
Recep Peker geliyor 

' Ankara, 21 (Kurun) - C. H. 

rP. genel sekreteri Bay Recep Pe
ker, bu alqamki trenle lstanbula 
aitmi§, Bakanlar, Saylavlar tara· 
Jrndan uğurlanmııtır. 

Sayısı ı5 Kuruş 
Bir Gece Yarısı 

iki . yıldızla 
konuşulanlar! 

18 -1 inci YIL o ~AYI: 6268 -2oq • Cumartesi 22 HAZiRAN ( 6 ncı ay) 1931 
- Yedinci sayıfamıza 

baki.nız -

S· yıllık bir Hava .Pla;nı vaptı 
Yüksek ·· dafaa Meclisi, Hav Or zu artır y 

ye i yaraçlarla teç iz em "e arar verd· 
-------------:--- · Ankara, 21 (A.A.) - BlLDl RIC : ı rek bunun için üç aenelik bir plan kabul etmif ve va.sıtalartnı hazır 

ve en 
Atatürk'ün sesi Yükaek Müdafaa Meclisi, ismet lnönü'nün bQ§kanlığınclcı 19, 'lamı§tır. 

k At 
20, 21 Haziran günlerinde toplan mı§ ve memleketin yük•ek mü.da- . Yüksek Müdafo-a Mecliai, milli aelerbcrlik i§leriyle ayrıca me§· 

Dünkü gazeteleri okur en a • f · l l t 
t
·u·rk'ün sesini duyduk. Onun her ,.a.' . '!"'meselelerini tetkik etmiştir. Me cliı, her §eyden evvel hava tehlike- gu 0 muş ur. 

· k En nihayet, Hariciye Vekili devletin harici vaziyet ete emniyeti· 
kit olduğu gibi i~tcn gelen, yüreklcr.c sıne ar§ı vatandaşların her taraf ta gösterdiği ilgiyi §Ükran ile gör-

'k t .. ni ve ıulhün muhalazaıı irin Tü.·kiycnin arsıulusal al.andaki elbirli· ".;;l 'yen sc ·ini Dir Amerı an gaze ecı- .. v t h . t. k b .. .. l k d . . . :r 
l:s ı · d.. b muş e va anın ava emnıye t anca utun u uıun ya ın an ıştıra- .g"'ı' ralı~malarını ı'zah e'-'l 1:mı· ~tı' •. Einin kalemi ile bütün unya asınına . • . :r :ı ,, ... :ı , 

yayılarak oralardan. 'l'ürk gazeteleri! kıyle temın olunacağını kaydetmiştir. Yükıek Müdafaa Mecliıi, ha1v:ı• Yüksek MüdafC!-.:ı Meclisi, ıorı bah!Jrcla mutat topfontııını yd:pİnalı 
nin sütunlarına yankı <akis). ' 'eren ordusunu artırmaya ve en yeni ya raçlarla techiz etmeye karar vere- üzere görüşmesine niha}ct verm€~tir. 

sesini. Karanlıklar içinde inliyerek =::==::~======================================================::;.:=::;:============ 
kendilerine kurtuluş bucağı arıyan 
uluslann yollarını göz kamaştırıcı 
bir zeki projektörü ile aydınlatan se· 

.ınL 
1 Atatürk ne vakit önderlik sesi?i 
yükseltirse Türk ulusuna .kutlu bır 
müjde getirmiştir; yahut hır zo:.ıuk: 
tan kurtulmak için gidilecek yonetı 
(i8tikameti) göstermiştir. Bu kere ise 
bu önderlik sesi yalnız Türk ulusu 
için değil, bütün insanlık için yükse· 
liyor, bütün insanlarla beraber onla· 
rm başındaki önderlel'e yol gösteri • 
yor. İnsanlığı harp afatından kurta· 
rarak barış içinde yaşatmak için nasıl 
hareket etmek lazımgeldiğini anlatı • 

" Habeş hükiimeti yeni ilr'anda Lir lnyınç teşeb
bir nota ile Italyayı büs~ .meyd~na . ~ı~arıldı 

protesto etti · f 

Şehinşahı Öldürme/( 
hükumeti devirmek 
1sii9enler asıldılar 

yor. 

Yunanistanda isyan çıkaran asker 
ı ve subaylar Habeş ordusuna gir~i~! 

Şüphe yok ki her ulusun JyiliğI, 
r:ıhatı, \'arlığı kendisi igin yararlı bir 
ii11<lcr hulabilmektedir. Fakat önder 
cJ:u·nk bir ulusun başına geçenler ya
l'ilıcı ·ah'n~ (pcyganıbor) d:1 olabilir .. _ 

u tur yalancı siyasa yalvaçtan 
~ alnız kendi ulusları i~in değil, başka 
insanlar ve ülkeler i~in de bir tehlike 
olurlar. İ)'te Ulu Önder Atatürk 
Amerikan ı;azctecisinin eliyle dünya 
basınına. yaymış olduğu sözleri ile 
bugün insanlığın böyle bir tehlike kar
şısında bulunduğunu göstermiştir: 

- "Harbin ciddiyetini nazarı dikka· 
tc alnuyan bazı gayri samimi önder
ler taarruzun vasıtaları olmu§lardır. 
Kendi kontrolleri altında olan millet
leri, milliyetçiliği ve an'aneyi yanlış 
bir §ckilde göstererek ı·e suiistimal 
ederek aldatmışlardır. Buhranlı saat· • 
lerdc hercümerce mcini olmak için 
kütlelerin kendileri karar ı·ermeleri 
ve mes'uliyet mevkiini yüksek a/ılci.k-

Habe§ hükumetinin ileri gelenleri biraraJa; ayakta direğe 
dayanmıf duran, Habeıiıta nın Dııiıleri Bakanıdır 

- Yazı.sı 10 uncu sayıfamızda 
lı, vicdanlı insanların eline vermeleri -=========================================== 
zamanı gelmiştir.,, 

Demiştir. 

Fakat bu yolda hir yalancı siyasa 
yah·acı ile aldatılmış olan uluslar 
hakikati çok kere büyük bir yıkımdan 
sonra anhyabilirler. Şu halde yalancı 
önderlerin tehlil~elerinden kurtulmak 
için aldatr1mış ulusların hakikati 
kendi kendilerine anlamalarını bek • 
Jemek de doğru değildir. Çünkü bir 
kere harbin patlaması başka za,·allı 
ulusların da yıkıma uğraması demek· 
tir. 

Harp halinde insanlığın kurtuluş 

yoluna gelince, Atatürk hunu da gene 
şu önemli sözleri ile göstcl'mi~tir 

- "Eğer lıarp bir bomba gibi pat· 
larsa milletler harbe mani olmak için 
silahlı mukaııcmt•tlcrini ı·c mali kud· 
retlerini miitcarrıza karşı birleştir • 
mcktc tereddüt etmemelidir. En seri 
ve en müessir tedhı'r mulıtemcl bir 
mütcarrı:a, taarruzun yanına kal • 
mıyacağını açıkça anlatacak beynel • 
milel teşkilatın kurulmasıdır.,, 

ASIM US 

Bay Muammer Eriş 
Ankara, 21 (Kurun) - lş Ban· 

kası gene] direktörü bay Muam • 
mer Eriı, yarın lstanbula ve bir 
müddet sonra oradan Avrupaya 
aideceklir. 

Süvarilerimiz ı Birinciler 
Budapeştede birincilik, 
ikinc~lik ve sekizincilik Okullardan en iqi derece 

kazandılar ile çıkanlar 

Bir aüvarimizin muvaffakıyetli 
bir atlayı§ı 

(Yazısı 9 uncu sayıfada) 

Yeni Moskova elçimiz 
Ankara, 21 (Kurun) - Yeni 

Moskova elçimiz bay Zekainin 
pazardan aonra yeni vazif eıinP 
doğru yola çı! . .::.cağı sanılıyor. 

Brıyan Lilli Bayan Stilyanu 
Bu yıl liselerden Ye orta okullar • 

dan en i)·i derece ile çıkan gençleri 
yurtda~larımıza tanıtmak için fotoğ
raflarını basıyoruz. ~imdiye kadar 
Vefa, İstanbul, Darüşşafaka, Pertev • 
niyal, Galatasaray, I\abataş, '-e Hay
darpa:;;a li~elerind('ıl en iyi derecede 
çıkan tarın fotoji' raflarını koyduk: hu. 
gün de Alman li ('.;;inden .en iyi dere· 
ce ile {ikan genı:lerin foto"'ra!larını , 
koyuyoruz. Bu okulun lise kısmını en 
iyi dt•rccedc 1, i:ircn Bayan LiJli Ka • 
puano"dur. Okulun orta d('rcccde olan 
Ticaret l\ıısnımı en i:·i Mreccdc bitiren 
Bayan Sti1.r:ınu Arika'dır. 

KenrlilA~ini ku•ıuıa~·ız. 

Tahrandan Mısır gazctelerint-
yazılıyor: 

lran hükumeti, bir yandan ş, ' 
hın kendisine, diğer yandan hü· 
kumete ait olmak üzere büyük bir 
kıyanç (suikast) t~ıebbüsü ortay-ı 
çıkarmıttır. Bunu tertip edenler 
timdiki rejimi deği§tirmek istiyor. 
la.rdı. 

Hüktbnet hemen harekete geç 
mit bütün suçluları yakalamı§tır. 
Bunların arasında yarıresmi sayı 

lan ''Şafakı Surh,, ve ''Teceddüd:ı 

İran,, gazetelerinin sahipleri bu
lunmaktadır. Hepsi öl~m cezası 

(Sonu Sa. 10. Sü. 4) 
lran Şehinıahı Parl~mentoda 

açılı§ söylevini verirken 

Bütün yurtdaşların hava tehlikesini bi
lenler kurumuna üy~ ~azılmaları lazım .. 

Hava tehlikesi, bütün dünyada her ı 
gün daha fazla artan hir endişe ile 
artmaktadır. Bu arada Türkler de 
keneli toprnklarmı korumak mechuri
yetindedirler. Hamdan bir ülkeye ge
lecek harp uçakları zararlı ku~lar 
i~in olduğu gibi bir <korkuluk) ile at· 

latılanıa7H Harp u~aklarının gene ay
ni .,ckilde harp uçakları ile 1..nrı;.ılan· 
ması, bunun için büyük ,., küçük bü· 

tün yurtdaşların hava tehlikesini bi· 

!enler kurumuna üye yazılması la -
zırndır. 
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B. Eden Musoliniye deniz 
uzlaşmasını anlatacak 

Kültür Bakanlığında çalışma programı 
Ankara, 21 (Kurun) - Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan, ye

ni bir çalışma programı hazırlamaktadır. Bu program Bakanlık mer· 
kez büroları içindir. Söylenildili ne göre, program altı aylık olacak· 
tır. 

Bakanlık, ilk, orta okulların öğretmen kadrolarını da glSaden 
geçirmektedir. Bu yıl, noksan ilk okullar kadro\arı, öiretmen okul• Eksperler A · uluslar larını yeni bitirecek gençlerle doldurulacaktır. Bunlar için, ilk o • lmanqanın kut.ma genel direktCSrlüğü şimdiden tedbir almaktadır. 

A iman denz2. yapıları Bu yıl 800 kadar yeni öğretmen, kardoya alınacaktır. 

p~ogramını yedi yıllık sosqetesine dönmesi Baymdırlık, Tarım, Adliye bakanları 
bır devr~ye ayıracaklar L d 21 (AA) D l' T 1 f d w •• Al Ankara 21 (Kurun) - Yakın da Bayındırlık Bakam Bay Ali L d (A A ) B M on ra, . . - ey ı e gra ın san ıgma gore, man- , . . 
.. on ra, 21 : . - . uso- ı yanın Uluslar Sosyetesine dönmesi dün B. Baldvinle B. Ribbentrop Çetin.kaya'nın Afyon, Antalya l aparta taraflarını, Tarım Bakanı • 
lıru, B. Eden, Parıs kor.tu§maların· d .. .... 1 .. .. mn Orta Anadoluyu Adliye Bak anının Batı ilbayhklarını ve Sıvaı 
dan sonra. deniz meseleleriyle ha arasın a goruşu muttur. .. t · fi kl ' · .. 1 T 

.. .. Gazete, Almanyanın !U ıartlar la Cenevrcye donmeye hazır oldu aı a arını gczece erı ıoy enı ıy or. 
va yardım anlaşmasını goruşmeoic w .. l k d' . Gene &öylenildiğine göre, Baş bakan ismet lnönü'nün Doğu ge • .. R l . . k b I gunu soy eme te ır. b 
u~e~·e ;rr;:a g~ m~sını l' 8, u tt- ı _ Bir Batı hava andla§ma sının sonuçlandırılması. zisinde iç işleri Bakanı Bay Şükrü Kaya da eraber bulunacaktır. 
~1

1? ır. A. l en,d · . usol ınıye n· 2 - Loko.rno andlaşmasını imza eden devletler tarafından iki 
gı ız - man emz an aşmasını L '- d 1 .. · w k'l · h d k . taraflı andlaşmalarm o..:arno an aıması uzerıne yapacagı et ı e,. 
ıza e ece tır. h 1 . · · • h ·1 • ak unda güven verıcı 1 Za at ven mesı. Fransa ve ltalyayı özgür h:ı . 

Deyli Telegraf öteyandan, ha va bakanının, hava yapıları prog-
reket etmek fikrinden vazgeçir · ramını ayğutlamaya (tAtbike) ha! tadığını yazmaktadır. Hakan, 150 
mek için İngiliz ve Alman Eksper -

uçağın hemen yapılmasını ısmarlamııtır. Muharebe uçaklarının sür'a-
lerinin, Alman deniz yap•ları prog- ti iki seneye kadar, ıaatte 240 mil den 275 veya 300 mile çıkarıla· 
ramnıı uzun bir devreye ftyıracak- cakhr. 
lan umut edilmektedir. Bu ilgi i
le yedi ıenelik bir dev~eden bah· 

Ankarada kurulacak 
yeni fakülte 

Ankara, 21 (Kurun) - Dil ve 
tarih, coğrafya fakültesi için, Kül· 

tür Bakanlığı, kadro ve talimat • 
name hazırlamağa başlamıştır. 

Fakülte için ayrıca bir bina temi

nine çalı!ılmaktadır. 

Ankarada yakalanan ko
münistlerin duruşmaları 

Ankara, 21 (Kurun) - Anka • 
rada komüniıtlik ıuçundan dola • 
yı geçenlerde yakalanan Ruıon 
Zeki, Haıan İzzettin, Abdürrah -

ıedilmelttedtr. Ncisyonal - Sosyalist partisile Çelik 
Londra, 21 (A.A.) - lnıiliz - k Kamutay büroları 

Alman deniz andlaımaıını ince- mİğferJiler arasında anlaşmazlı Ankara, 21 (Kurun) - Kamu-

man, Eyüp, Necmi, Muzaffer, Dur
ıun, Hamdi ve Muammerin bu • 
gün ıaat 10,30 da Ankara alır ce· 
2a mahkemesinde ilk dunı!maları 
yapılmıt vea iEadeleri alınmı§tır. 1 

Arsıulusal turizm 
kongresi 

leyen Timeı ıazeteai diyor ki: Münih, 21 (A.A.) _ Havaı ayları bildiriyor: tay büroları eldeki işlerini bugün-
"lnailiz hUk6meti, yalnız lng!- Münihteki Nasyona! - Sosya H .t partiriyle Ç~lik Miller teıltila• lerde bitirecekler, bir temmuzda 

liz. Alman deniz ilailerini düzelt- tı arasında ağır bir an!aımazlık patlak vermiştir. bir ay tatil yapacaklardır. Tatil a
mele için defil, fakat Baldvin'nin Çelik Miğfer teşkilatının bir toplantısında harp malullerinden yında, her bürodan bir İfyar nö· 
dedifi ıibi, Avrupa deniz ıilihla- doktor Hail, bir ıöylev vererek, biraz daha tenkit özgürlüğü istemi' betçi kalacaktır. Bürolar, ağuı • 
rını genel olarak azalt:nak için e- ve Nazi partiıinin bazı elemanlarının radikalizminden ıızlanmııtır. tosta çalıımalarına koyulacaklar-
line dilten fıraattan iıtifade et- (Şikayet etmittir.) d 

Ankara, 21 (Kurun) -Aldığım 
haberlere göre, gümrükler umum 
mUdür vekili Bay Mahmut Ne • 
dim, 10 Eylulde Macariıtanda 
toplanacak olan anıuluıal Turizm 
konıreıinde memleketimizi tem • 
ıil edecektir. 

mekle pek doiru bir hueket yap· Bavyera lçiıleri Bakanı, Çelik Miğfer tetkilitının her türlü kına-
ır. 

Bir hapisane kaçağı 
yakalandı 

mııtır. vını '(faaliyetini) yasak etmiıtir. Sanıldıfına ıöre bu anJft9mazlık 
Eier Franıa 1934 Niıanında B. Hitlerin karıtmasını gerektirecek kadar tiddetlidir. 

Hitlerin anera••inl (teklifini> ka
l>ül etmit olsaydı buıünkü durum 
çok daha iyi olacakb. 

P.ı-iı, 21 (A.A.) - Gazetelere 
ıöte lnailtere hilk6meti, elbirliği 
ile daha arkı çalıtmak hususund& 
yeni bir önergede (teklifte) bu • 
lunmalığı takdirde Almanya ile 
ayrı olarak yaptığı anlaşmanın 

etkisi (tesiri) Edenin Parise gel 
meıiyle yatıımıı olmıyacaktır. 

Pöti Parizyen gazetesi diyor 
ki: 

Görünüıe göre Fransız diplo -
maıiıinln preneipi deiitmiye • 
cektir. a Şubatta yapılan prog -
ramın yalnız bir k11mı taptana · 
maz (tatbik edilemez} B. Eden, 
evveli ayrı olarak bir hava and · 
laımaıı önergelediii takdirde 
Franıa ile İtalya buna yanaımıya-
caktır.,, 

Atatürkle Jsveç kralı 
arasında 

Anma, 21 (A.A.) - Javeç 
Kt•lı Beıinci Guataf'm doğumu
man yıldönUmünden iltürü Aü· 
tUrk ile Kral araaında karı ılıklı 
çekilmiı telrraflardır: 

Samajeıte Beıinci Guıtaf, lı
veç kralı, 

Stoliholm 

Dolumunuzun yıldiSnümii do
layııiyle MaJeatenize en yürekten 
ıtlen t•brlkleriml aunar •e tah
ıl 'aadetinizle memleketinizin 
aenliii hakkındaki dileklerimin 
llabuUlnU riea ederim. 

