceıi dün 30 du. Rüzgar, ıani -
yede on yedi metre hızla esmişti. 

Sıcak :arın birdenbire butırııı, 
yazlıklara akını arttırmıf, sucu, 
limonatacı, do~urmacı dükkanla· 
rının sayısını çoğaltmıttır. Sokak· 
larda, ceketleri kollarında dola • 
şan baylar aık görülmektedir. 

Ermeni hastanesinde 
dünkü tören 

Yedikuledeki Ermeni hastane
sinin kuruluıunun 103 üncü yıl dö
nümü dolayııiyle dün hastanede 
tören (merasim) yapılmıttır. Tö
rende Ermeni patriği Bay Naro· 
yan da bulunmuıtur. 

Bundan batka dün "Hampar. 
som,, isimli yortu günü olduğu i. 

çin Y edikule, Balıklıya kadar yor· 
lu yapanlarla doluydu, eğlf'ntile!' 
akşama kadar ıürmüttür. 

Jan Dark gemisinde 
Dün cuma olduğu için Franıu 

tür. bandıralı "Jan Dark,, mektep ge· 
Şarbaylık ıailık itleri diı ektö misinde resmi tören (merasim) 

rü doktor Ali Rıza kuduz vak'a1a bugüne bırakılmıtbr . 
rı hakkında diyor k~: Bu aktam, Fransız elçilik binll· 

u Köylerden ıehıre gele,, kö- d b" .. d r 
sın a ır ıuvare var ı . pekler öldürülüyor. Sok'lklarcla H . .. .. ·· ·· ·· k 

azıranın ucuncu gunun~ a-
•erbut dolClfan köpelıl~r de öldü· • dar halk her gün ikiden bet buçu-
rülüyor. Fakat bazı aileler bes- ğa kadar gemiyi gezebilecektir. 
ledikleri ev köpeklerini bG§ıb~ __ • .,_ ... ____ .. ,.'", .. ,,. ....... "''""-"""'"'""'-
bırakıyorlar. Bu köpelıler de tu di•elİnin önüne 6e,mek için çallft· 
tularak ölclürülecelıtir. Kuduz ha- lıyor.,, 

Haf ta tatili 

Bugün öğleden sonra 
başlıyor 

Tatil iünleıri hakfundaki ka • 
nunun buiünkü Resmi gazeteyle 
neıredileceği İstanbul Dbaylığına 
bir tamimle bildirilmiştir. BwJa 
göre bugün öğleden sonra haf • 

' . 
ta tatili baılıyacak, bütün daıre • 
ler ve devlete bağlı diğer müessese 
ve fabrikalar kapanacaktır. 

llbay vekili Bay Rükneddin ta· 
rafından belediyeye, zabıtaya, 

Jandarma Kumandanlığına ve di
ğer daireler .erkanlarına vaziyet 
bildirilmittir. Yarın, kapanmaıı i· 
cap eden yerlerden açı-:.C kalarak o· 
lanlar hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Tatil günleri kanunwıun, haf • 
ta ta~ilinin cuma yerine pazara 
çevrildiğine dair maddesi JUdur: 

"Hafta tatili pazar günüdür. Bu 
tatil 35 saatten eksik olmamak Ü· 

zere cumartesi günü saat 13 de 
baılar. Halkın yemesi, içmeıi gi -
yinmeıi gibi zaruri ihtiyaçlıarile a
lakalı alıt verit dükkan ve ma • 
ğazaları hakkında cumartesi gü -

nü hafta tatili kanunu hükümleri 
tatbik edilmez.,, 

Yeni Sebzehali 
yakında açılıyor 

Kerestecilerde yapılmakta o • 
lan yeni sebze halinin yapısı bi • 
tirilmit, yalnız bazı pencere çer • 
çeveleri ile boya kısmı kalmıştır. 
Hale gelecek yolların yapılışı da 
hasiranın bahaaına kadar bitiri -
lecektir. 

Açılmanın on haziranda yapıl
ması çok umuluyor. Halin biten 
kısmında 64 dükkan vardı. Bu 64 
dükkanın bu yılın ihtiyacına yeti -
teceği anlatılıyor. Ancak bütün 
ihtiyaçları lmrtılamak için daha 
30 dükkan ilave edilmesi dütü -
nüldüğünden bu 30 dükkanlık kıı· • 
mın İllfasına devam edilecektir. 
Bu kısmın da sonbaharda yetitti • 
rilmeıine çalışılacaktır. 

lk':: i k11ımdan b: . ·;~ büyük 
bir kısım daha yapılacağından bu
nun istimlak iti henüz bitmemit -
tir. 

Halin nasıl yönetileceği (idare 
olunacağı) için belediye bir tali -
matname yapmıt ve bunu hüku -
mele göndermitti. Bu tarihe kadar 
talimatnamenin de tasdik edilip 
geleceği umuluyor . 

Polia haberleri : 

r encere kapağıle .• 
Fenerde oturan Fatma ile Meh

met bir cocuk meselesinden kav-, . 
ga etmiıler, Mehmet tencere ka -
pağı ile Fatmayı batından yarala
mııtır. Yaralı hastanede tedavi e· 
dilerek evine gönderilmiş, ıuçlu 
Mehmet yakalanmıtlır. 

KAPIDA OLANLAR - Gala
da Su iıkeleıinde sabıkalı lamai) 
sarhoş olarak Ahmedin kap111na 
taarruz ettiğinden yaka'an-u ··-
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1 1 Gezintiler İ 
Dinleniş günü 
Kamutayda onaylanan yeni bir 

yaıa ile dinlenİf günü, "Cuma,, 
dan "Pazar,, a geçti. Y Cl§ayıfın 
kendiıini değil, onun üıtüne ya
pıftırılmıf etiketleri gören zavallı
lar, bu değiıme üzerinde kimbilir 
keneli cleğerlerindekilerle naııl an· 
lamlı anlamlı bakııacaklar? 

Atılan adımlar, eğer onlar için 
olıayclı, bu üz.gün bakııların üı
tüncle biraz. dururduk: 

Fakat, onlarla aramızda cqıl
maz: uçurumlar açılclı. Biz, aydın· 
lık gönüllerle güne§e doğru yürü
yoruz. Onlar, örümcek ağlannın 
kat kat perdelediği karanlıklar
dan hoılanıyorlar. Biribirimize 
Jeyecek •Özümüz yoktur. 

Dinlenif gününün Pazar' a geç. 
meıi bugünkü YCl§ayııın buyruğu· 
dur. Bundan günlük kokusu · ıe· 
zenler varıa, ancak Muıtala Sabri 
~apıncla olanlardır. Batı ile ara
mıza durgun, kımılclanl§ıız iki, üç 
yüz yılın geriliğini koyanlardan 
kurtulduk kurtulalı, yayından fır. 

lamı§ oklara döndük. Uçkun yıl· 
dızlar ardında naııl altın bir İz 
bırakırlarsa, biz de öyle parlak bir 
tarih yaprağı üıtünde uçuyoruz. 

Herbiri bir çağın ıüıü, öğüncü, 

ıereli •ayılan dağ gibi büyük ıey· 
ler yaptık. Hiçbirinden gözümü~ 
kamG§maclı. Hiçbirinin üıtüntle 

dinlenip putlcqmağı Jüıünmeclilı. 
Ü~ )'ÜZ yıllık geriliği otuz yılcJa 
kapamak iıtiyoruz. Bu i•teğin 
kutlu hızıyla atılanlar, haltanın 
yedi gününü bile az görürken, ça
lqma vaktini nasıl beı güne inJi. 
rebilirler? Pazar, bütün dünya
nın dinlendiği, bütün iılerin dur· 
duğu, pazarlann, borsaların, ban-
kaların kapandığı güadüA .Bi~itn 
Pazarları pıi11mamu,Bhbli"'1.U.

clan buğday geçmiyen bir değir

menin dönmeıi gibi boı bir emek
ti .. Çalıfmadığımız Cumalarda ise 
dünya çarkı, yerleri ıarıan motör
lerin uğultu.ayla uğulduyor. 

lr, geç, bu ayrılığı ortadan kal· 
clırmak gerekti. ilkin gaz.ete yap
raklarında, funun bunun ağz.ınd.-ı 
uzak, ileri bir clüıünü§ gibi dola. 
fan bu nokta, ıimcli tarihin çerçe
veıine girmif bir varlıktır. Ru var· 
lık, Cumanın elin bakımından da 
hiçbir yerini eksiltmez •• 

Gök kitaplarının hangi•inde a
dam oğlunu uyuıturan ayetler 
yer bulmuı ve hangi ayet Cuma 
günü çal11mayınız clemiıti? 

S. Gezgin 

Elmasyanı öldürenlerin 
kim ~ldukları 
anlaşılamadı 

Sarıyerde öldürülen Elmaıya • 
nın katilleri henüz ortaya çıkanl • 
mıt değildir. Söylendiğine göre, 
iki Mehmedin cinayeti kendisine 
anlattıklarını polise haber veren 
fırıncının söyledikleri de doğru 

çıkmamııtır. Fırıncının, cinayet 
kendisine anlatılırken yanlarında 
bulunduklarinı bildirdiği kimıe-

1 r, böyle bir feyden haberleri ol
madıklarını anlatmıtlardır. 

Zonguldaktan getirilenlere ge
lince; bunların oradaki itlerinden 
ayrılıp ayrılmadıkları ıorulmut · 
tur. Zonguldaktan cevap bek • 
lenmektedir. BAŞINDAN YARALI - F m • 

dıklıda oturan amele Rıza, ıu ta· 
şımak yüzünden kapıcı Ihsan tara· 
fından batından yaralanmıı, suç!· 
yakalamnıthr. 

lstanbul Emniyet Müdürü 
değişiyor 

TAŞ DÜŞMESi - Fındıklıda 
kanalizasyon amelesinden Musta· 
fanın baıına tat düterek yaralan
m19tır. 

Vali muavinliklerinden birine 
tayini dü9ünülen lstanbul Emni· 
yet müdürü Bay F ehminin yerine 
Ankara Emniyet müdürü Bay Sa
limin getirileceti s8ylenmekt...&ir. 
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Fransız kabinesi çekildi rm ==~ 

il Özdil Kamil Atatürk 
iJIF" ( B<Z§tarafı Birincide) 

dilecek olan kabineye iıtirak tek· 
1i fi karıısında takınacaklan duru
mu görütmütlerdir. 

Parlamento koridorlarında ıöy
lendijine göre, c\IDlhur batkanı, 
B. Bouisson'a yeni kabineyi tetkil 
etmeği teklif edecektir. 

Söylendiğine göre, B. Bouiaso11 
ile sosyalist ıeflerinin araımdaki 
bu konuımada it bakanbiı 8. 
Froaaard'a teklif edilmittir. 

BOUISSON KiMDiR? 
Pariı, 31 (A.A.) - Yeni ka 

bineyi kurması beklenen B. Bouis· 
son, Marsilya saylavıdır. Kendi 
sanayici olup 61 ya§ındadır. ilk 
defa 1909 da saylav seçilmiştir . 

1924 senesinde yeniden seçildiği 
vakit sosyalist fırkasına girmiştir. 
1927 yılında ıaylavlar kurulu bat· 
kanlığına seçil.mit ve bu yükaek Ö· 

devinde çok sempati kazanmıfhr. 
Bouisson, 1933 senesinde, ıebe 

bini bildirmeksizin, sosyalist fır· 

kasından çekilmi§ ve sıyaıal par· 
tilerin dıtmda kal.ırutbr. · 
FLANDEN KABiNESi NIÇlN 

DÜŞMÜŞ? 
Pariı, 31 (A.A.) - Bu sabah· 

ki aueteler, Flandin kabineıinh 
düımeıini, hiçbir hayret beleği ve 
hatta bazıları en uf ak bir 2.cıntı 
bile göstermeksizin kaydetmekt~ 
dirler. 

Bazı gündelik gazeteler B. Flan. 
"dinin görüıiiler sırasında k-JHan .1-

muı gereken enuygun ve doğru li· 
sanı bulamamı§ olduğunu yazma\: 
tadırlar. Saylavlar, finans baka
nının 8. Flandine kartı içten 'bir 
surette hareket etmiş olmasını 
rajmen batbakanın kendisini fe 
tla etmi~olmasına çıkıımaktadır· 

" • ıo • • • • • 5'İar. ~ı' er'!'aın Martın, çekı1ımı-
ni tamamiyle özgür olarak verm(' 
olduiı.ınu söylemektedir. 

Petit Journal, Flandin kabine
sinin düımesini ıahsi baıarmı say· 
maktadır. B. Flandin ile B. Ger· 
mallı Martin'in frank kıymetinin 
indirilmesine karp olmaları anla
şılabilir bir ittir. Fakat onlann 
görütünün duyiu yoluna götür 
mek istemelerini anlamak güçtür. 

lNGlLlZ GAZETELERiNiN 
DOŞONOSLERl 

Londra, 31 (A.A.) - Gazete
ler, heyecanlı baılıklarla Flandin 
kabinesinin dütmesi haberini Ter· 
mekte, fakat vakit geç olcftığıt i
çin fazla tafsil it yazmamaktadno
lar. News - Kronikles pzetes\.: 
"BuıünKü durumda hangi hüku
mel parlamentonmı itimadına e.

min olabilir?,, diye ıormaktadll'. 
Bu gazete timdiki chmımun 

Fransız panm İfİtl sok tehlikeU 
olclulmm yanıaktac:hr. 

DaitJ" T elpaf pzeteıi, ihtiyal· 
1ı Mr lianlia fratıe1z •İyasal par. 
tiLlriaia bütçe Uncliii ile tdif ... 
()Ueaiyea parti liuaaçlanm. bı · 
raJap bJl'akmiJKaW.rr amauaww 
ıormaktadır. 

Bu gazeteye söre B. Fladin. 
Fft1111811ın ruhuna temaı edere.I; 
maselımlin ince tarafnıa dokun 

Jmlllur· ,..... ... aıe'1i. ı. - . 
as Is• ..... 11mm.G1an.ala• 
••• "' ae A 1 

n aı ....... . 
ı· ı ' = ...... mahM'lli Fl&DP 

..... •• ··ır --- Laailteıe 
nln 1931 deki durumuna --" 
mektedirler. 

nAYLAa IWltlJLLJlll* 
FIRTINAL11'Qft.MITISI 
... 31 (A.A.) - Sarlyiar 

bıuı.um ıecelsi toplama go1s 
futmab olmupw Kola Wr 
ip.de olu Ye ı-mncla cloldonı 
W ••a Baıhala• da toplaatula 
haar INlvnrald& iaı. B. Cermaia 

Martin tarafmdan kovalanan IPfl• Ü 16 inci Liste ~ (Bt.&fltsrt1f\ 8'ritw:id•) mahveden bu kararsızlar ve ,m&. 
külasyon siyasasına hücum. ed~n il 1 _Hakikat (T. KD.) _ 1 -İ İki ulusun dostça .yaşa~as~, tereddiler gibi başkalarından 
aytaçlardan sonra B. Flandın_ IOl n Çerçe~ .... ~lik -·ı Şarkın siyasi ve ekonomıl:f erkınlı- hiçbir şey istemezler ve beklemez-
almıı, gerek dııarda ve gerek ıçer· H Verite ·ı ği (istik.Wi) için en sağlam ve ö- ler. 
de frank'a kartı yapılan hücumla- !i 2 - (Terim) Geı:çe nemli inanmayı (teminat) teşkil Bir rejimi yıktıkları ~manya-
rın esası olan tartlar hakkında u-11 Gerçelik - IUalitef.

1 
d rina yeni bir rejimi- kul'mak bü • · .. e er. 

zun uzadıya izahat vermiıtir. H ôRNEKL.ER: Hilal ile salibin:biribiı:ine düş- tün engelleıi devinnek ve çalı§* 
Bqbakan, finanı itleri baka ii t - 1?kikat budur. man otduğuna dair ortaya sürii ~ ma arkadaşlarım, yeni :fikirlerle 

nmm ıünomal yetkiler kanu. ~ -· 2 - Bır del'let a~nu. ha!al de6:1ı len Piiıiimfüt ye köhne" prensipler mücehhez ve sarsılmaz lıir aziıll 
dan il _ .. .. ld ... H gıJ, gerçeler Cgerçeklıkler) ustttn -ı ~- ""!t - • malik l l d ... n 

nun yana erı aurmuı o ugu Ü de yürür. F. ile şimal ve garbin yekdiğ_erine ve 1mana o arı ar araSln w-

sebepleri saymııtır. ft 2 _Hakiki_ ı _ Geı:çek. IWd!•" zrt menfaatleri, Y.tptatıcı din: ta_ seçmek kuvvet ve h."Udre.tini ken • 
Bqbakan. apekülatörlere kar~ı :: kiğ - Vetitable assuplanna ve met'um ŞOvenizm- diliklerinden haiz bulunurlar. 

bulundu&unu belirttikten sonr\\ ; 2 - Gerçel Cterim) - e sebebiyet yermişlerdir. Kama} Atatürk gibi müceddit 
ıaylavlar kurulunun bugün frank ~: R~l Şimal ile gJU"p, bu düşmanlık ve yaratıcı dahiler tarihte pek ~ 
1---etinin indirilmesinden yanı .H. ÖRNEKLER. :. .. . . dır B .. .. arının Tur"' • 
ft.aJ'&H urnııımlarmt muhafaza etmeg"'i 0 ugunun veya y 

ka b' ka · l"I ·· 1 - o. hakikig bir 11 adamıdır.. ~- kiyesı·. bi1·...;a- muc·· eddidin o .. ,nun'" ı .. veya 
1 
rtı .... •r .. 

