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Fiqatımızı 5 kuruştan 100 paraqa indirdiğimiz için 
Dün birçok okurlarımız, dostlarımız telefonla, yazı ile ve idareye kadar gelerek bizi tatlı 
sözlerle okşadı1ar, kutluladılar. Gördüğümüz bu iyi karşılama ile verdiğimiz kararın isabetini 
bir kere daha anladık. Okurlarımızın iltifatlarını halka hizmetten ibaret olan yolumuzda 

ilerlememiz için teşvik sayıyoruz ve kendilerine burada da teşekkür ediyoruz. 

Dört yanımızdaki Yug?sla~ Osmanlı paşası v ehip, Habeş 
değişiklikler k b 

Diyebiliriz ki siyasa dünyası Büyük a ın esı d k d . t e k 
Harptenberi hiçbir zaman bugünkü or . usuna uman a e mıyece 
;:~~rd!';i~'ifı1i~~;~rd~::: Y;e~~=~~r: Kabine St'!yadineviç 

~~~~!~i!~~=~~J~~i~~r~~:~ı:;:i~t:n~ tarafından kuruldu ZJabeş 13 yaşında 65 santim ' 
Yugoslavya gıbı arsıulusal sıyasa ha- f7. ~ • 
kımından kendilerine bağlı olduğu - Yeni hükumetin dış · 
md

1
_ur.z devletler rejim buhranı için·d·e - T.mparatoru Naim iki aylık bebek kadardır, sıyasası değişecl.' mi? .l ~ 

Görünü~e göre en çok birkaç ay: ıçın- günde bJ•f paket sigara içer! 
de Yunanistan cürnhuriyet rejimin - Kimseden yardım 
den krallığa dönecektir. öteyanda Tekirdağı:, (Öze)) 

- Resmini gön -
derdiğim cüce 1'e -
kirdağmın Nusret 
Fakı köyündendir. 
Romanya gö~mcn -
lerindcndir, ismi 
Naimdir, 13 ya~ın -
dadır; bo.r.u 65 san- · 
tim, ağırlığı 6 ki -
lodur. Bir iki aylık 

Balkan andlaşmasının bellibaşlı ya - İstemedik, diyor 
pıcılarından olan Yugoslavya Başba-
kanı Yevtiçin ~ekilmesinden sonra 
burada bir rejim değişikliğine doğru 
gidJldiği anlaşılmaktadır. Rejim de -
ğişikliği ise bir ülkeye hem iç siyasa, 

, hem dış siyasada değişiklikler getire
bilir. Birdenbire değilse bile zaman i-

• le getirebilir. 
Onun için dört yanımızda bugünler

. ıie olup biten işleri büyük bir dikkat 
;11! incel;yecek /tetkik) bir duruma 
~elmiş bulunuyoruz. 

Son yedi gün içinde İngiltere ile 
,_.__...._l',,,.m.:...anya arasrnda hir deniz anlaşma

ı . B anla~n a lıı iltere.~Jaıt 
ı.a c ltalya arasında :;;imdiye kadar gö-

rülen siyasa birliği yönetini (ceplrC'si) 
yarmıştır. Çünkü Versay andlaşmasr 
nı imzalamış olan öteki devletlerin 
oyları (reyleri) ahnmadan bu andla!;J· 
nıa iki devlet arasında deniz kuvvet -
leri bakımından dcğiı;:.thilmiştir. Bu 
ise Avrupanın siyasal çevresinde hir 
sürü deği~ikliklcrc yol açabilecek bir 
hadisedir. 

Bundan sonra ltalyanın Doğu Afri
kasmda başladığı :.ömürge <müstem -
leke) teşebbüsleri hergün biraz daha 
ilerlfyor. Daha eyliil ayı girmeden bu 
devlet harp hareketlerine girişecek 
gibi görünüyor. Eğer ltalya böyle bir 
harbe giri~ccek olursa bunun da gene 
Avrupa çevresinde birtakım değişik · 
likler yapması ihtimali vardır. 

Bütün bu değişikliklere Uzak Doğu 
ülkelerindeki hadiseleri de katmak 
lazımdır. Japonya Çin seddini aşarak 
dört yüz milyon nüfuslu bu geniş 
ülkenin efendisi olmak yoluna girmi~
tir. (Pekin) in Japonlar eline geçmesi 
yalnız Uzak Doğuda değil, Avrupa ve 
Amerika iiJkelerinde de derin yankı
lar (akisler) uyandırmaktadır. Çiin -
kü .Japonyanın Çinliler üzerine ege · 
men (lıtikim) olması demek yarm bü
yük Anupa devletlerinin Asyadaki 
sömürgelerinin <müstemleke)_ de Ja • 
ponlara get:mesi demektir. Bugün el
lerinde olan sömürgeled kendilerine 
az ve dar gören bu devletler acaba o 
zaman ne yapacaklardır.? 

ASIM US 

Adliyede 
VE 

Kaymakamlar 
Arasında tayinler 

(2 nci sayıfamıza bakınız) 

, . 
• 1 ~ 

Yeni Yugoılaı.r B~bak_anı 

, Stoyadinoviç 

(Yazısı 2 ncide) 

BiJ.incileT 

Adisababa, 24 (A.A.) - Ha
beş · imparatoru Haile Selasiye, 
Matin aytarma şunları söylemiş
tir: 

· "Harbe tutu§tuğumuz takdirde 
kom§u i•lam ülkelerinden mad
di yardım göreceğimiz bir sanı -
dan (:zandan) ibarettir. Kim&eden 
bir şey Jil~miş değiliz. Eski os
manlı paşası Mehmet V ehip bura
dadır. Fakat söylendiği gibi Ha
bcı. ordusunda komutanlık etmiye
cektir. -

Maırafı bizim tarafımızdan ö-
denmek üzere, nötre bir heyetin 
buraya gelip de, ltalyanıFt; sandığı 
gibi, saldırıma hazır/anmadığımı
zı yerinde gerçinlemesini (tahkik 
etmesini) istiyoruz. Habeşistanın 
barl§sal niyetlerini bir kere daha 
ispat etmek için bu önergeyi yapı-
yorum.,, 

Habeş - ltalyan meselesine 
dair öteki telgraflar ikinci sayıfa
mızdadır. 

E!'enköyü Kız lisesinden -----------
birincilikle çıkanlar Giritte bir 

bir bebep kadar . 
olan Naimin sekiz 
yaşında bir çocuk 
yanında ne kadar 
küçük kaldığ[ gö -
rülmektedir. 

Romanyadan ge -
lirken Istanbu1da 
Naimi gösteril -
mek üzere, iki yüz 
liraya satın almak 
istemişlerse de ba -
bası vermemi~tir. 

Naim parayı ve 
sigara) ı çok sevi -
yor; daima yanında 
taşıdrğı kesesinin i
ı.:indc paraları ve 
sigara ağızlığı bu -
Junuyor; günde bir 
paket sigara içiyor. 
Paralarını baba - 1.1 yaşınifaki cüce, 8 yaşınCfa'kl normal 6oyaa bir çocu. 
sına bile teslim et - ğunyanında, bakınız, nasıl görün yor! 
mcmektedir. Onun köyde en çok iti - bile vermez. 

A ki madım kazanan köy muhtarıdır. Ken- Naim bir iskemleye oturtulduğu za-ya anma d~~i .. s~kindir. Hoşlandığı adamlarla man kendiliğinden yere inememek. 
goru~ur. Hoşlanmadıklarına cevap tedir. Köyünden çok memnundur. 

Olmasından H 
Korkuluyor oşumuza gitmedi! 

Emine Kadri Belkis Sait 

Yunan hükumeti 
tedbir aldı 

(Yazısı 8 inci sayılamızda) 

Bu yıl liselerden \ ' C orta okulJar- --------------
dan en iyi derece i1e çıkan gençleri 
yurtdaşlarımıza tanıtmak için fotoğ
raflarını basıyoruz. Şimdiye kadar 
Vefa, İstanbul erkek, Darüşşafaka, 

Kuraklık korkusu 
kalmadı 

Pertevniyal, Galatasaray, Kabataş. 

Haydarpaşa, Alman, İstanbul kız fr Dün 
selcrini en iyi derecede bitirenlerin 

borsada ilk buğday 
ürürnü satıldı 

fotograflarını koyduk. Bugün de E -
renköyü lisesinin fen şubesini en iyi 
derece ile bitiren bayan Emine Kad
ri i1e edebiyat şubesini en iyi derece 
ile bitiren bayan Belkjs Saidin fotoğ-

raflarını basıyoruz. 

Kendilerini kutlularız. 

Uzun zamandır yağmur yağ
maması çiftçiyi korkutuyor, buğ
day fiatlarında görünür artışlar o

luyordu.Sevinerek öğreniyoruz ki, 
kuraklık korkusu kalkmıştır. Yur-

(Sonu Sa. 2. Sü. 2) 

(Yazısı dördüncü sayıfada) 

([(URUIV)un okurla
rına ~ediqeleri bu11ün 

ayrılacaktır 
"KURUN,, un sayılı kuponlarını toplayıp idareye göndermek için 
koyduğumuz müddet geçti. Gön derüen · hal kağıtları üzerinde 
yapılan yoklamalarımız da bitti. Verdiğimiz kuponların sayılari. 
le ya (VAKiT) ın kurulduğu tarih olan 1917 ve Cümhuriyetin 
ilanı tarihi 1923 ü, yahut içinde bulunduğumuz 1935 yılını göste
ren rakam sıraları yapmak gerek ti. 
Bu sıraları bulan değil, bulanlar pek çoktur. Bunlar arasında bu
gün saat 12 de (VAKiT) kütüphanesinde bir kur'a ~ekilecek, 
üç hediye hangi okur kazanırsa ona aunulacaktır. 
lstiyenler bu kur'ada bulunabilfrle;. 

Eşya piyangosrinda dün biti~ildi (Numaraları sıralanmış tam lis

te 9 uncu sayıfamızdadır.) 



'< 
~ 



3 - \.>.URUN 2:; HAZtRAN 193:; ıı--'! 

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

J işaretler İ HAVA 

Bugün bir hayal 
fakat dün ... 
Dün bir dostla konuşuyordum, ba -

na dedi ki; 

Avukat •• •• susu Harp olmıyacak! Yabancı sosyeteler 

Kuraklık korkusu 
kaimadı 

Dün borsaaa ılk buğday 

"- l'irmi beş yıl önce pazarın, cu
maııın 11erini alacağını, kim aklı~a ge
tirebilirdi? Herkes biribirinden kor -
kardı. r alnrz pa::ar için değil, nice 
ffpiru, iyi, r,üzel ş('yler vardı ki l~mse 
ağzını at;ıp ta dofjrusu budur, bunu 
böyle !l<ırc'u:ı dhemezdi. 

Leon Faraşyan 4/eyhine Şehrimize gelen bir Avus· 
ileri sürülenler. tralyalı saglavın sözleri 

Korku, ::a1,;wra bir korku, bir me
::artaşı !J°bi in.'>a11ların ruhu üstüne 
çöken bil' tarilı göreneği ruhların kı

l!Uldanmm;ına imkcin bırakmazdı. Şim 
di bunun pir kiibus gibi geçtiğini anlı· 
voruz. Bütün bir farilı, biiti).n geçmiş 
günlerin rulıu yıkıldı ı•e kimse ses çı
karmadı. 

Derirlcrin rulı deği~tirmesini anlat. 
mak istiyen dostun görüşü, lıenı haklı 
hem lıaksız. Haklı, çünkü korkulan, 
ı;cı yüzlerce yı( bfr ulf{SU belinden zin
cirlerle orta zaman kültür kalesine 
bağlıyan bir rnlı, bir görüş, bir anla· 
yış bugün yoktur. Bir hayaldir. 

Haksız, çünkü bir rüyadan uyanır 
gibi bir ruhtan bir başka ruha geçil
miş değildir. 

Asırlardan dalıa doğurgan yıllqr, İ 
büyiik ener Jilcr bizimle clele ,. 
yürümüşlerdir. Büyük yıllar, büyiık 

enerjiler demirden dalıa katı, dalıa , 
sert kaba,keskin hakikati avuçları için 

de bir balmumu gibi erittiler, okadar 
ki, kaba, s!:ı·t, korkunç madde yal -
mz su gibi akar bjr llfıl~c kalmadı. 
Rugiin ona bir gôlge ~ir lıayal oldu. 1 

diyoruz. 

0, bU(JÜn {/Cf~ekicn bir korkunun 
lıaiırasrndan başka bj r şey değildir. 

Pakat tarilıirı l!Wff devirlerinde o
nun ne lıain, ne "WTelli bir şey oldu
iJıınu lıerkes hatırlar. 

Dqrağaçlanııı kulfanan, insanları 

lı!ribirine kırdıran bu kurı-clli· 
llcr fi<'llinirı ijnünc sel gibi çıkarı, 

" " '' ı ·r11idcn balışplen kd{c·yi uçura11 
.., : · 'i· 

·---~ ---~~-= li"::-:l 11 /ıı ı~ ; ~ 
000 yrı !}aşıua-r,, bin 111l 

,.:ir·:::rfü1 (Iİpen bir ::eydi. 
Hi.: !.:zlm tarifıi ü.'ilü{le çü;·ef.'/e11('11 

iu {>çırf{nlık güzel, ılık .ııeni günler 
7iinc§inirı altmda ka!Jboldu. 

Sadri Ertem 

Leon F araıyan isminde biri a

leyhine, Katroyanaki isminde biri 
tarafından açılan dava, İstanbul 
birinci ceza hakyerinde dün görül· 
müştür. 

Katroyanakinin iddiasına göre, 
Leon Faraşyan davacıya müracaat 
etmiş, kendisine avukat süsü vere

rek, davacının bir borçlusundan 
alacağını eld~ etmek yolunda çalı· 
şacağı vadinde bulu:qmuştur. Bir .. 
müddet sonra borçlunun arsasını 
borcuna karşılık olmak üzere hıra· 

kacağını söylemiş, bu İş için, ala· 
cakhdan elli lira almış. Halbuk~ 
borçlunun arsası falan yokmuş ve 
iş olmamı§l 

Davacı, şimdi hakyerinde do· 
landmldığı iddiasını ispata uğra 
şıyor. Dava edilen de, dolandır

madığını söylüyor. Müddeiumumi 
ceza istemiş, duruşma karara kal
mlştir. 