KAMAL ATATURK 

Son Ekselans Reiıicumur 
:.\nlıara 

Dojumumun yıldönümü dola
yııiy1e bana bildirmit olduğunuz 
dileklere kartı içten teıekkürleri
min kabulünü rica ederim. 

GUSTAF. 

Küçük anlaşma 
toplantısı 

geri bırakıldı 
Belgrat, 21 (Kurur.) - Yevtiç 

in çekilmesi, kabinede değişiklik 
yapmak iıtemeıinin diier Bakan· 
lar tarafından onaylanmı§ (~e.s -
vip edilmiı) olmamasından ve a • 
rada ayrılık çıkmaımdan ileri 
ıelmiıttr. Dört Bakanın birden çe· 
kilerek buhrana eebep oldulu ılSy· 
leniyor. Bundan baflla ayrıııkla • 
rın (muhaliflerin) kabineye yar • 
dım etmemek karannı vermeleri 
de buliranı ortaya atmııtır, deni • 
liyor. Kabinenin deiifmeti mem • 
leketin içeri sıyuaıında bir deği· 
tiklik yapabilir. 

22 haziranda toplanacak olan, 
Küçük Anlatmanın daimi konıeyi, 
bu buhrandan ötiltU geriye hıra • 
kı1mııtır. 

Belgrat, 21 (A.A.) - B&tha. • 
kan Yevtiç, naibe, gereken karar
ları almak için parlimento duru -
munu incelemek lmklnını vermek 
üzere kabinenin çekiHmini •er • 
mittir. Çekillm kabul edilmittir. 

Bay Yevtiç 

yonuna hareket edeceği ıırada 

Belgratta bay Y evtiç kendiıini te· 
lefona çaiırmıt ve yarım aaat ön

ce çekildiğini bildirerek kendi • 

ıinden Küçük Anlaımanın baıka • 
nı ııf atile, 22 haziranda Belgrat • 
ta yapılacak olan Küçük Anlatma 
toplantııının ıeri bırakılmaaını 
ve bundan bay Beneıin de haber 4 

dar edilmeıini rica etmiıtir. Bunun 
üzerine bay Titüleıko telefonla 

bay Benesle de görüımii! ve dün 
aktam hareket etmemiıtir. 

HUkOmet, yeni kabine kuru • D l t memurları 
luncaya kadar itine de•am ede • ev e 
cekt~:İırat, 21 (A.A.) _ Kabine Aylıkları_n_ı_n_y_iı_"z-de ikisini 
buhranı normal o1aratc ıilrmekte· hava kurumuna bıraktılar 
dir. Birletik ayrıt bqkanf bay Ankara, 21 (Kurun) - Bütün 
Maçek Belırada . ıelmek Uzere devlet memurlarıyla ücretli me • 

Jzmlr, Zl . urun) .._. 

önce Zafranboluda Nazifeyi öl • 
dürdüğünden dolayı 15 yıla mah-

Numaralarımızı toplıyanlara 
Nisanın 24 ünden Mayııın 25 ine kadar okurlar•mıza her 

gün gazetemizin batında baaılı bir ıayılı kupon ıunmu,tuk: . 
Bu kuponlar kes11ip ıaklanacaktı. Keıip saklıyanlara bıldı· 

riyoruz: 
Bu kuponların üzerlerindc~t rakamlara baksınl"'r: 
1911 (Vakıt'ın kumlduğu yıl). 
1923 (Cümhuriyet'in ilan .JilJiii yıl). 

1935 (içinde bulunduğumuz yıl). 
tarihlerinden biri ellerinde midir? 
Değil ise ellerindl' toplanan kuponlardaki rakamların ıon 

rnyılariyle bu tarihleri :ııralamak imkanını buluyorlar ın.ı? 
Yalnız dikkat edUMek iki nokta daha var: 1 - Bır numa· 

1 a iki yerde ve iki defa liullanıl11.nuyacaktır. 
2 - İstediğimiz numaraları bulanların tam ıeriy; ıönder-

meleri şarttır. 'h 
Bu üç tarihten birine uyan veya dedilimiz. tekilde üç tarı e 

uydurulan sayı kuponluını ht~men bir zarfa koyıunlu; ko?u· 
llln kuponların numar•ları yazıh bir pusulayı da bu zufı~ l~:ne 
katmayı unutmaıınlar. Bütün kı,ponları elden ~eya poıta ıle ls
tanbul KURUN,, adresine teılim etıinler. 

Bunun için iki hafta ara veri)oruz. 
Bu arada toplanacak kuponlar arattırılacak, yanlıtları varil 

ayrılacaktır. Dojruları ;çinde: 
Her ü~ tarihi top!ıyana: 
Dün ve Y ann terdim• lrülliyatından 30 ltitlıplık blr takım. 
I lii tarihi toplıyana ~ 
Dün ve Yarın tercüme liülliyatından 20 kitaplık bir tdım. 
Yalnız bir tarih toplıyana: 
Dün ve Yann ter~üme lıiilliyatından 10 ltitaplılc bir talcım 

hediye edilecektir. 
Dileyenler bunların yerine: 
Para alabilir. 

15 lira 
10 lira 

Zağrepten ayrılmıthr. Öğleden 
aonra buraya gelecektir. Kendi • 
sinin kraHılt naipliği kurulu tara
f mdan kabul edileceği sanılmak • 

5 li1a 
murlar, belediyeler ve hususi ida· Eldeki. lruponlariyle tarihleri toplaycanlar, her •e":!e blr~en 
re memurları, bir yıl için aylıkla • fazla olduğu takdirde aralarında lrur' a çekilecek, her 9.IÇ hedıye-

tadır. 
Bükreı, 21 (A.A.) - Bay n -

tületko dün alqam Nikola iıtaa • 

rının yüzde ikisini hava tehlikesi· miz de, kazG11ana veril~celitir. . . • 
ni bilenler kurumuna bırakmışlar· Kuponlarınıza bakmayı ve bu küçük heaap amehyeıını ya-
drr. Bu para bir buçuk milyon li · parak, sonuçları bize bildirmeği unutmayınız. 

rayı geçmektedir. \İıl•lllİl•.I•••••••••••••••••••• 
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Üsküdar Amerikan 
kız ·mektebinde 

Dün on beş bayan törenle 
diploma aldı 

Haziran, okulların sınanç ayl
dır; kimi okullarda sınançlar sü
rerken, kimisinde de sonuçlar n-

1 

lındı, okulları bitirenlere diploma
ları veriliyor. Dün de Üsküdar 
Amerikan kız lisesinde diploma 

dağıtma töreni yapıldı. Törene Is 
tiklal marşiyle başlanıldı. 

Mezunlardan Vahan kızı Meli
ne türkçe kısa bir söylevle toplan
tıda bulunanlara ve kendilerini 
yetiştiren öğretmenlere teşekkür 

etti. Bayan Suzan Amran, "Tür
kiyede yeni kadın,, başlığıyla ha 
zırladığı türkçe, Bayan Didar En. 
lil ııBen bir hoca olursam!,, baş
lıklı İngilizce, İstepan kızı Mari 
"İstanbul üniversitesinin yeni teş. 
kilatı,, başlıklı fransızca etütleri
ni okumuşlar, alkışlarmışlardır. 

Polis haberleri : 

Yaralama ve 
yaralanmalar 

Dün ıehrin muhtelif aemtlerin
de dört yaralanma ve yaralama 
vak'aaı olmuıtur. Sıraaiyle yazı
yoruz: 

1 - Galatada Kalafat yerinde 
Vahanın motör tamirhanesinde 
çalışan Ali sol elinin parmakları
nı makineye kaptırarak yaralan
mıf, Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. 

2 - Aksarayda Arde cadde -
sinde §Oför Avninin idaresindeki 
2250 numaralı otomobil, altmış 

yaşlarında Saime çarparak başın
dan yaralamıttır. Saim, Cerrah
paşa hastanesine kaldırdmııtır. 

3 - Cibali tütün deposunda ça

lışan Nazire, geçimsizlik yüzün
den kocası Mustafa ile kavga et
miş, Mustafa bıçakla Nazireyi ka
ba etinden yaralamıştır. Yaralı 

hastaneye kaldırılmıı, Mustafa ya. 
kalanmıttır. 

Bjr ev daha çöktü 

Türkolis 
lçl~ ve dışta yeni 

örgüt yapıyor 
T urkofisin yeni kadrosu Ba • 

kanlar kuruluna verilmiştir. Bu 

kadronun onaylanmuından son • 
ra, yeni kadroya kimlerin yeni iş· 
lere atanacağı (tayin edileceği) 
belli olacaktır. Verilen malumata 
göre, içte; Samsun ve Karata iki 
yeni kol açılacaktır. 

Dıtarda ise; Trakyada bir 
Konseyye Kommensiyallik kuru -
lacaktır. Şanghay ve Pekin de bu· 
raya bağlı olacaktır. 

Bundan başka, son günlerde 
Filistin ile olan tecimimiz (ticare
timiz) arttığından, Hayfada bir 
sekreter kommersiyallik kurula • 
caktır. İran da buraya bağlı bulu
nacaktır. 

Hindistandan, Türk ürünleri 
(eşya) almak istekleri arttığından 
Bombayda da bir Sekreter Kom -
meraiyallik kurulacaktır. 

Bu sekreter kommersiyaller, 
bulundukları yerde ve ora mınta
kalarını gezerek Türk ürünlerinin 
si.irümünü elde edeceklerdir. 

Nerimanın yaralan
masına sebep olan 

sıvacılar 
Edirnekaprda Hatice Sultan 

mahaUeıinde oturan sıvacı Erzin· 
canlı Rıza ile arkadaşı Kenan, ça· 
lıştrkları evde ihtiyatsız hareket 
ederek on üç yaşında Neriman 
adlr bir kız.çocuğunun ağır ıuret

te yaralanmasına sebep olmuşlar • 
dır. Bu suçtan Sultanahmet birin
ci ceza hakyerinde sorguya çeki -
len iki s:vacıdan R!za alrkonul -
muş, Kenan serbest bmlkılmııtır. 

Bir rumca gazete 
aleyhine açılan dava 
Niko adlı birinin rumca Apo • 

yevmatini gazetesi aleyhine açtığt 
davaya dün birinci ceza hakyerin
de bakılmağa baılanmııtır. 

Niko, matbuat kanununun kırk 
sekizinci maddesine dayanarak 
gönderliği bir tekzibi gazetede 
yazmıyarak halkı kendi aleyhin • 
de hüküm venneğe sevkettiklerini 
ileri sürmekte ve gazete neıriyat 
direktörü Kostantin ile muharrir 
lstef an Papadopulo'yu dava et • 
mektedir. 

Gazete neşriyat direktörü, mev-

REŞAT ENiS 

R GECE 
Konuştu 

o 
1 - Kumarhaneleri, barla· 

rr, umumhaneleri, bin birse· 
fahet ve sefaletile, geceyarı

sından sonraki lstanbulu an
latıyor. 

2 - Bizde hiç de_şilmemiı 
içtimai bir yarayı neşterliyor: ·M Düşmüş erkek çocukların a • 
cındırıcı portrelerini çiziyor; 
bütün iğrençliklerile hayat • 
tarım anlatıyor. 

A 

N 

3 - !Jk defa olarak bir ro-
man içinde, küçük esnafın ya
şayışlarını tetkik ve düşünüş· 
lerini, haleti ruhiyelerini tah
lil ediyor. 

4 - Sizi Tophanenin hiç 
bilmediğiniz, duymadığınız 

yerlerinde dolaştırıyor; kimi 
iyi, kimi kötünün kötüsü, ki • 
mi zavallı yüzlerce serseri ile, 
hırsızla, yankesici ile karşı-

laştırıyor. 

GECE KONUŞTU muharririnin 
aylarca siiren tetkiklerine ve görüş -
terine dayanan bir eser olmak itiba
rile tam realist bir romandır. 

Renkli b~r kapak içinde 2;;0 sayfa 
75 kuruş. 

Basan: İstanbul Semih Lutfi 
kitap evi. 

Ay başında çıkıyor 

Mezunlara diplomaları veril • 
miş, Amerika büyük elçisi Ekse -
lans Robert P . Skinner İngilizce 

olara.k değerli bir söylev vermi,, 
mezunları kutlulamış, hayatta gü
decekleri yolu göstremif, öğren · 
dikleri yabancı dillerin bir sonuç 
olıpadığını, iyi sonuçlara varmak 
için birer anahtar olduğunu, bu 
dillerle kültür kapılarını açmala
rını söylemiştir. Büyük elçinin 
söylevinden sonra Amerikan has
tanesi hekimi doktor Şepırt türk
çe olarak yarı şaka, yarı ciddi gii
zt•l bir söylev vermiştir. 

Nişantaşında Kağıthane cad -
desinde 45 numaralı evin yanın
da boş bir arsa üzerinde ev yapıl
mak üzere mühendis Heranyan ta

rafından toprak kazdmlırken Ba
yan Saffete ait iki katlı ev çök
müştür. Ev tamamiyle yıkılmış, 
kimse yaralanmamıştır. 

Bütün bunlardan başka bir de 
Bükreşte de sekreter kommersiyal
lik kurulacaktır. Son yapılan tet • 
kikler, Köıtence yolile orta Avru· 
paya yaf meyva ve sebze gönder
mek her bakımdan uygun görül -
mektedir. Burada bulunan ıekre • 
ter kommersiyal esaslı araştırma • 
lar yaparak ilgilileri bu hususta 
aydınlatacaktır. 

zuubahis olan tekzibin aralarında ı----0-K-U_L_L_A_R ___ _ 
geçen bir davaya ait olduğunu, 

,..._ ________________________ __ 

Bu yıl Üsküdar Amerikan kız 
davayı kazanmış olduklarını, tek- 8 z· t k 
zip gönderildiği vakit Atina'da ursa 1raa O U• 

lisesini bitirip diploma alanlar 
şunlardır: 

. Söndürülen ate§ - Dün saat 
17 de Sirkecide Ebüssuut cadde
sinde 55 numaralı ayna fabrika
sının ikinci l<atında yangın çık-

bulunduğunu ıöylemittir. luna girme şartlan 
Koleç kısmından: Zareh kızı 

Nıvart, Karabet kızı Varsenik, 
Selma İsmail Hakkı, Rükzan Yü
cebay, Mualla Hüsamettin, Nisak 
kızı Sirvart, Yorgi kıu Meline, 
Valihe Mazhar, Didar Enlil, Ste
pan kızı Mari, Rupen kızı Armi
ne. 

Muhakeme, dosyanın tetkiki i· Okul yatılı ve parasızdır. Bu 
çin batka bir güne bırakılmıttır. yıl 15 yatılı parasız talebe alına-

F atih noterliğinde eksik caktır. Buraya girmek için orta o-

çıkan pullar kul mezunu olmak, yaşı 17 den kütığı haber verilmiş, ateş, itfaiye 
gelinciye kadar aöndürülmüttür.-

Simit •atmak yüzünden - Şiş
lide çocuk hastanesi önünde simit 
salmak yüzünden Halit ile Abdi 
kavga etmişler Halit Abdiyi döv
müştür. 

,:~1 .. 1 o .J-- J..;~ .. ..:;1 -1-.a.nıak. ~ift· 
nuşmalar iyi sonuçlar vermekte • ,_ Adliye eıpeI<tor erı taraf ınaan c---.. _ çi veya arazi ıahibi çocuğu olmak 

Romanya ile yap dan tecimsel ko·, 

dir. Yaş meyvalarımız, 48--60 
saat içerisinde Berlin, Varşova, ve 
Baltık kıyılarına varmış olacaktır. 

Fatih Noterliğinde yapılan tefti§· lazımdır. 

te bin iki yüz liralık pulun eksik Okula girerken bir de taahhüt• 
olduğu görülmü§, Noter Bay Şük· 

Ticaret kısmından: Suzan Am
r an, Celile Zekai . 

Türkiyenin belliba~lı Yel! mey
va ve sebze alıcılarından olan Mı-

name imzalayacaktır. Bu taahhüt· 
rü ile memurlardan birkaçı sor • · 

name okulu terkettiği takdirde 

Ev idaresi kısmından: Güzh 
Fuat Huliisi Demirelli. 

Genç bayanları kutlular, ulusa 
ve yurda faydalı olmalarını dile
rız. 

lsu gece nöbet~i eczanerlel 

. 
Kama bulundu - Kaıımpaşa-

da T ahtaköprü sokağında oturan 
Alinin üzeri aranmıt bir k~ma bu
lunarak yakalanmıştır. 

Üsküdarda Seyyar l\dlı birinin 
üzerinde tatınmaıı yasak bir bt· 
çak bulunmuı, yakalanmıştır. 

Samatyada: Teofilos, Aksarayda: ........................................ - ....... -. 
E. Pertev, l\:aragümrükte: Suat, Şeh· ı: ............... ;;"'"""""""""""""""""'"•-· 

1 
reminindc: Nazım, Fenerde: \'itali, ~ Qzdı• ı ı 
Şehzadeha~ında: lsrnail Hakkı, Ye · U 
nıişte: Ben Sason, Be. iktaşta: Nail İi 36 ıncı Liste 1 
Halit, Beyazıt'ta: Cemil, Zeyrekte: :! • 
Yorgi. Ankara caddesinde: Eşref Ne- n 1· - ıl!akalc - . Betk,e . . 
şet, Galatada: Kapıiçi, Bostanbaşın _ ii ÖRNE_K: ~ü~UN gazetesınm 
ela: Jtimat, Tepe başında: Kiniyoli, ii betkelerı her \:akıt tanınmış adları 
Tarl:ıbaı;;ında: ~ihat, Şişlide Şafak !! taşır. 
::,;okağrnda: ~argileciyan, Kasımpasa· Sİ 2. - 11.Jaltrum - Yoksun 
ela: Yeni Turan, Hahcroğlunda: Ye· ii Jlalırunı etmek - Yoksundurmak 
ni 'l'ürki) e. h JUulırum olmak - Yoksunmak 

sırın, ıon yıllarda bizden bu alışı· 
nın kesildiği görülmü~ ve bu işin 
gözden geçirilmesi lskenderiye a -
taJe kommersiyaline bildirilmit -
tir. 