1
A rar v~~eaı a~ .2 - Belki iyi değil, fakat ıer. ve iki milleti Avıııpa sermaye~ ' J«D >~ 

zım ge ecegını 1 ave etmııtır. çek (gerçel) olan. budur. larmm nrenfaati uğruna yrpmt n de saygr ile diz çökeceği gibi u .. 
B. Flandin, hükfunet taıafın 3 _Tahkik etmek_ Gerçinle·: mayr ve aradaki düşmanlığı i~ luslamı tarihi de kendisine ve bü-

dan istenilmekte olan sünomal ye! li mek. me etirmeyi ihmal etmemişlerdi yük eserlerine takdirkar sayıfala.-
kilerin anayasa kanunµna aykı.1 !I Tahkik, tahkikat - Gerçin BUyük savaştan s.onra Yuna_ nnı tahsis edec.ektir ... Atatürküll 
obnadığını söylemif, daha sonral • ôRNEK~ER: nistan zahiren kuvvetli ve büyü., eseri terakki ve ile.deme esericlir. 
finans İ!leri bakanı B. Germain 1 - Pobs- me!ele)i geqfnlem wıtİQ> ofar&lt rıkmT~- Fakat halil- Kamil Atat.ürkün eseri halkıO 
M . . k'I' . . . ldu w ye başlamıştır. ~~- :r ~-- f'kr• ruhl ı-.. etı . . ku-ı--. 

art!nın ç~ •. ımını vermı~. o • s:.ı •• 2 _ Tilal &'USialer _ Tahki. katte Avrupa. sermay.edarlığmm ı ı ve AuVV ıennı n.aa-

nu bıldimuıtir. Kunıl, ıu•emnt H katı adliye. kölesi idi ve büyük müttefikleri mağa matuf lm eserdir. 
eıirgemezıe bqbakan finans itle· q 4 - Tahakkuk t1lmek - 1 Ger. tarafindan soyulmuş idi~ İşte Kamil Atatürke hayret 
rinin yötıetgeaiıü kendi eline ala. Ü çekleşmek; ıerçeleşme de büyük savaştan mahvolmuş ve saygı beslememin kısaca se. ... 
caktJr. Batbakan, bu er_ıe ile ku- n 2 - l\esinlPmeik'. li»ir halde çıkmıştı; Türkiye yerde hepleri bunlardır. 
rula bafvunnUJ ve onun arkalama· Ü ÖRNEKLER: _ . . . kanlar içinde serili olarak yatI , Yeni Yunanistamn SzyasJ. 
ıım illemiftir 1 1 - Yurd bayındırlıgı ülldillii, 1 kon 'k bir ··ı·· tarihi müellifi 

H Ik • annk cumhıui)'et dnrinde ser . yor, sıyasahı;..~- ve.:.. ..omı ..ı.._ o ue-. JORJ ASPREAS 
a ve orta ımıf frank kıy · çelefti (gerçekleşti). n.u l,,W.; fşte 

metinin diiJme etkisini gördükten R 2 - 'L· -:-ıenen verıı·ıer - T .. - me ma m guJıUDUF o: ............ _...,_"''"11-·"""""'""""""'n'"ım"'•""11111..,,_..-
ACWI - zaman büyük-bir adam, ,, Ata n Adi' t ·n1 . ! 

ıonra güçlükle kazanmıı olduğ~ hakkuk eden ver~ler. türk;, çok: büyük Te' azlınkar. ru n ıye a~ı erı 
paraunm ve taaarnıfun FranaL ~ ı;· 5 - TahaH-uk ettirmek - f - hiyh! ortaya çıktr. Ankara, _ Açık olan Elbistaıt 
nıntaklarmm alçakçasına hareke•. ! Gerçeleştlıütek, ger: ''"N.atürk;, ş.n- Homeriır, :Kahı- malılteme reieliiine İltanhuf azr 
leri yüzünden bir kere dllha kıy tt 2 -: C:: ratnanlSft icin söylediği gibi a • ımdan Hilmıet, üçüncü mnf adli-
metten dü!me•ine Katlaaamıya- H 3-Var~ yaldannr jere (}aıy.sıdt. ~ başmı ye müfettitliiDıe Temyiz mahkr 
caktll'. ii ORNEK: göklere kadar yükseltti; yeiea, ü - mesi raportörlerinden Ahmet Ce * 

Baıbakan, paranın tam bir su· § Asırlardanbed Anadelıuia. en mitsi21Ie kaprltmş ruhlara. hayat mil, Ne'Y§~hir müddeiumumilitm-
rette durluğwuan miimkün ıörül- i! büyük bayındırlık işlerini varlaş - verdi, baygın Ü.Zviyetleri diriltti, Siirt fJlti.aa müddeiumumia Ah ,. 
melde olcbaiu bir anda frank kıy- Ü tıran cumhuriyettir. iç ve dtş düşmanları ezdi, sultan- met llliami, lzm; .. eulh hikintliii-
metiain düpıeaiııi amaç tutan •011 ii lamı ai.m'dide tac veı tahtmr de - ne Gelibolu reiıi Kamil Kaya, V.r 
har , __ ... ·'-·· ol d d :: NOT: • 1 e~ın yapU&&Uot masın an o- i G -4 • ..::-~~ virdi, yabancıların tehditlerlım .ı7.ırKöprü reiaffiine Siirt ihtisas hi-' 

dem. • k. .• a:~"enu.:e v--.ı -- 11azı • • 
layı da Dulu~ ve . ııtır ı: !i larda bu büinelnin OMnılınlıaıla- kulak asmdı, yunlunu zarar~ - kimi •brallim, Artvin reisliği~ 

Umarım kı Fraua fuıansal ve !i n kullamlmtu1U18~ riea etüriz. rici uzuvlarcfan terrıizledi ve en ö- Van ihtisas hikimt 11-fi. Gel~ 
para dayanıklıiının kuvvetini ie- ~ınımmasm nerrillS! ol':mdt esli Ttirll:lyeain la.miıliimJle•ia: ıiti.Sie•m..:x-i 
pat edecektir. Fransaya kartı ya- ta olan finam bakaiımm savıası- mütevekki~ kadere ve kısmete 00,. raman azalığına Siirt ihtisas mül' 
pılan hücumlar - eğer birkaç yıl- na giritmiıtir. B. Cermain Mar- yun eğmiş köhneleşmiş zihniyet tanfiii Nizmı, bmir miWdeftumr' 
danberi kendileri buhrandan zıı- tin, ıünomal yetkiler pro.ıeamı ve dü§iinceelrini silip süpürdü vEJ liii batmuavinlifine İzmir d 
rar ıören kimseler tarafından bozmamak için çekilimini vermit, yeni bir Türkiye yarattı. lıi!kimleriiıden T muf Mazhar, Atr' 
frank kıymetinin düıürülmesin tir. Kendmntt bi•aal fşte büyük mucize budur. kara hakimliğine adliye veka!cti 
den yana propaganda yapılmamış ardil alacaltır. "Atatürk,, yeni Türkiyeyi ya - ceza itleri müdür muaYini Seyfet-
olıa idi . hiç !Üpheıiz batlamıya- B. Flandin, bir diktatörliik re- ratrnakla beraber, halkın, müs • tin, lmair d hi.kimliiine Van ilr 
caktı. Iıbaıına geçmek iıtiyen jimi kurmak tasanunmda huhın. bet hakikatlere, ciddiliğe, sağlam tiıaa müddeiupıumiıi Muzaff etı 
bir kilik frank kıymetinin indiril· duğu suretinde kencfitine ya,.taa ve müterakki ülkülere, ilim ve lzmir azalığına Van ihtisas m~ 
meıinin önüne geçilemiyeccği te- üsnedilere kartı kendiwim lffl'&• bilgiye san'atlere serbest hayat tiği Naci, Kaıuu sulh hakimliğin' 
zini kabul etmeye alıtınaktadı1'. lamqtır. Pulimentarimrin en sa;aşrr:a doğru gBzlerini açtı, ka- H~ bikimi Mahmıd Ne~ 
Komun seçimi sırasında geneloy düımanlaTı, fra.Dgı kurtarmak ~ia fesleri ytktı, kadına özgenlik Manb? _azalığına Taraua müdd~ 
bu yönde iılenmittir. Franıızla:- ıünomal yetkiler itb!mekte ola1t (hürriyet) verdi ve kadın ruhu ~ ~UDWI ~aıp, Anku& sulh hi • 
fazla miktarda paralan oldukta - hüldhnete bu yetkileri vermeltmt nu içtimai ilerlemeye sevketti. kirnliiine O&küdar müddeimnuoal 
nndan dolayı ıavaıtan kaçmaft is- kaçınan kimselerdir. Kamal Atatürkün dclıası köh- mua.vini Nafiz, Mut müddeiuımı • 
temedikleri sürece, ıpekülit6Tle· Batbaian, demi!lir ki: Ben, ne taas.5up ananelerine karşt da miliğine Puiıder hakimi Mehm# 
rin franga ve onun altın karşılığr- kendi payıma, rahattan lta§ka bW tereddüt göater.ınemiştir. Halbuki Sait, Üıküdar müddeiumumi 11111'• 

na hiçbir zaman ihtiya~ları olmw- teY iıtemiyoıaın. Bunun da -. biz Yunanlılar maalesef, yıpratı _ avinliiine Aakara.ıullı bakimi Ol" 
yacaktır. Her f'!Yden önce fran- bebi, yabancı memlekederd'e H.... cı bir körlükle bu ~p anane- han, Gönen milddeiwnumiğin" 
ıa olan güveni kurmak gerektir • zırlanagelmekte olan ıeyleri 'bil- }erine saplanıp kalmışızdır. &fkale .Wb bakimi Ahmet Sadıi't 
Bu yapılmazsa durum tehlikeli ve meklijimdir.. Eğer t>aıbnfıiun tşt~ bütün bu sebeplere rneb • Çankırı ıulh hakimliğine Ha-' 
feltketli bir tekil abr. Pata me- altındaki hükUınet, çalıtmasım nidir ki, l\ama1 Atatürk, kendisi- sor~ hakimi Remzi, Ankara ~ 
aeleıi, sıkı bir surette hazine me· sonverecek olursa on1tt arcll ola· ne ve hakikate saygı besliyen h~r h~i~l~ğine Cizr-e müddei~-~ 
telesine İ>ağlıdır. HükUınet, fi. cak olan hüktlmet, 'Mr türlü aüno· insan için büyük bir müceddit ve il Lutfı, Isparta aza muavınhgiıt' 
nanı bakanının ıpekülisyonun a· mal yetkilere ratnıen frank kıy-. büyük bir yaratı~ıdır. hukuk. mezunu Hayrünniaa, U""' 
zaltılmaıı ve milyonlarca altın metinin indirilmesini kabul et - Tabiat, bü.~ adamlara isabet- aza muavinliiine hukuk me~ 
frangın halkça ıeri almmaSJ ha- mele zorafı kattıımda kalacak - li gö~ sağlam bir mantı~ ce _ Hatice Münire, Gönen aaa mu• • 
reketine kalJl gelmek için almı, tn'. sur bir ;urek, sarsılmaz ve bükül- vinlijine hukuk IMZlU1U Ta1" 
olCfuiu tedbirlerden sonra timdi KAPILARI MOHORLENEN mez bir azim ve irade verir ve Denizli ua muavUıliğine ~ 
özgür bir surette hareket istemek· BANKALAR VE Fl:M.AıNSAL her ~yden evvel dibr insanlarm mezunu. Belkia, Kuklareli aza .-' 
tıedir. 'Kljıt pua kal'!ılığının al- SOSYETELER başkalarında bulmak ve başkala- avinliiine hukuk mezunu Beyı--
tıın olarak ödnmesi PTentipi hiçbir Pariı, 31 (~A.) - Bay ff... nndan almak istedikleri esraren _ Çanları aza muavinliğine hu~ 
suretle bozuhmyacakttr. Faka~. riot parl&ınentacla ıö,.lediii ıibi giz kuvvet ve cesareti, kendi ruh, ~ezunu Hidayet t.&yin edihnitl' 
.Iusal döviz üzerinde kanan.m Sen adliyetinin mali iizsine. mı Janna baJlieder: Biqpük adamlar., dır. 
w bamlt 11ıf111Ala ilin- ba pnw · finanı ıoıyetelerlıdft bpılan mü· iendi •rler:iııi ve mıanaup1armı.t========== 
lipis .Wı.timal eclilmeline' katla · lürlemnlıtfr. .. .... nll ... .__..,... 
•d• w Frank ıu,.etiai. clüfiir · Pari., 3t (A.At.-1 -Ccıa•wfıoet kallia•inin çekilmeai flW"iDe or • ,._ __________ 1111111"' 

.. ek için ......... ı..ldn-cl. .._ mldeil w.Uiata fmilbl 1'r tap ~ 11.braalı durum laeaiis 
cletli.cna tedhi.ı.rialm=a·ı inüa- •ırtat ......_ ka ' ™ &J......,Nnlf deiiJdU. 
•ea.kaçda!llM ltir :sorajdır. Epı lür altına allldf .W 1 ..._ S..7 llouiaecla'llll WriMJi. Jmır. 
bıul,. fraak kıJmetiain. indin1 · ıilmA1c•. Wia b..-.bilnriiDdm ...... 
..-inden JUi& 1nr kuar ver.ı1ecek Pelit Parbdm. p aı ı. lla clliıoı- •rBaaia• da.haJ' F1aa-
eluna ben, ba karara boyun •i · bliar uııısmla T•••,...iwlr +s- ,...li'i ..... .dci Utedijindira 
miJ'ecelim- 11118 ••- u ı•rlHie. • lıb u.ıi W. ..W. re r'c rutfa. • 

8q'baJmn, 'bundan IOm& lAlt • tel1N9Jo: kra.... • .......... S., lcı-uf ım Jra'bimfi 
pnia ylnetpaiode ıpe1dillqoa •Rdiren flllarallar blft+h•N1•r. Juı••• YU • ..- Reilicii -
-ana dayanan Mr ıl,..a aüc1G'· BOUISSON BA$ARMU2!A.. •-.... ili '- Luara .,.,c. 
aaiif olmekla kendiaine çılutılinÜ· Paria, 31 .CA.A.l - Flnidiai 8 .a,l'e-•""1e6. 
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Endülüste Kemal Reis -
1 Tefrika No: 120 1 Yazan: lılaa/r FERDi 1 

fıir 8aid ıözleriıi a~ınca, yerde ~oııırı 
~Iİ lı YllBD ~ordeaiui ıördOI 

""ay hain .. Sen burada 
mısın?,, 

• kapdar kapanır kapan.mu, 
'Serclekj rahiplerin aa7111 iki iken 
dart, biraz ıoma da dörtbn altı 
~Qflu. Raripler uzun cübbeleri -
ili llrtlanı..ıc:lan atmıılar .. İri boy • 
1-., hain hakıtlarile birer cellat 
lltrı takınmıılardı. 

' 
liepıi de arapça konuıuyor • 

Emir Saı.it, demir kapılar kapa-
llıriten, İepanyollann bir tuzağına 
cluttüiünü anlamııb. 

Rahiplerden ikiıi, birden Emi
tiıa berine ablarak, kollarını ar • 
ır_)a aldılar .. Ve iple 11kıca bai -
1-cidar. 

Emir Sait: 
- Benden ne i.tiyonunuz? Ben 

lıt.ı bazretlerile görü,meie ıel • .-... ... 

Bu sese Emir Saide yabancı 
ıelmemiıti .. Dikkatle bakınca, kü
çük karcletini tanıdı: 

- Vay hain •. Sen burada mı • 
ım? 

Rahipler iki karde,in konUflD&• 
lanna mini olmuyorlardı. 

Emir Mehmet: 
- Ben hain delilim; hain ıen

ıin ! 
Diye bağırıyordu. 
Emir Sait küçük kardetinin ya· 

nında bu kadar fena vaziyete düt· 
mek iıtemezdi. 

- Biz teni burada bir tatoda 
prenıeler arasında yaııyorsun sa
nıyorduk. Doğru değil mi? 

Diye sordu. 
Emir Mehmet bitkin bir .halde, 

boiuk aesile cevap verdi: 
- Nud yaıadığımı ıörüyor • 

d . . ? 
ıun? Senin bura a ne ıtın var. 

- Kral iİe görütmeğe ıelmit-
Diyerek bajırmaia baılamıt • tim •• 

ta. _ Aptal ... ! Kral teninle ne diye 
Rahipler kös dinlemitler gibi, görüıccek? ! O Abdullah ile itini 

'-a'Qzlannı ıilkerek itlerine bakı • bitirmiıtir. 
,_.lar, Emir Saide cevap bile v~r- - Hayır .. Sulh daha bitmedi· 
"'1orlardı. - Dütman Garnataya girmedi 

Rahiplerden ikiıi Em irin kol • mi? 
~dan ç.:kerek arkaıı üıtü y~rcı - Ordusu girmedi amma, ma • 
:!\tn.dılar .. Ve biraz daha ger1de nevi kuvveti Garnataya hakim • 

boclna.- .aruJdeckiler. Emirin dir ! 
yerdeki mermer tqlann üze-. - O bal de F.cdiauuL +Hal.• 

'llM•,..ıılMMrr:.r 89Jlleı I ~ Jalıtan batfca bir kimseye yardım 
tt=orku ve heyecan içinde gidiyor- etmek istemiyor. Endülüı haneda-
uu. nını itkence ile ıüründürecek. 

S.idi karanlık bir bodruma gö· - Zannetmem .. Bu itte bir yan-
llinnütlentL htlık olacak. Ben ltbiliye tahbna 

E.air Sait buraya seldili za • oturacafirm. 
--. (Kara rahip) in Otkenee e Emir Mehmet güldü: 
~) ne ıetirilditini anlamıfb. - lıbiliye tahtına oturmak için, 

Garnatada herkeı gibi Emir lıbiliyeye gitmeye lüzum yok. Sen 
S.it de haber almııtı .• Rahip Mel· 0 tahta burada ela oturursun! He· 
!', (Rahipler mahkemeıi) reiıi le biraz bekle bakal.an •.. ! 
•di. Bu mahkemenin en hafif ce • Emir Sait hala ltbiliye tahtını 
~ iilüm, en afır cezur da suç • dütünüyordu. Gözlerini açarak 
...,._ itkmc:e yapmaktı. ıordu: 
. F abt, Emir Sait, hiçbir zaman _ Sen Salinayı tanıyor mu • t laarip) in {lfkence evi) ne ıun? 

lini, orada bayatı ölüm Emir Mehmet cevap vermedi. 
~gibi itkence görece· Sait hiddetlendi: 
..._. diitünmemifti. - Ne den ıuauyonun? Dedi -

En.irin arkuından büyük bir Bu bir prenaes adıdır. Yaşadığın 
~ kazanı içinde uçları görünen ıatoda onu da ıörmüpündür ! He
~~ demirler ve diğer itkence le turaya neden atddıjını anlat 
~ ıetirilmifti. bakalım! 