Diğer taraftan Leon Faraşya
nm Mübadil Fatma ile iki kızkar

deşine bırakılmış mallardan ev te · 
ffiz ettireceği iddiasiyle, Fat

manm kocası Abdurrahmandan 
yüz otuz lira aldığı ve bu işten dç 
bir şey çıkmadığı yolunda bir şi· 

kayet ortaya atılmış, L~on Fara~ 
yan hakkında bu noktadan da a· 

raştırmaya girişilmiştir. 

Randevuculuk 
r 

eclihJ'l isminde İr kadsn, u'-
tanahme~ birinci sulh ceza hakye. 

rinde dün raneevuculuk iddiasiy
le sorguya çekilmiş, neticede ah 
konulmuştur. Araştırma sürüyor. 

Şeker kaçakçılığı - Bulgarİ$

tandan muvazaalı bir surette şe
ker kaçırmaktan suçlu, Selahattin 

Rafet ve arkadaşlarının duruşma
sında dün müdafaa şahitleri diu 

lenil iştir. 

Bir vazifede ihmal 
İstanbul birinci ceza hakyeri, 

dün bir vazifedF ihmal davasınc\ 
bakmıştır. 

Bu bahçelerin, her okulda ya- Dava edilenler, iskan müdürle· 
p.ılmasımn pahalıya malolacağı rinden Tahsin ve tevzi memuru 

ı. \ c • 
gözönüne aunarak, her mıntaka Osmandır. Dava mevzuuna gelin· 

ce, bu da Zübeyde ve Merzuka i-

si?ffJerinde iki kadına ait mübadit 

bonosunu yanlışlıkla Hamide v~ 

da birer ~ane yap,ılmaSl ve o mın · 
takada bulunan okulların sıra ile 
çoca~larım: bu hah~elerde hafta 
içinde birer gün meşgul etmeleri-
ne karar verilmiştir. Sıdıka isimlerinde iki kadına ver-

Bu bahçelerden ilki Eminön!i mektir. Bonoların kimlere ait ol
mmtakası okulları için 6 ncı ilk duğu~q araştırışta ihmal gösteril· 
okulda yapılmış ve dünden itiba- diği iddiasmda buluııu)uyo~. 
ren bahçede eğitme} oyunlara baş- Hakyerindeki dünkü durusma, 
lanmıştır. bazı araştırpıalar ' yapılması ~için 

Y qtı okullarında -Bu yıl ya· kalmııtır. 

Avustralya saylavlarmdan ve 

eski Avustralya tecim bakam B.·ı 
C. A. S. Hawker dün şehrimize 
gelmiştir. 1 

Şehrimizde öğleden sonra ge
zintiler yapan Avustralya say
lav~ kendisiyle görüşen muharr\ri· 
mize İngiltere ve Dominyonlar si· 
yasası dünya siyasal durumu ve 
kendi hakkında bazı sözler söyli
yerek demiştir ki: 

"Büyük Harbe girdim. Fakat 
ne Çanakkale, ne de Filistinde i
dim. Franşız cephesinde çarpış
tım. Harp bCJ§ladığı zaman bi,. 

Avu.tralya genci olarak Londra 
üniversitesindeydim. Yeniden bir 
harp olacağını sanmıyorum. Ge-
zim dolayısiyle Fransa, Almanya, 
Lehi.tan, Sovyet Rusya gibi yer
lerde edindiğim intiba, harbin le-

hine değildir. lngiltere kralının 
Jübile törenleri sırasında Domin· 
yonlar bakanlarının toplantısında 

ben de lngilteredeydim. Avuıt· 
ralyanın da, lngilterenin diğer Do
minyonları gibi lngiltereye ıada 
katlerinde şüphe yoktur. Avrupa· 

da bir harp vukuunda lngilterenin 
yardımına geleceklerdir. Ancak, 
bunu belki istemiyerek yapmaları • 
4ü§ünülebilir. Bununla beraber, 
1 ngiltere hükumetinin, Dominyon
ların arzusuna uygun olmıyan bir 1 

iıe girişmiyeceğine, böyle bir si· 
yaıa gütmiyeceğine emin bulunu
yoruz. lngilterenin mütecaviz bir 
durum alarak bir harbe sebep ol· 
ması ise hiç beklenmez.,, 

~obert kollejin direktörü 
değişti 

pç yıldanberi İstanbul ~meri· 
kan Kolleji direktörü (müdürü) 
bulunan doktor Pol Monro, ge

çen cumartesi günü ödevinden 
(vazifesinden) ayrılarak Ameri· 
kaya y'ola çıkmıştır. Doktor Mon
ro Nevyorkta Kolombiya üniver· 
sitesi yüksek öğretmen okulunun 
(mektebinin) terbiye enstitüsün
deki eski ödevine (vazifesine) 
dönmüştür. 

İstanbul Amerikan kolleji di· 
rektörfüğüne (müdürlüğüne) A -
merikanın Trinseton üniversitesi 
profesörlerinden doktor Valter 
Rayt seçilmiştir. 

Doktor Rayt Şark dilleri özma· 
nıdır. Kendisi evvelce Türkiye. 
de bulunmuştur. 

Türkçeyi çok iyi bilir. Bu yaz 
sonunda, Eylülde mektep açıldığı' 
za1'!an lstanbula gelerek ödevin~ı 
(vazifesine) başlıyacaktır. 

Elektrik direktorü Bag 
Hanses geldi 

Elektrik sosyetesi direktörü B. 
Hanses Brükselden dönmüştür. 

Brükselde sosyetenin yönetim 
merkeziyle, bozulan 1926 muka-

velesi yerine yeni bir mukavele;i!l 

nasıl imzalanabileceği noktası ü 
zerinde konuşmuştur. 

~ay Hanses bu ara, sosyete de 
legelerinin Ankara konuşmaları 

hakkında da izahat vermiş ve bu 
izahata, Brükselden geçenlerde 

Ankaraya gelen ve tekrar Brükse 

le dönen sosyete delegeleri Bay 
Ronje ve Bay Brosens de iştiralc 

etmiştir. 

ürünü satıldı 
Adapazarı, (Özel) - Köylere, 

ve şehre faydalı ,.yağmurlar yağı · 
yor. Bu yıl iyi olan ekin çiftçinin 
yüzünü güldürecektir. Yağmur en 
çok mısır ve pancarlar için zarar· 
h olmuştur. 

Atina, 24 (Kurun) - Make · 
donyada çok şiddetli yağmurlar 

yağmış ve büyük zararlar yapmı~
tır. Son yağmurlar, iki gün evvel 
çıkan yangından büyük bir kısmı 
yanan Edesa şehri~i çok mütees 
sir etmiştir. 

Yağmurlar, ürünün büyük b;ı:

kısmını mahvetmiştir. Vardar ır

mağı da yağmurlardan taşmış Se
lanikte ve civarında büyük hasar
lar doğurmuttur. 

Sosyetenin Ankarayla görüşen 
delegeleri, hükumetimizin düşün4 Borsada ilk buğday 
düğünü bildirmişlerdir. mahsulü 

Bay Hanses dün sosyetenin Dün borsaya ilk olarak Mer • 
Metro hanındaki dairesii:ıde, öğle· sinden yeni ürün (mahsul) huğ • 
den sonra büyük bir toplantı yap· day gelmiştir. 60 tondur. Çok te -
mış, toplantı akşama kadar ~ur mizdir. ilk parti olarak yüz kilo• 
müştür. su (~uşak) ucuz bir fiyatla, 

Diğer taraftan telefon sosyete . 4 kuruş otuz paradan satılmıştır. 
sinin hükumetimizce satınalınma- Sert buğdaylar ise 4 kuruş otuz 

sı İ!İ için gelen telefon sosyetesi b~ para ile altı kuruş arasnıda 
delegesi bay Gill, "bu yolda he· muamele görmü§lerdir. 210 ton 
nüz bir sonuca (neticeye) varıl- da sert buğday satışı yapılmıştır. 

madığını, yakında tekrar Anka- Ekmeği ucuz yapıp pahalı 
raya gideceğini,, söylemiştir. satmak yok 

Bay Gill diğer delege ar~adaşt Bazı fırıncıların ekmekleri sert 
Bay Bu~ye ile dün geç vakte ka· hp,ğdaydan yapılan undan çıkar
dar telefon sosyetesinde kalmış- chkları görülmüştür. Ekmeği ucu
lardır. za malederek pahalı sabnak için 

Almanyaya domates 
göndermemiz mümkündür 

yapılan bu türlü ekmeklerin bele-
diyece yasak edilmesine karar ve
rilmiştir. llgili memurlar fırınlar
da ekmekler üzerinde incelemeler 

Bundan evvelki yıllarda Al yapacaklardır. 
manya, ispanyadan ltalya ve Ka F ırmcıların nelediyeye başvu .. 
narya adalarından yılda 15 mil • 
yon marklık domates alıyordu. 

Ancak son yıllarda buralardan a · 
hş azalmağa başlamıştır. Hal . 

buki, domates vitamin bakımın 

dan zengince bir madde oldu~n • 
. ' 

dan, Almanlar tarafından çok 
aranmaktadır. 

Gelen haberlere göre, Bulgaris· 

tanda, Almanyaya gönderilmek 
üzere domates hazırlamnaktadn. 

Ülkemizden de Almanyaya doma

tes göpderilebileceği anlaşılmış ve 

bu işle uğraşanlara bildirilmiştir. 
"' 

ToP.ladığı parayı kendi 
cebiJ!e mi atmışı 

Havagazı sosyetesi memurla -
rmdan Ragıp, abonelerden. top . 

ladığı paralardan 382 lirayı kendi 
cebine attığı iddiasiyle yakalan . 

quştır. Polisçe adliyeye verilmiş, 

alıkonulµıuştur. Araştırqıayı i • 
kinci müstantik yaP,:ıyor. 

rarak ekmek narhmın çıkarılması 
için yaptıkları teşebbüsün beledi
yece yerinde bulunmadığını yaz .. 
mıştık. Belediye, onbeş günde bir 
narh koyduğu için fırıncıların di
leklerini günü gelince inceliye • 
cektir. 

Öğr tmenler Anadoluda 
yolculuk yapacaklar 
İstanbul Muallimler Birliği ~

nadoluda geziler tertip etmi§tİr . 

Temmuzun birinde Y alovaya g!
dilecek, Bursaya geçilecek ve dört 
Temmuzda İstanbula dönülecek· 
tir. Bursada erkekler, lisede, ka· 
dm öğretmenler kız öğretmen o
kulunda yatacaklardır. 

Yol ve yiyecek paralarını her~ 
kes kendisi verecektir. 

Bu geziye şimdiye kadar elli 
öğretmen yazılmıştır. Birlik, isti 
yenlerin çabucak beşinci okul baş
öğretmenliğine mektupla veya te
lefonla başvurmasını istiyor. 

tı okulları kadrosunda açık yer bu- ----...---------------~~~·--------~~--------.------...~·~~~,--!'W·~--..---
Birliğin ikinci gezisi 16 Ağus· 

tosta hatlıyacaktır. lstanbuldaTt 
l:z~ire, oradan Konyaya, Adana
ra, Adanadan Ulukışla, Kayser; 
ü~~rinden Ankaraya gidilecek, 
yolcqluğun on dördüncü günü An. 
karadan yola çıkılarak İstanbul<\ 
dönülecekfir. fJu gezinti lzmİT' 
P,anayırmın açıldığı günlere rasla . 
dığından yapJlacak tenzilat önem-

lunmadığı için yeniden talebe ya.-
zılmıyacaktır. 

Müfredat programları 
llk, orta okullarla liselerin res· 

m ive yabancı, azlık okullarının 
müfredat programları önÜmüzde" 
ki ders yılı ba§!ndan itibar~n d~· 
ğİ§ecektir. 

Müfredat programlarından türk 
çe1 riyaziye, dil derslerinin oku
tulmasında mühim değişmeler yd· 
pılacaktır. 

ilk okul diplomaları - ilk o-
kullardan çıkanların diplomaluı , . . .. . 
d .. · k d'I , kul d' kf' I . · F loryay4l Y~mhk e guzelhk verme yolunda ~alışına i1erliyor. Yakında bu güzel deniz kıyısını bambaska gö _ 

un en 1 erme 0 ıre or e"l t'eceğiz. BMnci resimde Floryada "Atatürk,., t~in yaptmlma~ına ba~lanan kö~ ke ait yapıyı göriiyorsunuz Anneler 
tarafından törenle verilmiştir. birliğinde de dün bir toplantı ~apdmış tır. İkinci ı·csim bu toplantıda buluna~ ları göstermektedir. 

lidir. lkiqci mevki 15 günlük bi 
letler 12,5 liradır. 

~1i~e, Barsak ve karaciğer 
rahahnzhktar1na 

AFYONKARAHISAR 
Maden suyu 



I!!!!!!!!!! ı - KURUN 25 HAZiRAN 193:> 

Ha va tehlikesini bilen 
üye yazılanlar 

Hava Kyrumuna yeniden üye j ğuz 30, 3427 Münür , Tuntac 20, 
olanların adları §unlardır: 3428 Danyal Türker 20, 3429 Sa.-

Perahya ve Kariyo Soıyeteıi mi Saygan 30, 3430 Yusuf Seyrek 
memurlarından Hayim Kariyo, 20, 3431 Mehmet Nuri 50, 3432 

Perahya Y eşua, Jak Batu yılda Necmi Kökıel 25, 3433 Hamit 
yirmişer lira vermeyi taahüt et - Ak.çay 20, 3434 Kamil Uğur 20, 
r.1i§lc& ayni ~anda 110 lira da 3435 Şevki Ölzüloger 20, 3436 y ah 
o.rmağan etmitlerdir. ya Ergin 24, 3437 Mehmet Kolıuz 

İnhisar yönetgeıi memurların - 50, 3438 Sait Aılan 20,3439 Oı _ 
c1:ın 342 kiti yılda 821 lira 40 ku- man Özdemir 20, 3440 Vanlı Müt
r::ş vermek ıuretile yardımcı üye 

tak 20, 3441 Naıu: oğlu Nimet 20, 
Jlmutlardır. l 

PEHLlV AN GOREŞLERl 3442 Sadık Çimıeci oğ u SO, 3443 
7 T emmın ıabahı Betiktaş Ka- Mehmet Ülke 20, 3444 Muıtaf a 

zası Hava Kurumu tarafından Necmettin Serdaroğlu 75, 
Betikta§ Şeref ıtadyomunda peh- 3445 Hüınü 20, 3446 Ferman 
livn güretleri tertip edilmittir. Güler 20, 3447 Cennan Yusuf 20, 
O günkü bütün hiıılat Hava Ku - 3448 Aziz Gire 30, 3449 Albdül .. 
rumuna bırakılacaktır. 1hamit Revdaoğfu 25, 3450 Dur-

TEClM KOMiTESi ıun Oğlu izzet Bitlisli 20, 3451 
ÇALIŞIYOR Behzad Ülgen 30, 3452 Seyid 20, 

lıtanbul Tecim Odaımda kuru- 3453 İbrahim Mardinli 20, 3454 
lan komite de dün çalıtmıya bat- Şinaıi 35, 3455 Retit 20, 3456 
lamıttır. Tayfur Cemal Oğlu 20, 3457 Akif 

Ağır yaralamalar 
1 - Beyoğlunda Kadriler yo -

kutunda oturan Andriya yanında 
çalı§tırdığı Kaaımpatlı Celilettin 
ile it yüzünden kavga etmif, Ce -
li.lettin kızarak gitmittir. Andri -
ya alqamüstü evine giderken Ce
lalettin önüne çıkmıt ve kendi
sini tatıdığı ekmek bıçağıyla ar -
kaıından ağır ıurette yaralaınıt -
tır. Yaralı Beyoğlu haıtaneıine 

kaldırılmıt, Andriya yakalanmıt -
tır. 