Viyanada da bir sekreter kom • 
mersiyallik kurulacaktır. Bu kol 
Avusturya - Macaristana olan tü
tün ihracatımızı çoğaltma ve dü
zeltmesine çalışacaktır. 

Yaş meyvalarımız ve lüle taş • 
Jarımız için Viyanada iyi bir pi • 
yasa bulmak kararındayız. Lüle • 
taşının endüstride kullanılmaıı 

son yıllarda arttığı halde, bazı pa· 
razit elemanlar yüzünden bun • 
dan iyi istifade edemiyoruz. 

Bu yıl Türkofise verilen tahsi
aat ile ancak bu kadar yapılabil • ~umıtılltılfllfllllllltıtıuıııtll&lllltlll !i ORNEK/,,ER: ı - Kaç zaman. 

G . K / H dır sizin yoksunluğunuzu çekiyo - miştir. 

guya çekilmiştir . 

Evrak, ceza iıteği ile 
müddeiumumilik tarafından ye • 
dinci istintak dairesine verilmit • 
tir. 

Düdüğün ötüp ötmediği 
belli değil 

Siı yüzünden Fener bahçe ön • 
lerinde kayaya oturan Maltepe 
vapurunun kurtarıldığmı yazmış • 
tık. 

Vapur oturduğu vakit, Fener • 
bahçedeki si• düdüğünün çalıııp 
çalışmadığı incelenmektedir. A • 
kay idaresinin yaptığı incelemeler 
henüz bir sonuca varmamıştır. Ba· 
zı kimseler düdüğün öttüğünü, ba
zı kimseler iıe ölmediğini söyle • 
mektedirJer. 

eçmış urun ar: H ruz. 
22 Haziran 1920 i! 2 - Bizi güzel yazılarınızdan Gelecek yıl Kaliforniya ve Ri- Benzin satanlar 

, . . •. ·: yok~undurma"·mız. yo dö Janeyro'da birer kol açıla - Beledı' b . ta d"'k 
- ( cncvrc l!e toplanan bnnclnulel H G.. 

1 
.; 

1 
d k ye, enzın sa n u -

. ~ · 3 - uze yazı arınız an yo su- caktır. k. ) · · b" ı· h lrndrnlar kongre ... ıne Şarl.tan ye Ak - ii an ar ıçın ır ta ımatname a • 
sayı arktan murahhaslar gönderil · ıi nuyoruz. B zırlamıı, altı ay evvel tatbik mev· 

. t" H 3. - Fesat - ozut 1 1 mı:;- ır, Ü .. . : v.1s LJ berler kiine, koymu•tu. 
, , . , ~ . • .1. l · • ıllufsıt - Bozutçu 5: nı a rıa Y - ı emmuz h.ı~mclan ıtı laren s - öR''EKl r.•n· H Jk ::ı..,.;.._ ________ • ___ _._1 B "dd b' k l 

t b l .1 ı• . d ş k .. t • n " .m • 1 - a arasına.,ı• umu et ır aç gün evve 
an u ı e• ans arasın a ar sura 1 b t k k :: ESNAFIN YAZILMASI. - Terzi, 
katarları i..;;lemiye bashyacaktır. Ka • ! ~~z_u ·1s~. mta ·

1 
k t k ;.·:.· h h k ·ı,- b. k bitmiıtir. Birçok benzinci dükkan· 

ı I
> ~ • • • Lo ;:, >OZU ~u u e me •• ancı, amamcı, ·apıcı gı ı ırço es- l d it d t ki l 

tar ar an; ten hareketle Lı)on, · • 
1 

ldd" S . :: narın belediye mi.i tahdemin şube - arın a yera m a an ar yapı -
1\f·ı · 1' · r. ' - ıa - ala ı: ki b · d l k l zan, ı an, rıyeste, Zagrep, Belgrat, t: /dd" l '· S k :: sine yazılmaları i"ln verilen mı·ihlet mış, aya ı enzın epo arı a • .. ıa e 11ıen: - avama .. ~ 

Sofy:ı'ya uğrıyarak lstanbula gele · fi D D • (T K'") ii yeniden 10 Temmuza kadar uzatıl • dırılmı•trr. Ykında bı'r teftı·, yapı· 
kr S.. t k ·ı P . J i ava - a'a • o. •• :s ce u-. , ura atanı c arısten s · ı: ÖRNEKLER· 1 _ B ş . 1 _55 mıştır. Her gün birçok esnaf beledi - lacak, talimatnameye uygun ol. 

tanhula ~ernhat irin 1200 frank ücret ii J k·t ka b t. 
0 

san ar :! ı k ı kt d 1 • :s I a va 1 • y e me. :: yeye ge ere· yazı ma a ır ar. d."kk- l k l k alınacaktır. :: mayan u an ar apatı ac tır. 
llllı•• ..... <lFP dlllllll 1111 :; 2 - Herkes boş savada bulunan-:: BAY 111SAN RIFAT. - Londra'da B" l b :W- 1*' llWı.- ~ 1 1!11111111. b. Jarın vanından ka,.ar· :.i • 1 l k 1 K b. ır eşe ( ir ÇOCug"' U tb l k t t h ı ı J :s = ınce eme er yapma ·ta o an, am ıyo 

kendisine yapılan masrafları öde-
yeceğine dairdir. 

Yazılmak çin 10 eylule kadar 
okul dilirtörlüğüne baıvurmak la· 
zımdır. 

Okula girecekleriı1 fU belgele· 
ri gt:tinneleri gerektir: 

İstida, şahadetname, nüfuı ka

ğıdı, atı kağıdı, sıhhat raporu (zi
raat itlerine elveritli olduğu kay • 

dı da eklenecektir.) 

KURUN 
GUndeıtk Styut Gazete 

Iatanbul Ankara e&ddesl, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI t 
Vazı ~teri telefonu: 24S79 
idare tetefonu ı US70 

Tel~af adreıl: tatıuıbuJ - CKURON) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 
Tilrkiye Ecnebi 

Senelik 

6 aylık 
S aylık 
ı aylık 

1400 &r. 

730 •• 
tOO 
160 

• 
• 

t1An Ucretlert: 

2700 K.t. 

1450. 
800 .. 
soo • 

rıcart ilA.nlarm 11ln sayıfalannda aan • 
timi 30 kuruştan b~lar. tık aaytfada 250 
kurup kadar çıkar. 

BUyük, fazla devamlı UA.n verenler.? 

ald ayn ten:ıll!t vardır. 

'lhnli ilanların bir satırı 10 lcuruıtuı 
KUçUk UA.nlar: 

Bir defa 30, tkl defası 50, Uç defuı ~. 
dört defası 75 ve on defası 100 kunı§tur. 
Uç aylık Uln verenlerin bir defam beda· 
vadır. Dört satın geçen UA.nlarm faz.la 
aatırlan be, kuruştan hesap edilir. 

ıc ma aa ara 01 uran, as r.ı d 5 Ceblıe Yöney :. b · 1 ko!undan ısırdı al. ·· t ·· d b ·· ·· G • - - :: ve para or 'ası komicıerı Bay hsan . 
pror.J arı ua un e yoran ue ulun H öR,Vb'K: Yatak odanız evinizin ii Rifat bugünlerde memleketimize dö· k k ·1 d'' ·· ·· k d b l t k 1 Aksarayda Pertevnı"yal lı"ıe·ı· or u ı e yere uşumut, ete c 
un arı aeve seve yap ıran anca hangi ·vöne}indedir? i! nccektir. " 

o tentiz ıevgi idi. · ii ------ talebesinden Sabahattin, fırıncı ürkerek araba ile üstünden geç-

Son kuıaklar anaatnd!l artık bir NOT: Gazetemize gönderilecekH ülkümüze son Simonun ekmek arabasına koşulu miştir. 
hayal olan bu kuvvetli ıevgiyi yü-ı yazılarda bu kelimelerin ~ımanlı -~ yoktur eteği tarafından kolundan ve arka- Eıek muayene edilmek üzertt 
rekleriıule tQ§ıyanlara n~! mutlu • c?lan kullanılmamasını nca ede ·ij aından ıaırılmııtır. kuduz hastanesine götürülmü§, Sa· 

· rız. •• s. Gezgin ................................................. 
1 
•• ___. Sabahattin, ısırıldıktan sonra bahattin tedavi altına alınmıttır • ................................................ ··=--



DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
Telri .. No: 141 Yazan: lıW FERDi 

Prusea ~ıHH, tieneraı Peır1 ile Kralic11iı 
SIUiSliiiRi ~iliYOrdl ! 

Bir cinayetin iç giz~ .. 
Don Petro kaılarını çatarak ce· 

vap verdi: 
- Buraya kadar zlrhmet etmit

,lima, Prenıea Salina ! Bu iti ben 
kararıiha döndükten ıonra ds 
ıöriltebilirdik .. 

Salina: 
- O vakte kadar Emir Sait top

rak altına ıitmit olacak .. 
Dedi. 
Batkumandan, Premeıi atlat • 

malc iltiyordu: 
- Yüklek mahkemenin verece

Kraliçe laabel, ba arap aUzeli
ni çekemiyordu. Kralı birkaç dP. 
fa, 'rüyaıında Meıihi rsrcliltunil, 
hu kızın taraya ıeamet ıetireceli· 
ni anlatmıttı. 

Ferc:linand bu rilyalara ehem· 
mlyet vermi1ordu. Arap cariye· 
ıiı bütün ıladelerin, hattl laali· 
çenin bile flıtOnde bir mevki al
mala batlamııtı. 

Bir ıece kral ,tSzdesinl yanın 
da ahkoymuıtu.. Kraliçe buna 
tahammill edemiyerek, erteıi ıiln 
Don Petro kendiıini ziyarete ıe
lince hldiıeyi anlatarak derdini li kararı beklemek ıerek. 

Diye mırıldanınca, Salina bir· yanmııtı. 
d•bire ıeıini delittlrdi ı O uman, ,.llardanl>t>ri kraliçe-

- Kara Rahip onu ölUmle teh- de ıl.U olan Petronun birdenbire 
dit etti. Emiri ıimdiden kurtar· ı&aleri karardı.. Kraliçenin bo1 • 
malıyıs. nuna tarılarak J&Uldarmdaa Bp • 

Petro Prenaeıin JUsüne 1-ka tü .. V • bu hldlMye Prem• Sall • 
m1Jordu. nadan batka tahit olan yoktu. Kra-
. SalinaJI' lamı .aitlerle aaYina • liçe ıeceleri yatak odaıında yal
nın lmlay bir it olmadıirnı anlı • mz yatamadriı için ° günlerde Sa. 
yan bqlmmanclan, usun bıyıkla linayı odaarndan ayırmı1ordu. 
rmı brıfbraralu Bundan aonra, Petro, lr.aHçeyi ıık 

ark ziyarete ıeliyor, ve lzabel, baı 
..... Onu kurtarmak çok ıüçtür, kumandanı yatak odaımda kabul 

eledi, mahkeme kendiline ölüm etmekten bile çekinmiyordu. Bu 
cesan verecelue, ben bu ceza11 milnuebet ilerle)'ince, l:ıabel, Pet
anaık mUeb1>et kürele indirebili.. rodan arap 1mmm aldtirillmtini 
rim. Fabt, mahkeme reiaine ne iıtemiıti. Kraliçe bunu iatemekt~ 
di • • Oma nud .bnduaJllll••? kendini haldı buluyordu. Don 

remes Salina, Mkl 'ir cin•· Petroya Yerdiii ipücükler elbetttt 
in"".'.~~·- ~7'i-ü•ti-G&brl••••k l.ji6 

di: 
- Ben vaktile Kraliçeyi ;izin 

lehinize nuıl kandırdımaa, ıiz d1t 
lyle yapantnız? 

Oon Petronun tüyleri ürperdi. 
Cenp Yeremedl •• 
- Peki .. Yapacafım ..• 
Manuını ifade eden ıarlp bir 

bat aalla1ıtı vaı·dı. Di%J,rinin ba· 
iı çözülmiiftü. 

lapanyol ceneralinin renıi tap· 
ıarı oldu. 

Salinat 
- Biliroraunuz ki, mi ve kra

liçenin ıise itimadı yoktu. Ben on
larda bu itimadı yarattım •. Eliniz· 
deki kan lekelerini DM!I ıilclilimi 
n• çaMak unUttüDu?' . • 

Diyerek ayala kalktı 
Petro 1enemlemiıti ı 
- O kapanmıı ldtalir açm&JI• 

ms.. lıtedifinlal J*pacap •• I 
Di19 IÖs verdi. 

• • • 
S.lina Garnatadan d6nerbn. 

Emir Saidin kmtulacaima inan • 
mqtı. Petro ıCSzünde durur bir a
damdı .• V • eski l>lr cina1etin ıll'n 
•1dana çılcmuın diye. Salinani1' 
iatediiini yapmafa çalıp~. 

lapanyol orduları laatlmmaıi • 
danmı, bir pre11H9 brt11ında bu 
kaclar küçülten hldiae ne;li? 

Endü1U.Gn yıkılıt-aünlerinl ık· 
den pçirirken, tarihin karanlık
larına kanf&D bu vak' anın lçybü· 
nG de uqtıQDayı faydalı bulduk. 

Petro, bir aktam lAIM1e . llSz 
verdi: - Onu tildürec•iim .. Fa· 
kat, o öldükten aonra; beni ihmal 
etmiyecekıin 1 dedi. Kraliçe itiz 
verdi.. Salina bu konuıma11 ela 
dinlemiıti •• O, her ıeJi biliyordu. 
Niha1et Don Petro akünde dur
du •• Arap kızı bir sün tarayda do
laıırken, Petro ile kartı1qb. Pet
ı o, kralın bu ıüael ve sevimli ıas· 
d•ini hançeri, ı&iıilnden yara· 
la71p öldürdü •. V • kanii hançerini 
kraliçenin bpııı &nUnde rulaclıiı 
Salina1a uatarU: "Şuna içeriye 
.,ötür .. Sakla .• Ve kraliç•1e müjde
le •• Arap çinıen .. ini ı•berttim !,. 
cf ecll. Salina kanlı hançeri alıp 
kralip7e nrcll •• O ela kendi eliyle 
•nc-1 lluhmmas bir yere ıizle· 
dl. ı_,....tor, alıd .. inin kimin 
tatafmclan IWGrillclGtunU anla • 
malc iıtifOl'da. SuaJID içindeki · 
lerln hepalni aorpya çekmlıti. U 
taklardan biri o tün aaraya Pet • 
ronun da ıeldilini aiyleclili· için, 
Petroyu bile ulaftırm1tlardı. Fa • 
kat, Petro araya ıelc!ilinl ink&r 
edince, hiç ldllİle İlrar edemedi .. 
F erainandm Salinaya çok ltima· 

clı ruclı. Qatırttı: "Kral•""' 
tiipheleniyorum .. Arap cari7eaini 
o mu lldiirttl?,, diJe aordu. Sali· 
na Jemia eder.ıs: "Hallerim yok.. 
Bö1le 'bir feJ Namit olaydım, ilk 
itim bunu lin haber vermek ola· 
caktı !,, dedi v• kraliçeJi ele bu le· 
kedn kurtanlı .. Arap cariyeainin 
kimin tarafmdan 'fe. niçin wrul· 

Bet yıl ance.. lfhilfyeden ı.. dulu anlatıl·-·11tı. 
p&DJOl aarayma on altı J&tlahiada Don Petro bu hldiHden IODra 

p tüzel bir arap cariy11i ıetir· aaraydan bir müddet a,alını ket 
mitlerdi. mel• meclaur obiauttu. Keneli ken· 

Kral Ferdinancl bumdan~ eline: 
.... ,.., .. - Salina jaman bir im .. O iat~ 

Onu her dtam solruma davet HJdi, hepimlal ele verirdi 1 diye· 
eder, eliyle aizına turfanda meJ·I rek onu daima takdir ederdi. 
Talar verirdi. Salina, Petromm kanlı hançe-

Dil l•lerl • 

Kılavuz için 
dersler 
-40 

Her._ çoeultlan için teurcn KUllUf't'un Romanı : 2S Yazanı A. lanlet Ulukut 
olur. 

Yokıullara uvıenlik giiıter. 

Bir ıelari müherulü Jelil, urba
nüt 7GP41'• 

Beni öteki hastanede. de anlasalar 
maneviyatımı tedavi etselerdi ! 

UrbanİMI 6aflıbatına hir cauf- Sivil memurun, iki ıün içinde 
tlur. topladıiı malOmat, fikrini )'ora 

Url..-.!lı 11· ı • ..;.J • .anot bü".:JJı 
11CD11 nı ,,.. yora kurduğu faraziyeler, onu 

rol oyncır. maddi ve manevi yoraunlulda ez· 
EMi JilNJlll metinlerini ı•nit- mitti. Yarın haıtaneye ıidecek, 

melf i~in hiiylik bilıi iıt.r • bunları müdürüne anlattıktan aon-
Genit ve yora (telnr) ara.an· ra, az çok buırlanmıf bulunduğu 

tla ne Cl)'nm oltlufrma söyler miti- halde doktorla ıo"'rütecekti. 
nü1 

Kötiifen'lerin yolu nntlantlır. 
Utan~ ıen~ kızı ,Uz.lle,tirir. 
Her reytle en büyük uycuı'nna 

Aeatür''tür. 
lımet lnönü'nün ltaua fiiuenli

ji i~in •öyleclilılerinin laerbiri, 
bGf/ıbaıına bir uya}ı'tır. 