2-ir Sait: Emir Mehmet yine ıustu .. Ağ-
a,_":""" Benclen ne iatiyoraunuz? 
~dnuz Garnataya ait bir fey 
... ~' ben onlann hepsini 
~!P Melli';ya anlatbm. Onlardan 
~ daha anlamak iltediliniz 'laolda nra, IOl'UDUZ da aöy • 

l>i,_. haimmtb. 
~ ~ler hiç aldırmıyorlar, fa • 
S. 'llerine devam ediyorlardı. A· 
8'· lcıaılJaıan demir ıiıler, Emir 
h,~ he1ecanc:lan heyecana, kor • 
~L ~rkuya dütilrüyordu. 
~..:....;-aP'- Emir Saide cevap 
~ llllllJorlarcb. 

'.,.. :terde yatarken, ıözü bi • 
........ ~de kendi.i ıibi yere yatı • 

-...... Lir delikanlıya ilifti. 
'1.1..~ Jerde yatan adamın kim 

.~ bilmiyordu. 

zmı açmadı. 
Sait hiddetinden atet püakür

meğe batlamıtb: 
- Suaiıtundan anlıyonnn ki, o

nu tanıyorsun! O kadın, benim 
aevgilimdi. Onu benden aen mi a· 
yırdın .. Haydi, inkir etme! (Onu 
ben battan çıkardım!) de baka • 
71m •• ! 

Emir Mehmedin daha fazla 
konutmağa mecali yoktu. Gözleri
ni kapadı.. Kardetinin sözlerini 
masal gibi dinliyonlu. 

Emir Sait merakından çatlıyor· 
du: 

_ Başıma bu fellketi getiren. 
de aen muin yoksa? .• Haydi, ce • 
np ver bana! 

Diye haykırdı. 
(o.,,.,., ""') 

Dil itleri 

Kılavuz için 
de?sler 

-21 KURUN'un Romanı: 8 Yazan: A. lamet Ulukut 
ihmal etmek = Sa vaamak, boı-

lamak, bakmamak 
ihmal = Savıa 
Mühmel = Savuk 

Uyuyan doktorun .sağ~~i uzan~ı, 
masa üzerinden bır kagıt çektı. 

Türkiycnin hava güvenliiı ıav-
11anmafa •elmez. 

Savu, fG/uij iflerdc 6ir lnuıır, 
yurt barımı iılerinJe bir suçtur. 

Devlet if yarlannın en bii)'iilı 
lacutalığı 11av•acılık'tır. 

Savak toprafı ot biirür. 
• • • 

İhtiyat etmek = Salmımak 
ihtiyat = 1 • Saknı, 2 - Yedek 
lhtiyatkir = Salmılı 

Bu da bitince tedavi odasına 
geçti. B.ırası her hastanede oldu· 
iu ıibi ameliyata, panaımanlara 
mahıua bir yer değildi. Haıtaları 
kesip biçmele yanyacak masa, 
bıçaklar, deıtereler ıibi korkunç 
ıeylerden hiç biri yoktu. Hele i • 
liç namına bir tey ıörmek kabil 
değildi . 

Sdnıyan hy6etmez .. 
Politilratla iyi vtuıllann 

caltın aalım .,. a,..öriidiir. 

Yalnız bir kenara kon • 
mut bir ıezloq, bunun önünde 
de bir sandalye! Hepıi bu kadar 

ba,l:- Pencerelerin koyu nefti iıtorları 

Acaba "ilatiyat· etmelı,, anlamı
na ıahı durmalı yaluıt aalım bu· 
lu~ gibi ıelıiller de yapama,. 
mıyız? 

Salındı adtımltı ltlVıat:ıyt biri· 
birine lıarqtırmayınız. 

"Teminat,, lrelimea i~n inanc-' 
dediğimiz gibi, belki "hytli ih 
tivati 1ı1.,· ai için aalınıca diyebi· 
~ " " lirü. "Kaytli ilatirazi,, i~n t1e '~ 

kince,, veya "•alnnea,, lıelimeler.i · 
ni kullanacafız: Bu tekil, ''~ilen · 

ce,, ~bi lıelimelertle oldııju ,ibi · 
tür~• pek güzel geçiyo~ 

Onergeni~ salımca ile karıılı 
yorum. 

Bu me.elede hiçbir çekince i
leri sürmüf değilim. 

Eier, kabul eclerıeniz, çünkü 
bunlar telılillerdir, iki kelime ka · 
zanmıf oluruz: 

Kaydi ihtirazi = Çekince 
Kaydi ihtiyatt= Sakınca 
r,. iM 01oiiiiltiu .-an--r,,... 

lar, el altında en çok yedek gerer 
bulunduranlardır: "Yedek gere~ 
= ihtiyat malzeme,, 

• • • 

yarıya kadar indirilmitti. lıte 
doktor Nezir baıtalarmı burada 
tedavi ediyor. Fakat bunu naaıl 
yapıyor? Poliı müdürüne aöyledi
ii gibi timdilik mesleğinin ıırn ! 

Nezir odaya girince iıtorları 
biraz daha indirdi. Tedaviye 
muhtaç ıördüiü haıtaları birer 
birer içeriye aldı. Bir iki saat ıü -
ren bu itten ıonra yorıun bir hal
de müdürlük odasma çekildi. Bu 
oda pek ıüzel bezetilmiı, dokto -
run yükıf;k zevkine bir delil tet
kil ediyordu. 

Şimdilik bir ıır olarak kimse
ye aöylemek istemediği tedavi u
ıulü pek yorucu ol~alı ki, bitkin 
bir halde imiı gibi ıandalyaıına 
oturunca dirseklerini masanın bil
Juruna dayadı. Poliı müdürlüğün
de geçen aorıu ve cevapları dü -
şünürken, fikri Binnaza takıldı, 

kaldı. O, gerçekten bu kızı tanı -
mıyordu. Yalnız Hacı Yapr Ağa
c1 ...... ltfr mMtupta ~ 
yi, haıtaneyle ilişiii olan her ıe
yi, ıana verdiğim paralardan ne 
kalmııaa hepıini ona teılim ede
ceJuin. Ve •••• ,, diye yazılmıttI. 

Müıtait = Anık Kızın on dokuz, yirmi yqlnda 
lıtidat = Anıklık olduiunu o mektuplardan anla • 
O, böyle önergeleri kabul etme- mııtı. Bir defa olsun yüzünü gör-

ğe eğgin ve anık değildir. mediii bu kızın mahna bekçilik 
Çocuğumun resim •an'afrna o · ediyor demekti. Doktor onu iki 

lan anıklıfına giivenerek, onu, Gu- yıldanberi aradıiı hald~ bir izini 
zel San'atlar Akademisine yazdır- olıun bulamamııtı. Garibi fu ki, 
dım. Hacı Yatar Aia da fula malu • 

Kafi = Yeter mat vermemiıti. Yalnız bir defa 
Kifayet = "'J eterlik . bir mektubunda "Binnazı arama-
Kifayetli, ehliyetli = Yetkıl ia lüzum yoktur. Kendiıi doiru • 
Dar zamanlarda, bir kuru elr dan doiruya haıtaneye ıelecek -

mefin lıenJilerinc yeter olduğunu tir,, diyordu. itte bir yıl ıeçtifi 
ıöyliyenlerc inanma.)'Ulız. halde h&li ıelmemiıti • 

200 lıanaJın Türk havasını ıat:· Doktor bunları dütünüyordu. 
gamaja yetma olduğunu bütürı YavatÇ& batım kaldırdı. Tam 
yurtdQflara anlatmalıyız. kartıımda duvarda asılı duran bir 

Koea eui onarmalı için bu lıa- levha vardı. Bu levha, manidar 
dar paranın yeterliğinde füplae •· bakıtlı, kır saçlı, açık almb bir&· 
diyorum. dam reamini tqıyordu; etrafı 

Siz bu ifi görmeie yetkii defil · kıymetli bir çerçeve ile aardmıfb. 
a,.g. Nesir ıözlerini ondan ayıramı -

Bu misallerde ıeçen yeni keli- yordu. Baktı, baktı ... Bakb. 
me: 

Tamir etmek = Onarmak 
Tamir = Onarım 

• • • 

Göz kapakları ajırlqarak ka
pandı. 

Batı önüne doiru meyletti ve 
yavq yavaı muamn üzerine da -
yandı. 

tün aonra polis müdürü onu bu • 
raya getirecektir., 

Nezir bul'u, hayretle, birkaç 
defa okudu. 

- Binnaz verem, öyle mi? Ba• 
ri ıeç ka!ınmamtf olsa! Dmıek 
ki poliı müdürü Cemil kızı bula • 
bilecek. Hele bir ıelıiİı de... Di • 
yordu. 

Bu yazının altırıda imza yok • 
tu. Sazan ona böyle kısa haber • 
ler de se!irdi. Tab1atın henüz u -
ıul vf' kanunhrı tamamiyle teıbit 
edilememi' Hr fen haline ıiı e " 
memit ola~ bu gihi hit:liıelerini 
anlabp da mi~nakaıaya ıiri,mek 
iıtemiyordu. Onun için poliı mü
dürü Cemil~ bun.fan bahsetme • 
mitti. Onca esu olan ıey, Binna· 
zm 1:-:.ı 'unma'~ iodi. Hatta Hacı Ya
tar Ağaya da aldırdığı yoktu, Ar
tık müsterih ti; Binnaz gelec~, 
iki yrldır elinde bulundurduğu e • 
maneti teılim ederek genit bir ne
f ea 11lacaktı. 

Uyurken elinin yazdığı kağıdı 
maaaıının bir gözüne koydu. Son
ra zile bastı. Gelen bir bemtireye 
ikinci yataktaki Emineyi ıönder
meıini aöyledi. Emine ıeldi, ka " 
pının kenarına ilifti. 

Doktor panltdı ıözleriyle ona 
ıüzdükten ıonra dedi ki: 

- Artık iyilettin, bir ıeyin 
kalmadı deiil mi? Yarın haıla • 
neden çıkacakarn; fakat öyle ba
tı bot dejil. Seni bizim 1t Evine 
~, oracla liiaDil. ilre 
bir İJ öğrenecekıin. Bu müddet i· 
çinde de ıündeliğini alacaksın. 
Yatıp barıımıan için bir yer bula
caklar. Gündeliğinden kirasını 
verınm. İt öirendikten sonra 
kendi hesabına çalııır, ıeçininin. 
Anlıyor muıun? Buradan çıkınca 
eıki dütkün yaıayııa gidemezsin. 
Kimden yardım bekliyemekain 7 

Öyle bir zamandayız ki brde
tin bile sana bakamaz. Kartnmda 
açlıktan aleen omuzlarını kaldı • 
nr, seçer, ıicler. Kendin Çalıtıp 
kazanabiliyor m118UD? Ona bak • 

Emine kendini zorlayarak bir 
iki kelime ile tetekldir etmek i.te • 
di: 

- Ne deneniz, yapmak IM>r • 
cumdur. Hayatımı ıiz laetardmız. 

Doktor a6yletmedi. 
Bu IÖz(ere lüzum yok. Yalnız 

yapacağın bir teY Yari& Süleyman 
Şefilin adını hayır ile anmaktır. 
ı,te bu kadar. Haydi timdi ıit, 
rahatına bak. 

Emine aittikten sonra doktor 
haatanenin kitibi Lutfiyi getirte • 
rek talimat vermeje bqladı: 

Kaide = 1 • Kural ( regle). 2 -
Taban (bue), 3 • Duraç (piedea
tal) 

Y orrunluktan uykuya dalan l'ilecektir. Bana bathemıire Mak-
bir adun ıibi uyudu. buleyi gönderiniz. 

- Bet numaralı oda bottur. Bu· 
ıün orası temizlenecek, biraz son
ra ıise ıöndereceiim liatedeki et
ya satm alınarak oraya yerletti • 

Bu cümlenin türkçe gramer 1ar 
ralları balnmınJan yanllflarını 

gö•terinu. 
Bu laeylıelin duracı .ailam, la

lıat tabanı 6omlıtur. 

••• • 
Suikaıt = Yaimç 
Yu•oalavya laülıiimeti, Marıilyo 

yalınca halılnntla ul...lar ıoıyete
ane yeniden IHqvurulartla ( müra-

Bir iki ıaniye ıeçti. Uyuyan Doktor Nezir, bathemtire ile u-
doktorun aai eli uzandı, muanm zun uzadıya ıörüftükten sonra bir 
üzerinden bir kiiıt çekti; sonra ıenç kıza lizım olan etJaYI tea • 
kalemi aldı, hokkaya babrdı. bit etti. Buaüıı kenduine yeni bir 

,~ ınabktlm, Emir Saidi ta • 

..._. çevirerek: 
D • • • J " eaatlarda) bulundu. 

arma ıqıge, u.ogru9a, Bu likir, yurt ••vgiaine lrarıı ba-

Batı masanın üzerine dayan • it çıkmıı demekti. Odumda yal • 
mıı uyuyan doktorun aaj eli, ki- nız kalınca Hacı Y &f&I' ataya ait 
iıt üzerine bir teYler yazdı. Kale· evrakı tetkike batladı. Dosyadan 
mi tekrar yerine bıraktı. Yudıiı bir küçük fotoirafı çıkardı. Bu, 
kiiıdı ıöze çarpacak bir tarzda duvarda urlı duran aaranclieman 
ho!<ka takımının üzerine mailen ramin k\içüjü idi. Şimdi ona dik· 
koydu. Evvelki vaziyetini aldı. katle bakıyor, yüzündeki çizıileri 

~Of ıeldin, ya ahi 1 
lealencli. 

iiiiiiiiiiiiii~iiüiiziiieiiliile.ii •• iiiiiiiiiifiiiiiil fıflanmu 6ir 1ai~tır. 
-ULUS-

Biraz aonra doktor uyanmıttı. okumak istiyordu. Belki bu çizgi· 
Kiiıdı ıördü ve bu sözleri oku • (erden kıza ait bir ıeyler ketfe • 
du: "Binnaz veremdir. Birkaç decekti. (Devamı var) 