2 - Evvelki gece Arapcamiin
de oturan Tatköprülü Bekir ile 
arkadatı İbrahim Betiktattan Ih
lamura ıarhot olarak giderlerken 
Dutlukbayırmda Salih ile arkada
tı Hacıya rastlamıtlardır. Bu rast
layıttan biraz ıonra kavga çıkmıt 
naralar atılmıttır. Boğutma esna
ımda Bekir çakısını çekerek Sali
bi sol gözü altından, Hacıyı da 
sağ memeıi altından yaralamıt -
tır. Bekir yakalan.mıttrr. 

OTOMOBiLLE ARABA. -
Şoför Saidin ıürdüğü 973 numa -
ralı huıuıi otomobil 382 numaralı 
Salibin arabasına çarparak zara-

Hoşumuza gitmedi! 
--~----------··~--------~ 

Vapurculuk sosyetesinin genel heyeti 
Türk Vapurculuk Soıyeteıinin f ve bakanlığa da bu yolda baıvu• 

genel heyeti dün toplanmıttır. ran iki üye) olmak üzere göıteri• 
Toplantıda Sosyetenin 700 bin li- yor. ı 
ra ıermayeıinden 600 bin lirasını Soıyetelerin iç itlerine karıt • 
temıil eden oruntağlar ile Eko mak bize dütmez. Sosyeteye kar

nomi Bakanlığı bat iıpektörü Bay fi netriyat neyıe bunu da takip 
Hiiınü bulunmutlur. etmit değiliz. Hele dünkü toplan-

Genel heyet Sosyete Yönetim tı da neler konuıulduğunu bilmi 
Kurulu (idare mecliıi) üyelerinin yoruz. 
Bay Mehmet Alemdar ile Bay Ah- Ancak Ajanı bülteninde "ga • 
met Y akupzadenin sosyeteye el - zetelere aleyhte yazı yazdırma,~ 
vermiyen hareketleri olduğu iddi- yanmda bakanlığa batvurmanın 

aıı üzerinde konu9muı ve şonun - da Yönetim kuruluna yeniden se
da yeni bir Yönetim Kurulu ıeçi - çilmemek için sebep olmuı .gibi 
lerek dağılmıttır. görünmesi doğrusu botumuza git· 

Yeni ıeçimde bu iki zat yoktur; medi. 
bunların yerine eski Vapurcular Galiba bir tikiyet olmuı. Hak-
Birliği Batkanı Bay Muzafferle sızlığı anlatılmıt. Şimdi tiki.yet 
hissedarlardan Bay Mustafa alın- olunanlar tikayeti yapanlarla yan-
mı,tır. Öbür üyeler yerlerindediı:- · yana çalıtmak istemiyorlar. Pek 

ler. tabii bir tey ... Fakat kitke itin fU 
Anadolu Ajanıı ~ünkü bülte - şikayetle haksızlığı neyse ondan 

ninde, bu iki zatı (gazetelerde da bahsetıeydiler de gazeteler 
Soıyeteye kartı yazılar yazdıran , suçlarını bilıey:diler ... 

Yardıma çağınlacaklar üç gu - 20, 3458 Kamil ve Necmi Marmut 
rupta toplanmıttır. Bunlarm bir oilu 20, 3459 Pakradun 25, 3460, 
kısmına gidilecek, bir kıamına AbdWTahman Yıldız Ay lesi 50, 
mektup yazılacak ve bir kısmı da 3461 A. Gani Çerçioğlu 30,3462 
belli yerlere toplanmaya çafnla· Mecit 30, 3463 Mahmut inan 20, 

ra ufratmııtır. Kabzımallar dükkan tut-ı .. ------::::::•"-=·=====-=-=w=ı 
AMONYAK KO~usu~AN · madan nasıl çalışabilirler? Ôzdil :

1
i 

- Şamandırada baglı Galıle va - M h ak' d ."kk. 1 k' 
. l ı..- l eyva Ofl ı u an arın ı · !I 

caktır. 3464 Rafi 20, 3465 Mustafa 20, 
BEYOCLU KAZASINDA 3466 Abdülaziz ve oğullan 75, 3 

purundan tecımer mal arı UVJa - üdd l . d b' k 39 • 1 1 ste 'J • l ra m et erı aY, ıonun a ıtme - • 
blırk~n ~ır ıepl ette bukaunakn kuamdon- tedir. Dün kabzımallara bir hafta- ı - Hitap etmek - Aytamak 1 
yak tıteıı kırı mıt, çı n o an k d b d k' d"''-L~ 1 Hitap - Ayta i.' 

Beyoğlu Kazaaınm Hava Kuru- 467 Tahir Çelebioğlu 50, 3468 Fev 
muna yardım ıeklini kararlaıtır - zi Gevranioğlu 30, 3469 Nezir Sel 

· · l ·ı b b' h ld ya a ar ura a ı u&Xıan arın 1 
ıtçı smaı aygın ır a e mav - bo I 1 b'ld' 'im' . B I Hatip - Aytaç H 

· · ·1m· · l ·ı h fa tı maaı ı ın ıttır. e e - •• 
nanın ıçıne ıerı 19tır. ımaı e- d' b d·"kki I k kt ORNEKLER: 1 - Güzel bir ay-!i 

mak U.zere, dün ıa&t on sekizde, h 34 M" ço 30, 3470 Me met 30, 71 ır 
Beyogv )u C. H. Partisi salonun<la H S · b 

men haıtaney:e kaldırılmııtır. ıye u u n an yı tıraca ır. ta, sırasında, bir orduJuk iş görür. fi 
MEMURLARA H.MCARET. _ Diğer yönden bazı kabzımal - 2 - Bir sözmenle bir aytacı ço-h 

za Kölelioğlu 20, 3472 • acıt ü 
Kaymakam Bay Danit'in bqkan- Eminönünde Hoca Giyuettin ma-
lı ğı altında genel bir toplantı ya- yük cami mütevellisi 30, 3473 Ce- halleıinde oturan Siirtli balıkçı 
rılmıtt, bir program hazırlanmı• - lal ar. 30, 3474 İbrahim 20, 3475 H'd l h l F L:...• v f d 

S' ki . 
1 

~~ Muaa 20, 3476 Köle Aziz 20, 3477 1 ayet e ama anrı · e a ca -
l:ir. Derne erın ça ıtmaaın~n Srtki ·Marmut 20 3478 Hazrilu A- desinde ıarhot bir halde bağırrr-
bafka.Hava Kurumuna ba§k.a kaY.- • ' }arken yakalanmıtlardır. Fahri -
rı.1klardan yardım bulma ıekli ,de ,lif&ll.wdak t50, 3480 Etem ve lb- nin üzerinde bir kama, Hidaye -
i. .:fii1müııtür. Çarpmba gü - rahim 20, 3481 Haydar tüfekçioğ- tin üzerinde bir çakı bulunmut -
~ı'n<Jen itibaren çalıtılmıya bq - lu 20, 3482 Tufan 201 3483 Urfalı tur. iki ıarhoı, karakolda ayrıca 
Jenacaktır. Halil 20, 3484 Vehbi 25, 3485 Ka- memurlara hakaret etmitlerdir. 

ERMENi KİLiSESiNDE zaz Fikri ve karde§İ 20, 3486 llyas Her ikiıi hakkında zabıt tutul -
Dün gece ıaat 20.30 da Kumka- 20, 3487 Abdülcelil ve Mehmet · muttur. 

ı;ı Ermeni kilisesinde yurtdqla - alt~ı 20, 3488 Mustaf ~ 25, ~9 BlR KUDUZ KÖPE:K ÖLDÜ _ 
rın Hava Kurumuna üye olmaları lımaıl 30, 3490 Yusuf oglu Abdul- ROLDÜ -D" t 12 30 

d B _ 
etrafında bir söylev verilmipir. kerim 20, 3491 Leman oğlu Şük- un aaa • a a 

• • • latta odun iskelesi civarmda bir 
rü 20, 3492 Tiranlı Hasan 20, 3493 köpeiin kudurmut olduiu llalde 

Hava tehlikesini bil~n üye lis- Rıza 20, 3494 Hacı Abdullah 20, velip geçenlere aaldadığmı gören 
tesi : 3494 Hacı Haıan 20, 3493 Rıza 20, nokta memuru Hakkı, köpeği de-

ISPARTADA: 3494 Hacı Abdullah 20, 3495 niz tarafına kaçırmıı, köpek atı. 
3374 B. lnnail Hakkı Çubuk· Hacı Abdullah pirinci, postacı ha- lan üç kurtunla öldürülmüştür. 

çu 20, 3375 Ş Olkürüyaıal 20, cı Sinan 100, 3496 Mehmet ve TRAMVAYDA FENALIK. _ 
3376 Fazıl 20, 3377 Kenan 20, •Mahmut 20, 3497 Nusret ve karde- Bebekte Cevdetpata caCldesinde 
3378 Abdurrahman 24, 3379 ti Hüseyin kurumcu 20, 3498 Tahir oturan balıkçı lbrahimin karısı 
Hikmet 20, 3380 OıJD4D 20, •Kermoğlu 25, 3499 O aman Bacı - Ayte tramvayt:layken üzerine f e -
Emin Çakırkaya 20, 3382 Kadri kin 30, 3500 M~hmut deveci 25, nalık gelerek yere yıkılmıt, ecza -
Tulu 20, 3383 Salim 20, 3394 Ki- 3501 Nedim prinoci oğlu ailesi 100 neye götürülürken ölmüttür. Ölü
mil Halıcı 20, 3385 Bayan Pakize 3502 Nusret 50, 3503 Mehmet lı - mün ıebebi araıtırılmaktadır. 
H aiı 20, 3386 B. Cahit Naer 20, kenderoğlu 50, 3504 Latif 30, 3505 

Iar, yeni hal binaımda dükkan ki- ğun biribirinden ayırt etmiyoruz. ii 
2 - Muhatap - Aytıç 111 

ralamadan da it yapabileceklerini ÖRNEK: Bu meselede siz benim: 
ileri sürüyorlardı. aytacım olamar.sınız. : 

Belediye, bu tekilde it yapabi - 3 - Menfaatperest - Asığcıl 
leceklerin uyacakları tartları bil- ÖRNEK: Memleket işlerinde a-
dirmittir. Bu tartlar, dükkan tu • sığcıl olmayınız; özgeçi (feragat)§ 

1 ki 1 gösteriniz. Si 
tan arın tabi bulundu' arı po iı • 4 - Hiuikablelvuku - Önsezi H 
çe lastik edilmit hüanü hal vesi - ORNEK: Bu felaketi, bir önsezi ii 
kaaı, arlıaat .., ... i_ :oıreeilcalarm - ıte, çotrtan beKUyordum. !! 
dan batka üç bin lira teminat ak- 6 - Facia - Acın İi 
çeai vermektir. Dükkan tutanlar ÖRNEK: Yugoslavya Marsilya ii 
bin bet yüz lira teminat vermek- acınını unutmaz. fj 

Not: Gazetemize gönderilecek i: 
tedirler. yazılarda bu kelimelerin oımanlı -H 

calan kullanılmamasını rica ede -ii 
rlz. " :: rm:. .J 

Erzurum, 24 (A.A.) - Bu ge-

ce aaat 2,20 de hafif bir y_er tpren 1 Kısa Haberler 1 
Erzurumda deprem 

meıi olmuttur. 1 - • 
BAY RUKNEDDtN - lstanbul 

REŞAT ENiS 

R GE.CE 
Konuştu 

Vali muavini Bay Rükneddinin Mer
sin valiliğine atanacağı <tayin ediJe
ceği) söylenmektedir. 

DENiZ BAYRAMINDA - Bir Te111 
muz Kabotaj bayramında bütün res
mi dairelerin bayraklarla donanması -
na karar veriJmiş ve bu karar ,;ıayeti 
çe resmif dairelere biJdirilmiştir. 

3387 Rüştü Güner 20, 3388 Süley- lbrahim 20. 3506 Arakel 20, 3507 

m an Telli 20, 3389 •13ür:ban Güler Bekir ocak 50, 3508 Hacı Abdülla 
20, :l390 Adem Erten 20, 339l Ke- .tif 20, 3509 ömer C:leğer 24, 3510 
mal ~fa' ı=ı, 3392 Süleyman Çoı- Kavuk oğlu boğaz 20, 3511 ortakçı 
kun 20, 3393 Oaman Büyükçaylı Muıtafa 20, 3512 Sabri 30, 3513 Ö 
20, 3394 Muıtafa Dayıal 20, 3395 mer yardımcı 20, 3S14 lbrahmi Ef 
Mehmet Halıcı 30, 3396 Muhiddin ser 20, 3516 Çünkülü Süleyman 

~-Y_en_i,_Ç_ı_kt_ı _,O 
KÜLTÜR 
SERİSİ 

ı - Kumarhaneleri, barla· 
rı, umumhaneleri, bin bir se· 
f ah et ve sef aletile, geceyarı· 

sından sonraki lstanbulu an-

BAKIRKÖY - FLORY AYOLU -
Bozuk olan Bakırköy - Florya yolu -
nun yapılması için vilayetten emir ve
rilmiştir. 