Bayla ,mele ycmrf1r. 
Bu alıi uram'lartla lıolqa'dan 

.~ ..... 
Olü ltolırqmatlan ı6millilr. 
Kamafaı fflerlnde ~ırdCI· 

md lyl bir yurfdflfd yaiqmaz. 
Kavı-'• her ualrit süraalan lıa-

Slirlal ıütıul Ue yapıldn aml-
1.,,,.,,,,,.., Ulaılcır Soe~tainin ya
NallCI aylnntlır. 

Bu mitallerde ıeçen kelimeler 
ve karfılıkları: ·· 

Sevan • Şefik 

Sevıenlik = Şefkat 
Urbani.t • Şehirci 

Ul"baniım = Şehircilili 
Urbanlk • Şehircilik itlerine 

müteallik 

t= 
Kötüıen = Şerir 

-20-
BiNNAZ DUYGULARINI 

ANLATIYOR 
Poliı müdürü butaneye 1erleı· 

tikten, HÜIDü de aynldıktan aon
ra, doktor, Binnu'la Cemili bıra
karak itlerile uiraımaia gitti. 
Binnaz poliı müdürünü, dün ça· 
yını aldıiı kameriyeye ıötürdü. 
Gül, çam, 7aaemin kokularının 
biribirini içe içe öpüıtükleri bu 
hayat 111vacıiını ne kadar aev • 
mittir 

- Biraa dinlenmek iıtemez mi
.. 'ded' ımız. ı. 

Cemil kameriyeyi sözden ge • 
çirdi, 
-.Buraıı ıerçekten liizel, dok· 

torumuzun her ıeyden batka bir 
de yUkıek zevki var. 

Sözlerini aöyledi. 
- Evet, çok doğru. Dün çayı -

mı burada verdiler. Çok hoıuma 
ıitti. 

- Doktorun ıize kartı pek iti· 
nalı hareket ettilinl ılrilyorunı, 
bunun için kendiline aynca te • 
ıekkür edecetjm. 

- Size teşekkür etmek benim 
-"~--., ..... ,." ............ ~ .... 

Utanç = Şerm, hical> 
Uyaıı = Nümunei imtisal 
Uyak= Şiar 

tlrmekle haıtaneye detlf, cenne • 
te koymuı oldunuz. Burada duy • 

: . mala bqladıtım yqamak zevki
ni bana ıiz verdiniz. 

BaJla = Şive, cilve 
Uram • Mahalle 
Kokta • Taaffün 
Kokupiaak a Taaffün etmek 
Kaçınumak = Taalliil etmek 
Sünalmak • Taarruz etmek 

· Süraal • Taarruz 

• • • 
Gflfenleri• ,..,,,,, terimler 

1wıltlnnJa bir lute plıtı. Bu /üte /n. 
ltı111mtn ıelalr ortmllll"I Wliında
lıi ltelimelerini Jiisellmclıtetlit. 

Bis "WeJ~e,, lıarıdıfı "ıarbq. 
lılı,, 'i10nlrılt. Halbalri "pbay = b.leJiy. rci.i,, olJufuna wh 
'',.,IHqlJı 6eleiiye riyu.ıl,, 
olmalı lbım relir. 
Bu.l~ ıöre ad terintHr fUn-

ltırdır: 

Şarbaf = Beledi1e reiıi 
Şarba:rbk = Belediye riyueti 
Uray ııı:r Belediye 
Şar Kurulu = Belediye Mecliıi 

-VLVS-
-- -----------~---

rinln bqUne kadar nerede aaJdı 
olclutunu bile biliyordu. Emir Sa· 
idi kurtarmak için, ilk ince •ra· 
:rın bahçe1iae ıitmit, yerde pmü
lü olan zümrüt ıaplı hançeri ala
rak laoynuna koym'lfla. Hançe
rin ıapında Don Petronun admıu 

- Demek memnunsun? 
- Memnun olniak .CSzü pek 

hafif. Mea'udum diyiniz. S.bam· 
dan, annemden ayrdc:hjım aman 
çok küçüktüm. Y qamuım ne ol -
dulunu anhyacak bir 1&fla ne ıa • 
braplar, ne ifkeacelv çektim. 
Cevadın yanında bulunmak, bana 
cehennemde buluıunaktan ~ter 
geliyordu; orada ha1attmın eri -
dilini 1örii1onlum. En IOD varlı • 
immn, Wrihirinclen &Jnlmak iate
y•n iki çürük waturunu, aararmıt 
derimle, kopacak, bslacak l&ll • 

clılım kemiklerimi ........ için 
bir hutanenin yardımı lizımmıı; 
beni orap verdiler. Kmtulup il · 
ze ıığınmuaydım, iki aldırıpız 

omuz iiaerinde tonuma kawf& • 
caktrm. 

''Fakat btaaün, ıöriiJonunuz ki, 
)'atıyorum; claha·..., daha mea'• 
ut yqıyorum. Her sün delil, her 
dakika bunda bqka kunet 
buluyonn. Hele dün ıecedenbe • 
ri ••• 

tabamı affedecekti 1 Bu yüzden 
label ele fena meYlde dütecekti. 
Salina, kraliçeyi de ııkııhrmanın 
yoluna bilmiyor delildi. Fakat, -o
nan sittili fol prenaeıi hedefin. 
daha çabuk ulqbracaktı. 

Petro (Kara Rahip) 1 ııkıttr· 
rıria, Emir Saldin ytib~k mahkP.
mece öldürülmesine meydan kal. 
mıfacaktı. 

Binnaz durdu; Cemil'e minnet• 
tar '6•lerle bakıyordu. Sonra de
vam etti: 

- Beni buraya ıis ıetirdiniz, 
doktora ıiz tavıiye ettiniz. O, ba· 
na, ıize kartı olan taypamdan, 
pek fazla önem (ehemmiyet) v• 
riyor. Hiçbir hutaya bu kadar 
ıöıtermediiini aandıjım Jiikaek 
ve aamiml bir neaket içinde ıifa 
ve aaadet veriyor. Ah bilaenia •• 

- Kımn, bunlar reamf .CSsler. 
Bunlan buak da bana, babanla 
koDUfur ıibi .a,.ıe. Hele dün ıe • 
cedenberi demittin. 

- Onu nasıl anlata1mı? His• 
metime tayin edilen hemfier, be
ni kütüphaneye aötürdii. Ne lca • 
dar zamandanberi kitaba huret 
kalmlfbm. Belki hot\mla ıidecek 
bir kitap bulurum cleclim. Elime 
geçen kitap neydi, biH1or muau • 
nuz? 

- Mutlaka ltir roman oıacaır. 
- Bir roman detil, bana tifa 

ve aaadetimi kazandıran bir eaer r 
Cemil hayret ve alika ile aor • 

du: 

- Nuıl bir eter bu? 
- Babamm bir kitabı! 
- BabUuzm mı? 
- E"Mt, kitaiam daha ltqm&la 

"Müellifi Dr. Süle1111&11 Şefik,. 
kelimelerini liriinıce ne hale ıel· 
dilimi tuanur eclemeuinm. Bq 
on aayfa okuclmn; doktonm de. 
diklerini babam da kunetı.di. 
l'i7Wda. Gersekten ilen whamla 
kendi kendimi llclÜJ'eGıeJmaiıim 
de haberim :rok. 

- Babanızın kitabmcla bunlar 
mı ;yazılıydı? 

- Kütüpban919 bdu ulnnet 
ederaenis ıiae ıiateririm. 

Binnu o alcpm piJ&Donun da 
kendiıine verdiii heyecanlan an
lattlktan aonra dedi kiı 

- Bit.eniz ne kaclar atladım, 
bil1eniz ne katlar tatlı ılSJ&llan 
cllktüm ... Dün •kta•ki bu hal ba· 
na hayatmu kuandrrclı. Bnim 
teclaYim budar. Ah, ne olurdu, a. 
teki hutanecle heni anlal&lar, 
benim maneYlyatmu teda:ri etse
lerdi de bu kadar evhama 4lüt • 
~im. Bu ta... UJUMliima 
nman kendimde bqb bir bv • 
Yet, l>afb bir canlıhk l.ulclum. 
la ıöiıOmün içindeki llbrap bi • 
raz daha bafiffedi; halıizliiim • 
den eıer kalmadı; kananm taze 
bir kunetle kaynadıimr, Tiicu • 
chamda bir inluJ&p o...,.._ bil • 
aecliyonun. •• 

Binnaz, burada clilediii ıibi 
Jaf&ID&nm olqaJICı baftlı içinde 
zekiımı, bilıilerini, ince duy • 
rularnu J&tamala hql._.er. Ar
t.ık her teJi takdir ediJorcla. Dok
torun kendiıine ,&tercllli kibar 
Ye nazik itina shiinclen ~ • 
llllfh. iki tiinlük 18riltlerl, haata
lann yüzlerinden olmclaiu anla • 
bf Nezir baklanda bir fikir edin
mesini holaylqbrmlfb. Konut• 
mak ihtiJ.&Cl,1la IMmclan da aös 
açtn 

bat harfleri altın kelmıa olarak 
mncuttu. Salina bu hançeri kra· 
la ıatUrerelc, o aünkü ciu:retin İç· 
,.Uzünü uılatacak oluna, Petro
nun ıideceji bir zindandan baı
ka ne olabilirdi? Kral. Petronun 
kraliçeJi bir defa bile aptüğüne 
tahammill edemezdi. Nerde kal
dı ki, Petronun bir yıl ıüren mua-

Salina, yolda ıiderken, iki IÜ· ============ 
KURUN'a abone 

olunuz 
nekadar beldemeie. aonra mahke-
meye ıiderelc rahiplerJen netice· 
Jİ anlamaia karar YenÜftİ. 

( Ar,a.ı var) 



Sıvasta at koşusu 
lstanbul ~mniyet Direktörünün atı 

birinci yarışta birinci geldi 

Çiftçi seviniyor Kongada 

Ad•n•hl•r borcun ödeme Baraj• 
z•111•nının uz•tllm•aından 
dol•yı tetekkUr edlyorl•r Dereler gakınlarıntla 

Adana, 21 (A.A.) - Çiftçi bilgüel artqhrmalar 
borçlarmın onbet yıl gibi uzun bir 

Dörtgolda 

Muhtarlar 
Müddetleri bittiği halde 
gene çalıştırılmış/ar 

Sıva., (Özel) - Sıvu, ilkba • 
har at J.&ntlarmm birinci haftuı • 
na <>rm.ntepe alanında büyük bir 
kalabalık öniincle bqlanddı. 

Sa'bah daha erken ıünetle 'be • 
raber Ormantepe yolunu tutanlar, 
saattler seçtikçe bu ilerleyife ara· 
balann, atlrlarm, faytonJann otc>
mo'billerin kanffığı görülüyordu. 

Kadm çotuk, çocuk tarlalar a • 

ra.ından ellerinde feJDSİ)'eler, ma
taralar, teatiler, titeler böylece 
cümbür cemaat o tarafa doiru 
yollamp aidiyorlardı. 

Hele fa,tonlann yanma hiç ya· 
natıhmJordu. 

- Yanta ıitmek Mtiyorum ! 
n:..enıe . . ~. 
-•7'1'e. 

-IOfmNt! 

zaman içinde alınacaiı hakkın • gapılıgor 
daki yeni 1asa Adana ve bağlan· Ko~a vilayetinin en büyüle 
hamda derin ve IOQluz ıevinıç u • deıtlerinden biri suıuzluktur. 

- itte bu ıeçen ıene birinci yandırmıttır. Çiftçilerimiz Halke· Konya llhayi Cemal Bardakçı 
ıelmifti.. vinde toplanarak sevinçlerini ve zaman zaman çiftçiyi korkutan 

etrafta dolapyorlar. Her atın et • 
rafmcla toplanan bir kalabalık 
var: 

- Hayır, bu yanfta 0 yok! bu kararla kendilerine borç öde • kuraklıia temelli çare bulmak için 
- Ne diyoraun yahu, tam ıene me imkinlannı veren büyüklerine büyük lbir baraj yaptumayı dü • 

kendisi! ıayıılarmı ve minnetlerini bildir- fÜllmÜftü. Konya ili içinde Sille, 
diler. Çok kalabalık olan bu top· Karaman ve Meram dereleri var• Her tarafta vartalı, hiddetli 
lantıda Niğde ıaylavı Cavit Oral dır. Baraj yaprlmaamın mümkün 

konutmalar, h&hsi mütterekler... ı '-~ ... l 
_ Yanan!Va 1U! bir .öylevle çiftçinin duygularına o up ouau,,-.cagım an amak için 

A ! tercüman olmuftur. Bu münue. bu dereler civarmda ibilıisel arq· 
- 1··· Mil t 1 im k 1 betle Atatürk'e, Kamutay Bat • ırma ar yapı ası arar qtırıl -
- Soluk"' dondurma.. kanlığma, Baı'bakan ismet lnö • mıttır. Bu arqtmnalar jeoloji uz· 
Ova71 saran ıealer yavq, yavq ·· T manı Bav Salamun tarafmd•- va-nune, atim ve Ekonomi Bakan - "· ..... " 

ıuauyor .. Gözler hep ayni nokta - 1..ı_ı 1 prlacaktır. u.--- a.-'---'dan 
.. arıy a, C. H. Partiıi ıenel ıek· -· ,....._ 

ya dikilmif. Yant h&flfJ'or At me· 1. . Konvaya l"""mek üze-.ıı·r. 
--'-'-1--.ı- d-Jt.'I b reter ığıne sayrı ve teıekk\ir tel • " ~ ı-cu 
nıı&n anuua ..... ı ütün topla· fi öte yandan do''ıt yu··z lı'ra aylık· larda '-• · ıra an ıöndeımitlerdir. 
nan uır çırpınma vv. la Konya ıu mülıendiıli.iine tayin 

Müddetleri bittiği halde kanu• 
ıuz ve uıulıüz olarak eski muh 
ve idare heyetini yerinde bıraka• 
rak it ıördürmek ve yeni intihap 
yapmamak auçundan dolayı Dört· 
yol Kaymakamı Abdurrahman ile 
kanunauz ve uıtllıüz olarak it gö• 
ren Ocaklı köy muhtarı ve idare 
·heyeti hakkında idare heyetince 
lüzumu muhakeme kararı verilmit 
ve dosyalan ~dana ağırceza h&k· 
yerine verilmitti. 

Bunların durupnaıına Adanadrı 
baılanmııtır. Baıkan tarafından 
ıuçlulann hüviyetleri teıpit edil .. 
mittir. 

Kararda babalarmm adları ya• 
zılı olmıyan iki Mehmedin adlan 

- A7_ ... anne, dürbünü bana Gömü arandı amma olunan au mühendiıi Bay Kenan, 
~a=f:;ıe!. ! ver.. bulunamadı / Konyaya ıelmit, çallflD&ia batla· 

Yerinde Cluramıyanlar, ileri dol· mqtır. Su mühendis· aulak yerle-

geçiyordu. Bu Mehmetlerden 
hanıiıinin ıuçlu bulunduiunun 
tayin edilmeıi için doıyanın ida• 

·~ Diı' :.yecek oluraaım hiddetli, hid· ru fırlıyanlar var. Koııyamn Kızılviran nahiye- ri ıemıektedir. 
~ ıinde ıömü (define) bulundu~· 

Birinci yarıı 80Duna eriyor. ... Buralarda bulunan ıu blftak • 
re heyetine verilmek üzere ilbAy• 
lığa tönderilmeai onanmıttır. _,...J - Canın iltene! 

Deyip faytonlamu ıaidan, ao· 
la çekiyorlardı. 

Y ablanna sa:nlacak halimiz 
yak ya. .. 

Yolda ıiderken dutlui\m ıerin 
ve J.efİI lroyu ajaıçlan altında otu
rup da dinlenmek için terini ai • 
lerken uyuyanlar da yele delildi. 
Y &J'Jf yerinin kapnmda: 
• -Bihıt! 

25 kunıt tolia edi1oruz. Bilet 
aatqı o kadar lmı ki taldan tol • 
dan kut bile geçirilmiyor. 

_:Bilet! 

- .Abnqtım da cebimden tim • 
eli dilftürmütiim. 

- Olmaz 'baynn, bilet! 
- Ora~ pçme, yuak bemte • 

. ' n. 
- Baba, ..,... diyoruz.. 
- Bilet! .. 
Ormantepe o kadar bJMehlc 

ki bir iman DYmtmMI Jmrpdm 
pıe çarplJOI". BarMla top)manlar 
hep ucKtan tiki,elÇi. Y.,. si • 
recek atlar, nazlı, nazlı aüzülerM 

1 bazı kimaelerce ilerı· au··...::.fmiiııa, ı·ı • 
.tanbul Emniyet di1"ektörü • ... -s larmın yerlerini iyi bilen çiftçi, 

Fehmi Vuralm Oktayı 'birinci, baybia bllf'VUrulmUf, ıeretinin baıhçeci ildeıler mühendiıle te • 
yapılması İltenilmiftir. Elde bn • 

Buraalı Ahmedm Benti yüzü i· maı ederek kendiıine gerekli iza· 
lunan krokiye ıöre yerinde kazı 

kinci,, _..___ hatı vermektedirler. Mühendise 
yapuuuuına izin verilmiı, Konya 

KaracaMyli Ruimin Gürbüzü Aıtarbaylık (belediye reiı mua -
müzeıi direktörü bay Yusuf Av. nl 

iirünc:ü ıeldi. " vi iği) kuralında bir dayre ve 
~ kmt kazmm batında bulunmut • 

Bu J&nf üç yqmdaki yerli ya • tur. yanma bir fen ityarı verilmitti7. 
nm kan ~-- ve halis kan Arap, Genç su mühendiıi Amerikacla 

.-a-.p Bu müracaat önceleri Konvada '-'- ·ı 'h ·· M eıkı,k ve diti taylara mahauatu. .,. taını ve 1 tıaaa ıoımüfiür. ü • 
Dö 'rmitt' iken mübadil olarak Yunaniıtana hendiı, bu zamana kadar ıu kay-

ıt tay 11 ı... ıiden b'~ftJm,ı • u _ • ..a....a '-''- ı- ı.. .. ~ 
11Hncı y:ırıt Cl~rt ve !'!a1ia yuka· eıiCi tan'3iJJUlarına y·• ... dık1arı ~k·· f d tıkl - "... eq a amlarımn yap arı ince • 

n J&flaki hiç kotu bzamumıt tup üzerine olmuıttur. Gösterilen lemeleri tqıyan raporlan da oku· 
Jmraldara rnMsuutu. 15 hayvan yerler bir bayii aranmıpa da biç· maktadır. Çalııma programını il· 
tirdi: Ozerlerincle Rtka Ten1t jo- bir teY bulunaınamqtır. bayim, Şarbaybk ve ·diier ilgili 
keyler var• Dolqıp duruyorlar· f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 f katlarlL yapacağı temaılar aonu • 
Mesafe 2000 metre. nisalı Tevfik'in "Sada,, sı, ikinci• cunda hazırlıyacaktır. 