Gala tasar ayın 
irfan yuvalarında 

eski, • 
yenı mezunları bir arada 

• 

birarada çok 
toplanan 
eğlenceli 

Gala!asaraylılar dün 
bir gün geçirdiler 

hep 

~~~·~~~~~~~~--~~~~~~~~~-

Tambur çalındı, hatıralar 
Bay Salahaddinin eski 

mezunları en 

anlatıldı, oyunlar oynandı, meşhur pilav yendi. Muhas.ebeci 
mektep üniformasını giyerek gelmesi dünkü törende eski 

çok duygulandıran gösterişlerden biri olmuştur 
Galataıarayda okumuı bütün 

eıki talebe, her yıl bir kere, :rf an 
yuvalarında toplanarak tahsil za· 
manlarmı anmakta, gene eskiden 
yaptıkları gibi beraber oynryarak, 
yemek yiyerek güzel, samimi, can
dan bir gün geçirmektedirler. 

Galatasaraylılar itte bu bay -
ram)armı dün de tekrarladılar Sa
at on birde lisenin bahçesi yatlı 
batlı Galataratay çocuklarile dol· 
muıtu. Toplanan Galataıarayhlar 
arasında aıkerlik yüksek danıtıt' 
(ili aıkeri tlirası) üyelerinden ge· 
neral Cevat ile Atina elçimiz Ru· 
ten Etref göze çarpıyorlardı. 

GALATASARAYLILAR CE· 
MI YETiNDE 

Proıram mucibince evveli Ga
latasaraylılar cemiyetinde saat on· 
da toplanılmıftı. Burada, Gala . 
tuaraym eıki ve yeni mezunları, 
ıençlerini, ihtiyarlarını bir araya 
toplıyan çatı altında, heyecan ve
ren konufDlalar yapıldı. 

1883 mezunlarından Bay Muh
tarla en genç mezun bay Nusret 
herkesi duyıulanclrran birer söy • 
levde bulmıdular. Biriıi eski neı
lin diğeri yeni neslin hatıralannı 

·.....latw.&.ıA.ratlalri tezatlar, dinli -
~eri- coıturuyor, mütehauiı e· 
diyordu. 

BAY NUSRETIN SÖZLERi 

934 yılında çıkan en ıenç me
zun bay Nusret en ihtiyar Gala -
tuaraylı, 52 senelik mezun bay 
Ahmet Muhtarın sözlerine tu kar· 
tılığı vermittir: 

"Sevgili büyüklerim; 

Şimdi hepimiz dört buçuk asrı 
ıeçen bir mazinin sonunda bulu
nuyoruz. Galatataray iami dört 
buçuk asırdan fazla bir zamandan 
beri bilıi ve ıtık kelimelerile ikiz 
olarak yurtta anılıp duruyor. Asır· 
farı vatana hizmet etmek için az 
ıömıüt olan bu kurumun biz üye
leri, onun memubu, onun ebedi ta
lebeıi olmakla iftihar ediyoruz. 
Galatasaraylılar bugün ananemi -
zin mahremiyeti içinde her ıeye 
rağmen kuvvetli olan bir birlik ve 
teaanüdümüzün ıevimli yıllarımı • 
zı ıeçirdiğimiz fU aziz ve mukad
des çatınm altında toplanıyoruz. 

Galatasaraylıları biribirinden 
ayıran bir tek vasıf vardır: O da 
yat ve zaman vasfıdır. Buıün bu 
yerden en genç Galatasaraylı He 
en yatlısmm söz söylemesinin ma· 
naıı 1868 senesini takip edere~< çı· 

kan, vücutça belki yıpranmıt, fa
kat zihniyet ve kafaca daima taze 
olan ilk Galataaaraylı ile 1934 se
nesinde hayata karııan tecrübesiı 
son Galatasrylının da ayni zihni · 
yete tabip olduklannı ayni heye -
canla kalplerini çarptırdıklarını 
ıöstermektir.,, 

Bu mektebin kendiıi Galatasa -
raylıların kendi eserleridir. Bura
nın idaresi her ne zaman kendi öz 
evlatlarının eline teslim edilmişse 
o zaman yükselmiş, lazım gelen 
verimi memlekete vermeğe bat -

lamıstır. · \ 
"Bizler Galatasaraylı olmakla 

iftihar ediyoruz. Çünkü tanlı ve 
kirlenmemit 'liir mazinin tarih ol
mut bir geçmitin evlatlarıyız. 

Galatasaray terakkiye hizmet 
ettikçe, medeniyet ve ilim yolun • 
dan ayrılmadıkça onun mevcudi
yetini hiçbir ıey sanamıyacak -
tır.,, 

GOıEI.. BiR TEKLiF 
Bu toplantıda orta yaılı mezun

lardan eczacı Celil Erıun tehit ol
muı Galataaaraylılarm hatıraları· 
nı anmak için Galataaaray bahçe-

ıinde bir "Meçhul asker,, abidesi 
yapilmasını teklif etmit ve ilk ola
rak kendisi on lira vermittir. Bu 
teklif çok beienilmiftir. 

MEKTEBiN BAHÇESiNDE 

Bundan sonra mektebe gidilmiş 
ve talebe eski mezunları alluşla 
kartılamıttır. Burada eilence ve 
oyun faıh baılamııtır. Eski me . 

zunlar bu arada eskiden mevcut 
olan "Jame,, ve "Yıldırım,, klüp
lerini hatırlıyarak ikiye ayrılmıt . 

lar kartılıklı top oynamıtlardır. 

Bahçede en göze çarpanlar a · 
ra11nda mektebin ilk talebesi Ge· 
neral Salih Münir ile beyaz sakal
lı bir batka talebe, mektebin met
hur tamburcusu Ahmet Ağa ve 
mektebin 30 sene evevlki forması· 
nı giyerek gelen 122 numaralı bay 
Salahaddin (Muhasip) bulunuyor-

Kadllliyt•nıa-

-=========-==== B o • a n ı 1 
Tefrika numaraaı: 3 

Irk! iki saat yürüyütle ciğerlerin> 
yıkanmıf, zihnim yıkanmıı, gön 
lüm yıkanmıt bulunur. lntanlara 
ıunu ıöylemek isterdim: 

Haıtalar, ıaripler, bikesler, yü 
rüyün ! Hem vücudünüze, henı 

ıönlünüze tatlı bir uyutukluk ıe 
linciye kadar yürüyün. Esk: nıa· 
nllarda da böyle delil mi? in 
tan, tahammülün, metanetin 10?1 

merhalesinden soma demir aaa 
demir çarıkla, nerede biteceği me4i 
hul olan bir yola çıkar. Bu, ima· 

Yazan: Safiye Ero\ 
nın eleme kartı son müdafaa va· 
sıtaııdır. Kalbinin kırıldığı yer~ 

ebediyen terkedip yola revan ol
mak, daimi hareketle hatır:lları 
öldürmek .. 

Bedriye birdenbire sustu. Düşün
celi, dalım bir harektle boyun 3l 

kısım çekti. Bu, eflatun, beyazlı. 
menekte kokulu bir ipek şaldı . 
Şimdi kadmın elinde sallamyor
du. Necdet, bu atkıya istekli bir 
gözle baktı. Kendinde bir iı ade 
sizlik hiısediyordu, bir cümle to 

Bayrama İffralr eden General 
c~var en e•lıi mezunlardan 

bir arhadcqiyle 

lardı. Bay Salihattinin 36 yıl ev · 
vel giydiği elbiseyi saklıyarak bu
ıün çıkarıp giymesi bütün mezun· 
lar ve talebe tarafından çok beğe
nilmiı, operatör bay Orhan T ah -
san: 

- Gelecek yıl hepimiz mektep 
elbisesi ile ıeleliın. Her eaki Ga • 
lataıaraylı bir elbise yapbrsuı .. 
Teklifini ortaya atarak alkıtlan • 
mıttır. 

Bundan sonra bahçede altıok • 
ka yapnıak, seksek oynamak gibi 
eğlencelere batlanmıf, bunlar 
herkesi ıevindirmit ve güldünnüt· 
tür. 

Şehir meclisi azasından bay Re
fik Amir altıokka yapılanlar ara· 
smdadır. 

GALAT ASARA YIN 
PiLAVI 

Saat yarımda mektebin meş · 
hur tanburcusu eski yıllarda ol • 
duğu gibi tambur çalarak yemek 
vaktini bildimıit · genç, ihtiyar 
Galatasaraylılar yemek ıalonunu 
doldurmu§lar ve Galatasarayın 
methur pilavını yemitlerdir. Ye -
mek de çok eğlenceli geçmiı, Eı· 
kiden olduğu gibi gürültü yapan
lar, biribirlerinin tabaklarına tuz 
atan birçok muzipler görülmüş -
tür. 

parlayıp söyliyecek mecali kalma· 
mııtı. Ekseri erkekler, görmeJik
leri, bilmedikleri müstesna bir ka. 
dın tipiyle ilk defa kart ılatınca 
böyle bir hayranlık, teessürle 1c:a
rııık bir saadet duyarlar. Bu Ç'\P· 

ta bir kadına kartı ne muame-le et· 
meli? Necdetin modada tanıduiı 

bazı Rum ve İtalyan kızlariylc H· 

fak tef ek maceraları olmuıtu: San
dal sefaları, deniz takaları; meh 
tapir kırlarda çiçekli, loş koru!.ır
da masumane randevular. Yal
nız bir defa Belvüde, dansla gü
zel bir dul kadınla tanıtmıt ve o
nunla birkaç ay süren bir münaıe· 
bet yatatmıf tı. Fakat Celile, onu 
adeti bir Jigolu gibi tutmak i~te-

mif, onun yalnız gençliğinden ve 
güzelliğin~en istifadeyi du,ün· 
müttü. Bunlar, hiııin ve hayatın 

Yemekten sonra bahçede topla
nılmıf, bu toplantıda bulunamı • 
yan, fakat duygularını telgrafla 
bildiren Galatasaraylıların gön · 
derdikleri telgraflar ve mektup · 
]ar okunmuıtur. 

Bu arada Sofya elçimiz Bay 
Şevki, ziyafete gelemediğinden 

arkadaılarının kendisi için birer 
katık fazla pilav yemelerini bil • 
dirin itti. 

Bu, okununca Bay Ru,en Et -
ref: 

- Madem ki, öyledir. Bu tel · 
graf ı yemekten önce okumalı idi
niz; biz de birer kaıık fa::ı:la yer -
dik, demittir ! 

Bir batka Galatasaraylı da: 

- Öyle ise bir daha yemek yi· 
Yelim! dem it ve herkesi içten gül-

leri Bakanı Bay Şükrü Kaya 
Gümrükler Bakanı Bay Ali R 
ya saygı telgrafları çekilmiftir. 

ESKi TATiL - YENi TATiL 
Galatasaraym hafta tatili ön 

celeri Cumartesi öğleden ıo 

batlamak üzere Pazar günü ya 
lırdı. Meırutiyete kadar tatil , .. 
nü Pazar olarak kalmıttı. Dün 
tören ile Cuma tatilinin sonunc 
su yapılmıı oluyordu. 

EN GENÇ TALEBE 
Celil Ergun da bugünün ter 

fine küçük oğlunu mektebe re 
tirınit, talebe yazdırmııtır; böy 
lece törenin en genç talebesi d 
hazır bulunmut oldu ve heme 
mektepli göreneğince de kendisi 
ne bir mektep lakabı uydurulu 
söylendi. 

dürmüttür. ================--ı 
c.:vAPLAR lstanbula kaçak kumaş 

iç itleri &kanımı~ 8ay Şükrü getiren bayanlar 
Kayadan gelen telgraf töyleydi: A\'rupadan lstanbula kaçak ı 

"Davetinizi aldım. OdevlPrim retile kumaı getirmekten ıuçlu 
bu sene de yurdumuzun sıcak mu- larak üç bilyGn müddeium1m1ilii 
hitinde yemek yemekten beni ge· verilmiı, Sultanahmet birinci ce 
ri bıraktığına çok üziildi.iin. Arka- mahkemesinde bunlardan bi 
daşlara candan sevgilerimi su - hakkında tevkif müzekkereıi ke • 
narken sağlıklar ve yükselmeler silmittir. 
dilerim.,ı Y akalanplar Aliı ~ 4.,.-. 

Gümrükler Bakanı Bay AJi men, Selim Melhamenin kızı 1>a 
Rana duygularını §Öyle bildir · yan Melhamedir. 

mitti: AHs Beharm terzihaieıinc:le yr 
"Galatasaraylılar, kardeşçe pılan araıtırmada elli parça Av • 

toplandınız. Talebelik hatıraları • rupa ipeklisi bulunmuftur. Birind 
nrz;ı ya.~ıyorsunuz, ne mutlu .. He- sulh ceza hakimi bay Reıit, Alisitt 
pinizi sevgi ve &ıygı ile selamla - levkif edilmesine, diğelerinin aer 
nm. Sağ olunuz.,, best muhakemelerine karar ver• 

Parti genel sekreteri Bay Re • mittir. 

cep Peker, telgrafında Galatata- Izmir müzesinden para 
raya ve Galatasaraylılara muvaf· çalınmış .• 
fakiyetler diliyor "Galatasaraylı-
lı her günün güler geçsin, sev • İzmirden bir akpm gazetesiıı• 
gi ve saygılar,, diyordu. gelen habere göre İzmir müzesİll" 

Bu cevaplar alkıtlarla kartı . de cok tee11üf edilecek bir çalnı' 
Janmıtlır. vak' ası olmuştur. Müze ambar mr 

muru Eaat Venediık, Bizanı ve Or 
CÜMURIYET ANITINDA manlı kurunlarından kalma çols 
Saat on dörtte bütün mezun • kıymetli gümüı ve altın paralart 

lar mektepten çıkarak Cümuri - alarak sarraf Leon ile sarraf Pe • 
yet anıtına (abidesine) gitmitler çoya satmıttır. 
ve bir çelenk koymutlardır. Depo memuru tevkif edilmİtt 

Büyük Önderimiz Atatürke, yalnız sarraflar, altınları tanım•• 
Başbakanımıza, Sübakanı Gene · dıkları kimselere sattıklarını sör 
ral Kazım Özalp, Parti genel lemişlerdir. Araştırmaya devam r 
sekreteri Bay Recep Pekere, iç iş- dilmektedir. 

nazik çiçeğini örseleyen batırl\lar Buna hiç tahammül edemem. . 
dı. Necdet, henüz atkı bilmiyor- Bedriye biraz ıaıırdı. F...-. 
du. derhal kendini toplayarak gülüıO" 

F enerbahçeden dönü,te, Nimet sedi. içinden: 
teyzelerin evi önünden geçerken, - (Daha neler! Halet hanlldd' 
Bedriye, pembe aydınlanmış bir oğlu şimdi bana kur mu ya,- • 
pencereyi Necdete gösterdi. cak?) diyor. Necdet çocukken, ço) 

- Nesrine uğramaz mısınız? defa bahçede, Bedriyeniq kud -
- Bu saatte neye uğrayayım? ğında uyumuştu. Öyle amma a,. -
- Saati filan var mı? Affeder· dan uzun ıeneler geçti. lıte kat -

siniz, siz onunla niıanlı değil mi- şısmda yakıııklı bir genç. Bir at • 
siniz? Jet. Bedriye kaçan bir gözle N~~ 

Necdet somurttu. dete baktı, onu güzel, gürbüz DiP. 

- Siz de mi bunu dütünüyor • du. 
sunuz? Nesrinle pek küçükten ar· Y oğurtcu köprüsüne gel diki.,& 
kadatız. Birlikte oynadık, mekte • vakit ortal;k epey kararmıt,ıökP' 
be gittik. Kardetim gibidir. Her • lüyor, ılık bir rüzgar genit nefet • 
keıin bu mesele etraf?nda bana lerle soluyordu. Tek tek iri datll' 
takılmaıına çok üzülüyorum. Bil - lalar dütmeğe baıladı. Necd.C 
mem ki böyle bir lafı kim çıkardı. pardesüsünü çıkarıp Bedriye~ 
Fakat siz... Bari ıiz ıöylemeyin. , omuzlarını sardı. Etrafta araba't 
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Liseler şampiyonu Dün qapılan atletizm müsaba
kalarının sonuncusu 

Yunan atletleri 
atmadan başka 

girdikleri 
hepsinde 

müsabakalarda gülle 
birincilik kazandılar 

Ankaralı ve lzmirli gençler dünkü müsabakalarda çok varlık göstermişlerdir 

Li•eler futbol §ampiyonu: Ameli Hayat takımı 

lstanbul Atletizm bayramı dün 

Takıim stadında yapıldı. Üç Yu· 

nan!ı atletin bu müıabakalara İş· 

tirak ettirilmesi müsabaklara 

baıka bir mana ve önem vermiş

ti. Birçok yurttaı müsabakaları 

görmek için Taksim stadı tribün· 

lerini doldurmuılardı. 

Taksim stadında pistin iyi ol -

maması yiizünden alınacak rekor· 

ların da iyi olmıyacağı muhak · 

kaktı. Bununla beraber alman 

dereceler umulduğundan fazla i

yi olmuıtur. 

Müsabakalar ha,lamadan ev -

Li•eler futbol ikinci•İ Darünalaka takımı 

vel kısa , fakat çok güzel bir rasi -
me yapıldı. Müsabakaya girecek 

atletler bir geçit resmi yaptılar. 

Bilahare lıtiklil maJ'fı ayakata 

dinlendi ve yüksek atlayıcı Hay • 

dar, misafir Yunanlılara "Hof 

geldiniz,, dedi. 

Liae takımları ara•ında tertip ettiğimiz ıampiyonluk mÜ•abaka
lfb'ı evvelki gün bitmi§, Jünki~ sayımızda hangi takımların kazandık
IQrını ve maçların talıilatını yaz mı§tık. 

Bugün liaeler lutbol ıampiyo~ luğunu kazanan "Ameli Hayat, , 
'··t'-L.t9'ıJIDİJ'le lutbol ilıin.cüiiitl.i 4'Gll "/MriiMlı/,e/ta,, (~lnmm-1' •on 
f nd';;İariyle reaimlerini baııyoruz. 

Atletlerin halka takdiminden 
aonra mileabak&lar hıladı. Alı -

nan teknik neticeler ~unlardır: -
Ankaragücü - Çankaya 

100 metre:Bu ko§uya ittiraki bek 

lenen Y unaniıtan ve Balkan !am

piyonu Frangudis gelmemİftİ. Ma· 

amafih Mandikas, Raifi klicük 

bir farkla da olsa, mağlup etti. De

rece 11. 5 • 10 dur. 3 cü Hakkı An
kara. 

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

Geçen hafta berabere biten kupa ma-
çını güzel bir oyunla Çankaya kazandı 

Ankara, 31 (A.A.) - Bugün 

tehrimizde Ankaragücü ile An -

icara f&mpiyonu c:.~:~:ı.ya arasın. 
r,,d., Ankaraıücü baıka.rıı General 

1Yüp koyduğu kupa maçı oy • 
ilanın lflrr. 

Kupa maçı, iki hafta i;nce oy
~., -..e beraberlikçe bitmittir. 

Bugünkü maçta Çankaya çok 
liİzel ve batat bir oyun göster · 
~ ve kupa maçını sıfıra kartı i
"i ile kazanmıttır. 

Maçta tüze, gümrük ve ekit 
be.k.nları ile General Eyyüp ve 

~ll~er bir teY yoktu. Bir aralık , 
~bıp p&f&nın oğlu Mükerremin 
t' di otomobili ile hıtım gibi geç· 
~tini gördüler. Necdet otomobili 
lll'durmak istedi ise de Bedriye 

~'ıı olınadı. Yağmurda kötke ka· .:r 16riidüler. Pardesü kendisine 
~ d~ e.dilir edilmez, Necdet, sür'at· 
~1Ytndi. O vücudün hararetini 
l ll'lnadan kendi vücudüne nak· 
j"brı~ iıtemiıti. Evvelce bu gibi 
) eı\len müptezel bulur ve yapan· 
,~rla eğlenirdi. Halbuki itte kendi. 
t de, bir kadınm vücudüne de -
t~' koku.unu sindiren bir kuıma· 
a..ı 0 kluyor ve ateıli nefesi ile, bu
-.ıe ·ı ti e buharlandırıyordu. 

NESRiN 
""-r.~et teyzenin bahçesinde ba· 
.. bırdenbire infilik etmifti. 
~e Nearin, ıeni kortun rea-

kalabalık bir halk yığını hazır bu

lunuyordu. 
Maçın sonunda General Ey · 

yüp, Çanıkaya takımına bqarr.m 

ve ilerleme dileği ile gençli~in 

spora önem vermesini istiyen kı -

sa bir söylevden sonra kupayı 

Çankaya takımına vermit ve bu 

tören halk tarafından alkıılan -

mııtrr. 

Çankaya takımının bugünkü 
oyunu ileri için büyük umutlar 
verecek kadar güzeldi. 

800 metre - Bu kotu günün en 

mühim müsabakası idi. Koıuya 

Yunanlı Balkan ıampiyonu Yor • 

gakopulos'dan maada Ömer Be -
sim ve Ziya da ittirak ediyorlar • 

dı. Bet ıenedenberi Yunanistan 

ve Balkan ıampiyonluğunu elinde 

tutan bu atlet bugün de mağlup 

olmadı. Fena bir çıkıt yapan Ziya, 

sonunda koıuyu terk edecek ka • 

dar yoruldu. Neticede Yunanlı 22. 
4/ 10 ile birinci, Ömer Besim ikin

ci oldu. 

mi kütadı olarak hararetli bir le· Evet, alaturka, tairane bir bahçe. 
nia maçı yaparken, Bedriye, Or • lıte tenieçiler alıal, moru.mor 
han, Mükerrem Habip puvanları döndüler. Nesrin altı iki yenilmit· 
sayıyor, hakemlik ediyorlardı. ti. Kıvırcık kirpikli gözlerinde 

Bir erguvan ağacına mor sal - yorgunluk vardı. Fakat küçük bir 
kım ve Jey~ak sar~la~~k .t~anmıt, j konca:,ı andıran ağzı maa~ bir 
hepsinin çıçeklerı bırıbırıne kanı· ' tebesaumle açıktı. Bu kız, bırçok 
mıı, tabiat sanki pembe ile laci • temiz yürekli kızlar gibi, haberi 
vert arasında bütün bir renk ska· olmadan gülümserdi. 

lası göstermek iatemi§tİ. Ortada • - Ben duta gidiyorum, Bedri
ki havuzun etrafında iki halka la· ye abla, siz Necdetle bir parti ya• 
le vardı, pembe ve sarı. Daha et • pın. Şu kafirden öcümü alın, de • 
rafı mavi minelerle bilezik . gibi di. 
kUf&tılmıt. Burası asri bir bahçe Bedriye, iskarpinlerini değiıtir· 
değil, bilakis alaturka bir bahçe. mek için bir hareket yaptığı anda 

Sadeflerle, denizkabuklarile Orhanla Necdet atılddar. Fakat 
aüslü, rutubetli, lot bir grot; yü • Necdet atik bulunmuttu. Cenç ka· 
zünde nilüferler yüzdüren bir de· dının önünde diz çökerek bu bi • 
re, derenin üzerinde minyatür çimli ayaklara ketenleri geçirdi. 
köprücükler. Bir yaseminli kame- itte, Süreyya pqa salonlarında 
riye, kötkün arkaamda bir koru. danıta, Moda deniz banyolarında 

Yunanli atlet di.k ahyor. 

800 Metre koıumnda baflangıç 

Gülle - Veysi güllede yeni bir 

rekor kazandırdı. Eskiden 13.04 

ile Atet lbharime ait olan bu re • 

koru 13.44 ile kırdı. Ve birinci gel· 

yüzmekte görüp de tenasübünü 
gözle öptüğü bacaklar şimdi eli • 
ne teslimdi. lıkarpinin §eridini 
bağladı. "Onu meğerse ne kadar 
1eviyormufum. Neden böyle geç 

anladım,, diye dütündü. Ok, İpti • 
dadan hafif isabet eder gibi gö • 
rünmüf. Fakat zaman ile ağır ağır 
etine girmit, gömülmüttü. Onu çı
karmak için timdi bir büyücü eli 
lazımdı. 

Tenis sahasında mevki aldılar. 
Fakat Necdet o derece dalgın oy -
nuyordu ki kabil değil devam ede
miyecek, etrafı kendine güldüre -
cekti. Göz açıp kapamadan kırk 
puvan kaybetti. 

Hayatında en tesirli güzellik 
intibaı, çocukken bir gece sahilde 
seyrettiği donanma olmuıtu. O do· 
nanma, gözlerinin önünde canlan· 

di. Yunanlı Silu ikinci, Atet lb • 
rahim üçüncü. "Kazanılan rekor. 

lar Türkiye rekoru değil, Atle • 

tizm bayramlannın rekorudur.,, 

Diık - Bu müsabakaya Yu • 

nanlı Balkan ıampiyonu Silas da 

ittirak ediyordu. Neticede Yunan· 

1ı 47.44 ile birinci, Veysi ikinci, 

Naili üçüncü oldular. 

110 metre manialı: Yunanlı 

Mandikaa 16 saniye ile birinci, 

Sedat ikinci, Melih üçünü, Yunan· 

lının bu kotuda kendini 11kmadığı 

görülüyordu. 

3 bin metre: Mabut dokuz da• 

kika 50. 1/ 4 saniyede birinci, Ga

lip ikinci, Remzi üçüncü geldiler. 

Maksut bu derece ile yeni bir 

rekor tesiı etmittir. 

Cirit: Karakat, 50. 36 "Bu yeni 
bir rekordur.,, Birinci, Mahmut 

Nedim ikinci, Fikret üçüncü gel· 

diler. 

400 metre: BiTi~i.~DtdikAMi 1 
9 / 10, ikinci Cevat;·~ ~ • 

nı. 

200metre: Birinci Raif, ikinci 
Müfahham, üçüncü Naci. 

Üç adım: Birinci Puyos 13.11, 