ViYANA SERG1Sl - 935 yılı Vi -
yana sonbahar sergisi,Laipzig sergisin 
den sonra eylülün birinde açılacak, 

sekizine kadar sürecektir. 

20, 3397 Münür 20, 3398 Mehmet 
kitipo~b 20, 339 ehmet Mallıke - 201 3517 Eyüp 20' 3518 Şefik 20' 

3519 Abdürrahman çelebi 20, 
rin r-/jf u ~), 3402 Süleyman 20, 20, 3520 Salim Günan 30, 3521 
34.tu • • . ın3n 20, 3404 FMustafa 

Mahmut Ülger 30, 3522 Musevi 
Giiftuuz :lO, Rahmo 20, 3523 Faizli Sümer 30, 

DlY ARBEKIRDE: 

340 Sabri 30, 3406 Muhi~din 50, 
~ :o·ı Sahip 50, 3408 Mmtafa Haf 
C:afoğlu 20, 3409 Muatafa 30, 3440 
~evki 50, 3411 Hüteyin Uluğ 30, 
3412 Halit 1Birecikli.50, 3413 Aziz 
Çerkeaoğlu 24, 3414 Salili Muhtar 
oğlu 24, 3415 Hüseyin lılıbu 20, 
3416 Kemal Akyol, 2A,3417 Mus
tafa, Ekinci 36, 3418 Sait Hıdll'f&h 
25, 3419 Niyazi Marmutlu 50, 3420 
~ullah O}ge 20, 3421 N~if Çe
lebi 30, 3422 Abdurrahman Gürün 
oilu 20, 3423 Tamin TulaY. 30, 
3434 Nazım Önel 20, 3425 Ermut 
Turpan 30, 3426 Abdulkadir O -

3524 Udfalı Balar 20, 3525 Galip 
Abdülmecit oğlu 50, 3526 Çizmeci 
otlu Hasan 20, 3527 A. Kayhan 
20, 3528 Şimhar oğlu Fethullah 35 

3529 Naıır oğlu izzet 25, 3530 Ha 
mit Subat 20, 3531 Hüseyin Avni 
40, 3532 Bayr~laç 40, 3533 

Dileli Cemil 20, 3534 Çarhoğlu Şe-
fik 20, 3535 Almıet Esmer 20, 

3536 Nafiz Gündoğd'u 20, 3537 Şa-

ban oğullan Şevket ve kardetleri 
20, 3538 lsa oğlu izzet 20, 3539 
Mustafa Koluman 20,3540 Muhar 

rem Dileli 50, 3541 doktor otlu Sa
mi 20, 3542 Gecia ve ortajı 35 

EPİKÜR 
.. 
un 

AHLAKIYATI 

fSTANBm.; 
1<>35 

Satıldığı Yer : 
VA K 1 T Matbaaaı 

Flatı 30 Kurut 

latıyor. 

2 - Bizde hiç deşilmemiş 
içtimai bir yarayı neşterliyor: 

M 
Düşmüş erkek çocukların a - - --- - --------
cındırıcı portrelerini çiziyor; Geçmiş Kur unlar: 
bütün iğrençliklerile hayat -
larıru anlatıyor. 

A 

N 

3 - tık defa olarak bir ro-
man içinde, küçük esnafın ya
şayışlarını tetkik ve düşünüş
lerini, haleti ruhiyelerinl tah
lil ediyor. 

4 - Sizi Tophanenin hiç 
bilmediğiniz, duymadıfınız 
yerlerinde dolaştırıyor; kimi 
iyi, kimi kötünün kötüsü, ki • 
mi zavallı yüzlerce serseri ile, 
hırsızla, yankesici ile karşı-

laştırıyor. 

GECE KONUŞTU muharririnin 
aylarca süren tetkiklerine ve görüş -
!erine dayanan bir eser olmak itiba
rile tam realist bir romandır. 

Renkli bir kapak içinde 250 sayfa 
75 kar11f. • 

Ay başındtı çıkıyor 

25 Haziran 1920 

ittihat Spor kulübü sahasında 
Altınorda - Galatasaray arasında 
bir futbol müsabakası yapılmıştır . 
Pek ha.raretli cereyan eden müsa -
bakada daha on beş dakika geçme -
mişken topun patlaması oyunu mu
vakkaten tatil eyledi. Birinci haf -
taym Altınordunun birsayısı ile hi· 
tama erdi ikinci haftaymda Gala
tasarayın bir sayısına mukabil Al -
tınordu iki sayı daha kazanarak bi
re ky-şı üç golle galip geldi. Oyun
da Galatasaraydan Nihat, Necip 
Beyler temayüz ettiler. Altınordu • 
dan Refik Bey iyi oynryanlardandı. 
Oyunda Siret Beyin soğuk kanlılı -
i'ı. Bekir beyin seri hücumları, Nu
ri Beyin korne çekişleri gibi futbol 
hayatının güzel incelikleri vardı. 
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1 ·m~ı.:-K~MiZ Dfll~~~ 
Korsika1ı haydut Spadanın batı 

nasıl kesildi ? 
"'' /n511.n/arın adaletinin bene' lıiçbir değeri 

yoktur. Ben yakında. göğe çıkacağım!,, 
Bir arkadqmııı .bakaız yere 

mukA:ın olmuma kızarak Kor -
•ikaelan dağlara çıkan ve ondan 
ıoara birçok kanlar döken my . 
dut Andrea Spada muntazam 
Framız ukerleri tarafından ııkıt
lırılarak yakalanmq ve aonunda 
ölüm c•zaaıaa ~ıbrıııtı. Ha· 
•ir-.ıın 21 inci tuma ıüoü Butia 
hapiıhu .. i 9aünde, aaba.la, tan • 
J#İ ajarırken totyeteye kartı 
~jı fenalıkları ödemiı, bfuı
• ıiyotinin aoiuk ve keıkin bıça· 
ima bırakmııtır. 

F ramız ıazeteleri, hakkm ne 
auretJe yerine ıetirildijini fii7.la -
~ anJatı,orlar: 

Cuma gecesi saat ildyi 39 eald
ka ıeçe hapWta.ne önünde bir 
kamyon durdu. Bunun içinde a • 
daletin pasb Aletleri bulunuyor -
~u. Kuvvetli bir polis takımı etra
fı muhafaza a1tına almı:ştL Top
lamnıya batlıYan meraklıları yak
Jattmnıyorlardı. Saat üçü çeyrek 
geçe ealihiyetli kbİı!eler gelpüş 
buhmuyordU. Genel savman 
(müddeiumumi), katili kurtar -
mt.k i~ çok kunetli müdafaa -
lır yapmq olan iki awkat ile bir
likte hapisaneye girdi. Yanların -
dı })it de papaz i>ulun~tiu. 

1--: ..... ~~=.;,llımel mvman Şpada'mrı buıtµı -

- Adiyö, Andre ! 
Cevap verdi: 
- Güle güle, gene görü§elim. 
Cellat, Spada'yı itti ... Saat dört 

olmuş, adal~t yerini b~ 

Gündüz sahş, 
gece eğlence 

f Sıvasta ( 

Bir öğretmenin 
yaptığı arma 

Kuduran bir 
katır 

iki köglif ile iki köpefi 
ı•1rdı, öldii 
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1 Kü ük ç Hikaye 1 
Bir bıyığın değeri 

Ordu içinde zabitlik etmek şöyle 
dur un, ömriinde nefer olmamı;; bazı 

adamlar vardır ki dostları tarafından 
kendilerine hir ı·üthe verilir. Mesela 
(yüzbaşı), yahut <hinhaşı) gibi bir la
kap ile ç.ağırılır. Brezilyalı lrefü•rı 
::)alc:ır işte hu türlü insanla rdan biriy 
di. Kendi memleketinde neferlik bile I 
yapmış kimse değildi. Bununla bera 
ber herkes ona (Kolonel) derdi. 
Bu lfoloncl lflkahı lrenen Saleara 

bıyıklarının :.cklinden gelmişti. Bü
yiik, burma hıyıkla'rı yüzünün en zi
) ade göze çarpan bir a lamet i farika
sıydı. Giiniin birinde bu bıyık lara ba 
kan hir dostu ~akadan kendisine Ko
loncl demişti. Fakat bu ;;aka lakap 
galiba lrcncn Salear'a pek yakışmış 

olacak ki derhal biitün tanıdıkları a
ra ında bir .>ıldırım sürati ile yayılı

vermişti. Ondan sonra herke.s artık 

onu kendi adıyla değil, (Kolonel ) la
kabıyla anma~a \'C çağırmağa baş la -
rnışh. Böylece Koloncl kelime.si asıl 
ad yerine geçti. 

Bir gün I\olonel çok se\•diği bir 
do tunun Hunri Levinin evine öğle 

yemcğiae davetli idi. Y~mekten son ra 
bir aralık do tu ve karrsı dışarıya 

çıktıklan sırada kendisine ağırlık 

çökmüş, oturduğu koltuk üzer inde 
uyuyakalmı tı. Koloneli n böyle kol· 
tuk iizerinde uyurken hiıyük burma 
bıyıklarına dikkat eden Bayan J .. evi
ye tuhaf bir fikir ge ld i : Kolonelin 
bıyığının bir tarnfını makasla kes· 
mek! 

lptida Hanri I.evi böyle bir aziz
liğin doğru olmadığını ileriye sürdü. 
Fakat hu fikir Uayan J,,evinin o ka
da:r ho,.una gitmişti ki hir türlü dii
şüncesinden rnzgeçmedi. .Niha) et ı..a . : 
rısının ısrarı ile llanri LeYi makası 

aldı, Kolonelc hiç duyurmadan hı)•· 1 • • 
ğınrn so 1 tarafını kest i. Büyük bur- ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiijj;iim 

ma btyığın böyle bir tarafı kesilince 1 R A D Y O 1 
"{olonelin yüzü güliinç bir şekil al-

1
_.,...., ____________ ._ 

~ıştı. Manzaranın tuhaflığı karşısın

da Hay "e Bayan kıs kıs g ülerek işin 

aJibctini beklediler. 
Lftkin bu komik hal cok sürmedi. 

J ' 

ir d ıram ;>eklini a ldı : K olonel uyku- ı 
d3n uyanıp ta aynaya bakınca ka n 
başına sıçradı. Bu yersiz şaka az 1 a ı . 

·ın adamı çı l dırtacaktı. Ev sahipleri· 
nin yüzleri ne bakmaksızın kur~un gi
hi sokağa fırladı. llk rastla dığı ber
ber dükkanına gireli. Yarısı ke.;ik o
lan bı),ğını bütün bütün tıraş etti r
mekten başka ç.are i yoUu. 

Berberden çıktıktan sonra mahkr 
meye gitti. Davetli ol duğu dos t eYin· 
de bıy ığının kesil mesi suretiyle hak-1 
kında ağı r bir hakaret yapıldığından 

1 

şikayet etti. 
Muhakeme için gün tayin edildi. iki 

ta raf mahkemede karşılaştığı za man 1' 

Hanri Lcvi özür diledi : 
- Dost umun bı),ğın ı keserken as

la bir hakaret fikri, zihnimden ge~· 

mcdi. Karım sade bir :]aka olaral> ili' 
fikri bana telkin etti. nen de ancak 
dostlar arasında t ahammül edilebile 
cek bir azizlık olsun dıye bun u yap· 
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tünüz, söyliyeceğim. Bakın, Bed-
riye bence bir tek ite yarar (bura
da Burhan eğildi ve Mükerremin 

Tefrika numarası: 3& 

Bu romanın şimdiye kadar çıkan 
kı~mlarmm tam bir bUlOsasmı 

dlln~U sayınıızda koynıuştuk; bu -
,un kısaltarak tekrarlıyoruz: 

Necdet, Kadıköytınde yaşıyan 

genç bir gazete yazıcısıdır; çocuk
luk arkadaşı Nesrin vasıtuile ta 
nıştığı Bedriyeyi seviyor: halbuki 
Nesrin do gİzıı gizli NecdeU sev -
nıcktctlır. 

Bedriye, t-•encrtahı,:e kulUbllnden 
BUrhnn lıdıııll bir sporcuyu beğe -
nlyor. Necdet kıskanıyor 

Bu gençlerin arkadaşlarından 

MUkerrcm de Nesrini sevmektedir. 
Bir do Orhan 1simll, güzel ııcsll, 

§Rir ruhlu, biraz derbeder bir arka
daşları vrı.r. 

Bu grup bir Bursa gezintisi yrı.p· 
tı, dönem; timdi Kadıköyllnde tek • 
rar lıulu;ınrak deniz eğlenceleri ya· 
pıyorlar. 

Mükerrem, bir peygamber din
ler gibi dinlemİ§lİ. Burhanı çok 

Yazan: Safiye Erol 
sayıyordu. Ondan çekiniyor, onun 
ketum mizacını ürkütmekten 
korktuğu için kendisi de, dilediği 
gibi, açık konuıamıyordu. Bur -
hanın bu kadar a~ılmaaından ce -
saret alarak Bedriye hakkındaki 

fikirlerini, Bedriyeyi güzel bulup 
bulmadığını ıordu. Burhan açık -
ça fikrini söyledi, "çok güzeldir,, 
dedi. 

- Pekala. Bedriye bir arkadaş 
bir ev hanımı gibi mi sevilmeli -
dir, yokaa bir eğlence vasrtaaı gi
bi mi? Sizce o hangisine yarar? 

Burhan gene lahavleye benzer 
bir jest yaptı. 

- Azizim, diyordu, beni bu ka
dın hakkında muhakkak söylet -

kulağına bir teY fısıldadı). Sonra 
yüksek sesle ili ve etti: 

- Fakat o işe de çok iyi yarı· 
yacağını zannediyorum. 

Bu aralık yukarı köşkten dayı
nın bir tepsi taşıyarak ihtiyatlı a
dımlarla indiğini gördüler. "Yat
ta dayı!,, diye bağırdılar. Soğuk 
şerbet ve kahve geliyordu. Dayı, 
yaz kıt giydiği eski avcı caketi ve 
ayağında kaltaban çizmelerle bri 
nevi ünifvrmalı adam gibiydi. 