Bir bekçi ödni 
başında öldü 

.Adanada Hacrbayram kuyusu 
çevresinde bekçilik eden elli altı 
yqlarında Ali Çavuı karakol ka· 
pııı önünde durmaktayken üzeri• 
ne ıelen fenalık sonunda yere 
düpnüf ve 'bqmdan yaralanmı, • 
ti fl~.ftast.ane.v.e kaJatrı D 
'.bel<çi Ali yapılan bütün tetravilc 
re rapuen bir aaat aonra ölmüt • 
tijr. 

Ödevi batında ölen 'bu emekdar 
bekçinin ~enazeai karakol &mirle-

Birinci Kanıalb Alinin Seli • liti Gümütdüiünlü AWullalun 
meli, ikinci; Kaleli Ali Rızanın Şimteii, üçiincülüfü D~r • 
Y ddm. Oçiincü; mühendis ibra • li Retidin "Mebruk" ü kazandı • 

ri, poliı ve bekçilerin ittirakile 
memleket hastaQeainden kaldırı • 

Muğlada ürün larak ıömiilmüftür. 
Muila, 21 .(A. A.) - llimizin • • 

bim Hayclann lncki.. ha çok he,ecank anlar Nih oEny 

Oçüncü Yanıta birinciliii Gü • Bu aoa kotu toplanenlara da· 
sel Bandırma, ikinciliji Y ıldıze • lia çok heyecanlı -ıar 'leçiıtti. lt
lbidea HManm YıLlm, üçüncülü- tirak eden, atlar 9Qku. 
.Jt.::. r----:ı.: Hümii ~. ~inin v .~ .--,,_~. vp aoraun, aranı aealer •• Halk o-
Umit ilimli atı kazandı. x...ı- .. =--..._ :.ı:..::.. ~'-U ıç~ pra -.;,,or .. 

Dördüncü kotada birinciliii Ma N.N. 

yordu. 

Tatça ilçeaine iki buçuk aya ya. At/anada lıaoa &erınledı 
km bir zamandır yağmur yaima· Adana, 21 (A. A.) - Oç dö~ 
mqtır. Orünler bundan epeyce gündeQberi havalar biraz ıerinle
zarar sörmiiftür. Ekinler biçilmit, mittir. B111ünlerde iyi bir yağ • 
lıarmanlar Clövülmefe l>qlunıı • mur bekleniyor. istenilen yağmu~ 
tır. Yalanda toplanmaya batla• diiferae bu 711 ovanmm pamuk ü• 
naca][ olan zeytin ve üzüm iyidir. rünü çok bere1'etli olacaktır. 

KalblllJ'l'ala ~===== Tozlan lier adımda puf puf b· 
1iaran yola çıkınca Needet seri 
iönmek: istedi. Nearin ~Wemiye
celi, o tomarı J.ak•cali, İcap eder
le her ıeyi Nimet teyzeye söyliye
cek. Yahut, yahut ... Kendi alıp e
•inde saklayacak. Nearin için bu 
fedakarlık defmez mi? 

ödünü patlatan tomar hali. demir bilse ıene abp aöiıünde tatJYI\ • 
masa iistiiılde danıyordu. Bedriye Caktı. Ah kötü dünya, ah inaanla 
çabuk ellerle ıicimleri çözdü, pa• rm nanmlüğü ! 
keti 9Çtl ve donakalan Necdetin Bedriye liuır fapkaaını attı. 
önüne ıerdi. Bu. .. bir deate beyu Boyımmlaki kırmızı ipek talı çöz
müsvedde kiiıdı idi. Yazılı bir dü. Necdete Neuin"den 'bahsetti. •••••• • 

Tefrika numaruı: 83 

Geriıini .öylemedi. Nearinle 
on altı senedenberi 'bir kardeı si· 
bi seviterek büyümüftü. Onun ba 
zorluk zamanmda kemıdi iatikha • 
lini dütünmek ve ileri sürmek 
bliıük bir hiaıizlik oldul'lnu sez· 
di. '.Asıl dütündüjü kencliat delil, 
Bedriye idi. Hali Bedn,e ile n· 
lemnek, evleamu olmua hile her 
Jianıi bir sün M't'8İlili ona ihti • 
yaç duJUsa lekesiz ve muvaffa • 
kiyetli bir adam olarak .,nun hiz· 
metine hazır bulunmak yollu bir 
ümit 'besliyordu. Kendi kendine 
f&ftı. Atıklarm 'bunaldıiı bir de
lil, 'bet deiil, diJ.e öfkelenerek 
clütündü. 

- Ne oluna olsun, bu kiiıtla· 
n yablım, Nelrin, ~edi. 

Hellin ayala bllimq, iki liıolu 
~\ omuzlan Cliitük, kanıeri • 
~ ~ıp.n, ailieliler aramda 

Yazan: Safiye Erol 
dolanan çakılb ıeçitlere bak17or· 
du. Bir müddet kqnUflD&dı. Nma-· 
yet, Necdete bakarak: 

- Hayır, dedi, kiiıtlar ema • 
nettir. Aldıian yere teılim etıne • 
liyim. Bqka 'bir çare dütünürüz. 
Şimdi ıit, teyzem nerdeyıe ıelir. 

- Yüreiim nılıat delil, Neı • 
rin. .. Senin için korkuyorum. 

Nesrin biraz aü)d6. Gene alay
cı, çapkıq tavrını tak:mmqtt. Elini 
kalbinin üıtüne butırarak: 

- Zarar yok, dedi, zaman za• 
man iman• pnlü raliabız olur. 
Seninki her kadar kara sevda 
ıihi hir çile ile yüklü delilse C:le, 
ne yapalım, biraz da benim taaam 
ile üzülıiiD. F &kat artık ıitmeli· 
sin. Teyzem plecek. 

Necdeti ldeta omuzlarından 
lrüarak liameriyffen çıkardı. 

- Ben AD& telefon ederim, di· 

yanından seçen bir uzun ara • 
ba 'birden'bire durdu. içinden 
Bedriye atladı. Necdetin iki elini 
avuçlan içinde •duyor, onun dal· 
ımhiıJla eileniyordu. Genç ada• 
mm •rarı üzerine arabayı savdı. 
Deniz kenarmcla bir kır kahveıi· 
ne girdiler. Orada Necclet, olanı 
biteni bir bir anlattı. Bedriye, ö
nüne bakarak, dinliyordu. Hikiye 
bitince: 

- Kalk, dedi, beraber ıidece
tiz. 

Necdet.in biraz enel ıeldiii 
yolu boyladılar. Bedriye yalnız 
tek bir ıual aormUf, "tomarı açıp 
kiiıtlara baktın mı?,, demifti. 
'tiayır !,, cevabı üzerine bafllll 
sallamıfb. 

Neırin bahçede yoktu. Doinı 
kameri yeye yürüdüler. Necdetin 

tek ICelime 1oktu. Peki, öyleyse ... 
Bu ne demek? Nesrin 'bunu neye 
yaptı? 

- Anlamıyacak ne var, yavru• 
cuium? Gerçek 'bir erltek kadm 
clüzeQ)erine akıl erCliremez. Kcn• 
di cinıimle övümem mi bilmem? 
Amma ıörüyonun ya, ne ince kom 
binezon ! Gel, üzühne. Nesrin ıeni 
imtihan etmif. Sen kof çıktın. E· 
ğer onu ıeveydin, bir lihza rlii • 

tünmeden tehlikenin altına ıire • 
cektin. Fakat bir erkek bu iti yap
mak için pek derinded ıevmeai 
lizım. Diler kadmlar da Nesrin 
ıi'bi itin incesine liderlerse, kor· 
kar11n, dünyada lmtiham ıeç~ftk 
tek bir erkek liulmmıaz. 

Necdet ~ordu. Kendini 
tarttı. Eier deminki 'teklifi ona 
Nesrin yerine ·Bedriye yap1a,lb, 
ıene duraklar, itin enini sonunu 
diifünür müydü? Hayır! O zaman 
paketin içinde dinamit olduiunu 

Sandalla Kutdiline gittikleri ıe • 
ceyi hatırlattı. Orada Nesrin bit 
anket oyunu çıbrmıt, erkeğill 
sevgiıi naul kontrol edilebilece • 
iini herkeıe aormuttu. Necdet de
mifli ki: Seven erkek hiç'bir ter 
den kaçınmaz, canını malını eıil"' 
ıemez. Nearin de itte onun ıöı • 
terdiii yoldan yürüdü; bilmek ir 
tediii mµammayı halletti. Anlad• 
ki Necdet 1Cendisini ıevmiyor. 0-
z.üntüye, kuruntuya ne llacet? Ar-
tık ıüpheler durdu: Artık bir ku 
acı kaldı. Tevilais. ümibiz, kolkCJ' 
caman bir acı. Bedriye, 'bu vui 
yetin Ne1rin için hayırlı .ı-aı 
UJDQ3'ordu. Genç lüz, 1mdiye b 
dar ümitle inkiaar arumda çırp 
mqtı. Şimdi: bt'i bir IWıaat ' 
tirdikten ..,... Y.&V&f yavq abtd 
ve nillayet unutur. Heniq 
pnçtir, elbet unutacak. 

lArkmı var). 



LllJ aa Ve Do rotı Glş 
Anlatıyorlar : Gözkamaştırıcı Yer - Bir Rüzgar Ki .. -

Susan Ve Sö_uliqen "Beyaz Rahibe,, fer ! - Bir Koz ! 
!. 

Gece yarııı, bir çift yıldızla kar· nı·•ezmek, •'bir.eniz ne kadar yer toplanıp ser'be1t hıralalmıı-.aan 
~· harşıyayız. "Pera Palu,, m tıp· dolaıtık,, ıdemek için yeter. O ne saçlar, üstünde, üıt I&m kath· ve 
b bir antikacı mağa.zuım gözö • ucıuz bucaksız, o ne girintili çı • alt yanı viziyerli yüksek biçimli 
n üne getiren genit salonunda, bir kmtıh yer! ~ene göz kamaştırıcı! bir pa!ka, limonküfü rengile lgÖz· 
on tar, bir de biz. Li'lyan ve Doro- Lilyan lböyıle derken, ilk siga - )erinin rengine aşağı yukan q 1au
ti Giş kardeşlerle karııkarııya o• rasını yakan Doroti ba§ile tasdik ruyor. Yüzü, "Beyaz rahibe,, nin 
i.ururoruz. Aramızda µfak bir ma· eaiyordu. (Jzeri çizgili, sapsarı pa.· melekleşen yüzünden o kadar 
:;a :lan başka bir ıey yok. Seneler· nltılı ve yamyassı, uzun biçimde farksız, ki sadece bu hatırlatıf, 'da
cc evvel, perde üttünde gördüğü .. tabakasından çektiği bu ince si • ha ziyade tarif etmeği lüzumıuz 
m i.!:ıı: bu yıldızlarla, aratlan 1)u b- garanm 1'dumanın ince burun ka • bırakır! ,, 
dar sene geçtikten aonra apansızm .natlarmı titreterek üfüren yıldız, - Demek çok beğenuiniz? 
böyle karıılap.cağrmızı, bir ihti. gerdanınr,kollarmı açrkbırakan bol - Biz, ömrümüzde bu kadar 
mal olarak bile hatırımıza getir. ·ve etekleri yerleri süpüren bir es· göz kamaştırıcı yer görmedik, de· 
memi!tik. Hele, aalonun yekpare . :va.p·giymi§. 'Bu esvabın desenle· mekle mübalağaya kapılmıı olmu• 
dış camlarına ağır kep.enkterin ri, Acembasması denilen perdele· yoruz. Dünyanın birçok yerinde 
çoktan indirildiği ıgecenin bu sa • rin ııairift ve alacahulaca desenle • mükemmel müzeler bulunuyor. 
atinde, burada yapayalnız kartı. rini andırıyor, !Amerikalılar umu- Fakat, Topkapı r.arayı müzesi ka· 
latma? Doğrulu 'dütünütümüzden mi·yetle böyle giyinişten hoşlanır .. dar zengini, hiçbir yerde!. 'Asır • 
çok uzaktı! · t· ~ far. Doroti'nin kumral şaçları lar, oraya neler biriktirmİ§ neler! 

Onların apanırzın 1ıtan1:iula yanüan ayrrk, yana ve arkaya Doğrusu bunlara sahip old,,;ğunuz 
gelişile baıhyan ar.aküatü konut- doğru kabarıık, .. Üzerindeki tek için, hakkile övünebilirsiniz. Ne 
malar hızmı alınca, daha u.kin, aüı, bileğindeki minimini saatin baş dön.dürücü güzellik! 
daha rahat, 'dah"a etraflı ve öz • zarif kesimli incecik bilezik kıs • - Bu dexor arasında bir film 
lü konuımağı gözetirken, az kal. mı! çevirmelC arzusunu duy"dunuz mu? 
dı bulupm1".acaktili bile. !Karaya · ~ilyana gelince, otele ·dönd.ük • - Soru~unuz, isabetli!. Film ha-
ayak baııılarmda lgitmeği aiifün· ten ıonra sokak giyini§ini değiş - yatından çekilmiş bulunmamıza 
dükleri günden bir sabah önce ha· • tirmemişti. Kol yerleri bileklerine rağmen, içimizden böyle bir ar • 
reket edeceklerini öğrenir öğren • liadar dar, tatlı Hmon küfü ren • zunun rüzgarı gelip geçti. DP-kor, 
mez, biz d~ çizdiğİ.m·İ% proıramı . ıginde bir celietle ayni renkte dar malzeme, buna çokmüsaittir. Uy
çabucak defi~tirdi'JC ve u rael&ki ek ıa hi.. e ·ıc, vücuc:Jüniin na· gun mevzu bulmak da, güç ol • 
ıon akşamlarında kendilerine ıel- ,-inliğini belli ediyortlu. Gerdanı· maz, sanrrnn. Şimdiye kadar niçin 
diğmizi bildirdik. nın yansını, kostümünün k:uma • burada bir film çevrilmemiş?. An· 

Bu bildiri§in aıtığr engelleri tmdan gev§ek bağlanını§ bir fi • ~ıyamaCllIC. Bu yerae çevrilecek 
anla.tı,tan burada vazgeçerek> 0 Y~n&.~ kaP.~~~~r •... ArkaY.a -d~i.~ # ~ar~~i bi! fihnı :Ameri1'a~a ıüplıı 
sanda. vapurda tanıtbkları hayran ı / ·-. 

., 

lilyttn 'G{Jin TienCli elyairn ~e İm%48iyle "Kurun,, a ithal ettiğl 
reımi. Doroti Gi§, yanıncla resmi bulunmadığından, kızkaı·deşinin 

resmi kenarına İınz(uını atpıak 6U retiyle, bu ithafa uymuştur . .. 

siz çok rağbet bulacaktır. ~ - f Ü§enip, HolivuC:i stüdyolarında l . 
Lilyan, ince parmaklarile masa l atlya dekoru kurmanın yeteceğini 

üstündeki saz renginde deriden ı sanmalarından geliyor. Sonra, 
çantasını açarak, beyaz ipek men- bilhassa o içli mevzuun 3özlüden 
dilini çıkarırken, ilave etti: ziyade sözsüz filmin öz malı oldu-

- Yalnız arihi filmleriniz de • ğunu da hesaba katmalı. Orada 
ğil, modern filmleriniz de!.. Şeh · canlandırılan ruhi halet, öyle esi · 
riniz, muhtelif tarzda film vücude ri bir şeydir, ki ... Söz<len ve hal· 
get irmek için o kadar eşsiz tabii ta sesten bile ürker, ele avuca sığ· 

dekorlar ortaya koymu§ ki! maz, kaçar. Orada et ve kemik 
- Mesela bir Ame!ikan film yoktur, ruh ve hayal vardır! 

:mmpanyası, buraya ait bir film Sözsüz filmin "Beyaz Rahibe. 
\' çevirmek te§ebbüsüne girişir mi, si, taşı gediğine koymuş, İstan • 
' dersiniz? bula ayak bastıld:anberi konuştu· larmdan bir ailenin evine ziyafete' , 

gitmek üzere olan yıldızlarla na • 
ııl sözlcttiğimizi kısaca not ede • 
liın. 

'\,J - Fevkalade iyi bir şey yapmış ğu her gazeteciye, kızkardesile 
olur. Ancak, Amerikalılar buraya beraber, hoşlanmadığmı açıkça 
ait film çevirmek isterlerse, gelip söylediği sözlü filme yeni bir hü • 
burada çevirmelidirler. Bu iş, öy- cum daha yapmıştı. Sözlü "Be • 

- Eğer derhal konutmamız li.
zımıa, ancak iki dakika mümkün! 

- iki yıldız ve iki dakika! Bir 
çift yıldızla konutmağa bir çift 
dakika yetmez! .• 

- Şu halde yarm aaba.h vapurda, , 
Vapur onda kalkryor ! 

- O zman mümkün olacağına ~ 

da güvenilemez. Öyle ıon dı.ki - · 
kalarda .•• 

- Haklııınrz. O halde .• Bu ıge· 
ce ... Ziyafetten döniifte .•. Olmaz 
r..ır, Doroti? 

Lilyan, otomobile yerleflilİ§ bu· 
lunan kızkardetine doğru yürüdü. 
Fmldaştılar, anlattılar ... Anlattık! 