ikinci Zeki, üçüncü Selim. 

3 Dünya rekoru kırıldı 
Amerikanın Mitigan viliyeti 

dahilinde Annarbory tehrinde 
yapdan bir atletizm bayramında 
Ohio Üniversitesi talebesinden 21 
yatında zenci Jeue Oveu;ı üç 
dünya rökorunu birden Kırmıı -
tır. 

Düz 220 yardayı 20 saniye 
3/ 10 da kotan zenci, manialı ola· 
rak ayni mesafeyi 22 saniye 6/ 1 O 
da yapmqtır. Uzun atlamada da 
8 metre 13 gibi dehtetli bir rökor 
elde etmittir. 

Bu yaman adam, ayni günde 
100 yardayı 9 saniye 4 / 10 da 
koımuttur. 

dı. Gecer4İn kuzguni ıiyahlığında 
ufkun nerede denize kaVUfluğu 
belli olmuyor ve direklerine kadar 

donanmıı bir gemi sanki botluk • 
ta demir atmıı duruyordu. Bu ka • 
dar güzel bir fey ancak rüyada gö• 

rülebilirdi, siyah bir ayna üzerine 
altın ve mücevherle itlenmit bir 
sefine. Araura bu gemiden bir fi. 
tek ıslıkla yükseliyor, göklere çı • 
kınca bir lahza duraklar gibi o • 
lup birdenbire açılarak allı yeıilli 

nurlar serpiyor, kandil kandil ye
re iniyordu. Fakat bugün kartı • 
ıınc:la iri bir beyaz kelebek gibi ko-

tan, uçan genç kadmın manzaruı 
o gemiden de güzeldi. Bedriye 

muzaffer bir tavırla raketini omu• 
zu hizasına kaldırarak bağırdı: 

(Devamı var>: 
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Kral Kalpleri! 
Yazan : H. H. Ewers 

1841 Eylülü sonunda, Dük Ferdi· 
nand Dorlean sayfiyeden Paristekf 
konağına dönmüştü. 

Oda hizmetçisi, Dükün sayfiyede 
buluDduğu zaman gelip konakta bi • 
riken mektupları bir tepsi içinde 
kendisine getirdi. Dük, sayfiyede i · 
ken kendi namına gelen evrakın en 
mühim n: ~-:?lelere ait bulunsa bile, 
kendisine gönderilmeyip muhafaza e
dilmesini emretmişti. Bu sebeple bi • 
riken evrak oldukça büyük bir yığın 
yapıyordu. 

l\lektuplnrın arasında bir tanesi. 
gösterdiği başkalık itibariyle Dükü 
hepsinden çok alakadar etti. O mek:. 
top şu idi: 

Mösyö, 
Elimde, bizzat benim eserim olan 

ı e ıize satmak niyetinde bulundu • 
ğum birçok tablolar var. Bunları 

satmak için sizden görülmemiı de • 
recede yüksek bir fiyat istiyeceğim. 

Fakat istiyeceğim fiyat, mensup ol • 
duğunuz ailenin dört taraf tan çaldı· 
ğı paralara göre gene hiç mesabe · 
ıindedir. Hattli. bü fiyatı insaflı bu
lacaksınız. Zira bu tabloların Kral 
ailesi için fevkatade yüksek ve mad· 
di bir kıymeti vardır. Binaenaleyh 
size bahşettiğim bu f ırsatta11 dolayı 
bana minnettar kalacağınıza da emi
nim. 

Eııvelti size, bu parayı nereye sar
f edeceğimi söylemek/iğim icap edi -
yor. Ben, kimsesiz ve hayatta hiçbir 
ihtirası, hiçbir ülküsü olmıyan bir 
ihtiyarım. Ulak bir iradım var ki. 
hayatımı idameye yetiyor. 

Sizden alacağım bu paranın hepsi
ni miras olarak (Unutmıyan dağ a -
denılllrı) ccrnlyetl ne bırakacağım. 

Bu cemiyetin ne olduğunu tabii 
bilirsiniz! Lüi Kapeyi öldüren kim -
selerin kurduğu cemiyettir. Pederi -
niz, kendi hükümdarlığı zamanında 

bu cemiyet efradını Pariaten ve Fran
sadan 1.."0vnıuştu. Fakat bu adamlar 
şimdi teşkilatlarının merkezini Ce -
nevreyc taşıdılar. Orada rahat rahat 
çalışıyorlar. lnşallalı bu cemiyetf.çn 
bahıedUdiğini birçok defalar daha i
şiteceksiniz. 

Dediğim gilJi parayı alır almaz, 
münlıasıran Kralın katli uğurunda 
yapılacak propagandaya sar/edilme -
ıl ıartiyle, unutmıyan (Dağ Adamla
'') cemil,retine göndereceğim. 

Kendi cebinizden çıkacak olan bir 
paranın böyle bir gayeye tahsis edil
meıinl pek hoşwıuza gidecek bir şey 
olmamakla beraber, herkesin, kendi 
parasını istediği tar:da sar/etmekte 
serbeat olduğunu da itiraf etmeniz 
ldzım gelir. 

Lüi altılnlannızın ne olacağından 
malumatlar olmanızın tablolarımı sa
tın almaktan sizi vazgeçirtebil<•ceği -
ni zerre ·kadar tahmin etmiyorum. 
llatttı size karıı gösterdiğim bu te • 
u~ccü/ı escı·inc karşı sizden, saltanat 
hanedanına ait armalı bir kağıt üze
rine yazılmış şahsi bir teşekkürnanıe 
bUe ümit etmekteyim.,. 

1\IARTEN DROLLING 

UstUnde ne bir tarih, ne de sahi -
binin adrasi bulunmıyan bu mektu • 

~ 

bun pervasız ifadesi, büsbütün baş • 
ka üsh1pta mektuplara alışık olan 
Dükün üzerinde tesir yapmaktan ha
Ji kaJmadı. Evvela, bu mektubu gön
derenin bir deli olması ihtimai aklı
na geldi. 

Maiyeti erkanı da ayni tahminde 
bulundular. Fakat Dük, Ceza);rde 
kendisini ölüm tehlikesine uğratan 
o .f evkatA<fe mütecessis ahlakının sev· 
kiyle, yanrlerinden birini bu mese -
lenin tahkikine memur etti. 

Tahkikatı yapan yaver Dö Tuayon 
Yefrar CUnutmıyan Dağ Adamları) 

cemiyetinin fe,·kalade mevcut ve Ce
nevrede faaliyette olduğunu öğrendi. 
Fransa hük<ımeti, cemiyeti dağıtmı~, 
Ull.llftdaa birka~ hapse sokmuştu. 
Fakat neti.ce itibariyle mesele o ka
dar 6nemll telAkki edilmemişti. Ce -
miyet erkanr ise paJmacı l]i!'.ka 

Çeviren: H. Varoğlu 
meczuptan, tehlikesiz kimselerden i · 
baretti. 

Marter Drolling'e gelince, bu zat --------------:-
seksen yaşında, kendi halinde asude 

bir ömür süren, ve geçirdiği yaşayış -.!---------------
tarzı itibariyle göze çarpmıyan ihti- BugUn 
yar bir ressamdı. ISTANBUL: 

Takriben on senedenberi kendisin- 17: Fransızça ders, 18,30: Jimnas-
den bahsedilmez olmuştu. tik - Bayan Azade Tarcan. 18,50: 

Mnrtir sokağındaki atölyesinden Muhtelif plaklar, 19,30: Haberler, 
hir dısarı çıkmadığı için kendisini gÖ· 19,40: Spor musahabesi Sait Çelebi, 

:s # 20: Konferans - Ordu saylavı Selim 
ren bile yoktu. Uzun zamandanberi Sırrı Tarcan tarafından 20,30: De -
sergiye resim de göndermiyordu. mir Caz, 21,15: Son haberler, borsa • 

Gençliğinde, bilakis, oldukça iyi lar 21,30: Radyo caz ve tango orkes
çalışmış, ekserisi mutfak içini tasvir trası ve Bayan Bedriye Tüzan (şan). 
eden birçok güzel tablolar vücude !>t:i Khz. J)llDAPEŞTE, 550 m. 

g etirmiQ hattA bu tablolardan bir na- 20.30: Salon orkestrası. 21.40: Kil· 
:... çük tiyatrosu. 22.30: Opera orkestra-

tür mort hUkQmet tarafından satın sı. 2.'l: Duyumlar. 23.50: Yüzme şam· 
alınarak Lüvr müzesine konulmuş • piyonluğu (reportaj). 24.15: Caz. 
tu. 823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 

Esrarengiz mektubun sahibini ro- 13 - 15 Plak. Duyumlar. 18: Rad-
mantik mahiyetinden ayıran bu ra - yo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
por (Dük Dorlean) ı sukutu hayale Marş n vals musikisi. 20: Sözler. 
• • .x. tt 20.20: Pl:lk. 20.4:1: Sözler. 21.0:>: Rad· 
.._ra 1

• yo cazr. 22.30: Sözler - Duyumlar. 
Yalnız şu sözleri söylemekle ikti· 23.05: Konser nakli. 23.45: Etnebi di-

fa etti: liyle duyumlar. 
- Bu adam, Burbon hanedanının 22.ı Khz. V ARŞOV A, 1339 m. 

iştehası hakkında her halde pek yük- 20.30: Piyano - Şarkı konseri. 20. 
sek bir fikre sahip olacak ki, mutfak :>O: Aktüalite. 21: Asker mızıkası. 

21.30: .Josef Şmidin plakları. 21.45: 
dahilini gösteren tabloların bizi faz- D ı s· 23 3 ?3 , uyum ar. 22: özler. .. O: - - : 
la alakadar edeteğini tahmin ediyor· Reklamlar. 23.15: Edebiyat 2.'3.30: 
Bu işi daha fazla kurcalamağa lü • Hafif musiki. 24.0:>: Dans musikisi. 
zum yoktur zannederim. Khz. PRAG 470 m. 

Fakat mektup sahibi bu hususta 18.4:>: Amele yayımı. 18.55: Al • 
Dük Hazretleriyle bir fikirde değil manca musikili yayım. 19.45: Du -

· ü •· d z· b' k ·· yumlar. 19.55: Popurisi. 23.15: Plak. gibi gbr nuyor u. ıra ır aç gun 3 30 R d k pı~1. ?O 15 2 •. : a yo or estrası. ııt\. - • : 
sonra, Dük, ressamdan, ifade ve üs- Asker mızıkası. 21.4:>: Radyo orkes . 
lılp itibariyle birincisinden daha mü- trası. 

nasebetsiz ikinci bir mektup aldı: --------"""'""*™'*''"'"111111111=-=1111111
---

uykucu, haydi yallah 1 
M~~ • J 
•Eıdn benl görmeie gelmemlf ol. çeriden ressam, cevap olarak bir 

manızın sebebini anlamıyorum. Tek - küfür .savurdu; sonra kapıya yak la • 
rar ediyorum: Ben ilıtiyar bir ada - §Sn hafji bir ayak sesi i1itildi. 
mım. Bu iıi bir an evvel bir sonuna - Öyle olsun kalktık. Fakat yıka~ · 
bağlamak her ikimiz için de hayırlı nıp, giyinip kahvaltımı etmeden i~e
olacaktır. Zira iıtenUir olmamakla ri giremezsiniz. 
beraber her an vukuu mllhtemel o - Dük bir hayli seslendi, küfretti. 
lan ölümüm meseleyi sizin canınızı Fakat nafile! İtaatten başka çare 
İıkacak bir şekle dökebilir. Bunun i- yoktu. Arkadaşiyle beraber merdive
çin yarın sabah ıaat ıı;JO da sizi nin üst basamağına oturdular. 
mulıakkak surette atölyemde bekli - - intizar odasında beklemek aza. 
yorum. Sakın daha erken gelmeyiniz, hını, yani işkence?e.rin en kötüsünü 
çünkü yataktan geç kalkarım. Velev bugün de biz tecrübe edelim bakalım. 
sizin hatırınız için bile itiyatlarım • Lakin bu intizar odasında da konfor 
dan fedakarlık etmeğe niyetim yok • namına bir şey yok! 

tur,,. 
MARTEN DROLLING 

Dük, gülerek, mektubu yaverleri -
ne uzattı. 

- Bu Drolling olacak zatın em • 
rlne itaat edelim mi, ne dersiniz? Bu 
mektupta da öteki gibi adres namına 
bir şey yok. Bununla beraber nerede 
oturduğunu biliyoruz. .. Adam sen de, 
ne olursa olsun gideriz. Yarın sabah 
arabayı hazırlatın azizim. 

Fakat randevüye ,·aktinden yarını 
!'laat ev\'el gidecek surette hareket e
delim. Her halele ressamı kızdırmak 
hoş bir şey olacak. 

Ertesi gün saat on birde Dük Ye 
yaveri, a,·ıu içinde, kas,·etıi bir evin 
dördüncü katına kadar nefes nefese 
tırmandılar. üzerinde "Marten Drol
ling,, ismi güçlükle okunabilen, za • 
mania solmuş, silinmiş bir tabela a
sılı sarı bo) alı bir kapıyı çaldılar~ 

Çaldılar amma beyhude, i~eriden ses 
veren olmadı. Bağırdılar, bastonları· 
nın sapiyle kapıyı güm güm öttürdü
ler, gene ses yok. Gitgide cehenne -
mi bir gürültü halini alan bu kapı 
çalış, bir ne,·i muhasarayı andİran 
bu hal, Dükü fevkalade neşelen diri ·. 
yordu. Birdenbire içeriden titrek za
yıf bir ses işitildi: 

- Ne var? Ne oluyor? 
Dük neşeli, neşeli seslendi: 
- Kalk bakalım DrolJing baba mi

safir geldi. 
- Keyfim ne zaman isterse o za

man knlkanm. 
Dükün o sabah neşesi pek yerinde 

idi. 
- Kaleyi yıkalım. Arş! Diye ba

ğırdı ve yaverle birlikte kapıyı tek· 
melemeğe başladılar. Kapı sarsılı -
yor, gacır gacır ötüyordu. 

- Çık bakalım yataktan, tembel 

Bir müddet beklediler. Nihayet 
kapının iç tarafında bir gürültü oldu. 
Kilidin içinde bir anahtar döndü, 
bir sürme çekildi ve kapı açıldı. Kar
şılarında hir asır enelki modaya uy
ğun bir elbise giymiş solgun benizli, 
ufak tef ek bir ihtiyar duruyordu. 
Elbisenin yeni iken çok zarif olduğu 
belliydi, fakat bugünkü hali pi~, es • 
ki n yırtıktı. Koskoca bir siyah kıra
vatrn üstüne oturtulmuş hissini ,.e -
ren, huruşuklarla dolu zayif çehre • 
si, omuzlarının iizerine dökülen yı -
iın yığın saçlarla çerçeYelenmişti. 
İhtiyar: 

- Ben Marten Drolling'im, ne is
tiyorsunuz? 

Dük: 
- Bu sabah ziyaretinize gelmemi

zi rica etmiştiniz .... Diye söze başlar
ken, ihtiyar onun }{ıkırdısını yarıda 
bırakarak cebinden kocaman hir gü
müş saat ~ıkardı Te Dükün burnuna 
doğru uzattı: 

- Sizi tam saat on bir buçukta 
çağırdım, daha e\'vel değil. Şimdi sa
at kaç On biri yirmi geçiyor. Yarım 
ı;;aattenberi kapının önünde bir siirü 
hezeyan yaptınız. Tablolarımın her 
biri için bin frank fazla vereceksiniz! 
Aklınız başınıza gelsin de badema 
böyle münasebetsiz hareketlerde bu • 
lunmayın .... Mösyö (Orlean) hangi • 
niz? 

Ya,·er, Mösyö Grolfng'in artık pek 
ileri gittiğini görerek ciddi bir tavır 
takındı ve saygı ile Prensi işaret ede
rek: 

- Mösyö Drolling ! Hanedanı Kra· 
li azasından Monsenyör Lö Dük Dor
lean c~naplarının huzurunda bulun
mak şerefine mazhar olduğunuzu 

söyleriml 
(Sürecek) 

Yazan: Niyazi A.hmed Okan Tefrika No. -149-

lstanbulun en ilıtiqar 
lıangisidir? 

~ 

çınarı 

Sayıaız m~ceralar l at 1yan Alay meydanı 

Üçüncü Ahmet çeımeıinden \ diğini s ..ı: : ·. Aı: .• :, "çınar civar 
sonra "Babı hümayun,, adın veril- ı olan ve kalfa yerine inen Darp • 
mit olan sarayın birinci avluıuna. hane kapııı ittiaaline bir ocak 
gelmit bulunuyoruz. "Alay mey - iLdaı ve c:·l':ya ba::ı hi~.!I:.. · lt.h • 
danı,, da denilen burada, geçmiı sis 01L .• -1uı,, ni iıte:::. 
kurunların bin bir macerasını ya - Bu L ... de Fatihi memnun et• 
§atan izlerden bir çoğunu görebi- ı..ıi§ti. Hemen, askerir. ;:;.tc:!::; yer
lininiz. Görünmiyenler, eğer küf- de "kızbe:;;::cr,, adlı bir oc .. :: k-.ı· 
lü tarih aahifelerini karııtırmıtaa· ruldu. Üç kaza ahaliıinden kırk 
nız gözünüzün önünde canlanır.. bekçi ayrıUı. "muhbirim:: .. :. ~:i~ ,, 
Bu meydanda Enderun ağaları de onlar:: .;ahit n~- ·• --=~~.!i. 
top, tomak, cirit oynalardı. Bura· Oca.t ı ye1'İlen "I~rz:~kçi,, L.dı, 
da bir maliye dairesi vardı. 1616 --de · kl · ' bu . nıe yt _ ! .ı _u.:ınr....... -_, 
da Birinci Ahmet taraf mdan "Haı ~ ' sonı-.ıdnn "Koz bekçi,, : :: çev~ 
ve haççı fmnl&.r,, yaptrrılmıı • rilmiıti. 
tı. Saray halkının tedavisi için bir Bundaı. aonra koz bekçiler sa • 

.hastane bulunuyordu. . • ıyda it yapma~ ı başladılar.,.Atö 
Hastane, bir vakitler de kaba· tarihi (Cil i. 1 sahife 295). bu itle 

hat yapan enderun ağalarına ha - ;öyle anlatr.:.aktadır: . 
pisane itini görmüftü. "Bunlr ' hizmetlcıi tebdil ile 

Asker: z .. :ize, darpane ve L:.:ıha kahveci b:!)ılığı, ve yetişmiş olan 
uzakta . · :..:ıdi kupkuru ve bir kıı- şehzadegfın efen diler hazeratı 
mı da ta- ~i!e koı:;:n.:ş i~.! :yar kahveci b:- : 1 ıkları ile Daıiis&'l.8.de 
bir çınar ağ&.cı görürsünü:1:. ağası kahveci başılı~'l ve selamlıl< 

Yeri gelmişken, diğer · · ·aları . ~ biniş mahnllc:·:ne nefsi 1· ··r.·"· 
anlatmadan bu çmarı;ı kısa bir ta· yun içi ıı aden surahi ve altm taS 
rihçesini yazalım: ile maileziz ve kebir güğüm cesa" 

Fatih ikinci Mehmedin son metim~e gc.vri -dipli- ateşdanlı 
yılları idi. Darpane önünde dola- tombak maşrapa ile sıcak su ta • 
şan bir as!:er, o vakit yüksek ol - şımak ve teşrif buyunılacak can1İ 
1 :ıyan Lı: m da~rc .:;inden ::,e.- şerife evvelce gidip mahfeli hü • 
Jİr kızr.t r.llıyaralC ka:ıtığını gör • mayun . .. ~cmesini ve biniş kasrı 
dü. Genç kı:.., korkak adı:;ılnrle hümayunlaıım ve sef erlercfe ko • 
yerlere yapı,arak · ... _ ::.rken asker nak mahaL:·ini silip süpürmek ve 
omuzun~an yak-· - 1t: esfası hümayuna rağbet buyuru!' 

- Nt:reye? .. Diye ıordu. dukta ır' ~runu hümayundaki a· 
Zavallı kız, §aşırmıştı . Ne ya - sıl kahveci başıya ve esvap ta§ı • 

~cağını bilmiyordu. makta h::ır · ' kethüdası kaftcncı· 
Tarihin "bir şahsı müstakimül- sına ve ba~ kullukçrya (ka~·akol 

, . ·~r,, diye anlattığı a~~:er, Fati - bekçiRi) muavini gibi hizmet et' 
!.:n cariy-ıini !İt.1~i ~u;:!:ur..ı bir mek, ve r;ofra takımlanm muh~· 
gövde h:ıline gelen ~ınarın :·:mına faza eylem~ '- ve hazerde bir tarafı 
getirdi: teşrifi hfo•myun vukuunda kah" 

- Buı :... · ı bekle .. Ben §İmdi ge· valtı ve .: ·~cst takımı mahmul o ' 
:irim .. Di) uzaklaftı. lan hayv<' yedip çekmek. 

As:t r v:ıziyeti doğru Babüı - Dar:· __ ~:ı c:e ağası k:..:· ---~-st 
' .a.de ağasır.a, Babüst:-..ıde _ Jaaı makamında ağan n hizmetin~ 

da Fatihe haber verdi. Kozbekçi'lerden "Kuşçu,, namil' 
Fatih; ıen kızı çağırttı v~ ni- muteb: 1 • adam bulunur. Evailİ 

çiu kaçtı;:: - ·aıtırıldı. Son r.da, a;•Jr sultan Mahı:ıut Ham sanidB 
h":ın hc:-h:-.ngi h:r , .. ·Je~:e · . - a· meşhur H:-'et EL ·1c~i mc:-hu·ı n1iİ· 

cığı; ka; · _ · "hiffc .. - 1<iJ<lr • tafi,, teallikatından Usküdari Şakir Be1 
:Jügi anlatıldı. Bunun üzer· .~ Fa- müstakil telhis tayin olunc'uğun ' 
tih, gen~ kıza fU · -rı sordu: dan o tarihe değin telhisçilik hiZ -

- Ha_ veren .~am seni na . metini bilınünavebe I~c=hekçibaf 
· gördü? • "1kal:.·' ; · · tcnra ne h:ıseki ağa ve baltacılar kc~~:üa~ 

c 'bi bir muamele ya::; :ı?. ifa edıerlerdi. __ 
Kız, :· • - rıılığı v ··· ·:: 

bakmadı. Evlat muamelesi :le çı
nar kovuğunda setr ve hıfizle ya

ndan kayboldu.,, 
Fatih, r.skerin dürüıt hareket 

ettiğini s·· "nce, : -·---:.. ':- :1r .. :.1. 
Yaptığı i~tc meı:1nun el tluğunu, 
1 an un iç· · nasıl l · · müke"' ~ i:-"'"" 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyaı.- ~ 

bediyet için mal olmuı emsal•İf 
romanıdır. Alitanzade tarafllld-' 
layık olduğu itina ile tercüme~ 
dilmittir. 27 forma - 125 Kurw 
tur. 



·CEVABI!v CEJ!ABI 
Terbiye~i Bay Halil Fikrete sorgu 

• 

_____ , 
Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz! 

D .. -~,~b:' un VI! 

,~tşJ~ı Yarın 
Neşriyatı Üıta.t ! • ıiDi adam yoktur. Çünkü orada 

~1 l<tırun gazetesinde çıkan cev:\ balo, sinema, tiyatro, ve ila .. yok· 
la~~zı okudum. Dediğiniz gibi bir- tuı. Orada sinirleri gevşetecek. 
~tı ... 
~ R•ıniz cihetler var, ve ayrıldı- da.imi huzur ve rıahat temin ede 
''lrıız k l k b h k ~·· no ta ara rağmen tamamen ce İI ayat manzarası yo tur .. 
h llfl'erek olduğumuz bir nokta da- Orada yenilmesi güç tabiat, uğra 
l'tıl "•r ki; nedense ondan bizi .§ılmaaı çetin cemiyet ıartları var. 
k lhrurn bırakarak fikri tamamen · dır. Buna karşı yüksek, me\·ki V<! 
ı·~dinize mal etmitsiniz; köycü. ı ikbal vadeden, hülyalar y3ratan 
11 

! bir it sahası da değildir. Bunun 
d Mukaddes Anadolu köylerine içindir ki Avrupadan <tönenler. 
t kültürü (maarifi) en çol< dere ' darülfünun, ün.lversite mezunları 

ttde k · · ·· ·· ·· 1 aya "tm d"le "·· Yayma , sızın so-ıunuz P. or gı e ı r .. 
~liatü~e. titrediğimiz sevgili Tür- Şimdi söylıeyin ! Bu yeni tip o· 
~eırıızın belkemiğini teıkil eden k alları kurarken öğretmenlik et· 
~ \'e köylülerimizi en tez yoldan m ek üzere kimleri ve hangi evsaf
~ itki ve refaha,, ulaıtırmak iti. ta adamları götüreceksiniz? Ne 
, le bu umumi, muğlak ve mudil reden bulacaksınız ki "bec~riklil:-
~,fikirde birletiyoruz. ği ve yapıcılığı temiz bir milliyet· 
~Fa.kat bu gayeye ~armak ıçm çililde ve temiz bir karakterle yep
ıft, l'a.pmalı? Sualini sorduğumuı yeni bir Türk öğretmenin } etişti
ı.;.:erek timdi verdiğiniz cevap· rilmc~.i,, temin edilsin? itte tez{. 
d ' gerek evvelce birkaç kalen• nizin can damarı! Birçok öğret . 
~besiyle itaret ettiğiniz volta menk rimiz "benim gibi pa11if 

hiçbirisinde birletemiyoruz. ahlal: lıdır,, diyorsunuz. Bu tel'.İ 
Cünkü; ıiz köy maarifi ve te ortaya atan siz bile böyle derse · 

~İsi meselesini tek cepht!Ji o · niz, )' a davayı tahakkÜk ettirme\. 
~lk ele aldınız: "Öğretmen o için )cime yalvaralım!. 
.lla.rımızı (muallim mektepleri 4 _ 1933 senesi istataı1tiğine 

~tıi) köylere, birkaç dönüm tar - göre n"?vcudu tespit edilen 5400 
le ~~il içine götürelim ve yeni tip köy oku(unda çalıtan 6484 köy öğ 

0 iretmen yetiştirelim,, ve "bir- retmenler.inin yetiıme menşelerini 
~~~ öğretmenlerimiz bugünkJ sıralarsak tU tabloyu görürüz: 
lltk ltöylüsünü ve Türk köyün;; 