Daima o kıyafet, o kırmı21 ayyaf 
bumu, o pos bıyıklar. Yatı belli 
değildi. Mükerremin evinde emek
tar bir vekilharçtı. Rahmetli Ha -
bip Paşa zamanında patayla ava 
çıktığı gibi şimdi de Mükerremle 
avlnıyordl,. Mükerrem: 

- Suada mektubu götürdün 

l-IA.ClYASAQ- AGA2 
. · · H 4ST A NE S l • __::=: 

:ı 

• • .J"Uı"'t'un t<omanı . :l8 r azan "'· ıamet Ulukut 

Polis mürdürü Cemil, doktor Nazirin 
zekası önünde yenilmişti 

Kll~Uk bir hüliııa: 

mü, dayı? dedi, Biliyoraun ya, ya
rın aktam istasyonda buluşacağız. 
Köpeklere iyi baktın mı? Hay • 
vanlar anform mu? 

Dayı, poı bıyıklarını sıvazlıya

rak, dargın bir tavırla kat oyna -
tarak cevap verdi: 

- Patam bana emniyetin yok 
mu? Ne tasa ediyoraun? Rahatına 
bak. Köpeklere on gündür öz ev· 
ladım gibi baktım. Fıstık gibi te
resler. Tüfekler teftit oldu, harbi
leri bezle, fırçayla temizlendi. 
Numaralarına göre fişek hazır • 
landı. Paskalın oğlunu çantacı gö
türeceğiz. Suat Beye mektubu 
kendi elimle verdim. Trenin kal -
kış saatini söyledim. Her şey ta -
mamdır. Yalnız nevale listesi ve -
rin. Kadıköye inip onları da bu -
günden hazırlayım. 

- Afer:n dayı, yaşa dayı. 
Burhan diyordu ki: 
- Hakiki avcı her feyi kendi e

lile hazırlar. 
Ye içinden ilave ediyordu: 

"Paıazadenin · avcılığı bu kadar 
olur. Mük~rrem, bir defa daman
duka ile hıldırcın avına gitmeyi 
teklif ediyordu. Babası Habip pa
şa bu mandukalı avı pek severmiş. 
Köpekleri bırakır, yanına birkaç 
sopacı alır öyle çıkarmış. Herhal
de bu türlüsünde de diğer bir zevk 
olacak.,, 

Bir müddet dayınm av hikaye
lerini dinlediler. Ortalık serinle • 
meğe yüztutunCa. kalktılar. Bur .. 
han, bahçe kapısında veda edece
ği sırada, Mükerrem onu omuzun
dan tutarak yüzüne baktı: 

- Size bir tıır söyliyeceğim, d~ 

di, ıizden baıka kimse bilmiyor 
henüz. 

Kibirli Burhanın 
katılması, bilhaıaa 

av partisine 
korulukta a -

çıldığı gibi ona kartı açılması if .. 
tihara değerdi. Sırdatlıiı ilerlet -
mek lazımdı. Mükerrem, yüzü 
birdenbire ciddileıerek: 

(Arkan var) 



Yeni Robenson [ IC.iiçiik şeyler 1 
lnsanlarm arumda yapmak· 

tan ve onların daima fenalık pe
tinde kottuldarını ıörerek nefret 
eden imanlara Robemon İlmi ve
rilmittir. 

Robemon, kendi kıendine, in· 
sanlardan uzak yqıyan bir adam. 
dı. Medeniyetin, iıısawılarm ut;. 
kını bozduiunu iddfa ediyordu: 
ve daima onlardan ka-;ardı. 

itte bu hayali adam medeni • 
yelten kaçmak istiyen imanlara 
bir nür.ıune olmuıtur. 

Vakit vakit onun yaptıiı itle
re takılan birçok insanların ayni 
yolc?an yürümek iıted;:rıerini gö- • • • . . .. .. .. v 

1 
.. .. 

8
• d b" d"" •• d Londra ,oculı evler.r1ılen bırınt!e ıkı çocuk buyutulmeııe baflan· 

ruruz.. ır en ıre, l.iftya ıçın • J B L.ı h ,. b" • d"l • • H ·· h / 
k• h ı b aka · h" ki ı. u ,ocu111ara uuaı ır doktor tayın e ı m11tır. er gur. ayat arı 

ı syat armı ır rak ıç m- .ı_L.!L. d-L.·1ı I dil" • 1ı·· "ki 
• ğr d x. b" J i ucuruıca wıı aaına, ctc.ğrallarla takip e ıyor. Bu reaım uçu er· 

ıenın u ama ı5ı ır a acı a, ya- . • • 
h t b• d it • k b" Jen binnın doktorun t~ıbihiylı: oynarken alınm11t11. • 

ıı ır a epesıne •ı"Er. ır ye-
n ç~il~~~ bura~v~nnbq~==========================~ 
na. ölünciye kadar hi~ kimıeyj En çok uyuyan 
görüp temaı etmeden v•tarlar •• 

Bugünlerde yeni b:r Robemon hayvan 
~ı-ha meydana ıeldi. Yalnız ba Hangi hayvan daha çok uyw? •• 
Ro'•'nson bir kiti deı:Uir. Ya· Şimdiye kadar Rapaua iımi ve-
nm-1 .. ~ir de karııı var. "kiıi de Ja. rilen bir hayvan, hayvanlar ara-
p~n:lur. ımda en çok uyumakla töhret al. 

Diyorlar ki insanlar biribirle. mıttı. Fakat yeni kqfedilen ve 
rin• f ... nalıktan batka lıir tey yapa. kurbaia ağzı iımi verilen bir kut 
mıyorlar. Onların arHtnda yqa- Papaus'u gölgede bıralrmıtbr. O 
mak bizi tiksindirdi Onun için kadar ki, bu hayvanı geceleyin u
onlardıın lcr1cıvoruz. K•ndi hatr· yurken tünediii bir ağaç dalından 
mız• bir adada yatıya .. ,aiız... alClcak olsanız, hiç haberi olmadı. 

iki JaD~:ı bunu yaı.mıfbr. Ja. ğım ıöylüyorJar ••• 
ponyanın Doğu taraflarında bizim 
Knııkadası kadar büyüklükte bir Kör kızlar 
.. dayı, bir tücardan 300 albn lira· Liverpol ıehrinde eözleri kör 
., ntın aldılar; ve oraya yerle.- ıenç bir kız, liseyi birincilikle bi
."fer.. tirdi. Bu ,ehirde böyle bir hidi-
~.,,~~=-.-.......,..,~~--~~~ilifM&~ilN'~laJtiıi. ~ ua o yesını ı tı tta ..... 

1 Eğlenceli yazılar 1 
Ev sahibi kapıya d~mdik dikil· 

mitti: 
- Kirayı vermedifniz takdir· 

de size üç gün müsaade ver'yo
rum; derhal evimi botalbnız!. 

Küçük Kaya annesini bir ta:rafa 
ite,cek öne atıldı: 

- Şu halde teker bayramını 
bekliyecekıiniz; çünki: üç gün
dür. 

• • • 
Bir otomobil ~·olda b;risine çarp-

mııtı; yaralı ölü bir ha!de yatıyor
du; otomobil devrilmi-., ıoför ke
derli kederli dütünüyDıdu. Afa
can, bu vaziyeti uzun uzun seyret
ti; ı:of ör sordu: 
-m ~ 

• Niyagara çağli.yanlannd~ bir 
köte yıkıldı. 

• Rusya, Viladivostok'un tima
linde bir telsiz istasyonu yapmıt· 

tır. 

• Atli.ntik denizind .. küçül< bir 
..u1ada, sükunet içinde t.ulunan bir 
volkan yeniden indifaa baıladı. 

• Otomobil Hindistanda bir
denbire ziyadeleımiıt= Şimdiye 
kadar fillerin yaptıkları itleri bu 
otomobiller göımeğe 1..aıladıfın • 
dan birçok filler ıerbea.t bırakıl -
mıılar, yahut çok daha ziyade bat· 
ka bir ite alınmıtlard•r 

• Mısırın canı Nil :l;r. MHtrlı· 
lar, de.ima Nili ıılah ~tmek için 
uğratıyorlar. Yenidf.n Tsanada 
bir set yapılmıttır. 

• Topraia bırakılacak tohunıla· 
rın insanlar tarafından topra~ Ü· 

2erinde serpildiğini bi!irsiniz. Fn 
l!at bu sene Okranyad:ı yeni b' r 
tekil bulundu: Pirinç tohum'a ,, 
toprağa tayyareden ıerpildi. 

• W al vadiıinde blr hayvar 
müıtehuesi bulundu. Bu hayva
nın Karbon devrinde yapd•ğı 

aöyleniyor. 

• Bütün dünyada tünde at'1i 
yukarı 50.000 kiti doğuyor. S!"~ 
de 18 milyon kiti eder. 18 inci 'l• 

l'Jrda dünyada bir milyar kiti • a~· 
~ı. 1930 da ise iki mihar ki!İ ol
muıtur. 2200 ı :-nesine gelin:~~ • 
kadar bu miktar altı milyar ~ lP. 
<'ektir ki, dünyanın b•ı:ıdan d--.ha 
fazla iman da beal:yemiyece~i 
ıiıyleni1or •• cu iki Japon, bu harelretlerini iki çen aene, ayni teldld~ kör olan - Hiç ... Bu sabah tramvayda 

diler bir kız da liseyi hitirmiı ve mektebe giderken kon•Jiiktör aya· =============-
buçuk sene evvel yapmıılardı. K 1 üniveraiteye ıeçmitti. + 
çük adacıkta kendi 1'endil•rine ğıma bastı da onu dütünüyorum. 

Bu iki talebe de, der.lerini val- Eg" er, dedi, rahat gitmek iıtersen 
yqıyorlardı. Yalnı~ aJ"a ııra ha· 

nız dinliyerek öirenmi~lerdir. otomobile binersin!.. BULMACA 
hkçılar geliyor; aeyyah ıemilerin·ı=:========================= 
den kayık indirenler aclaya ujra- ı-
yorlardı. Fakat iki a) evvel yeni 
bir mesele ortaya çıktı1 Sabn al
dıktan küçük ada tikrarm kend; 

malı deiilmit; bqka birisininmif. 
Bu ıuretle inaanlardaıı nefret ede
rek Jracan iki JaponJalmm dolar 
dmlJlddan anlatılclı. 

Bu imanlar lıakkmda ODlann 

insanların sıhhatma en büyük yar· 
dımı dokunan aşıyı kim bulmuştur? 
Doğru halledenlerden birinciye 2,5 

lira vereceğiz. 
Dikkat: BpJmaca numaralanmız bu 

haftadan itibaren Çocuk sayfasında 

çıkacaktır. Doğru halledenler arasın· 
dan resimlerini neşredilmek üzere 
•"Öndermek isteyenlerin adresll'rini •· 
~ık yazmalannı rica ederiz. 

edindikleri fikri kuvvetlendirmek- - Oh.. T a;>yarem "liac:a t.ılal ılı. 
ten L--ka bir --• •arama-...... Dur B !-.ı· -' + _, -r-ı ı .....,... - •. en funuı .:ııınm •• 
Butün küçük adanın 7&D!Ddan P. - lıte/. 

çecek olanlar fU levhllyı precek- -=====:::====================~=====~====::. 
lercllr: • 1 

- "Bizi habrlaclıinuz için te- a ••ıacada 
tekidir ederiz; fallat bizi ziyaret kazaaaalar 

•_!_, etr. ayıog .... ,, 
Bu lefta&clan. onlann iyiden İ· 

Jiye inaanlardan uaaJdattıklan 
aaJMılıyor.. Fakat aoralacak hir 
te1 nr· Acaha imanlar, ha 
iki Japcnyalmm k1:·dilerindeD 
kaçbkları kadar fena mıdırlar T. 

-Şolör, ınMıt•p ~· lM-a ..... ,. 

8 Jaulran cumartesi tarihli bulma
camızı dotru çözerek hediye kazanan 
okancuJanmımı ildmleri: 

BlrlnefHti latanbal lkind mekfep. 
ten 4'12 Kemal, lldaclllif Samsan lnB
•fi mektebi son sınıf 244 Hlkmtye 
kazanm11tır. 

Dtter hedi7e kazana okayacula • 
nmızm isimleri: 

Blılcivi kazananlar 
BISKUvt KAZA ANLAR 

3 - lataabul 60 meı okulda Basri. 
4 - FatUa Tmlk, s - Kadıköy orta 
okul Ferruh, 8 - Paagaltı R. Ulu • 
Irat, 7 - Kadık81 orta okul Emin, 
8 - PangaJtı Mithat, 9 - Vefa erkek 
li8isi '19 Kemal, 10 - Samatya Yani, 
11 - latanbal Devlet matbaası Şeri· 
fe, 12 - AJUJt&P Remziye, 13 -Ka· 
dıkly Balaariye caddesinde Şerli, 14-
Bana Bana otelinde 'urf, 15 - Ay
dın orta okul Hikmet, 18 - A7dın or
ta okul Şemsi, 17 - Şitll Bfb Ukdere 
caddesi Ayten. 18 - Çamlıca 55 FO • 
ruan, 19 - Ankara lisesinde Leman, 
20 - Sfrked kebapçı SUJeyman, 21 -
Menin S. T. R. Gfiıln, 22 - Ama· 
Yatkly IUinoeunda N. 11.. 23 - Bl • 

ledk Mastara, 24 - Salma tomruk 1 
Pervin, 25 - lzmir Karşıyaka Muaz· 
zez. 

ÇUKULATA KAZANA LAR 
26 - lstanbul ikinci mektep 742 E

mel, Z1 - Karaaümrük Mualll Sall
haddin, 28 - 'l'aşkitsap Güngör, 29 -
Harbiye Emel apartunan üçtincil kat 
Nesrin, 3\ - Çapa kız muallim mek
tebi Leman, 32 - Çapa kız muallim 
mektebi Giiner, !13 - Vefa erkek lise
si Basri, 3' - Adana Ali Fedai, 3.> -
"Beyazıt Sovan mahalleııi 19 numara -
da Cafer, 36 - Kumkapı Eleni, :r7 -
Pem kulüp Sotiridls, 38 - Aksaray 
Y eşilhamam Sadi, 39 - Afyon Suphi, 
40- Edebiyat fakültesi. "ermin, 41-
Ayaspaşa Hüsrev, 42 - Cibali Mti • 
nir, 43 - Mercan yokuşunda ıs nu • 
marada Muhsin, 44 - Bilecik orta o· 
kul Salih, 45 - Fatih Ntşaneasmda 

kah•eci Osman, 48 - Aksaray 47 • i· 
hat, 47 - J.Aleli apartıman birinci 
daire Şerif• 49 - l{ız sanat melttebl 
Aykut, 50 - Çapa kız muallim mek· 
tebl Aysel. 