Yıldızlar, - bizim gibi - söz
lerinde durdular. Gece yarıımda 
buluşuşla beraber konutu! b&§la • 
dr. Yalnız, bu, öyle yarı resmi 
yıldız - gazeteci konu§maıı gİ • 
bi , beili sual ve cevaphırla yürü -
ren bir konu,ma sanılmaıın. Gi! 
k-wde~ler, o kadar sade ve samimi 
dnvrcımyorlar, ki bunu gelitigüzel 
b :r konu~u~, damdan dama atlayıf
lı bir sohbet yo!unda yürümek, bi
~İm icin fazla teklifsizliğe vuruş 
gibi olmuyor. Bilakis ... Hatti, ko· 
nu~uş, bu yola kendiliğinden sap
tı, denilebilri ! 

1 ' ıe stüdyoda başarılamaz. Hakiki yaz Rahibe,, yi, ellnde bir koz gi· 
atmosferi verebilmek, buraya ge· bi ortaya atıyordu! 
ılip burada çalışmakla kabildir. - Filmde sözlülük ve sözlüliik 
Ne yazık, ki Amerikalılar daha bahsindeki fikrinizi gerçi daha ev· 
ziyade manzara kısımlarını almak vel de söylemiş bulunuyorsunuz. 
üzere harice fotoğrafçı gönder • Bununla beı·abeı-, bu fikriniz pek 
meği kafi görüp, atmosfer nokta· kısa bir söyleyişle gazetelerde yer 
undan mevzua tamamile aykırı tuttu. Biraz daha etraflı ve esas· 
kalıyorlar. Çok yanlış!. Ben, vak· lı anlatır mısınız? Meseli, ileride 
tile "Beyaz Rahibe,, yi çevirirken, olsun sözli.\ filmin hoşumua gida -
Floransa ve Romada tam on ay cek dereceye varabileceğini um • 

vakit •geçirmiştim. maz mısınız? 
Konu§U§Un bu noktasmda, sÖ· Bu iki ceph*!Ji sorgu kaxşısın -

zün geliti \'Beyaz Rahibe,, nin et· da, Lilyan, tP.zini müdafoa yollu 
rafında dolaştı. Biz, Helen Hey • söze girişti: 
ıin hassasiyetle oynayan muvaf - - Bizce sözlü filmler, sözlü ol
fak bir artist olmakla beraber, bu mıyanların yanında iyi değildir. 
filmde kendisi kadar benimseyiş· Sözlü film, sözsüzü gibi kendisine 
le oynıyamadığını ileri sürünce, mahsus bir güzel san'at olarak in
Lilyanın yanaklarına hafif bir ki§af gösteremedi. Çok mekanik • 
pembelik yayıldı. Dudaklarının u- tir.Üstelik sinema değil, tiyatro • 
cunda tatlı bir gülümseyiş belir - dur! 
di: - Fakat siz, ayni zamanda ti -

- Takdiriniz, şüphesiz beni yatro artistisiniz. Far:ıı:ediniz, ki 
memnun eder. Kendim, bir şey sözlü film çevirirken sinemada 
dememeliyim. Çünkü bu bahiste değil, tiyatroda oynuyorsumn: ! 
bitaraf sayılmam. Ancak, arkada- Lilyan, kendi görüşüne göre le# 
şım olau kıymetli artist Helen Hey zini koruyuşta aksamadı: 
si de, o filminin tatmin etmediği • - Tiyatrodur, fakat tiyatro ka· 
ni söyliyebilirim. Halen Heys, ba- kadar tabii değil !. Dolayısile ~Ö· 
na "Bunu oynayışmıda, ruhani ha- tü bir tiyatı·odur, taklit o!an h e:· 

va filmi tamamile sarmadı,, de • şey gibi kötii ! Sözlü film, tiyc:.tro· 
mişti. Bence o filmdeki kusur, bu nun tesiri altında kaldı l"e bu le • - Bilseniz, bugün ne kadar yer ' 

dola~tık. T opkapı sarayı, Y ereba • 
tan, Ayasofya falal" ... Bunlar az 
yer deciJ. Y almz o T opkpı ıarayı-

Lilyan Gi§in, senelerce evvel çekilen resimlerinden biri. Bu rec;-I yıld.ız~~n değil, filmi çevi~nlerin sirden kurtulamadı 
min çekili§ zamanı, onun "Beyaz Rahibe,, yi çevirdiği z amana ras· I bu 1§ ıçın ltalyaya kadar gıtmeğe - Sonu Yarın -
gcliyoı·. Hal il Siyr et Mehmet Selim 
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Maskeli 
G. Maurevert 
Arkadaşım, salonun bir köşesini 

1 işaret ederek: 
- Bak, dedi, şu kalabalık toplan · 

mış yeri görüyorsun ya... lşte orası. 
Bu kalabalığın ortasında kendi ese
rimi kendim seyretmeğe gidemem. 
Sen yalnız git bak, ben seni burada 
bekliyorum ... 

Yürüdüm. Tablonun önünde halk 
biribirini çi~iyordu· Güçlükle soku -
la bildim. 

Resimden pek fazla anlamam. Fa· 
kat ne de olsa, benim de, herkes gibi 
az çok bir zevkim, bir görüşüm var • 
dlr. 

Yitmi senedir görmediğim, bugün 
tesadüfen karşılaştığım çocukluk ar
kadaşım Mornas'ın eseri olduğu için 
sö,temiyot'um, fakat bu Dian tablosu 
gerçekten çok gü~di. 

Tablo, Dian'r, bir ormanda, sonba
llar manzııralan ortasında ve bir kay
nağın yanında gösteriyordu. Tablo • 
nun lNr kenarında avcı Akteon'un 
haytan yüzü görünüyor, Dian, çıplak 
vücuduna dökülen saçlarıyla ve iki 
elile yüzünü örtmeğe, avcıdan gizle· 
meğe çalışıyordu. 

Lakin mevzuun o kadar önemi (e • 
hommiyeti) yoktu. Tabloyu seyreden· 
!erin hepsi, Dian'ın, harikulade güzel 
vücudü karşısında hayran birer Akte
on gibiydi. 

Tahlodaki kadın vücudü o kadar 
nefis, o kadar aşk için yaratılmı~ bir 
güzellikteydi ki, canlanacak, kımıldı· 
yacakmış gibi bir duygu uyandırıyor

du. Ta1'loyu, dindar bir hayranlık 
icinde seyredenlerin takdir mırıltıla
,.;, bir dfia. gibi Dian'a doğru yükseli
yordu. 

Bu sırada, arkamda duran uzun 
saçlr, pejmürde sakallı bir iki deli · 
ka,ıılmın şu sözleri kulağıma çarptı : 

- imzaya bakmrya lüzum yok!.·. 
Muhakkak Mornas'm izeridir. 

- Fakat harikulade güzel bir şeyl 
- Evet amma hep ayni şey! Yüzü-

nü kapa.m.ş bir kadınt 
- Çehre resmi yapmasını bilmiyor 

galtba! 
- Sacmalama ?.. Bu kadar giizel 

bir ,\ic~t yaptıktan sonra çehre ya -
pamıyor olur mu? 

- Peki anlat öyleyse! Bundan ev· 
vel gene Mornas'ın bir kadın başı tab· 
losu vardı, hatırlıyor musun·! 

- Şu Lüksemburg'daki Lükres 
Bor jiya değil mi? 

- Ent o. Fakat bundan on sene 
evvel yapılmıştır malum ya? O tarih· 
ten sonra Mornas'ın yaptığı kadın re
simlerinin hiçbin~inin yüzü yoktur. 
''Utanma'', "Haremde kadın"', "Hero
diad" tablolarmı şöyle bir gözünün 
önüne getir .. 

- Dediğin doğru amma, şu tablo 
feo:ltalade bir şey! ... 

Dalgın dalgın uzaklaştım... Mor -
nas arkasını dönmUş, bir manzara 
tablosu seyrediyordu. 

- Tablon çok güzel, dedim, c;ok 
gitıelI 

..,.. Ya! Demek beğendin t 
Sonra alçak sesle şöyle sordu: 
- Etrafta ne söyliyorlardı? 
Bir parça tereddüt ettikten sonra 

dedim ki: 
- Pek beğeniyorlar ... Yalnız ... Di -

an'ın yüzünü gösterme~işini kusurlu 
buJanlar var. 

Momas, yüzüme bir garip bakışla 
bakbktan sonra koluma girdi, sadece 
şu kelimeyi mmldandı: 

- Budalalar! 
Ye beni dışarl doğru sürükledi. 

Caddeye çıktığımız zaman bir taksi 
çağırdr. 

- Öğleden sonra serbestsin değil 
mi? dedi. Ormana gidelim de biraz 
bahar ha,-ası alalım. Emin ol ki tabi
atın ren1deri, artistler sergisindeki 
renklerden tin kat daha güzeldir. 

Otomobilde, Mornas bir sigara yak
tr, bir müddet dalgın dalgın oturdu, 
suallerime ayni dalgınlıkla cevaplar 
veriyordu. Laklara geldiğimiz zaman 
arabadan indik. 
~ Momas, zihni ~ka §.ellerle m~ -

Kadın 

TAKViM 

• Cumarte~ı 

2t Haziran 
'i l R. Evvel 

4.'i9 
19.•4 

PAZAR 
~3 Haziran 
:t2 R. Evvel 

l 
Gllıı doluşu 
GUn bıtıaı 
Sabah oamuı 
Ogıe oamuı 
lkfodl nam11.zı 
Akşam namuı 

\'atsı aımuı 

3."18 
I'!. 1:1 
16 [;' 
14M4 
il.4S 

2.08 Çeviren : H. Varoğlu imsak 
gul, arasıra, kendi kendine konuşur ı Yılın gtçen gllnlerı ı1ı 

4.)19 

19,4~ 

<1. 2~ 

u. ıo 

16.]7 
19,44 
'ill.49 
~.08 

173 
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Jarla yürüyor, bastonunun ucuyla 
yerdeki çakılları yuvarlıyordu. Bir -
denbire hiddetle: 

- Budalalar! ... 
Diye deminki sözü tekrarladı ve 

koluma girerek, ahengi değişen bo -
ğuk bir sesle anlattı : 

- Hayır, anlamıyorlar ... Anlıya · 
mazlar? Halbuki bilseler ... Sen benim 
dostumsun, çok eski bir dostumsun. 
Senden saklamam ... Gerçi artist de • 
ğilsin, belki anlanuyacaksm ... Fakat 
alay da etmezsin ... Dinle: 

- Yedi sekiz sene oluyor. Bir gün 
isteksiz ve tembel, atölyemde oturu • 
yordum ... Sıkıntılı, boğucu bir hava 
vardı. Elime aldığım bir kitabın say
falarını karıştırıyordum. Kapı çalın

dı, gittim. Açtım. 
- Kimi istiyorsunuz? 
_ Ben modelim ... Modele ihtiyacı-

nız ,·ar mı? 

_ı RADYO 
f:lugUn 

ISTANBUL 

1 

18.30 Jimnastik Bayan Azade Tar· 
can. 18.:>0: Fransızca ders. 19.20: Dans 
musikisi (plak). 19.50: Haberler. 20: 
Spor müsahabeleri. Sait Çelebi. 20.ao: 
Radyo caz ve tango orkestraları( Ba
yan Bedriye Tüzün türkçe sözlü eser· 
ler). 21.30: Son haber ler · Borsalar. 
21.40: Piyano solo (Ferdi Ştaster). 
22: Plak neşriyatı. 
BfJKREŞ: 

13 - 15: Plılk ve duyumlar. 18: Süel 
ı A s!H•ri ) ınWzlt. Hl: Duyumlar . 19,15 : 
P.Uel konserin sU reği. 20: Sö~l.:,r. 20,2v: Ye
ni plO.ldar. 20,50: Rcpor taj 21: Posta kutusu. 
21,20: Radyo salon orkestrası. 22,15: Du -
yumlar. 22,30: Konserin süreği. 23,15: Ya -
bancı di11erle duyumlar. 23,35: Konser . (r öle.) 
VARŞOVA : 

20,30: P iyano birliği ile Leh §ıtrkıları. 

20,:m: AktUa!lt e. 21: Ekim bahsi. 21,10 : 
M:Uzlkal hlr familya yanında. 21,45: Dııyum 
lar. 21 ,5.5: Sözler. 2:.! : Yabancı f.llkclerdekl 
Lehlller için yayım. 23 : Spor duyumları 

23,10: Sözler ve müzik yayımı. 23,30 : Küçük 
radyo orkestrası. 

MOSKOVA : 

Karşımda bu sözleri alabildiğine 

çetrefil bir İngiliz şivesile söyliyen 
mahlUku gördüğüm zaman gülmek -
ten bayılacaktım. llkönce, bunu, ar • 
kadaşlardan birinin azizliği sandım. 
Soluk, eski, 1842 den kalma şatrançlı 
lskoç kumaşından bir entariyi, dedem 

• 17,30: Parti yayımı. 18,30: Konser. 22: 
zamanından kalma bir kaputu, mına· Almanca yayım. 23,015 : Fra11SIZca. 24.,05: 

r e uzunluğund:ı bir kadının sırtına lsveççe. 
gcçiı·, ne olur? lşte karşımda duran PRA C : 
böyle bir korkulnktu ! Çehresi görü • 20,30: Hafif müzik. - Sözler. 21 ,10: Mi-
lecek bir !'evdi. İnek gözü iriliğinde Ullıl yavım. 21•4t'i: Sözler. 22

= Karışık ya-
~ • yım. 23,15: Duyumlar. 23,30: P lAk . 23,45: 

hir çift göz, çilli bir surat, akla gel • Poputcr k onser. (röle. ) 
miyecck k:ıdar uzun ve şekilsiz kıpkrr- BUDAPEŞTE: 
mızı bir burun, kulaklara kadar geniş 20,15: Radyo selA.mlan. 20,50 : Macar 

bir ağız ve yaban domuzu dişlerini şarkıları. (çlngena orkestrası birliğile.) 21, 
andıran kararmış dişler! Rüyaya gir- 4o: Kanşık hafta sonu yıı.yrrnr. 22,50: Duyum 

tar. 23,10 : Caz 24: Budapcşte konser orkcst 
se, insana kabus getirecek olan biı: rast. 
mahluk? VİYANA: 

Kadm, alayla karışık şaşk1nhğınu ~ - 20,20 · Ll.&et - Bchubert. §•rkıla.n. 21: ısoz-

görünce hazin bir tebessümle gü • Jer. 21,30: Sözler. 21,35: Şen spor yayımı. 
(Müzikli) . 23 : Duyumlar. 23,10: Piyano mü-

lümsedi: zlği. 23,50: Sözler. 24,05: EğlencelJ mtizik . 
- Y es, dedi, beni çok sakil buluyor-

sunuz değil mi? Fakat vücudum ga • ~, B Q R S A ~ 
yet güzeldir! 

Ha va tehlikesini bilen 
yazılanlar •• uye 

Ankara, 21 (A.A.) - Hava 2882 Hulusi Konya 20, 2883 Mu• 
tehlikesini bilen tiyeler: tafa Sabri 20, 2884 Ziya Ural 20 

2812 bay Ali Rıza Karaman 2885 Haıan Tahıin Göneç 20 
pınarlı oilu 201 2813 Ali Rıza 20, 2886 Muıtafa Özkul 20, 2887 Al 
2814 Kenan 25, 2815 Tevfik 20, Rıza Gül 20, 2888 Tahıin Emü 
2816 mütekait yüzb~ı 20, 2817 E· 20, 2889 Mehmet Şabal 20, 289( 
yüp Sabri Geyve 20, 2818 Rifat 20, Şaban Okan 20, 2891 Halit Er · 
2819 Ali 20, 2820 Abdullah 30, genekon 20. 
2821 Şaban 30, 2822 Hacı Sadık 2892 lımal Hallı Akba§ 30 
201 2823 Bayan Rukiye Alpsti il 2893 Mustafa Özd.emir 20, 289~ 
kurul üyesi 20, 2824 Cemal 20. S. Turgut 20, 2895 Lütfi Ergin 20 

2825 İsmet Baran 20, 2826 Ah- 2896 Nai.ın aKraoğla.n 20, 289~ 
met eczacı 20, 2827 Siileyman a • Sadık Tahman 20, 2898 Ahmet U. 
vukat 20, 2829 l. İhsan Uzman ral 20, 2899 Mitat Uz 20, 290( 
C. müddeiumumisi 20, 2830 Ba • Ahmet çaVUJ Yapıcı 20, 2901 la • 
yan Süeda Uzman 20, 2831 Sü - mail Hakkı Sağden 20, 2902 Ah· 
leyman Güngör 36, 2832 l Hakkı J met Kara Hasan oğlu Krrkağa~ 
hukuk hakimi 30, 2833 Tevfik A- 25, 2903 Kamil 20, 2904 Rıza 20 
kın ceza hakimi 20, 28.34 H. Gü - 2905 Mustafa 20, 2906 Ahme1 

rel 20. Aynalı oğlu 20, 2907 Hatip V eh · 
2835 Ömer Göngörü belediye bi 20, 2908 Halit Seyhan 20, 290!: 

başkanı 50, 2836 Hasan Üstün 20, Mustafa 20, 2910 Hayrullah 20ı 
2837 Mes'ut Danışman 20, 2839 2911 erif Ağanın Mehmet 20, 291~ 
Refik Emre 20", 2839 Ahmet A • Ahmet 20, 2913 Tahir Satı oğhı 
ğaı· 20, 2840 Tahir Ünver 20, 2841 20, 2914 Osman Tortuman 20 
Tahir Affar 20, 2842 Nuri Yu • 2915 Ahmet Günekli 20, 2916 Muı 
muk 20, 2843 Mehmet Bilal mü - tafa Davut oğlu 20, 2917 Reti1 
derriıı 25, 2844 Hilmi Güngör 20, 20, 2918 İsmail 20, 2919 Ali ltıı 
2845 Yuauf Güngör 100, 2846 Sü- 20, 2920 Ömer 20, 2921 f.§ref Ce· 
leyman çavuş Elmalı Bavas 20, mal ve oğlu Edip 25, 2922 Kami 
2847 Şevket Elmalı Bavas 20, Dedeoğlu 20, 2923 izzet 20, 2924 
2848 Abdürrahman Ali 20, 2850 lbrahim 20, 2925 Rıza. Dolmancı 