&e 1 - Muallim mektepleri mezun. 

111.l>rniyor. Birçok öğretmenleri ları (2, 3, 4 , s.. sınıflı muallim 

1 •ı Yapıcı değildir,, diyorsunuz · mektepleri), 2 _ Lise, 3 _ Orb 
~le ben ıizin bu tek cepheli v~ mektep, 4 - s.,nat mektebi, s -
~iinkü vaziyeti yalnız bir mua?- Ziraat mektebi, 6 _ ilk mektep 

meselesi olarak anlatan görü mezunları, 7 - Mütekait sübay
"iize iştirak edemem! lar (zabitler), 8 _ İmam hatip 

01. 'tekrar ediyorum; öğıetme~ mektebi mezunları, 9-"Daıülhi1a 'q(lt...._ 1c~·~· _J _J_ı•-&.:.....:ı __ _ 
, o-naan ae ·~ fe,, mezunlan, itr- lla.iyat fU 
~ i• .. ncle teziniz tamamen naza-
11d besi mezunları .. 

:r. Hatta ütopik mahiy~tte na-
~r·J · ç Şimdi bunlarda:n yalnız öğ . ı ır. ünkü ıu sorgulara ar~-
~ıla k retmenlik için, başta öğretmenli -ca cevap tezinizde yoktur: 
.. 1 - Fanedelim ki bu yeni tip ği meslek edinmek üzere okuh 
11ir t k 11 alınıp yelitlirilenler müstesna tu -~· e men o u arını tesiı ve tef · 
, ıl etmeye başladınız. Bu İft' sar tulursa, diğerkri yüzde 99 Lir te1< 
red·ı k sebep neticesi olarak bu mesleğe 
d 

' ece parayı nereden temin e-
tceksiniz? Ne suretle temın• girmiılerdir: Geçinmek, geçim .. 

l~iirnkündür? Sakın hususi idare- Hareket mebdei bu geçim işi o • 
tr· lunca, meslekteki randımanın ne 
d
. ı, mahalli teşekkülleri, ve bele· 
t}' ı olacağını hesap etmek kolaydır. 

~ e eri lazım olan para için men· 
' olarak göstermeyiniz. Eğer b'1 Buna sebep nedir? Buna ıebep, 

ı)~Ja. saparsanız çok yanılırsınız. ötedenberi öğretmen yokluğu .. 
•ın· G Meseleyi bir an içinde bile teah. ız derhal felce uğrar. örü -

)or ku hüre ug~ratmak doğru olamazdı. sunuz ki saati on iki ruı~ 
teliYor, dediğiniz ı 93 müfettişin Siz, tezinize göre eskileri ta· 
i'karn ücretlerini bile hususi i mamen y~kıp yenilerini kurarken 
I ~teler veriyormuş. Eğer veril' . bu iti kaç yılda yapacağnuzı gö
tr d · · d" · t G zönüne almamıtıınız.. Vaziyet, , ' ersenız, ıspat e ınız . eçen 
tne ·1 b" · · d b. size rubu asır bile mühlet verecek •ı vı ayetin ırısın e ır zat. 
;Üfettişleri lağvedelim. Ne ol~· halde değildir. Mesele, sürat, a-
l k, öğretmenlerin yerlerir.de o- cele, çabukluk iıtiyen bir mesele· 
~~ olınadıklarını, anlamak değ'l dir. Farzedelim ki size ve sizin 
t 1• bunu jandarmalara da yapt t· fikirlerinizde olanlara uyarak bu
\t\hiliriz,. demitti. Filhakika ıu· günkü öğretmen okulalarım der -
l tıuzluk ve bilgisizlik mahsulü o- hal kapatılan. Bugünkü köy og· 
•tı b ki" f ·· b ·· retmenlerinin hemen vazifelerine ıı u le ı ne o gun, ne ugun 
le~ ~e Yarın kabul edilebilecek bh· sonverelim !.. Böyle bir halde ih-

ıdıf değildir. tiyaca nasıl cevap vereceksiniz? 
2 - B · · ·· v t kul Geçen sene bir zat "ben on liraya l u yem tıp ogre men :> .. , . 

t:tdıtaa direktörleri (müdürleri) ne. muallim bulurum,, diyerek sakat 
en ek ., y k M ve manasız bir teklif yapmışt,. lih Retirec siniz. o sa ~-

t len rni? Elinizde saklı ve ıyı Tabii siz bu sakat teklife de işti 
~._fl l d b. rak edemezsiniz, çünkü o. bun:ı "1' ı e emanlarınız var :ı, 1~ 
1 törerniyoruz? söylerken ayda 60 - 150 liray:~ 
3 B k il kadar tekaüt maaşı alanları tasa". ~ .. - u yeni tip o u ara uygun 

ıı:t~tnıenleri nereden bulacaksı 
'· Aradığınız evsafı haiz ele 
tii llla.r1nız var mı? isterseniz biı 
l\i:l\ köy, köy dolaşalım; görürsü · 

'«l ıc· ~:. 1 bugünkü beğenmediğin17. 
Q}' •• 

'iilf .. 0iı'etmenleri arasında da-

vur ediyor, dütiinmüyordu ki le· 
kaüt adam demek, biraz it göre· 
mez bir hale gelen adam demek· 
tir.. Siz ise yepyeni ve yükse1" 

evsafta öğretmen istiyorsunuz böy 
le olunca, bugünün ihtiyacına na
sıl cevap verecektiniz? .• tib·~~un, üniversite mezunu yok 

t\ 
1 ır. Avrupada binlerce li- Unutmayınız ki mevcut ele · 

de •arfettikten sonra köy- manlardan nasıl istifade edilece -
ta) 1 

"'"ltı a rnıt, bu ulu davayı hallet· 
e hletgul bir tek yüksek tah-

ğini, işin ıslah edilerek nasıl te 
rakki temin edileceğini anlatma 

dıkça ve yol göstermedikçe tam ı' 
it ya:>mış olmazsınız ! .. 

5 - Neden bugün köylerde caT\ 
la, batla çalıtan idealist öğret 
menlerin iılerinde uğradıkları yarı 
menbalı engelleri, zorlukları da 
ele alıp izah ederek tezinızi iha • 
talı yapmadınız?.. Bu muhtelif 
membalı engelleri izale etmt>dikcf" 
sizin yepyeni dediğiniz muailim-· 
ler de hiçbir ıey yapamazlar, der· 
sem müteeaair olmayınız!.. 

Evet, köylerden kaçan ve mu 1 

f ettiş gelince vazifesi batına ge · 
len, müfettit gidince vazifesin1 
bırakan öğretmenler olabilir.BöylP. 
haller yer, yer, zaman, zaman o!
muştur. Şartlar meselesi hslledil~ 

medikçe gene olması da beklene 
bilir. Bu vaziyette bile yalm7 
öğretmeni suçlandırmak u!a doğ 
ru olamaz. 