KlT AP KAZANA LAR 
51 - Çankırı orta okul 13S Servet, 

:'i2 - Konya Aklfpap okulu Kadnye, 
53 - Zile orman muamellt memuru 
oğlu Niyazi, 54 - jileymaaire Med· 
rese sokağı Fethi Akgün, 55 - Ak• 
r.ıy Haseki caddesi Türkln F a:hra, 
56 - Gelibolu Olcay, 37 -

58 - Aksaray Haseki caddesi MüJ
gin, 59- ·erebatan 43 Sabahat, t~ 
Gedikpaşa 354 Aralkan, 61 - Fatiı; 
Altay Rüştü Elendi sokak Muaz1eı. 
62 - Panpltı ihat Şllli. 63 - l"ak· 
ıim FUrman Palas ilhan, 6' - ~Wa(· 
ka Teşvikiye Pala!I l\leJek Civaaştr, 
65 - Konya Cihanbeyli kua llkmek· 
tebinde TOrkln, 66 - Adana Me.M,, 
67 - Beyazıt Aktay, 68 - Çenıelköy 
M. SOfiya, 69 - Kuzguncuk Raşel. 
70 - Kupneuk i.4'kele dvannda Ap· 
ti, 71 - Usldidar Toptasa S. K. 72 -
Rize Aysel, '13 - Kamkapı Nltanca • 
sında Satiri, 74 - Şi li MibahW\pa . 
los, 75 - Pannakkapı Madam Mart. 
Okuyuculanmıza kolayb& olmak 

Uzere bulmacalan dofru balledcnle· 
rln lslmlerlnl ller hafta çocuk •>1'• 
srnda neşredeceffz. lsimlednb1 ba 
sayfada ara)'Ull!!, 

--

Annem! 
Annem, bazı lıereln, en iyi fD. 

va/etlerini giyerek gezmefe gidi· 
;yor. Bu ılakikalanmla, ona bir me
lek kaılar giiul buluyorum. Vze. 
rine giyJiği bütün ıeyl~r o lıadlll' 
yarGf1yor ki, onu Lıaluındıjunı 
aöyliyecek olur.ant, bana ıaımayı
nız: ••• Y alna, ona soruyorum: 

- Beni götürmiyec~k müin! .. 
Bana bu elbuelertlen ne oaltlt al• 
cak11n! Senin yanmd.2 ne v2'rit 
gezmeğe gidecefim? •• 

Beni kucaiına alıyor 
yor iri: 

- Henüz daha •en bir be!Je. 
nn .• Oç Yatıncla6111; üfiiraiin; '70-

rularsun .. 
Annem, bazı •ecele-r. 6a6aml11 

beraber en iyi tuvaletlerini giye • 
rek gamefe giderken, ona nbcılaa 
katlar eflenmaini söylii1orum: 

- Annecifim, tliyoram; welir • 
ken bana neler alaı:alınnl •• 

Beni göğsüne bahra batıra 8-
püyor; sonra aüt bardafunı 8nii· 
me koyuyor, onu içiyorum; ue "Y.11-
>6fWL 

Sabahleyin, yadıfunın al.tında 
ıekerler, çikolatalar buluyorum. 

Çengelköy - Feride Nuri 

uçan adam 

Ramine baktıkt&n sonra, omt 

bir kuttan ayıramıyacafmm hftl. 
yorum. Bu bir Fransız ta,,arec" n. 
dir. Par-.Gtaüz olaralt h tekll• 
de uçmak için bir tetebbil,...... 
Ja hazırl&mJor. 
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BO'ti:JK DENiZ ROMANI 

T elrika No: 144 Yazan: l~hak FERDi J 

"~n~ipler ınn~teınesi ,, fl~nınra suruyı n~n. 
8oltonın nnnsının ze~irlenınesine ~nrnr uernıisli . 
Salina kralın karşısına l 

çıkınca ... 
Salina o gece kral F erdinandm 

odasına gittiği zaman, kraliçe d:? 
küçük kızının yanında bulunuyor
du. 

Güzel prenses, krala mühim bi? 
şey söyliyeceğinden bahsederek 
karşısında oturmuştu. 

F erdinand çok neşeliydi.. Er
tesi gün büyük bir alayla Garna· 
taya gidcek ve Elhamta sarayının 
önünde İspanyol askerinin geçit 
resmini seyredecekti. 

Kral, yeğenini görünce: 
- Çok heyecanlısın, dedi, ben 

de seni görmek istiyordum! iyi 
ki geldin .. ! 

• 
Salina oturdu: 
- Size eski, fakat çok meraklı 

bir hikaye anlatacağım! 
Diyerek söze baılamak istedi. 
Ferdinand: 

- ilk önce, seni niçin çağırt • 
ıaak istediğimi söyliyeyim de .. 
Hikayeni sonra dinlerim! 

Dedi .. Bacaklarım oturduğu ka. 
napenin üzerine uzattı.. Ve genç 
kızın yüzüne bakarak gülümse • 
di: 

- Ben senin zekanı takdir e -
derim, Salina ! Seni kızlarımdan 

çok severim.. Çünkü, sen, ülkeme 
1~ızlarımdan çok faydalı işler gör· 

li.tn.. Yararlıklar gösterdin.. Bil· 
•assa Endülüs devletinin yıkılışı-

na çok yardım ettin. Gelecek ne
siller senin adını hayırla anacak
lar ... Ben, senin gibi zeki ve akıl
lı bir kadının, sana ölünciye kadar 
ef olabilecek bir erkeğe gönül ver
mesini isterdim. Baban yerinde 
bir adama nasıl gönlünü kaptır· 
t'ın, yavrum? 

Salina bu sözlerden bir şey an· 
hyamamı§tı. . 

Ş&Jkın şaşkın kralın yüzüne ba· 
karak: 

- Benim bir feyden haberim 
yok ... 

bi;ebildi.. Kralın karşısında 
yüreği daraldıkça daralıyor, renk· 
ten renge giriyordu. 

F erdinand sesini biraz daha 
sertleştirdi: 

- Don Petroyu seviyormuısun ! 

- Hayır .• Sevmiyorum. Onu hiç 
sevmiyorum ... 

Diyerek ağlamağa başladı. 
Anlatılıyordu ki, Petro, vaziye

tini kurtarmak ve tehlikeli bir çık
maza düşmemek için, Salinadan 
önce davranmıştı. 

Kral yeğenini daha çok sıkma
mak için: 

- Haydi.. Şimdi git.. istirahat 
et. Hikayeni başka bir gün din
lerim! 

Dedi .. Salina sendeliyerek kalk
tı .. 
"- Bunların hepsi yalandır 

Petro, yaptığı cinayeti örtmek ;_ 
çin, böyle bir dolap kurmuş!,, 

Diyecekti.. Ağzını açamadı .. 
Yutkundu ve öksürerek kapıy:'l 
doğru yürüdü. 

Kral F erdinand, Sal inanın ar
kasından hızlı hızlı söyleniyordu: 

- Seni çok yakında lspanyo[ 
ordusunun en değerli zabitlerin -
den biriyle evlendireceğim. Pet · 
roya bir daha haber gönderdiğini 
duyarsam, gözümden düşersin! 

* * * 
Zamora iş başında 

Don p~tro (yüksek hamkcmc) · 
nin emri altında çahşmağa başla · 
mıştr. 

paıkumandan bjr sabah Garna-
tadaki şatosunda otururken, 
(yüksek mahkeme) tarafından 

gelen bir rahip, Petroya şu emri 
bildirdi: 

"Endülüs hanedanının imhast
na karar veren mahkememiz., bır 
ıahada size de mühim bir vazife 
vermektedir. Yanınıza gönderdi
ğimiz ıihirbaz Zamorayi Elham
ra ıarayına sokarak, herkeıten ön
ce Sultan Abdullahın anası olan 
Sitti Ayıeyi zehirletmeğe çalışa . 
caksınız! 

Bu İ§ için ıize bir haf ta mühlef 
verdiğimizi unutmayınız!,, 

Don Petro bu emri alır alma.7. 
sihirbaz Zamorayı Elhamra sara· 
yına sokmak çaresini araştırmağa 
başlamıştı. 

Zamora: 
- Ben günlerimi, saraya gir ~ 

dikten sonra sayacağım! 
Demişti. Petro boşuna vakit 

Giritte bir 
olmasından 

ayaklanma 
korkuluyor ! 

}'anan lıükiimeti tedbir aldı 
Atina, 24 (Özel aytarımız bil -

diriyor) - Girit Adasında binler
ce yerli memura yol verilmesi, hü
kumet aleyhine şiddetli bir kız -
gınlık uyandırmıştır. Giritte bir 
ayaklanma olmasından korkulu 
yor. Hükfunet, ihtiyat tedbirleti 
almıştır. 

CÜMURlYETÇt TALEBELER 

Atina, 24 (Kurun) - Atina ii· 
niversitesine devam eden cümhu· 
riyetçi talebe arasında mevcut al
tı cemiyet, Yunanistanda krallığın 
yeniden kurulmasına elbirliğiyle 

karşı koymak için aralarında bir
leşik bir kurul teşkil etmişlerdir. 

GENERAL KOND!LIS 1'1Ç1N 
KRALLIKTAN YANADIR? 

Atina, 24 (A.A.) - As başba 
kan General Kondilis, kendisinin 
krallığa niçin egğin olduğunu 
(meyyal olduğunu) izah için, E. 
linikon Mellon gazetesinde yaz
mış olduğu bir yazıda diyor ki: 

tün gereken tedbirleri alacağını 

da resmi olarak bildirildi.,, 
GENELOY VE CüMUR1YETÇ1 

PARTİLER 
Atina, 24 (f<.urun) - Çiftçi ve 

işçi partisi lide::-i B. Papanastas 
yu, ayrışık (muhalif) cümhuriyetçi 
partiler namına, Cümhur Başkam 
B. Zaimisi ziyaret ederek, rejim 
meselesinin kurcalanmasmdan d('I 
ğabilecek tehlikeler hakkında dik 
kat gözünü çekmiş ve geneloyun 
serbestçe yapılacağına dair ge · 
rekli olan inancalar (teminat) 
verilmediği takdirde Cümuriyetçi 
partilerin geneloya iştirak etmiye· 
ceklerini söylemittir. 

B. Papanastasyu, B. Maksimo
su da ziyaret ederek eski Cümuri
yetçi partilerin bu düşüncelerini 
hükfunete bildirmesini rica etmiş· 

tir. 
yun içtenliğini sağlamak ivin bü

KAF AND ARtS VE 
SOFULlSlN SÖZLERİ 

Atina, 24 (Kurun) - Brendiz1 
ye gitmekte olan ayrışık partiler 
liderlerinden B. Kafandaris, Pat -

"On bir yıllık denemeden son• 
ra, cümhurluk rejiminin, ihtilal· 
den başka bir şey vermediği ve si
yasal adamlarımızın hasımlarına 
karşı ıayğı göstermeleri esanna 
dayanan bir rejim için henüz ol~ p- K U R U N ~ 
gun bulunmadıkları anlaşılınca, ı 1LA:S- 'OCRETLEKi 

cümhuriyet hakkında bugünkti Teclm ilhlarmm ııayfalarmda san -
. . d '.. b l timi 30 kuruştan başlar. llk sayıfada 250 

denecı edınmez. en once es e· . ırnruşa kadar çıltar. 
mekte olduğum heyecanlı sevgiyi 1 Bliyük, çok devamlı kdf,eli, renkli UAn \'e-

nasıl muhafaza edebilirim? Be· renlere ayrı fiyat indirmeleri yapılır. 
Rcsmiğ il~nların bir satırı 10 kuruııtur. 

nim, cumhurluktan yana olduğum 
pek doğrudur. Ancak, siyasal a
damlar, yanlışlığı deneç ile belli 

olan ve memleketin asığlanna 
(menfaatlerine) artık uygun düş
miyen fikirlere sonuna kadar bağ 
lı kalmaya mecbur değildirler. Es 
ki parlamenter hükumet bcqkanr 
Veniz.elist kuvvetleri meşru hükii 
mele karşı ayaklandırdığı zaman, 
on bir yıllık cümhuriyet rejiminin 
sonuçlarını geçen Marttaki ihtilal 
hareketinde gördük.,, 

Hükumetin de durumunu izah 
ederek, B. Kondilis şöyle devam 
ediyor: 

"Rejim meselesi başkaları ta· 
rafından vakitsiz ortaya atılınca , 

B. Çaldaris, ulusal kurultayın ge
neloyu ilan etmesini kabul etti. 
Bununla beraber, hükumetin bü~ 
bütün nötr kalacağını ve genefo 

yun içtenliğini sağlamak için bü. 

Ktıçttk Uflnları 

Bir defa 30, fki defası 50, Uç defası 65, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
üç aylık l!An verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satın geçen fla.ııJarm fazla 
satırları b~ kurugtan hesap edilir. 

• KURUN hem doğrudan doğruya, kendi 1 
idare yerinde, hem iHl.n acenteleri eliyle 
ila.n kabul eder. 

Alımlt, tesiri ~ok reklıl.mlar tertibinde 
idarenin vasıtaları isUyenlerin emrinde - ı 
dir. 

KURUN 
GUndellk siyasi gazete ı 

İstanbul Ankara caddesi, ('\'AKIT) yurdu 
TELEFON NUMAltALARI: 
Yazı l&leri telefonu: 24379 

İdare telefonu: 2-1870 
Tt·lgrnf adresi: İstanbul - (KURUN) 

Posta kutusu No. 46 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete: ı 
ye girmek için ise, zarfının köşesine (ga-
zete ı kelimesi yazılmalıdır. ' 

Karşılık istiyen okurlar, mektuplarına 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

ras'tan geçerken kendisile görü • ' 
şen gazetecilere, rejim meselesi . 
nin kurcalanması, yeni parlamen
toda etki Cümuriyetçi partilerde11 
saylav bulunmadığına, geneloyun 
serbestçe yapılacağına dair temi 
nat verilmediğine göre, bir cebif' 
hareketi olduğunu söylemiştir. 

Venizelist Partisi Başkan vekili 
B. Sofulis de gazetecilere şu di • 
yevde bulunmuştur: 

- Veni:zelist Partisi geneloya 
( reyiam) birleşik olarak girecek 
tir. Yunan ulusunu ikiye ayırmı§ 

olan krallık, şimdi de bir parti 
baıkanı sıfatile Yunanistana dön 
mek iıtiyor. 