Rifat 20. oğlu 100, 2926 Ahmet Arpacı A • 
2851 Mehmet Halil 20, 2852 latehir 20, 2927 Mehmet A1ada' 

Hamza Türkmen 20, 2853 Ömer 40. 
20, 2845 İsmet Güngör 20, 2855 2928 Hasan 25, 2929 Ali lzmir
Hüseyin 20, 2856 Emin çavut 20, li 20, 2930 Hilmi Musal 20, 293] 
2857 Rahim 20, 2858 Sadık ça - Hacı Abdurrahman Mehmet 30. 
VUf 20, 2859 İsmail 30, 2860 Ab • 2932 Tevfik Kaya oğlu 20, 293~ 
dürrahman 20, 2861 Ali Rıza 20, Muataf a Parlak 20, 2934 Hüsni 
2862 Mehmet 20, 2863 Nalbant 40, 2935 Şerif 30, 2936 Mustafa 
Hacı Hasanın Bekir 20, 2864 Ha- çilingir 20, 2937 Muıtafa Mutlıı 
san Ba, 2865 Durmuş :Ali ZO, 2866' Z5, Z938 ekrr ZO, 2939 Ali 20 

lsmail 20, 2867 Mehmet Ali Gün· 2940 Süleyman 20, 2941 Muataf a 
gör 20, 2868 Abdullah 20, 2869 25, 2942 Ahmet Ru§en 20, 294~ 
ince Mehmet 20, 2870 Mustafa ça· Etem 20, 2944 Hasan 20. 
vuş 20, 2871 Hacı Mehmet 30, ADANADA 

Ve adeta zorla içeri girdi. Yürüyü· 
şündeki gösteriş, korkunç çirkinliği -
ne, tarif edilemiyecek bir gülünçlük 

, Hız1ıarında vı l dıı. ışarw '>lanıar ilzc· 2872 Ali 40, 2873 Mustafa 20, Adana, 21 (A.A.) - Hava teh· 
inde 21 6-9~5 de o.uamele görenler 2874 Hüseyin çavut 20. likesini bilen üye yazımı şehrimiz 

ilave ediyordu. 
dir.1 Ra'< amlar kapanış !iatlanm gösterir 1 2875 Hacı İsmail Güngör 100, de ve ilçelerimizde durmadan de-

ftukut (Sataş) 1 2876 Yusuf 20, 2877 Hüsmen Öz· vam ediyor. Her gün bu itle uğ · O sıralarda, büyük mecmualardan 
birisi için bir sihirbaz resmi yapacak· 
tım. Belki bu acayip model sihirbaz 
kadın çehresinin krokileri için işime 

======='==;;.!-':;===' ay 20, 2878 Emin Turanlı 20, 2879 raşan komisyon devamlı toplan · 
,. Vhana 'ı!J ı • Londr.ı fıiO. -

* Nevyor~ 12~. - * Mar:lrı ı !6.:. Nuri Esenlik 20, 2889 Şerif Tur - malar yaparak genel yurtdaşları Ü• 

yarar diye düşündünı. 
Kadına: 
- Şu para.vanannı arkasında so • 

yunun bakahm, dedim. 
Şövalemi hazırladım, kağıdımı ha

zırladım, füzenlerimi yonttum. O sı -
rada kadın: 

- Soyundum, dedi. 
Arkama döndüm ... Ve ağzın1 hayret. 

ten bir karış açık, iskemlede nuhJan· 

• Parls 16~. ~o * Bertin 43, --
• MllA.no ~o.ı, - • V ll~OYl 24, -
• Brüksel 81, - • Badapeşte ~!I. -

• Atin. ı4, - • ROkreş t 5. -· 

• C'enevrr l' 16 ·- • Belgrat ~4. -

• Sor>a 
* Amsıerdı , , 
* Praıt 
• ~tnlcho'm 

~4. -
83, -

99, -
:ı ı. - . 

* Yolohanıa :ı:ı . -
*Altın C40 -
* Mecidiye • 59, -
• Rınlı:not 22ÇI, --

Çekler (kap. sa. 16) ı 

• Londra 619. :t~ • Stokblm 
• l'\evyorlı 0.79'4711 * Viyana 
'(- Pırls 12.cı3 - • Madrlı 
* MllAnu 9.6:1 · ~ • Berlln 
* Prülı:se '4.70 • Varşo•a 
• Atlnı. ~ 3. s.ıa~ • Budapeşte 
• Cenevre 2.41120 • Rülı:re. 

* Sorya 63,698.1 11 llelıı;raı 

• Amsterdanı t.17- • Yokohama 
• Pta~ 19,ornı • l\Toskova 

3. ltc;JO 
4,l!U5 

S.8025 
1,9730 
4,212!'i 

4,47SO 

?..74-

10!<675 

dım kaldım. Gözlerime inanamıyor • 
dum. Karşımdaki kadın vücudü, bir 
faninin hayalinde canlandırabHeceği 
vücutlerin en güzeli, en harikulade -
siydi. Bu vücut karşısında duyduğum 
gU.~ellik mefhumunu, en nefis antika 
heykelle•, mesela Venü'i heykeli şöy
le bö} le ancak ifade edebilir ... Kol · llb=======""'=======~, 
lar, g:iğüs. karın, kalçalar, bacaklar, '~====E=S=H=;;;;A=M====='. 

iş Banka~· 9.:1•)- Tramvay . 9,-

1*Anıdolu ~ıi.80 * c;ımento as ırı.~o 

'•Reli 2 61) C'nyon De~. -.-
1 ~ır. Hayrlv,. ıs. - ~arlı: ne~. -.-

:'\terli ez Bankası ı;; ,7 - Balya . 
l'. ~l~onı -.oo Sırt m. ecza . 
l' omontı P,40 Telefon -.-

hensi oniindt'- Sl'Cde €'dilecek ayn ay
rı birer güzellikti? Ve bütün bunlar 
adeta goz kamaştıracak kadar parlak 
bir süt beyazlığındaydı. Dalga dalga, 
ipek gibi bir saç yığını, yana doğru 
çc,in:iği ) üziinü örterek, erimiş altın 
ı, c alcY r1en hir örtü gibi vücudünü sa· 
rıyor, baldrrlarma kadar iniyordu. istikrazlar tahvlUer 

ŞaşlunJığımı yenerek ayağa kalka - • ı93JTUrk Bor. ~ 8.3ll füdarı. 
bildiı•1: sauki işin içinde bir hokka - * il 211,:ı:1 Tramva~ 
bazlık olup olmadığınr anlamak isti- • . - 111 :16.aı.-. Hıhtım 
yorıııuşçasına paravanın arkasına gi- ı•lstlkrt:ı:ıDıhlll 1 94.so Anadolu ı 

l
•Erıtaııl lstllcraıı 9:'i.- Anadolu il 

dip baktım. 192~ .1\ ,\I 10, Anadolu ili 

- Memnun oldunuz mu? Size mo · Sıvo-F'rıurum 9.~. : •\lüme~sıı /' , 
de1lik yapabilir miyim? 
Yennıeğe muvaffak olamadığım bir ukb, okudum: Dehorah. 

-.-
31,70 
[7. 00 

44 -
44,-
51,!\0 

nevi öfkeyle: ı - Peki, ben size mektup yazanm, 
- Gi)inin, rliye haykırdım. Güzel, dec!iın. 

1 
beğemlirn. Bana adresinizi bırakın, l Atölyeden, ayni yürüyüşle çıktı, git. 
lıcn !'i:t.ı.: :l azarım. ! ti. Biraz evvel gülünç bulduğum bu 
Kanın sessizce giyindi. Ben bu sıra- ! azametli yürüyüşün, vücudündekf 

d:ı, ateş gibi yanan alnımı pencereye 1 benzersiz tenasübün tabii bir neticesi 
dayadım, dışarıya bakıyordum. olduğunu şimdi anlıyordum. 

Adım bir kağıt parça.sına ıazdı bı- (Sonu yarın). 

gut 20, 2881 lbrahim Mutlu 20, ye yazmaktadır. 

Yeni Eserler 

B:r müzik 
Ayda. bir çıkan Müzik mecmuası · 

nın onuncu sayıE'!r dolgun bir şekilde 
çıkmrştır. )1üzik, bizim müzik hare • 
ketlerimizi en iyi aksettiren neşir a • 
raçlarımızdan biri olmak üstünlüğü
nü ve tekcmmülünü gösteriyor. Bu 
sayıdan bazı başlıklar: Müzik bilme
zin i~ bilançosu - Ahmet Adnan -
Ordumuzda Musiki öğretiminin tabii 
temelleri - lzınirin son yıJlardaki 
yaşayışında lzmir gençliği ve birkaç 
hatıra - Ses pedagojisi, ses tekniği
Taş bebek efsane ve ninnisi - Dün -
ya orkestrasınm vaziyetleri - Son 
Türk musikisi nota yayımları -
Hallı: musiki l'C edebiyatınr nasıl kur
tarabiliriz? - Halkevlerimizde mu -
siki - FM·>i Türk musikisi - lstan -
bul konserleri. 

Ek11ıek f igaiı 
Denizli, 21 (A. A.) - Şehri • 

mizde birinci nevi ekmeğin kilo • 
su 10.S ikinci ekmeğin kilosu 9.5 
kuruşa yükselmi~tir. 

ADANA, 21 (A. A.) - Geçen· 
lerdc buğdayın kilosu 4.5 kuruşa 
kadar yükselmesi üzerine ekmek 
de dokuz kuru~ olmuştu. iki gün· 
dür buğday 3 • 3.5 kuruşa düştü • 
ğünden bugün ekmek de 7.5 ku • 
ruşa indirilmiştir. Şehrimizde 

karpuz ve üzüm çıkmış ve pİya • 
saya getirilmi~.tir. Karpuzun kilo
su on, üzümün kilosu da 15 ku • 
ruştan satılmaktadır. 

Deniz banyolarında ucuz• 
luk temin edileck 

Belediye halkın deniz banyola 
rına ucuz gidebilmesi yollarını a 
raıtırmaktadır. Bu arada ba:;ı 
banyo yerlerinde yıkanma ücret 
lerinin indirileceği söylenmekte 
dir. Florya plajında da geçen y 

alınan ücretten az para ile deniz 
girilecektir. Bu tedbirlerle halkı 

açıkta denize girmesinin de ön 
ahnmış olacaktır. 

Kaynak suyu 
Belediye kaynak sularının tC! 

bire daha çok indirilmesi ve dalı 
ucuza satılması için ilgili kimse 
lerle görüşmekte, tetkikıt yapma 
tadır. 

Kaynak ıulannm halka üç dör 
elden geçtikten sonra geldiği aıı 
latılmı9tır. Ortadaki ~ki elin ka 
dırılması yolunda incelemeler sÜI 
mektedir. 

ZAYi 

Üsküdar ikinci noterliğince ta .. 
dikli ve Seniye adlı mühürümü za• 
yi ettim. Zuhurunda hükmü olma· 
dığını ve o mühürle kimseye bor· 
cum bulunmadığını ilan ede • 
rim. (7790) 

Kuzguncuk lcadiye Gfüizar so· 
kak 10 numarada Seniye 
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Iran • Irak sınır 
anlaşmazlığı Fener - Beşiktaş maçı yarına mı kaldı? 

.f'aliranaan, l\fı:srrda çrkaıt fran
lllZca "Reform,, gazetesine bildi -
riliyor: 

Irak ile İran araamda Clo'iru • 
Clan doğruya ;Y.:&pdan konuımalan 
takip eden basm '(matbuat) diplo
matiıi yo1u ile sınır anlqmazlığı
nın '-akında ortadan lialdmlaca • 
imı tôylüyorlar. Hüktimet gaze • 
lesi olan Setarebrie Cihan bunun 

) 

için biJ baJyazı yaznııtbr. Bu ya· 
.zıda Cfiyor ki: 

"Iran hükllmelinin yeğritim 
{(ıslanat) yoliarm'da yapılacak pek 

çok işi varda. Bunun için kavga -
larla yakit kaybedemez. :Ancak 
hakikatlerin de kaY,bolmasını is -
temez. Bu sebeple Irak hükılmeti 
Uluslar Kurumuna başvurunca, 
Iran da konseydıe kendisini müda-
faa etmek için hazrrlanmıştr. Kon
seydeki büyük 1devletler murah -
haslannm, bu işin 'doğrudan 'doğ

ruya iki 'devlet arasında konuşul -
masmı teklif etmiş olmalarından 
memnunuz. Biz tnuslar Kurumu
nun tezine 'dayanıyoruz.,, 

Macar güreşçilerin gelmesi geciktiği için Fener - Beşiktaş 
maçının yarına bırkılması kararlaştırılmış 

· 1
1

' Bu da bir maç işte ... ,, 

Boğuluyorum: Çünkü 
kızınız öldü! 

Fran.~~ida bir genç kadının alt
mrşlrk bir adam tarafından oo -
ğulduğunu son gelen gazetelerde 
olillduk. Lardes'te Sen • 'Andeol -
'dö "' :Vals'da oturan köylü Nujie 
Dir mektup ~lıyor. :Ozerin'de şu 
sözler yazılı: "Boğuluyorum, çün
ıaı kızınız öldü.,, Beyaz bir kağıt 
üzerine yazrlmrş olan bu sözlerin 

Yanmaktan 
kurtuldu 

Büyük Frederikin 
gıktıramadılı değirmen 

Vaktile :Alman İmparatonı Bü· 
yük Fredrik bir saray yaptırmak 

iatemif, f-:J<at San - Suai . (Kay • 
suauz) denilen bir değirmencinin 
değirmenini yıkmak lazım gel • 
mit imparator bu değirmeni ıatın 
almak isteyince San • Suıi ver -
memit, hatta imparatorun ''zorla 
alırım,, diye hütlemesine (tehdi • 
dine) karıı "ben de hakyerine gİ· 
der ıenden dava ederim.,, cevabı· 
nı venniı. Artık bu değirmen o 
zamandan muhafaza edilmiı tari .' 
hi bir anıt (abide) olmuıtu. lıte 
)'Ukarıda gördüğünüz bu değir -
men, geçen cumartesi günü, yerle 
'bir olacaktı. Değirmene düıen bir 
YJldırımdan yangın çıkmıı, bunu 
tören bekçi uğraşarak ate§İ sön • 
dürebilmitfir. Bu vak'a değirme · 
rıin adını yeniden meydana çıkın· 
l"lif, o gündenberi p Pk ,--.k kimıe· 
ler ~ 0 

l '\ elbe uitmcğe ba~lamış . 
hrclır. 

altmoa :Andre Şambrode imzası 
var<ir. Bu a.'dam Sen - 'Adeol' dan 
onbeş kilometre uzakta Obenas 
da oturuyordu. Nujie mektubu a -
hnca hemen bu kasabaya gitti. 
Imza sahibinin oturduğu yer bir -
çok fakir ailelere az parayla kira-

l 
' 

lanmış eski bir manasfann höcre- ~ğlik Spor Takımı 
!erinden biriydi. Nujie kapıyı: çal- • Çorum, '(özel)'-Hale ile Sağ-ı la ba9la çahfıyorlar. Yazık ki, .gol 
dr. Fakat cevap alamam. Bağrrch, .. Fenerle Bqıktcqın Jık spor karşılaııyor. Bu, oyun, ya- çıkarmak mümkün olamıyor.Yapı· 
çağıror, yumnıklanyla vuidu; ge- uç tcınınmı§ oyuncusu kında başhyacak olan lik maçları lan akınlar birer birer durdurulu-
ne ses yok. Bunun üzerine jan'dar- Bugün Şeref stadında Fener- için bir deneme de olacak. Alan- , yor. Biraz sonra Haleliler tehlike· 
maya öaşvurmaK laznngeldi. Ge - l>alıçe _ Beıiktaı takımları şild da memleketin büyüklerini, ilgili ve li bir inif1e ilk sayılarını yapıyor
Jen janaarma kapıyı zorlayıp içe- için kartılaşacaklar, yarın da Tak- seçililerini arıyan gözlerim, yığm lar. Alan uzun uzun çınlıyor. İki 
riye girince 'dayanılmaz bir kok-u aim ıtadında Macar güretçilerle yığın çocuklarla kar,ıla§ıyor. Be- taraf kırıcı bir oyun tarzı göıte -
ken.dilerini xarşrladı. Höcre'de- güretçilerimiz arasında ilk müsa- reket ki, konuıacak bir iki arkadaş riyor. Sağhklarda entereıan bir 
Ki yataK üzerinde bir genç kadın bakalar yapılacaktır. var. Halenin baıkanı bay Hasan çocuk var. Orta haf .. Süt.ün arka· 
yattyor, artık bozulmaya başla - Dün aktam Beıiktat klübünden klübünü öve öve bitiremezken, daılarının ayakları işlerken, bu . 
m11..ıa..~ inleree . - tilefoiila bUJlirildiiine gôre Ma· maç. ha lıyor. . . nu da da~a çok çene,;i i liyor, .J{y 
vrzdt.iıyordu. Bu kadm Nujie'nin car güreşçilerin tehrimize gelme- Hakem Vedat Şener, fıddet1ı aralık, Saglrklılar (Gol gol) ~iye, 
Kızryfü. '.An'dre Şambro'de mey_ 1 . 'k . ... . . . M 1 bir rüzgar var. İlk akını Haleliler haykırıyorlar. Hakem: 

erı gecı tıgı ıçın yarın • acar arın 1 k . . · · . . 
'danda yoktu. Kommılar sorguya .. .1 . . 1 k 1 .. yapıyor. ste sız ısteksız koşuyor- - Bır §ey yok! dıyor. Oyun 

:r- gure§Çı erımız e arıı aşması mum· 1 a· h k t h k f k' d 
çek.ilai. Bunlar bir adamın iki ar. ır are e ' eyecan yo · ı uruyor. 
'defn geceleyin çıktp tekrar geldi- ~ün ola~ıyac.~ktı~. Futb~I heye- taraf da sık sık favul yapıyor. Zo- Kar!ılıklı hoş olmayan sözler 

tı bu vazıyet uzerme Beşıktat - ııa geldiler mi can kurtarana sarı· söyleniyor. 12 dakika ıonra oyun 
ğini; fakat ne bir ses, ne bir gü - F k ı b ener artı atmasının yarma 1• lryorlar.! Can kurtaran da ne mi tekrar başlıyor. Sag~lıkhlar bera -
rültü, ne de bir kavga işitmedik - .ı 
!erini söyle.diler. Oneans'm adliye rakılmaıını doğru bulmuıtur. A., . diye soruyorsunuz?. Favulcular berlik sayısını yapınca ıeniı ge -
aola-Oru getirildi; 'derhal otopsi ni habere göre maç gene Şeref sta- bilirler amma, bilmiyenler de öğ- niş nefes alıyorlar. Biraz ıonra da 

dında yapılacak, Eıya Piyangosu rensinler: Taç. gevrek gevrek gülütüyorlar. Zira
1 yapılru. Bunaan iki şey anlaşıldı: 

da gene ayni statta maçtan evvel Birinci devre bu, durgun, uyu· Haleliler aleyhine pena•tı oluyor. 
Ka"tlin bir lfoidell ile boğulmuş -
tur; cinayet on be~ gün önce ya - çekilecektir. .ıuk hava ivinde 0-0 beraber biti- En iyi oyuncuları ortaya. çıkıyor. 
prlmıştır. yor. Fakat kaleci Ya!ar umulmaz, gü-

SüvarİJerİmiz zeı bir kurları§ yapıyor. OaJun 
Olnüriilen ka'dm Polen Nujie ikinci devre, Sağlıklar üstün 1-1 berabere bitiyor. 

yinnibir yaşm'daydr. Rozie adın • . • oymyorlar gibi. Çok devam ede- Alandan uzakla.tan bu, memle -
ôa birinin Ka.rısry:Ken bir ay sonra Budapeştede bügük bır miyen bu, üstünlükleri birdenbire ket çocuklarına yüreğim sızhya 
ayrılmrş ve artık gemi azıya ala • muvaf fakiyet kazandılar duruyor. Haleliler güzel inişler ya- sız!ıya bakıyorum. He~n hepsi -
rak hesapsız 8.şıklar peydahla - pıyorlar. Yalnız sol açıkları birçok nin elleri, ayakları ke.n içi.nele .. 