Köyde bulunduğu zam3n 12 
saatlik uzakta bulunan nitanlısın· 
dan on bet günde ancak mektur> 

1 alabilen ve her memur maa§ını a· 
ym birinde aldığı halde kenrli ma
a!ını geç alan: karısı ve çocuğ•k 
hasta olup doktora, ilaca muh
taç olan; hazan yiyecek, ya 
tacak bulmaktan aciz kalan; ıe 
hir okulalarındaki bol 1ı'l·~a;t~ 

tertibata rağmen, kendi oku· 
tasında en zaruri ihtiyaçları 

Aşağıda 30 rakamının 
1 

yanlarındaki noktaları 1 

biribirine öyle bir çizgi 1 

ile bağlamalısmız ki be· 
lireeek şekil bir insan 
başı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 
KülJiyatı'nı edinip okuyan İt· 
te böyle yetişkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka -
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka • 
dar z€ngin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol-
olınak ve her ay bir lira öde. 
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Seri tamamlandı 
:-1 Abone Şa1tları: ~~ 
j Birinci seri 10 kitap 

236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

636 kuruştur 

1 
1 

Sa/o 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş . 

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

Ticaret, Banka, Bo11a 
Muhlis Etem 7:, Kr . 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - il. Rifat 75 Kr . 

Soıyalizm 

K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Raıin Külliyat I 
A. Reşit - H. Nfızım 75 Kr. 

işçi ~nılı ihtilali 
Lenin - il. Rifat 60 Kr. 

Ruhi hayatta lÖ§uur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

lılahana doğru 

P. Loti - l. H. Alişan 100 Kr. 

J. Raain Külliyatı 11 
H. Nazım 75 Kr. 

Yuk:ırıdai.:i rakamlar arasını bir Jk · · · 70 k "t önlüyecek malzeme bulamıyan; ıncı serı l ap 
çizgi ile biribirlerine bağJıyarak 20 .. U 

kendi meslekdaılarından bile gü- '• pefin ve her ay 
dediğimiz yetişkin insan kafası· 100 kurut ol k Uzere leryüz, tatlı ıöz görmiyen, saminıi ma 
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 504 kuru•tur 

Ve 1• deal yardımlardan mahrum o- "I" adresleriyle birlikte ISTAN -
lan, her ~.?ye rağmen luzumu kA BUL ANKARA CADDESi, VA· Go1io Baba 
dar takdir edilmiyen köy öğ· KIT YURDU adresine yollar • Balzak - H. Rifat 100 Kr. 
retmeni köyünden kaçana v" larsa, gelen doğru haller arasın- Deliliğin Pıikolojisi 
müfettitf ae sn-1" formaliteyi da çekilecek KUR'Ada kazanan: Dr. B. Hard - Dr. lzMtin 50~~ r-
.k l · · t k" d b Birinciye külliyatın otuz kitaplık •••----------···-·--..,~-• ı ma ıçın a ıp e erse, un- ilkbahar Selleri 
d ı .. v tm · · bir takımı, ikinciye külliyatın 20 

a suçu ya mz ogre enı mı Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 
yükletmek gerektir? Ve "öğret . · · ~aplık bir takımı, üçüncüye külli-

mene köyleri, köylüyü sevmiyor . yatın ıo kitaplık Engerek düğümü 
bir takımı hediye edilecektir. F M ak P Sefa 60 Kr 

lar!,, demek mi lazımdır? • ory - · · 
Evet, demek için olanı. terçe- J. Rcuin Külliyatı il 

ği inkar etmek lazımdır. o 1amarı 15 Haziran 1935 saat H. Nazım 7S Kr. 

da gerçek acı ve kuvvetli ıs:narını 12 de kur'anın çekilişin- Samimi ıaadet 
bugün olduğu gibi, suratı:rıza in- de herkes bulunabHir. Tolstoy - J. H. Alişan 50 Kr. 

dirmekte tereddüt etmez. Uletler llııı • istatistik 
ve tartlar meselesini ele almıyan, - ·~- - - Andreles _ Dr. s. Nuri 30 K.r. 
onları tespit, tasnif edip sonucu, Dr. Hafız Cemal 

Çocuk düıürenle1 
ideyi ona göre halletmek ~»temi - Dahiliye Müteha.1111 H. G. M. - l. F. Rasim 60 Kr. 
yenler gerçeğin şamarından kur • Cumadan batka günlerde saat --------------.. 

ilim ve Felsefe tulamazlar.. (2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di· 
1 M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. 

Şerait böyle o unca, aca. vanyolundaki (118) numaralı hu·•---__;;......._, _______ ,• 
ha sizin okulalarımızdan ye- susi kabinesinde hastalarım kabul Cemiyetin AııUarı 
tittirecekleriniz kaçmaya-;aklar eder. F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

mı? Şimdiden haber vereyim: Muayenehane ve ev tdefonu 
mütee11ir olma! Eğer it iyi or - 22396, yazlık telefonu Kandilli 

Uçüncü seri 10 kitap 
132 si petin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

532 kuruştur 
ganize edilmezse ve sebepler. şart 38, Beylerbeyi 48. 
lar meselesi halledilmezse 'lnlar -
dan da kaçacaklar olacak!ardır. 

6 - Tasavvur ettiğiniz yeni tip 
öğretmen okulalarını han!ti ka . 
nun, talimat ve nizamna:nelere 
ve idare adamlarına da~anarak 

DIŞ DOKTORU 

Ubeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Yeni ilmi zihniye# 
Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. 

Hükümdar millet 
Rusel - G. Keınali 50 Kr. 

işletip, devam ettirerek ı\Jküye -· ·-·--•n-••••""" --.. -••••=·--••" .... ---- Komünizm 
gibi yalnız öğretmen oku~a!arı ve Lenin - Stalin - Buharin 

varacaksınız? .Görülüyor ki tezinin 
de teıkilit ve idare adamı meıe· 
lelerini, şartlarını da gözetme 
mitsinizdir. 

7 - Bu altı maddeye ıunu d" 
katmama izin verin; köy 1'ültürü 
meselesini ön plana almak gerek
tir, ve ite hemen başlama~ ~artiy 
le .. Bilhassa kültür için bir le!okilatr 
esasiye kanunu yapılmah·hr. Nf' 
den, diye sormayınız. Kültürü. 
bilhassa köy kültürü fertlerin mü 
tehavvil arzu ve isteğine bağlı ol
maktan tamamen kurtarmak li · 
zımdır. Tekrar edeyim, kül· 
tür için, bilhassa köy kültürü ~
çin bir letkilitı eaaaiye kanunun'\ 
.h . d ' ı tıyaç var ır .... 

Bu sorgu ve izahlarını gosteri -
yor ki meıele sizin zannett!ğiniz 

öğretmen meselesi değild:r. Teb H. Rifat .. 50 Kr. ·------·--------· rar edeyim bu iş şamil anbmh bir Günün iktısadi iıleri 
devlet mesele:sidir. Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

Şahsıma kartı "sizi tarım.uyan 
lar, yazılarınızı taraftar 1cazan. 

Cümhuriyetler 
Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. 

---- ·~----------~ mak için yazılmıt sanırlar., diye 1 Tercümenin rolü 
de bir işaretiniz var. De .. hal söv- il. Ziya Ülken 100 Kr. 
leyeyim ki; içimden bir ı~s. kendi 

Deiiti§ler kendine ''kafisin,, diye haykırıyor. 
O\id - S. Z. AKTAY 75 Kr. 

Ben büyük bir meıeleye ait gör- --------------• 
düğüm, bildiğim hakikatl~ri size Laokon 

ku 1 1 , • . J,essing - S. Kemal 30 
ve o yucu ara u aıtırm:ı~ 1Çl'l 11-----...;..--------• 
yazıyorum. Taraftar, şu, ı..u beni Kapitalizmin Buhrcmı • 
alakadar etmiyen ııfır va,·fh teY· G. Piro\• - A. H. Başar 50 Kr. 
lerdir. SALAMBO 

Sayın üıtat ! Yüksek katınız3 
bu vesile ile de sevgi ve uyr,ılar• 
mı sunar, cevabınızı beklP.rim. 

G. F. - l. H. Alişan 125 Kr. 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankara caddesi 1 

M. Emin Soysal ı••---•t•S•T•A•N•Bı•U•L-----
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H,t\FTALIK 

Radyo Programı 
inhisarlar Umum 

Nev'i 

6 No. <Çizgili kağıt 
T ezkerelik kağıt 

\ 

Mikdarı 

750 
1000 

80000 
20000 
8000 
2000 
2000 

Müdürlüğünden: 
.Vdhidi 
kiyasi 
Top )1 

: )~ 
Aded)1 

: ) 
: ) 

2 HAZiRAN PAZAR 

lSTANBUL: 
18 Dans musikisi, (Plfık) 18,30: 

Jimnastik Bayan Azade Tarcan, 18, 
50: Muhtelif plaklar. 19,30: Haber -
ler. 19AO: Mayestro Goldenberg ida· 
resinde koro heyeti 20: Ziraat Ba -
kanlığı namına konferans. 20.30: Iki 
piyano (caz konseri) Ştrobel ve 
MaUi 20.50: Bayan Nimet Vahit (şan 
piyano ile) 21,15: Son haberler ve 
borsalar. 21.30: Radyo orkestrası. 
22: Radyo caz ve tango orkestrası ve 
Çadırcı <şan). 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
12: Kilise konseri. 12.30: Hafif 

radyo orkestrası. - Sözler. 13.35: 
Plak. 14.15: Duyumlar. 14,40: Plak. 
17: Köylü programı. 17.85: Asker mı· 
zıkası, 19; Duyumlar. 19,15: Asker 
mızıkasının devamr. 20: Sözler 20.20: 
Plak. 20,45: Sözler. 21: Mbarın 
' 'V CU\'e joycu e,, operetinden Sanne • 
ler. 22: Spor. 22.10: Operet parçala -
rmn devam. 23: Duyumlar. 23.15: 
Plfı l\, 23.45: Ecnebi dillerde duyum • 
lar. 

175 Khz. IOSKOVA 1724 m. 
li . .30: Konser. 18.30: Musiki ve 

şarkı (UkTanya havaları). 19.30: 
Dans n hafif musiki. 21: Senfonik 
konser. 22: Almanca yayım. 23.05: 
İngilizce. 24.05: Almanca. 

PARIS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m). Plak. 6.45: Duyum -

Jar. 13: (19.68 m.): Du1umlar. 13.30: 
Konser nakli. 14.30: İngilizce duyum· 
lar - Sözler. 15: Ekonomik ve soy· 
sal bahisler 15.30: Röle. 18: (25,23m). 
18: Paris radyosundan nakil <kon • 
ser). 20: Duyumlar. 21.30: Konser 
nakli. 23 .. 10: Sözler. 

904 J{hz. HAl\IBURG 332 m. 
20.40: • por. 20.55: Hava raporu. 

21: "Tiyntroya veda,, adlı şarkılı ya. 
yım. 23 : Duyumlar. 23.30: At sporu. 
23.3'i: D ın-,. 

3 llıtZIRAN PAZARTESi 

lSi \ ·:nut: 
l : Frnnsızça ders. 18.30: Senfo -

nik r.un iki (Plaklar). 19.30: Haber· 
ler. J!J.10: Sitcr (solo). 20: Eğe caz. 
20.10 : G:n i-1 kardesler ·rn Mandoli -
nctfa orke r. 21: Konferans. 21,15 
Sonhaberler ve borsalar. 21.30: Rad· 
yo 'c tango orkestrası ve Bayan 
BedriJ e 1'uzan. 

S23 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı. ıs: 

Radyo ork~strasL 19: Duyumlar. 19. 
15: Konserin devamı. 20: Sözler 20. 
20: Plfı.k. 21: Sözler. 21.15: Sarva · 
kuarteti (Oda musikisi). 21.50: Çift 
piyano ı.onseri. 22.20: Robert Lhilton 
tarafından c-rr:.Olar. 22.45: Duyumlar 
23: Konser 23.45: Fransızça, Alman· 
ca haberler. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
18.30: Kızıl ordu için orkestra ve 

sözler. 19.30: Kolhozlara arzularına 
göre konser. 22: Almanca yayım. 2:J. 
05: İngilizce. 24.05: Macarca yayım, 

PARlS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) Plik. 6.45: Duyum • 

Jar, bol5ı1lo 13: <19.68 m.) Duyumlar. 
19.30: LOleden konser. 14.30: İngiliz
ce duyumlar. 14.40: Sözler, konferans 
15.15ı Spor. 15.30: Operal;;ırdan şar· 
kılar. 18: (25.2.1 m.) Duyumlar, 'borsa 
18.45: Sözler. 19.30: Hafif musiki 20. 
30: Spor. 20.45: Duyumlar. 21: Du , 
yumJar. Borşa 21.30: Röle (konser). 
23.30: Sözler. 

904 Khz. llAMBURG 332 m. 

20: Skoç (uıüzikli) 21: DUYlQl'llar. 
21.10: "Gül mevsimi, Haziran,, 22: U· 
luslararasr müzik felllikleri. 23: Do· 
yumlar23.25: Müzikli program arası. 
M: Ak§alft konseri. 

' HAZiRAN SALI 

1STANBUL: 
18: Almanca ders. 18.30: Jimnas

tik (Bayan Azade Taratn), 18.50: 
Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 
19.40: Bayan K!zım <Keman solo). 
20: Maliye Bakanlığı namına konfe
rans 20.38: Demir caz 21.15: Son ha· 
herler, borsalar 21.30: Radyo oikes • 
trası. 22: Radyo caz ve tango orkes· 
tra.sı. 

823 hnz. BUKRES, 364 m. 
13 - 15: Gündüz plılk ya;yıııu. du

yumlar. 18: Plak. 19: Duyumlar. 19. 
15: Plak. 20: Sö.zler. 20.20: Operet 
plaklaı:L 21: Verdi haıkkıada sözler. 
2Ll5: Y'e.cdi,oin eserlerinden ope.ra 
m~kisi. 2'l.50: Duyumlar. 23.05: 
Konser nakli. 23.45: Fransızça ve Al· 
manca duyumlar. 

175 Khz. 10SKOVA 1724 m. 
18.15: Deıüzd §firled - Kızıl ordu 

prkdan - BfzimJe ~rkt tııöylefi1tn. 
19.30: Ulusa musiki. 21: Konizetti -
nin ·~uctA" o,ırasmın radyo aılap
tasyonu. 22: Almanca yayım. 23.05: 
Fransızça. 24.03: Felemenkçe. 

PARlS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) Plak. 6.45: Duyumlar 

13: (19.68 m.): Doyumlar, borsa 14. 
30: lngilizce duyumlar. 14.40: Söz -
Jer. 14.50: Patis yaşayışı 15: Soysal 
yayım. 15.30: Karışık konser. 18: 
(23.23 m.) Duyumlar. borsa 19: Söz
ler 19.30: Hafif musiki. 20.30: Sözler. 
21: Duyumlar. 21.30: Federal yayım. 

904 Kahz. 1\IAHBURG 332 m. 
20.10: Eğlenceli muzik. 21: Du· 

yumlar. 21.15: Robert Schumann'ın 
125 inci doğum yıl dönümü. Kendi e
serleri. 22: "l\linna von Barnhelm .• 
adlı piyes. 22.15: Duyumlar. 23.40: 
Münihten halk müziki. 

5 HAZiRAN ÇARŞA.JIBA 

lSTANBUL: 
18: Fransızça. ders. 18.30: Jimnas· 

tik <Bayan Azade Tarcan), 18.50: 
.Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 
19.40: Bayan Halide (.:\fonolog) 20: 
Konferans Maarif Bakanlığı namına 
20.30: Stüdyo Sigan orkestrası. 21: 
Bayan Ateş (şan) 21.20: Son haber -
ler borsalar 21,30: Radyo orkestrası. 
22: Bayan Emine Ihsan (şan) ve 
radyo caz ye tango orkestrasr. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 1.5 Gündüz pille yayımı. 18: 

7 No. Sar:ı zarf 20 X 30 
7 No. San zarf 25 X 35 
Mürekkep lutiği 
Büyük el def teri 
Küçük el def teri 

Kırmızı mürekkeb 1/ 2 
Tel raptiye küçük 
Tel raptiye büyük 
Zamk 125 gramlık 
Çam ıüngerlik 
Sicim 
Yazı makine §eridi 

Yazı takımı 

Tüy aüpürıe 
Yazı makinelerine mahsus 
Yağ 

Kalem açma ~inesi 
Siyah kur§un kalemi 
Kopye kur§un kalemi 
Renkli kur§un kalemi 

1250 
2000 
2000 
2000 
1200 
3000 
3000 

150 
300 

1000 
500 

30000 
40000 
15000 

. . . • 
>: 
)' .. 

Şi19 )' 
Kutu)' 

: ) 

Şiıe r 
'.A.ded)' 

Yumak)' 
Kutu); 

'Aded)' 
. )' . ,, 

Şiıe )' 
Aded.) 

)' 

) 
: ) 

11L6L935 Salı günü saat 14 de. 

13/ 6/ 935 Per§emlle gün.Ü saat ı• 
de., 

18L6.l935 Salı günü saat t4 de. 

Radyo <Orkestrası. 19: Duyumlar. 19. Zamk fırçuı 1500 Aded)' 
15: Konserin devamı. 20: Sözler. 20. )' 
20: Muhtelif milletlerin dansların . Küçük ıünger 2000 
dan. 21: Sözler. 21.15: Piyano - şar- Kağıt ıepeti 100 ) 
ki solist konseri. 22.15: Radyo salon E k · 50 ) 
ork.estrası. 23: Duyumlar 23.15: Kon· vra ıepetı 25/ 6/ 935 Salı gün\i saat 14 ~ 

serın devamr. 23.45: Fransızça ve Al- Maden kalemliJC 300 : ), 
manca duyumlar. Yazı makine fırça11 250 : >: 

175 Khz. IOSKOVA 1724 m. ,. • · · • • · • • 
17.30: Parti yayımı. 18.30: 1\fosko- Yukarıda nev ı ve mıkdarları ya;ıııb levazımı kırtuıyenın het hır kalemı ayrı ayn pazarlıkla satnı 

va operasından 'erilecek piyesi röle. alınacaktır. Pazarlık hizalannda yazıh aün Ye aaatte Cibalide levazım ve mübayaat fU})esinde icra: kı-
22: ekçe yayım. 23.05: İngilizce ya - lı ~ d t 1. 1 1 ·· · · la k · • b ·· lık · · d · luna yını. 21.05: Almanca yayım. naca6 m an a ıp o an arın numune Ye teaiü an ma ıçan er ıuıı ve pazar ıçm e tayın o o 

PARlS Ki A DALGAI,AR: müddette % 7,5 muvakkat güvenme paruiyle 'birlild. !evazr.n ve mübayaat !ubesine müracaatlan. 
6: (25.60 m.) Plfık. 6.45: Duyumlar · (2774) 

borsa. 13: (19,68 m.) Duyumlar, bor· · 
sa. 13.30: Liyondan konser. 14.30: İn· \ ~ 18 - 5 - 935 tarihinde pazar hir yapılacağı ilin olunan Cibş6 
gilizce duyumlar. 14.4-0: Sözler. 1;;, Y E H I ı\1 fabrikaaı aıu-ıb"r 5 - 8 - 935 an nüne rastlayan ,.~r•amba günü sa.ı 
15: Sinema bahsi. 15.30: Tiyatro ya- ADOLU ~:s- 5 ·- :r- : 
yımı: "La Parisienne,, ve "La Gram· AN · 14 de bırakıb\ııftlr. fıteldiler 300 lira güvenme paraıiyle birlikte Ci· 
maire,. adlı birer perdelik iki piyes. KUtUphaneal balide alım satın komiayonuna- ge lehilirler. (2931) 
18: <25.23 m.) duyumlar. borsa -
Sözler. 19.30: Konser. 20 . .'JO: Sözler. 
21: Duyumlar, borsa, 21.30; Konser. 
(röle). 23.45: Sinema bahsi. 