KABlNEDEKl DEG1Ş!KL1K 
Atina, 24 (Kurun) - Kabine ~ 

de değişiklik yapılacağına dair o
lan haberler, hükfunetçe yalanlan
mıştır (tekzip edilmiştir). Knbi -
nede düşünülen de~işiklik, Bat · 
bakan B. Çaldaris Alman kaplıcll
larından döndükten sonra yapıla
caktır. 

Atina, 24 (Kurun) - Hüku -
met, yeni parlamentoya, başkarı 
olarak eski parlamenter başkam 
Bojikisi aday (namzet) göstere " 
cektir. l 

VENlZELOS VE BALKAN 
ANLAŞMASI 

Bir yabancı yazar, son isyan. 
dolayısile . ölüm cezasına çarptırıl 
mış olan ve bugün F ransada bu 
lumm Ve fzelo t , rlu me:Jele -

ler üzerinde bir konuşma yapını' 
tır. Yabancı yazarın, Venizelos 
tan ilk soruşu bu: 

r. 

- 1912 yılında yapılan Balka" 
anlCJ§maııyla şimdiki arasında 
bir benzerlik görmüyor musunuz? 
O zamanki anlCl§ma harbi amaç " 
lıyordu (istihdaf ediyordu). Bu · 
günkü de uluslararası düzenini 
kuvvetlendirmekten ziyade boz • 
mak İfirı değil midir? 

- Hayır; 1912 anlatması bü 
yük bir devlete karşı kurulmuştu. 
1934 teki anlaıma, onu yapanlar 
arasında sürekli bir yardım ada 
maktadır. 

Venizelosun iyi görmediği yal 
nız birıey vardır. O da dünya te· 
cimidir. Yazarın bir başka sorusca 
şudur: 

- Küçük memleketler büyük -
l~re bir ders olamazlar mı? 

Onu karısının elinden almak, o
nunla evlenmek istiyormuşaun .. ? J 

- Yalan .. Amca! 

keybetmemek için, yerlilerden ve ------:-:--.....,...,,=.......,..=--=----=--~ 

Basılmıyan yazıları geri göndermekten, 
luymetsiz yollanmış mektupların içine 
l:onulan paraların kaybolmasından, ilan 
o\aralc çıkan yazılardan dolayı, direlttör -
tule, üs tUno soru sorgu almaz. 

- Düşününüz ki Yunaniıta11 
ile Türkiye asırlarca biribirinin 
en kuvvetli düşmanıydılar. Hal • 
buki şimdi daha iyi fikirler.le ha 
rış halinde yaşa~ıyorlar mı? 

- Petro yalan söylemez.. Ba-
na gönderdiği mektupta: (Salin.:ı 
evigıi, saadetimi yıkacak!) diyo,.. 
Senin boyunda yetitmiş iki çocuk 
babasını k•rtsından, yuvaıı11dan, 
çocuklarından ayırmak sana 1•ra
ıır mı .. ? 

- Yalan .. Amcacığım! Hepsi 
yalan ... 

Ferdinand gözlerini açtı: 

- Don Pelro: (Salinannı teh· 
ditleri devam ederse, Garnatada
lı::i vazifemden çekilmeğe mecbur 
olacağım!) diyor. Vatanına ve yu
vasına bu kadar bağlı bir adamı 
pe hakla tehdit ediyorsun? Benim 
Petroya itimadım olmasaydı, onu 
C.rnataya göndermezdim. Açıkçn 
söyle bana: Onu hali seviyor mu
sun? 

Salina, ummadığı bir hadise ile 
k&r§ılaıınca çeneleri tutulmuştu: 

saray muhitinden para ve tehditb 
adamlar bulmağa çalışıyordu. 

Petroya verilen bu iş, Garnata 
kalesini fethetmekten daha güçtü. 
Kral F erdinandın gönderdiği bir. 
haber de (Sitti Ayşe) den batka 
birinin kılına dokunulmaması bil· 
diriliyordu. 

Zamora, bu vaziyet karşısında, 

Elhamra sarayına nasıl girebile... 
cikti? 

Don Petro, gerek (yüksek mah· 
keme) nin, gerekse kral F erdinan
dın bu kadına neden bu kadar e
hemmiyet verdiklerini bir türlfr an 
hyamamıştı. 

Elhamra sarayında birçok 
prensesler ve Endülüs hanedam
na mensup kimseler vardı. Bun
ların arasından Sultanın anasını 

s~erek, ötekileri serbest bırakma
nın manası ne olabilirdi? 

Zamora, Petroya: 

- Sultan Ayşe, ihtilalci bir ka-

dınmış... Mahkemenin ve kralın 

böyle bir karar vermekte hakları 
vardır! 

Gazetemizde ı;ıkaıı )'azılarla resLmlerln . 
her hakkı tıaJt J<en<llı>i ltlndir. 1 

Diyerek, başkumandanı uyan - •----------;;;;;i;;;-..--.iiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•• 
KURUN~ 

ABONE ŞARTLARI 
TürkJyo Yabancı yerler 

dırdığı günün akşamı, Elhamra sa
rayında bir toplantı olacağı habe· r
ri gelmişti. Sultan Ayşenin müs
lümanlardan birçok kimseleri sa l'ıllık 750 1350 1800 (•) Kr. 

raya çağırdığı söyleniyordu. 

Pctro, o güne kadar Sitti Ayşe· 
ye ehemmiyet vermemişti: 

- Oğlunun tacını elinden al
dık .. Bir kadın tek başına ne yapa 
bilir? 

Diyordu. O gün, böyle bir top· 
lantı haberi gelince, (Sitti Ayşe) 
Petronun gözünde büyümeğe baş
lamıştı. 

Zamora, o gün, ne yapıp ya
pacak, saraya girecekti. Elhamra
da yapılacak bu toplantının içyü
zünü anlamak gerekti. 

(Arkası var) 

6 aylık •l '?O 725 950 ,, 
3 aylık 28.> 400 500 " 
1 aylık 110 150 180 ., 
Tlirklyı•nin her posta merkt"zlndc bu ıa-

rlf<>yle KURUNA'a abone yazıJrr. 

( • ) Bu son sUtun posta birliğine gir· 
mcmlş yabancı memlcl<etıer içindir. 

Dr. Hafız emal 
Dahiliye Mütehcusua 

Pazardan başka günlerde ıtaat 
(2,S dan 6) ya kadar lstanbul Di· 
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde hastalarmı kabuı 
eder. 

Muayenehane ve ev tdefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbey:i 48. 

Atina, 24 (A. A.) - B. Veni 
zelos'un bir lngiliz gazetesind"! 
çıkan diyevi eskiden Venizelist o
lan Eleftron Vima' dan başka bü
tün Yunan gazeteleri tarafından 
yayılmıt tı. 

Eleftron Vima'nm susmasını i
zah için Aıina Ajansı, B. Venize
losun sözl~rinin doğruluktan ne 
kadar uzak olduğunun herkesçe 
anlatıldığını söylemektedir. A • 
jans tunu ulamaktadır: 

''V enizelos'un söylediğinin ter
sine olarak örfi yönetim '(idare) 
Mart ihtilalinde tersaneye yapılan 
hücumdan sonra konulmuştu.,, 

Atina AJanıı, l>uıidan bqka 
Venizelos'un diyevinin biribirine 
karşıt olarak böleklerini hatırlat .. 
maktadır. 



idman Cemiyetleri ittifakı Piyango
sunun dün çekilen numaralarının 

sıraya konmuş tam listesi 
Idman Cernı) etleri ittifakını 1 pi • ı 

yangosu dün sabah saat onda çekile· 
rek bitirllmiştir.Vh ana gez.in tisi 70300 
nuntaraya, sekiz Jıimbalı rad,yo 12943 
numaraya, motosiklet 2:J873 nt.maı-a -
ya, U350 modeli huz dolabı, !!8003 nu -
mara) a, dikiş makinesi, 63572 numara 

·74·? ya, 90 parçalı sofra takımı <> ~- nu· 
maraya, bisiklet 4014 numar~> tı: ~ık 
mıştır. Otomobilin Boluya,Aınenka se 
yahatinin harp akademisinde bir za
bite Pari" sevahatinin Adapaıarında 

bir z'ata, 'iya~a sel ahatinin Fcnerbah 
çeli bir sporcuya çrldr~ı zannedilmek· 
tedir. 

Hediyelerin iade biletlere !:•kbğı 
anJaşılırsa yeniden bir keşiıle yapıla
cak, c;ıkmı~ an hedil·cler muhakkal{ bi
let alanlara ,-erileccktir. Ond:ı. da 1.a
zanamıya n lar olursa ellerindeld biJet· 
lE'.rle on beş gün zarfında yapdacak 
bir seri büyük maçlara bedava girerdi" 
lerdir. 

Diin çekilen numaralar muntazam 
bir ısurctte sıraya konmuş bir halde -
dir. Liste şudur: 

] -10000 
SSS Çocuil: ayn kkahtoı;;ı, 946 Ett>kh"ikH 
ma...~ saati, 1162 el b<n·ulu, 1208 lki 
~fft kadın ~oral:ıı, 1211 Kadın çarıta~ı, 
1261 Kar~ ola, 1809 Tatll takrmı, 1843 
Kadın çanta ·ı, 1871 Bir çift ~igara 
ta.hlası, 19:>2 para ~antası, 2023 krant, 
2267 Pasta takrmı yedi par!;l\lı, 2:?i7 
E'Tak canta~r, 2.U5 Kadın çanta.,ı, 
26.30 Yedi parçalı pasta takımı, 2126 
Poplin gömlek, 3064 Para çantası, 
3332 Fildekos fanila, :1~9:i El·gani tah
'Vjlatı, 4014 bisiklet, 4021 Kumlaklık, 
(122 Elektrikli saat, 4201 Evr:.k çan· 
tası, 1282 şekerlik, 48S1 dört :>an:alı 
tatlı ~kımı, 4903 Çocuk ayakkabısı, 
o;m El bın ulu, :JH4 !Fötr şapka, 60G:> 
\iı;cl~ taı~ınu, 6:1:>6 Fötr şapka, G:;:-ıo 

-'+<_..._· .....,(k gömlek, 6:l93 3 r .alı jarden, 
. 'rımı, 70-19 GilmUş yüziik'. 73:;ı l 1' tfrli 

par~alı komposto takımı, 8837 Fötr 
'5'1pka, 81-16 J\a clın çantası, 8390 Dört 
µarçah tath takımr, 9016 Şekerlik, 
!)0'37 Ismarlama palto. ~-168 oyuncak, 
!)588 Renkli Ş<'kerlik, 9688 Gümüş yü
.. iı~\, 992) Yedi parçalı tın·alet takmır, 

10001 - 20000 
ıoo:n lki kh,.ilik battaniye, 10307 µoıı
lin göntlek, l{l:l:~9 İpek kadın şemsi~ esi 
10:i40 ıı parçalı komposto ta.hmıı, 
lHr:ll Mantoluk :3 metre kumaş, ll06;; 
G ümii:;- yiizük, 11580 6 fincan, ınss 
he) ~~1, 11800 ~i~ck, 12118 ô kahve Iin
cam,1::?610 Şc~.cr sepeti, 12699 Çocuk a 
yakkabısı, 1:!9-1:1 Sekiz Jambalı radyo, 
12993 Erkek ı~undurası, 1:3068 6 fincan, 
13378 Cep saati, 1:3;160 Ismarlama a
ya.kkabı, 13162 Kadın çantası, 13:>73 
l\lasa lambası, 14:>13 Kravat, 11743 Er· 
kek kundurası, ltS:>.t Para çantası, 

14913 Fötr ~aı>ka, 14932 Poplin göm -
lck, U9S9 Yedi parçalr komposto ta -
kımr, UiOl:l 6 fincan, 1:5141 Heykel, 
15144 Para çant.asr, 1:51.):J 3 metre man 
toluk kumaş, l:l42~ Bir çift çay finca
nı, l:l:i37 Kadm ipek çorabı 2 çift,, 
15723 Poplin gömlek, 15771 Cep saati, 
1570.2 Kundaldık, l:lSH Para çanta~1, 
1583!l Hex_kel, t:>971 Portföy, 16194 
Poplin gömlek, 16220 Mürekkepli ka
lem, 163:59 Kadrn çantasr, 16711 çocuk 
ayakkabısı, 1687.) Bir çift kadın ço -
rabr, 169:37 Poı-tfôr, 1697:i Yedi parça
lı pasta takımı, 17327 Para çantası, 

17618 Pasta takımı. 17790 Fötr şapka, 
17783 6 adet J,ahvc fincanı, 179.36 Hey
kel, 18.270 EYrak çantasr, ls.117 Jpek 
kadın şemsi) esi, 1S:i-i2 Jfra vta, 190:->4 
Şeker sepeti, 193-19 Kübik oda ma:;;a-ıı, 
19523 Elektrik saati, 195;)8 MüiekkcpH 
kalem, 19973 :Fötr şapka, 

20001 - 30000 
~025 Kri"tal \'aZo, ~0667 renkli şe -

kertik, 21607 Ismarlama kostüm, 21723 
Çocuk a3 akkabısı, 21908 .Jarden) er ta
kımı, 21924 Dört parçalı tatlı takımı, 

22124 Kadm çantası, ~437 Kadm çan
taıı:ı. 22:351 Kolonyalık, 2260:? Heykel, 
22665 Şekerlik, 2ı9:>3 ~igara tabl:ı~ı. 