..,.. K · -;;ı • d k Budapeıte, 21 (A.A.) - Eki -mrsı.,ı. öyue herkes on an onu- fırsatları kaçmyor. Bu, çocuk, o· - Çorumda ıpor vardır, Cev-
h t " bimiz Budapettede arsıulusal at-

şuyor, ata onun için akıllarına yun oynamasını değil, topa ~ur - det Baykal, diyorlar. Ve hen ıo -
gelen suçlan 'da söylüyorlarar. lh- lı müsabakalara girmiıtir. 20 Ha- maımı da pek beceremiyor. Sağ - ruyorum: 
tiyar köylü kadınlara göre Nujie ziran günü yapılan Tuna büyük hklılara bir 'gayret geliyor. Bil. - Spor bu mu?! 
köyün bir rezaleti idi. Kadmm mükafatı müsabakasına Alman, hasaa santraforları, ıağaçrkları can Cevdet Pt.tykal 

~~filMme~~~n~renŞ~- l~yM u MKarlard~ ITT~------------~------------~ 
brodc'yi de herkes tanıyordu. Bu Türklerden 7 at ki cem'an 58 hay- Bu kadar büyük pipo gördünüz m. Ü? 
adam pek durgundu. Jandarma - van girmit ve müsabaka 24 mini 
larla, hükUmetle hiçbir işi olma- üzerinden yapılmııtır. Bu müaa -
mıştı. Altmış iki yaşında olan bu bakada teğmen Eyüp birinci, Sa • 
adam bugüne kadar kanunun dı - im ikinci, yüzbatı Cevat sekizin
şma çıkmış ve bir suç. işlemiş de - ci olmuılardır. On binlerce hal -
ğildi. Genç kadının ölümünü on - kın önünde ıüvarilerimiz tiddetle 
dan bilmek de doğru olamazdı. alkıtlanmıtlardır, Yarıt meyda -
Öyle amma, bu kadın Şambrode'- nında istiklal marıımız çalınırken 
nin odasında ne anyor? Araştır - bayrağımız zafer direğinde yük -
m.alar ortaya bir iz çıkardı. Oda - aelmiıtir. 
da Şamhrode'nin yazdığı bir mek-

Türk ekibi 23 haziranda hatlıtup bulundu. Bu altmışlık adam 
yacak olan müsabakalara girmek 

kendini suçlu göstermekle beraber 
birtakım suç ortakları olduğunu üzere Viyanaya hareket edecektir. 

da söylüyor, lakin adlarını bildir- ==============::=::======== 
mi:vordu. 

Bu adamın sö~lerine inamla -
caksrı, onbeş gün önce birçok a -
damlar 21 yaşında hir kadını öl -
dii rmek için bıı höcrede toplan · 
mı~Iar delilektir. Artık ounun üze-

rine birçok düşünceler h-ıırulabi -
lir. 

O çevredeki dağlara sığınmış 
olduğu sanılan Şambrode ele geç
tiktr·n ı;;.onra i~in do~rnsu anlaşıla· 

caktır. 

Fran•aJcı tütün l:iayramınJa renmile gördüğilnüz gibi, çok bü · 
yük bir pipo yapılmıı ve buna 011 iki laıtilı boru takılmııtır. Pipo 
nun içine en güzel tütün doldurulduktan sonra ate§ verilerek, on ikı 
tiryaki boruları ağı:z.larına almı§ ve keyifle içmİ§lerdir. 





Tüccarların Nazarı 
dikkatine: 

lstanbul Belediyesi Karaağaç 
Müessesatı Müdürlüğünden: 

~ediyenin Sütlücı-de Karaa ğaç müessesesi ıouk hava depoları 
ve b unlar arasındaki yumurta depo su §eraiti fenniye itibariyle eşsiz· 
dir. Her nevi emteada olduğu gibi, getirip götürme masnfı da mü· 
esse::eye ait olmak şartiyle beher yumurta sandığından iki lira elli 
kuruş ve yarım yumurta sandığın dan bir lira yirmi bet kurut gibi ga
yet elverişli bir ücret almmaktadu. 

Mallarını koyacakların ya mü easesemize veyahut Balıkpazarın · 
da Zindan hanında 1 No. da müı:ı eaailimiz Şakire müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (3432) 

Müessese telefon N?. 4060'1 
Mümessil telefon No. 21608 

2000 ton mazot 
60 ton devri daim yağı 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Şllrt~inde tadilat yapılan ve tahmin edilen bedeli (150000) 

lira olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri ~abrikalar 
Um~m Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca 8/ Temmuz/ 935 tari
hinde Pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname "Yedi,, lira "50,, kurut mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan "8750,, lirayı havi teklif mektup • 
larmı mezkur günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve ken · 
dilerinin de 2490 numaralı kanunu n 2. ve 3. maddelerindeki vesaik1e 
mezkUr gün ve saatte komisyona müracaatları. (3459) 

Ankara Jandarma 
Genel Komutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesap memuru olmak için Milli Müdafaa Ba 
kanbğınm latanbulda bulunan he sap memurları mektebine iıtekli ih 
tiyat subayları (zabitleri) gönderilecektir. istekli olanların kabul ıe· 
r&itlerini anlamak üzere jandarma mıntaka komutanlıklarına (ku
mandanlıklarına) müracaatları ilin olunur. (3269) 

Bir metrosuna 2 lira kıymet tahmin edilen Aksa.rayda yangın 
yerinde 24 üncü adada ve 330 hari ta numaralı ar~a arkasında 40 met-

• 
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r• .. , ro 32 santim murabbaında elan yüzsüz arsa satılmak üzere alikadarla ---('i.'1------ • 1 
rı arasında açık arttırmaya konul muıtur. istekli olanlar ıera;ti anls · •••••••••••-'• 
mak üzere ıevazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Vapurculuk ~ 

Arttırmaya girmek için de 6 lira 5 kuruıluk muvakkat teıninat 1 

Yeni Çıktı 
KÜLTÜR 
SERİSİ 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN makbuz veya mektubiyle beraber i ihale günü olan 4/ 7 / 935 parıenb~ TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
günü saat 15 de daimi encümendebulunmalıdır. (B.) (3386) Jıtanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 
Temizlik işleri iç.in lüzumu olan 24 tane otomobil kontrol i.letiı•-------------

açık eksiltme ile alınacaktır. Bu a letleı in beherinin tahmin bedeli Trabzon Yolu 
40 liradır. Şartnamesi Levazım M i.i dürlüğünde görülür. l!ksiltmeye 
girmek için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı 
veıika ve 72 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile ·be

AKSU vapuru 23 Haziran 
PAZAR saat 20 de Rizeye ka· 

dar. 
raber ihale günü olan 4/ 7 / 935 per ıenbe günü saat 15 de Daimi En- •-------------
cümende bulunmalıdır. (B.) (3387) Mersin Yolu 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Vapurlarımızın kalafat itleri bir sene müddetle açık eksiltme 

ile ~r müteahhide ihale edilecektir. 
Eksiltme 26/ 6/ 935 Çarşamba günü Akay Şefler Encümeninde 

saat 15,00 de yapılacağ[ndan iıtek lilerin o gün Encümene gelmeleri 
ilan olunur. (3475) 

l ıst. Levazım Amirll§i Satın 
Alma Komia~onu lllnları 

Harbiye ve merbutu mektepler 
için 12000 kilo kabak 7000 kilo 
taze çalı fa~ulyesine verilen fiat 
pahalı görüldüğünden tekrar açık 
eksiltmesi 28 Haziran 935 cuma 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1470 liradır. Şart· 
namesini görmek üzere her giin ve 
eksiltmesi için de 11 O lira 25 ku • 
ruf ilk teminatlarile belli saatte 
Tophanede satınalma komiıyo • 
nuna gelmeleri. (17) (3246) 

~ .y. .y. 

Harbiye mektebi için müteahhit 
nam Ye hesabına 2200 kilo beyaz 
peynir 28 Haziran 935 cuma günü 
&aat 15 de açık eksiltme ile alma
ci.ktır. Tahmin bedeli 825 liradır. 

DIŞ DOKTORU 

Ubeylt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Şartnamesi her gün görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin belli sa· 
atte 61 lira 88 kuru§ ilk teminat • 
lariyle Tophanede satın.alma ko • 
misyonuna gelme1eri. (15) (3248) 

.y. .. ~ 

Harbiye ve mcrbutu mektepler 
için 25 ton patates on ton kuru so
ğan 11,000 &det limon 28 Hazi • 
ran 935 cuma günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3210 liradır. Şarıtnameıi her 
gün görülebilir. ilk teminatı 240 
lira 75 kuruıtur. isteklilerin bel • 
1i ıaatte Tophanede satına.ima ko
misyonuna ıebneleri. (14) (3249) 

GERZE vapuru 23 Haziran 
PAZAR ıaat 10 da Mer·sine 
kadar. 

Ayvalık Yolu 
SAADET vapuru 22 Haziran 

CUMARTESi saat 17 de Di • 
kiliye kadar. 

EPİKÜR .. 
un 

AHLAKIYATI 

İSTA\13UL 
1935 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T Matbaası 

Fiatı 30 Kurut 

Asliye mahkemesi yenileme bü
rosundan: 

Davacı Zaıbel ile dava olunan 
Şişli Çifte ceviz Celalpaşa sokak 
10 No. da Şerif arasında müte • 
haddis bedeli icar davasının ye • 
nileme muamelesi sırasında: 

Halen ikametgahı meçhul bu
lunan Şerif hakkında on beş gün 
müddetle ili..nen tebliğat icrasına 

karar bulunduğundan tetkikin ya
pılacağı 10--7-935 saat 10 da 
büroda hazır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. _(7793) 

Tabletleri 
Yorgun vücutları dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak zıeıeaıru 
iade eder. Eczanelerde bulu· 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilat için Galata Poıta 
kutusu 1255 ................... 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha-

kimliğindıen: , 

Mahkemenin 935/ 800 sayılı 
dosyasiyle Fokyon Li.zaridi Sa· 
vapulo taraf mdan Ga'latada Ku • 
ledibi yazıcı sokağında Elmaslı 
handa mukim Savapulo birader • 
lerJe IHocapa!a maliY.e tahsil !U • 
besine izafetle muhakemat mü • 
düriyeti aleyhine açtığı istihkak 
.davasından dolayı müddeaaleyh 
Savapulo biraderler namına gön • 
derilen davetiyede halen ikamet• 
gahı meçhul bulunduğu anlaşıl • 
makla istek veçhile yimıi gün fa• 
sıla ile ilanen tebliğat icrasına ka• 
rar verilmiş olduğundan muha • 
keme için tayin olunan lS-7-
935 saat 10 da mahkemeye gel -
mediği ve tarafından bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabında 
d-evam olunacağı davetiye tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. _(7791) 



FLI Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 
, 

Alelade (haşarat öldürücü mayi) ler. 
sinekleri öldürmezler. Sadece bir lk f 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yenl·ı' 
den canlanarak üstünüze ve yemek·, 
ıerlnlze üşüşürler ve hastalık tohum• 
farını aşılarlar. Slneklerln ölümündenı 
emin olmanız için muslrren FLiT iste• 
yinlz. FLiT, bütün haşaratı hakikaten• 
ve ebediyen öldürür. Leke yapmaz,. 
taze ve latif kokuludur. Siyah kuta.kil 
ve asker resimli sarı tenekelere dik-
kat ediniz. Fiatlar tenzilatlı. · 

Umumt Deposu : J. CRESPIN, lst. Galatı, Vo1vodı Han 1 

Kapalızarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kırklareli vilayetinde Kuklareli -

Edirr~ yolunda betonarme inece köprüsü inıaatıdır. inşaatın keşif 
bedeli 48000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri ~eraiti umu miyesi, 
D - T esviyei türabiye, şose ve kagir inşaata dair fenni şartna-

me, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni §artname, 
F -- Ke§if hülasasr cetveli, 
G - Proje. , 
ls~yenler bu şartnameleri ve evrakı 240 kuruş bedel mukabilin-

de Nafıa Vekaleti şoseler reisliğin den alabilirler. 
3 - Eksiltme 5 - 7 - 935 tarihinde cuma günü aaat 16 da 

Ankaı:-ada Nafıa Vekaletinde şoseler re1aHği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yeıpılacaktır. 
5 - Eksiltmeye g~rebilmek için istt.klinin 3600 lira muvakkat 

temina' vermesi. bundan başka ata ğıdak~ \'esikaları haiz oJup göster
mesi l~11mdır. 

! - Ticaret Odas1;\a kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış o1dukla rı itlere ait vesikaları göstererek 

cksill:neye girmek için Nafıa Veka.1,.,.tinden ehliyet vesik~u alacak-
brd~ , 

6 - - Teklif mektup~arı yukarı da üçüncü maddede )azılı saatten 
bir saat evveline kadar ~oseler reisliği dairesine getirilere:ıt eksiltme 
komisyonu reisliğine m:ıkbuz mukabilinde verilecektir. p.,~ta ile gön. 
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa~te kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu He iyice kapatılmı§ olması 
lazıındır. Postada olacak gecikmeler ka~ul edilmez. (34ZS) 

------ --------------------------
120000 metre torbalık bez 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli (40800) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatınalma 
komisyonunca 3 Temmuz 935 tarihinde çar§amba günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkfu- günde saat 14 e kadar komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3372) 

Van gölü gemi işletme 
idaresi müdürlüğünden : 

Doktor 150. lira aylık ücret 
Torna ve fereze ustası 100. ,, ,, ,, 
Tesviye ve Motörcü 120. ,, ,, ,, elektrik İ§le-

rinden anlar 
lnşaiye v~ demirci ve marka us-
taıı 120. ,, ,, ,, • 
Modelci ve Marangoz ustası 100. ,, ,, ,, 
Sahibi: ASIM US REFiK Ahmet SEVENGtı. 

Ne!P'lya.t Müdürü: VAKiT Matbaa.91 - lstanbal 

Sağla e Ucuz 
Kundura 

arayanlara yolları üzerinde 
bir kolaylık 

Sümer Bank 
YE rl· Mallar 
Pazarları 
EMİN O NÜ 

Kundura mağazası açıldı 
Yenicami merdivenleri karşısında 

Uğramadan geçmeyiniz 
Dikkat•. ikramiyeli satışlar devam 

ediyor; istifade ediniz. 

BÜYÜK, FAKAT KELEPlR 
Şifli Bomonti tramvaı iatasyo • 

nu, Şişli palas arkasında kasaba 
bitişik 34 numaralı 11 oda, elek • 
trik, havagazi, terkos ve banyo 
tesisatını havi, mevkian §erefli ve 

müferrih kagir ve mükemmel bir 
hane son 4 bin liraya satdacaktır. 
Fırsattan istifade için acele ediniz 

KAYIP 
773 sicil No. lu şoför ehliyet • 

namemi zayi ettim. Yenisini çı • 
karacağtmdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Tophane Mesçit sokak No. 10 
§Oför Nurettin • . 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüze bağlı gümrüklere 12 lira asli aylıklı ikinci ıı 
mf katipler aynı mikdar aylıklı daktilo bilen katipler almmuı iç" 
27 - 6 - 935 perşembe günü saat 12,30 da bir müıabaka imtihanı 
açılacaktır. Müsabakaya girmek istiyenlerin memurlar yasaıını1' 

4 üncü maddesindeki şartları hah: olmaları ve en aşağı orta okulu bi· 
tirmiş bulunmaları laznndır. lmti hana gireceklerin nüfus hüviyel 

cüzdanı, mektep şahadetnamesi, askerlik vesikası, aşı kağıdı, ııblist 

raporu, hüsnühal ve kağıdı ve evvelce bir vazifede çalıtmıılarıa "' 
radan aldıkları bonservislerle yukarıda yazılı perşembe günün·de1" 

evvel lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 'dilekçeleriyle müracast 
etmeleri icabeder. istenilen vesikaları getirmiyenlerin imtihana ~· 
bul edilmiyeceklerdir. (3497), 

; 