90ıı Khz. HAMBURG 332 m. 
21: Duyumlar. 21.15: Gençlere u . 

lusal yayım. 21.4Ş: KöyJU yayımı. 22: 
Uluslararası Müzik şenlikleri. 23: 
Duyumlar. 23.25: l\lüzikli program 
arası. 24: Büyük operet popurisi. 

6 HAZIR~1N P RŞEM BE 

JSTANBUL: 
18: Almanca ders. lS.30: Sahne 

musikisi. (plfil<). 19.30: HaberJer. 
19.40: Gitar solo (l\lario Farodi tara-
fından). 20: Sağlık ve soysal yardım 
bakanlığı namına konferans 20.30: 
Ay tango orkestrası. 21.15: Son ha • 
herler ve borsalar 2L30: Radyo or • 
kestrası. 22: Radyo caz Ye tango or • 
kestrası ve Avni şan. 

823 Khz. BUh~EŞ. 364 m. 
13 -15 Gündüz plak yayunı (plak 

ve duyumlar). IS: Radyo orkestrası. 
19: Duyumlar. 19.15: A.kşam konseri. 
20: Sözler. 20..."0: Plilc. 20.45: Sözler, 
21: Vngncrin ''Götterdnemerunmg,.. o· 
perasr. Clstirahatlerde duyumlar). 1 

En son: Fransızca ve Almanra du· 
yumlar. 

175 .Khz. MOSKOV,! 17.21 m. 
17.30: Massenet, Offenbach, J. 

Strauss, Suppe ve sair bestekarların 
eserlerindea opera ve operet parçcıla· 
rr. 18.30: Popüler solist çalgı 21: 
Konser. 22: .Almanca yayım. 2.3.05: 
Fransızça 2'&.0:>: İspanyolca. 

PARlS KISA DALGAL~R: 
6: (25.60 m.) Plflk. 6.45: Duyumlar 

borsa. 13: (19,68 m.) Duyumlar, bor· 
sa. 13.30: Tuluzdan Konser nakli. 
14.30: Ingilizce duyumlar. 14.50: Spor 
1'ÖZ1er. 15.30: Şarkılr konser. 18: (25. 
23 m.) Duytımlar. borsa. 19: Sözler. 
19.30: Şarkılı konser. 20.30: Sözler. 
2l: Duyumlar, borsa. 21.30: Röle. 

904. Kahı. MAHB'URG 332 m. 
20.10: Şen müzik, 21: Duyumlar. 

21.10: Dans. 23: Duyumlar. ,23.?)· 
Dansın sürümü • .24: Yeni müzik. - · 

7 HAZiRAN CUMA 

lSTANBUL: 
18: Dans musikisi. (Plaklar). 19. 

80: Koncagill:an şan piyano ile 19. 
50: HaberJer. 20: Kem.an solo Nejat 
tarafından 20.30: Havaiyen gitar Bay 
Siret ve arkadaşları tarafrndan • .:n: 
Bayan Babikyan şan piyano ile 21,20 
Son haberler 21.30 · Radyo caz ve 
tango orkestrası ve Bayan Birsen. 

823 Khz. DO.KREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gttndüz yayımı (pl&k ,.e 

duyumlar). 18: Radyo o.ckestrası. 19: 
Duyumlar. 19.15: Hafif orkestranın 
devamı 20: Sözler. 26.20: Plak. 21: 
Söztı::r. 2Ll5: Senfonik konser. 22: 

Dün ve Yarın 
KUlliyatt 

Vakıt Neşriyatı 
nın aabt yeridir. 

Sözler. 22.l:l: Konserin devamL 23.45 
Almanca ve Fransızça duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA 1721 m. 
17.30: Parti yayımı. 18.30: Revo • 

1 ü.syon şarkıları. 19.30: Karqık mu ~ 
sikili yayım. 22: Çekı;e yayım. 23.0:>: 
tngil\zce. 24.05: Almanca yayım. 

PAR1S KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) PJilk. 6.45: Duyumlar 

borsa. 13: (19,68 m.) Duyumlar, bor
sa. 13.30: Kom;er (Röle). 14.40: tnıi· 
lizce duyumlar - Sözler. 15.30: Ha -
fif musiki. 18: <25.2.3 m.) 18: Duyum· 
lar, borsa 18.4.S: Sözler. 19.30: Karı • 
şık konşer. 20.30: Sözler. 20.'5: Mi • 
zah. 21: Duyumlar. bonıa. 21,30: Jlö. 
le. 

904 Kit& HAMBUB.G 332 m. 
21: Duyumlar • .21.15: Alınan dans 

,.e marşları. 22.30: Ulusararası mü~ 
zik şenJikleri. 23: Duyuınlar. 23.25: 
Müzikli p~ram arası. 24: Şen mü • 
zik. 

8 HAZiRAN CUMARTESi 

82.3 Khz. BOKRE§, 3ôt m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı. 18: 

Ashker mtzıkası. 19: Duyumlar. 19. 
1;;: Asker mızrkaşının dev,amL 20: 
Sözler. 20.20: Romen musikisi plak -
Jarı 20.45: Sözler. 21.05: Koro heyeti 
21.3:J: ~özler. 21.s; : Radyo ork~nt· 
sı. 23: Duyumlar. 23.15! Konser nak· 
Ji. 23.45: Fransıua ,.e Almanca du , 
yumlar. ~ 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
18.30: Senfonik konser. 19.39 Y eal 

Sovyet şarkılarL 21: Senfonik kon -
ser. 22: .Almanca yayım. 22.05: Fran· 
sız.ca. 24..0:>: Iı:ıvesçe yayım. 

PARlS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) t>lik. 6.45: DuywaJar 

borsa. 13: (19.68 m,) Duyumlar, bor.· 
sa. 13.30: Bordodan konser. 14.30 

İngilizce duyumlar - Sözler. 1~: 
And.te Delmon cazı. 18: (Zi.23) 1)11 • 
yuınlar. borsa 19: Sözler. 19.30: Kon
ser. 20.30: Söıler. 20.45: Duyumlar. 
21: Duyuınlar. 21.32: Böle. 

9tıl Klız. HAMBURG 002 :m. 
20: Kaı:ıp konser 21:: D•YllJlllar .. 

21.10 :"Der Postillon von Lonjumea11. 
adlı 2 perdelik opera .• 23: DuyumlRT. 
23.z,ı>: Musikili progmm arası. 21: 
Dans ve şen parçalar. 

1 
fst. Levazım ~mlrll§I Satın 
Alma Komlayonu lllnlar1 

1140 ton g\b'aen odunu 13 - 6 

Denizy 
iŞLETMESi 

- 936 perfelDbe pnü ıaat ıs~ Acenteleri: Karaköy - Köprttbaf 
Tel. 42.182 • Sirkeci .Mühürdar: zad 

da kapalı zarfla abaacakbr. Tu ~11-- Han telefon: 22740 --~ 
min bedeli 9918 liradır. lıteklile 
rin §&rtD&lllUİni görmek üzere 
her ıün öileclen nvel ve ekailt · 
meye gireeeklerin 743 lira 85 ku
ruthık ilk teminat mektup vey• 
makbuzlar,iyle telillf mektupların? 
belli aaatten b.ie aeat en-el Top 
hanedt!l Satma.ima komİ970Duna 
vermeleri. (979) (293&) 

• • • 

MERSiN YOLU 
lNEBOLU Vapuru 2 Hazi, 

ran PAZAR günü saat 10 ds 
Mer.aine kadar. (3034) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 1 Hazirsıı 

CUMARTESİ günü saat 17 de 
Dikiliye kadar. (3033) 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 2 Hazirş 

PAZAR günü saat 20 de RizeY 
kadar. (3035) 

36 ton patatea ıs - 6 - 935 
cumartesi sünü saat I 4,30 da aç•lf 
ektilıı.se ile alınacakbr. Tahmin 
bedeli 2160 liradır. lsteldilerin 
tarlna~eaini görmek üzere her 
ıün ve $ail~e gireceklerin 162 iİll __________ .,.. 

lira ilk teminatl&Tiyle- belli aaatt• KiRALIK ve SATILIK 

Tophand~ Satınalma komisyonu Kiralık ve satılık yalı - bet 
na relmeleri. (987) (2937) oda, mutfak, elektrik, ıu, kayı1' • 

• • • banesile gayet kulanıılı ve eh•" 
50000 adet limon 13 - 6 - fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni -

935 perıembe aünü aaat 14 de a · köy Ayanikola caddesi poliı Jel' 
çık eksiltme ile afuıacaktır. T ah - ra-kolu yakininde No. 185. Ha_, 
miıı bedeli 875 liradır. isteklilerin karı11ında manifaturacı bay tı.ı
!&rtnameaini aörmek üzere her müracaat. 
gün ve eksiltm~e gireceklerin 65 ------------_./. 
lira 63 kul'\lfhık ilk teminatlariy!e ___________ .., 

belli saatte T oplianede Sahnahna Göz Hekimi 
komiayonuna ıelmeleri. Dr. Şükrü Ertan 

( 977) ( 2938) Büılli, Ankara caddai No. e8 
,,. . • Telefon: 22586 

ıs 6 Sah günleri meccanendir .. 
20 ton kuru soğan - -- 7 

935 cumartesi günü ıaat t 4 de a. ------·- ":·" =::=·.:"'... • ,t 
çık eksiltme ile alınacaktır. Talı- - -935 cumartesı guau saat 14 
nıin bedeli 1000 liradır. lıtektne- da açık eksilbne ile al~ 
rİ.Jı prtnameaini gamıek üze:'e Tahmin bedeli 3045 liradır. t_.11' 
her ıün eksiltmeye gjreceklerin lilerin ıartnameyi görmek iiS~ 
75 lira ilk teminatlariyle belli a&· her gün öğleden evvel ve ekJilt 
atte Tophanede Sabnahna komn meye gireceklerin 228 lira 38 1'd: 
yonuna ıehneferi. (978) (5f9) ru§luk ilk teminatlariyle belli ,., 

••• • • • atte T oph~nede satın.alma kotı11 

87000 kilo meıe kömürü S--6 yonuna gelmeleri. (2846) 



_Deuıeı nenıiryolları ue linıan ıar1 ısıeıme Umum i~aresi ilôlnarı 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi: 
Ankara iıtasyonunda yeni yapılacak gar binası ile gazino bina 

•ın1n bütün tesiıatiyle beraber intaıı kapalı zarf usuliyle eksiltmey" 
konmuıtur. 

1 - Bu inıaatın ketif bedeli 789309 lira 55 kuruıtur. 

2 - Bu it için isteklilere veriJecek evrak ıunlardır: , 
A - Eksiltme ıartnameıi 

B - lnıaat projeleri ve sondaj kesimleri 
ıf C - Tesisat avan projeleri "Kalörifer, sıhhi tesisat, elektrik 

hava gazı 
D - Fenni ıartname 
E - Ketif hülitası 
F - T eıisatlar ıartnamesi 
G - Taksimat cetvelleri 
H - Mukavele projesi 

l - Umumi ıartname 
istekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kurut kartıhğınd.:> 

Devlet Demiryollarının Ankara ve Hııydarpaıa veznelerinden alabi 
lirler. 

3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine gelen pertembe günü saat 
16 da Ankarada Devlet Demiryol ları Yol ve Mebani dairesi binasın· 
da toplanacak arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ektiltmeye girebilmek için isteklilerin apğıda yazılı temi 
llat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon reiıliğine vermjş 
01ınaları lazımdır. 

A - 2490 No. lu kanunun 17 nci maddesine uygun 35322 lira 38 
lcuruıluk muvakkat teminat 

B - 2490 No. lu kanunun tayin ettiği veıikalar 

C - Bu kanunun 4 üncü caddesi mucibince bu ite ginneğe k" 
tıunj bir mani bulunmadığtna dair beyanname 

D - Şimdiye kadar asgari 50 0.000 lira kıymetinde ve mimari 
kıymet itibariyle gar binası ayarmda tek bir bina inıa etmit olduğum• 
dair Naha B,_kanlığından musad dak ehHyet vesikası 

5 - Teklif mektupları ihale günü ıaat 15 e kadar makb~z mu 

~bilinde komisyon reiılifine verHecektir. Poıta ile gönderileceı 
~tktuplarm nihayet bu saate lclldar komisyona ıelmiı olması la 

dır. (2726) 

Muhammen bede)l 10440 lira olan ve 775 tonu tamamiyle meşe 
385 meıe çam veya gürgen olabilecek cem'an 1160 ton odun 17 - 6 

:- 935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada 
tdare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin 783 lira-
lık muvakat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu-

llun dö~düncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bulun· ----
1'ıadığına dair beyannameyi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 ~ 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
. Buna dair şartnameler parası'l: olarak Ankarada malzeme daire· 

'
1nde ve Haydarpaıada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir . 

.. - (2949) 

Şirketihayriyeden: 
Bundan böyle Pazar günleri 

Cuma tarifesi, Cnma günleri de 
adi günler tarifesi tatbik oluna
caktır. 

~-~~-- mmmm~ ıımııı~r ı~m~mıın miiımı~ı~ı~ııı 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 -~ 

~' :c. •• ~ •, 

Yeni çıktı 
KANTTAN PARÇALAR idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~~-~ 

TUrklyedeki Şubeleri : ~~ Bay Emin yazmıt oldu-
. lst b J ( G ı · t y · C ·) e:_ : · ı bu kitap, lstanbulda Va-an u , a a a- enı amı § . • . . • d v 

I;~ .~ .:ıt kutuphanesınde, taıra a a-
lzmlr, Mersin ~ .. :t kitap bayilerinde satılır. 

Yuoanlstandakl Şubeleri : ~ ~ Temiz b.ir bask~ ile meydana 
SeUl lk Ati Pi lf~lı~ gelen bu kıtabın fıyatı yalnız 25 

n . na . re & 1 a kurıqtur. 
Her nevi Banka muamelatı. ~· :_J ... ---. -. •.---~ 

•mıııı~~mmıw~~m ı~~mıı~ıım~~rıııı ~m:ııı~ınıııı~ıııooıı~ııııııı ıııı~ııı~ıııı~~ıııı~~ııııı~ııı ~ıııı i!ll:.ıi~: .. ı , 11 
'
1 ~· zıya 

" k "F b ., l u M .. d .. ı··.., .. d AR 1 s T o s erı a rıKa ar . u ur ugun en; META Fi z i K 
lit Matra imali için lazım gelen makine ve teçhizat siparit edileceli Birinci Kita~ 
l'İ •• Mütehassıs firmaları temsil eden alakadarların vekaletnamele 
hitıt hamilen bu husustaki teraiti anlamak üzere 6 Haziran 935 tari 

1

. Fiatı 4o Kunış. 
~ ~e kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen §Ubesine müracaat et VAKIT Matbaası lstanbu] 

e eri. (2904). 

TC!J Q. KiVE 

l\RAAT 
6ANKA51 

·DAOA 
BiRiKTiOE.N 

~ !:=. ' 

RAl-IAT-~ Ol;Q 
111111 ıı ıııııı1111111ııımıııı11111111ıııııı ıı ıı ııı ıııııuınııııııını 111 """"111""""""•llltllliu11ıı•11eııtt111111J1""""""nıuıııınmııı111nıııııımııııw 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

lerle( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardır •.. 
-. ......... -._ .............. , ... , ...... nııııı111111ıııııııııı111ft111ıııııııınuıu1ıııııııııııııu1 ııırıı111 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meş~1ur Rasin Külliyatınan dördüncü ve son . cildi çıktı. Ter· 
cüme, üstat H. Naıımındır. Bu büyük bir irfan mahsulü ve 
zorlu bir himmettir. MIUercim her iki dile blltilo inceliklerile 
Adeta hikim bir halde o!duğuodan ber dört cilt birer abide 

tetkil etmiştir. Tebrik •e tavsiye ederiz. 60 kuruş. 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe •erilmesi lizım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yaz&ları muntazaman takip etmek iste· 

yenler mOahasıran S PO R P O S TAS 1 nı okumalıd rlar. 

Her yerde fiah 5 kuruıtur. mutlak okuyunuz. 

Neıriyat Müdürü: 
REFlK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
YAKIT Matbaası - lıtanbıa 



Galatasaraylılar bayramına aid resimler 

Muhtelil yılların ine mnları 6i.raratla 

Ga atasaraylılar dün 
"P·ıav,, bayram arını 

böy e utlula lar 

.. Büiµll ~oeiikltir lop_ öY.ıtUY.,orlar, '(X iı,aretli Bay Rüıen Eırj)' 

~l 

Cümhuiiyet abUleiine ~elenk ltonuluyor . ' 

Galata.arayın meı1iur ·trampetçiıi 
'Ahmet "Ağa,, dünkü törende 

yıllarca evvel olduğu gibi 
trampetini çalıyor •• 

· Dünkü atletizm hayra

1 
1 

• mına aid resimler 
.. 

~ . ' ~ .. ~ •' , . ~ *:-: ~ 
'+ ~ ,, ' ' 

}! ' .·', ,· 

· · '100 metre 'llotıırütila bitif . ' 

Beklediğiniz şık, ucuz 
ve ağır ipekli kumaş

lar da geldi 

En son moda 
renklerde 
yüzde yüz 

tabii ipek 
Kumaşlar 
giymek isterseniz 

Sümer Bank 

r 
Bllyllk ~ar •ill.elt oymiyorlar1 ipeklileri bu arzunuzu yerine getirir 