230.55 :Kristal :;ıekerlik, 23107 karyola, 
23455 Kadın kundurası, 23804 Çocuk 
arakkahısr, 23.~73 motosiklet, 23939 Ka 
dın çantası, 24101 Kumaşr il,5 metre, 
24163 3 metre mantoluk kumaş, 24241 

Kadın çantası, 24660 Poplin gönılek, J 
249:i9 O atrboy şekerlik, 24968 kristal 
şekerlik, 25211 Şeker hokkası, 25301 
6 Adet kaine fincanı, 25406 Para çan
ta~ı. 2:"ı41;) Elektrikli Büyot, 25;190 Bir 
takım çatal bıçak, 256141\lasa lambası, 
:l:J741 Çocuk ayakkabısı, 26063 Kübik 
oda masası, 26097 Pasta takımı, 26284 
Iiula seccadesi, 26621 2 çift kadın ço-
1·abı, 26911 6 fincan, 26922 para çanta
sı, 27062 Şekerlik, 2706'.l Gümüş yüzük, 
:?TI50 Pike yatak örtüsü, 27284 Erkek 
kundurası, !?74.10 lsparta seccadesi, 
275-12 Kri3tal nzo, 27705 İpek kadın 

~emsiycsi, 28278 6 l\ah' c fincanı, 28287 
Fildekos fanila, 2S30:'i 9~:) modeli buz 
dolabı, 28313 Geıme semti, 28499 Eı· -
gani tahvilatı, 2.SSU Kumaş 3,5 met
re, 29112 şekerlik, ::!9297 Çatal bıçak 

t.akrmr, 29.328 El bavulu, 29337 6 adet 
kah\C fincanı, :!9:566 6 adet kah' e fin· 
canı, 

30001 - 40000 
:30.22-1 l'urtföy, ::0118 Kristal yar;o 

tek, :mıos I smarla ayakkabı, :m482 
!;'Cker bcpcti, :30.198 Kravat, 31120 61,ah 
ve fincanı,31420 Ergani tah,·iHi.h, 
:11708 Gümiişlü likörlük •e fondan ta
kımı, 31711 Krarnt, :n854 Fantazi ı-a
at ve ~içel. tal\rmr, 32o:n Mürekkepli 
kalem, 32118:3 6 fincan, :12200 Heykel, 
:122273 Para !;antası, :32376 Yedi par~a
lı pasta takımı, 329~ Masa lambası, 
33005 Poplin gömlek, il327:> Kadın çan 
tasr, 333-16 şeker ı-cpeti, 334468 bir çift 
çay Iincanr, 33:>32 kravat, 33802 kadın 
~antası, 3-1182 Kadm çantası, :Jı256 

2 kişilik battani) e, 3~t:309 Gümüş yü -
zük, 34.190 ck<'r 1-i<'pcti, :>-t-672 Fötr şap
ka, 3168:; Kadın ~antası, 34998 Mürek
kepli kalem, 35090 Kristal vazo, a;;o9;s 
Şekerlik, 3:l:l9:> hokka, 3:>633 Poplin 
gömlek, :J.38!?3 J\ravat, 3:>922 Gümüş 
yüzük, 3:5967 I<ravat, 36247 Şekerlik, 
:3666:> Çay fincanı, 36997 Kravat, 37040 
~1 parçalr, .su talümr, 373;.;2 EJektrik 
~aati, 37417 Ergani t:ahvfüitı, 37149 
Elektrikli Büyot, 37514 Fötr şapka 
37776 Jsrnarla ayakkabr, 378-17 Enak 
~antası, 38120 Para çantası, 38-169 
Şeker hokka ı, 3S.'"'>09 Ismarlama ayak
kabr, 38743 Lamba, 39190 Yeşil, elek· 
trik saati, 39:>35 sigara tablası, 39719 
Çiçeklik, !39791 Erkek kundurası, 39861 
Gümüş yüzük, 

40001 - 50000 
40034 Çatal bıçak, !0492 Mürekkepli 

kalem, -10781 Seyahat vabulu, 4i)S16 iyi 
kravat, 408-t:; Pijanta 4-1341 29 parçalı 
12 kişilik çay takımı, 41923 Para çan
tası, 42000 aPlto, 421::!9 Sig-ara tahlası, 
4!3300 Elektrikli gripen ekmek kızart -
masr, 4336:> Para çantası, ı.:HS2 Pcnbc 
elektrik saati, 4:36:il Lflmba, 4:3661 
Erkek kundurası, ·13676 Kristal şeker
lik, 14227 Kra-rnt, 4123;3 Fötr ~apka, 
-U2:12 Krista 1 vazo, 42611 Fildekos 
fanila, ı;;2:n Fötr ~apka, 47)371 Renldi 
~ekerlik, 131:>8 Yedi parçalı tuvalet 
takımı, 4:">499 Masa lambası, 43302 Şe· 
ı.crJik, t5:J08 Pasta takımı, 4-.3317 ls -
pa.rt.a seccadesi, 43743 Çay fincanı, 
-1:>780 Çift renkli çiçeklik, 46:J0-1 Bir 
takım çatal bıçak, 46:>13 Vantilatör, 
16200 lpek gömlel<, ·16630 Kravat, 46871 
Para çantası, ·16902 Çay fiıtcam bir 
çift, 1702;3 Çay fincanı, 47824 6 kahve 
fincanı, 47.3~8 Çiçeklik, ısı.n çocuk 
ayakkabısı, 482239 lsparta seccadesi, 
48377 J\rarnt, 4 183 Kristal -;:ekerlik, 
4S:J24 lsparta seccadesi, 48611 Para 
çantası, i8686 lyi kraYat, 4Si5-1 kadın 
çantası, -'8867 ile) kel, 4S96.) Pike ya
tak örtüsü, 490:l2 Oyuncak, 49089 Ka -
dm çantası, 49-1-1 renkli şekerlik, -19-181 
J{adın çan tası, 

50001 - 60000 

50183 Elektrikli yastık, G0496 Gü • 
miiş yüzük, :ı1oos Çatal bıçak takımı, 
51116 6 adet kahve fincanı, 31223 Fan
tilatör, 51317 Bir ~ift çay fincanı, 
:>1371 Poplin gömlek, :JUSO 6 kahve fin 
canı, 51831 Erkek kundurası, !'l2120 
Gümüş yüzük, :l3177 Krarnt, 33216 EY
ral\ çantası, :>344.t Bir çift çay fincanı, 
:>39:50 Bir çift çay fincanı, :i-1231 6 
kahve fincanı, !l1683 Kadın J,undurası. 
:->4836 Kravat, 54890 l\ldern yatak o -
dası takımı, ı;:;oos lpek gömlek, rı:ı2.19 
~anda] yelik l sparta seccadesi, 55321 

I\.adın çantası, 554::ıs l(adın çantaıE<, 

S:i9m Çatal bıçak takmu, 56171 El 
havulu •• 367:13 Evral\. çantası, 570111\la. 
sa Iamhasr, 5'i~22 x 90 parçalı 12 J<l-
ilik :;oi ra takımı. 57697 Çocuk ayak

kahısı, 5818.) lfadm çantası, 5~279 
Portföy, 5 28:J l\lıirekkepli kalem, 
:JS-12'.j Elcl\.trik ütüsü, 59098 Pijama, 

60001 - 70000 
60869 Kristal şekerlik, 60086 Port 

fö:r, 60130 Şekerlik, 60171 3 metrelik 
mantoluk kumaı;:, 60387 6 adet kah,·c 
fincanı, 606:13 J'ildckos fanila, 60870 
Fötr şaııka, G1:ı99 Bir çift sigara tab
lası, 6H119 lfadın çantası, 617:39 Sigara 
taplası, 617fi0 Erl,eJ, kundurası, 61866 
Elektrik ütüsil. 62226 Robluk kumaş, 
ll2277 Para çantası, 6233:) Isparta scc· 
cadcsi, 62902 İpek kadın :;emsiyesi, 
():!907 Fötr sapl,a, 6~3228 nir talom ça
tal. bıçal<, Ga360 Portföy, 63!36:J KraYat, 
6:3;;72 933 modl'li :singer diki::; makine· 
si. s::r,29 Bir çift sigara tablası, 63662 
Gümü;?) lizül,, 639:~3 Para çantası, 
64200 poıılin gömlek, 64361 iPke :ratak 
örtüsii, 6t:l9:-ı Ismarlama ayakkabı, 
Gtfi61 hadm cantası. 64906 Para çan -
tası, 61%1 ~C'l,crlik, 6:100l Ismarlama 
;ı;ı\kkahı, 6:ll l!l Gümiiş likörlük, 
6:i 1.1-1 Fötr l;'llllka, 65-1<18 Da ttaniye iki 
ldşilil\., 66101 U.umaş, ll6379 Portföy, 
G6fı77Portföy, 66801 Renkli şeherlik, 
669:i) ile) kel, 676:lo l<'ölr şapka, 67979 
ı~ötr ~apka, 681;",:1 Pol'tföy, 68178 
~ckerlik, 6S:i19 Cep ı::aati, 68792 Rob • 
İnl\. ı\.umaş, 6 !'847 Cep saati. 69009 
~ckrr ~epcti, 69276 llc) kel, 698:.!-1 Kris
ta 1 ~el\ er Jil,, 

70001 - 80000 

70158 Ilir kişilik battani) e, 70303 
El bayulu, 70324. Kumaş 3,5 metre, 
7063 ı Y cdi parçalı komposto takımı, 
70662 Pike yata!\. örtüsii, 70800 Yiyamı 
seyahati, 70!l91 Elektrik lambası, 
'7l071 .Krın:ııt, 116- l enkli ~e erlik, 
71SH8 Elektrik ,·antilatörlü soba, 
72001 !-!igara tablası, 72170 Fötr şapka, 
72:3:!9 Kadın çantası, 72336 Erkek kun
durası, 7:.?:J9:> ekcrlik, 72991 Oyuncak, 
7:311:> Şekerlik, 7:l1:>6 Fotoğraf makine 
:si, 7:3318 ::\fıısa lambası, b3S30 Kadın 
çantası, 73 (6 Bir takını çatal bıçak 
74099 cle'itdkli saat, 74123 Portföy, 
7·1487 17 liralık elektrikli l•üre lamba
sı, 7·1:318 El bavulu, 7-l623 Cep saati, 
7.l928 Enak çantası, 77)38-1 Gümüş yü
:!ilk, 75120 Erl\ek kundurası, 7~441 Er
kek kundurası, 7:1736 El lnn ulu, 75386 
Iü:nat, 7637:> Poplin g·ömlek, 7&12;; ı. 
pek kaclııı sems.i) esi, 76813 Para l'an -
tası, 77:-lJO I\aclın İpek çorabı, çift, 
7749:! hi l\rarnt. 77:>1;; Elektıik saati 
77:136 Fantıızi çiçek tukımı 3 parça 
77474 fondanhk, 7 18'l l\förekkcpli ka
l<'m, 78l:i1 Fiitr sapKa, Si6il Bir çift 
Çay fincanı, 7SS~6 ~igara tablası, 

790:J6 Para c;antası, 792::!9 Çatal Lıl'.alc 
takımı, 79~:>3 Portföy, 79328 x Modern 
bufc takımı. 79121 Erkek kunduqısı, 
79730 Po ,·tfö), 79~:u Cep saati, 7gg37 
1\ranıt, 79961 ~ckcrlik, 

80001 - 90000 

80070 Krauıt, 80250 Pasta tahınu, 

1-1049'1 pasta takımı, 80721 Hokka, 
:sos:;:J ı adın ~atı tası., sos71 ~el, erlik, 
Sl;J~J.! komposto tal\ımı, ~1609 Fantazi 
saat ,e ~i~rk tal,ımı, 1871 :\Iürekkcp 
li kalem. ~197:1 I::ımarla kostüm, S.?182 
Y cdi par<'alı pasta takımı, 8.!::!99 6 fin. 
can, s2:;:J7 Kra,at, 82823 Fildekos fa. 
nilfı, 829:!6 Fil clckos fanila, t~30l6 Kra
vat. ~:H~:> 66 adet kahYc fincanı, 83-132 
Kri,tal ~ckcrlik $3-147 6 adet kaine 
fincanı, ~:J-161 ~iga ra tablası. 836631 
Kadın ('cıntası, S.tO:>l 2 ~ift kadın ~o -
~rabı, 84~6:i 6 adet kah\'c fincanı, 84-:trn 
Iliı· çift c_:ay fincanı, ~q:391 tel. si~cklik, 
1"1661 Yedi parçalı {u\'alet takrmı, 

8-ıtsı Kadın cantası, &1S7:3 :3 pan:alı 
su takımı. Sil90 l\llirekkepli kalem. 
S:i196 dört par~a!ı tath takımı, ~.6983 
J\ompo to takımı, 87201 EHak canta -
sı, 7 27i Pac;ta takımı, Si6:!3 Şekerlik, 
:S8783 CHal\ ntntu~ı. 895-12 Kristal rn-

90001 - 100000 
zl), 9016;1 hacim kundurası, 901S5 ls -
pa rta ::;eccade.si, 90261 ~el\er sepeti, 
90718 Gezme kiki, fl0871 Çocuk ayak -
kabısı, 90919 Jı:rk(>k kundm·a,ı, 

Teşvikı 
eden 

sanayi kanunundan istifade 
müessese sahiplerine 

Iktısad V ekiletinden: 
Sanayi müesseselerine gönderi lmiş olan sual varakaları mucibin

ce tertip edilecek 1934 senesi iç cecl vellerinin beş nüsha olarak tanzim 
edilmesi ve bir nüshasmın Veka\e timize gönderilmek üzere en ge~ 
1 - 7 - 935 tarihine kadar post:'\ ya verilmesi, diğer dört nü.sha.sını'1 
ise yine ayni tarihe kadar mahallin en büyük mülkiye memuruna ve
rilmesi lüzumu ilan olunur. (3483) 

Emaye numarataj levhalaları yaptırılıyor 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediyemiz hududu dahilincl~ ki binalar için 27240 ta.ne emaye 

numara levhası yapbrılınası açık ~ ksiltmeye konulmuıtur. 
A - İhalesi Temmuzun doku zuııcu salı günü saat on betle bele-

diye daimi encümeninde yapılacak Lır. 
B - İğreti tutum parası yapıl,, cak teklifin yüzde yedi .buçuğudur. 
C - Şartnamesi yazı i~Jcri kaleminden parasız verilir. 
İsteklilerin ihale günü iğreti tutum parası makbu:ılariyle beledi-

ye encümenine gelmeleri ilan ohı nur. (3482) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Kadıköyünde hal binaıııı
da 49 numarah dükkan 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek iizere açık arlhrmaya konul muş, ihale gününde istekli çıkm~
dığmdan arttımıa müddeti 8 - 7 - 935 larihiııe uzatılmı§lır. htekH 
olanlar şeraiti anlamak üzere tevil znn müdürlüğüne müracaat e.lm H
dir. Arttırmaya girmek için de 9 tirahk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber ihale günü olan 8 - 7 - 935 pazartcıi gü. 
nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (3520) 

Senelik muhammen kiraları ıi çer yüz lira olan Kerestecilerde Ye
ni Halde il, 2, 20, 25, 27, 23, 28, l 7, 5, 29, 19, 13, 18, 14, 16, nu
maralı ardiyesiz yazıhaneler iki sene müddetle ayrı ayrı kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konul muş ve ihale gününde isteklisi çık 
madığından arttırma müddet{ 4 - 7 - 935 tarihine uzatılmııtır. Ta. 
lip olanlar ~eraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat et
melidir. Arttırmaya girmek için de 45 er liralık müvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber i hale günü olan 4 - 7 - 935 per6 

şembe günü saat 15 de daimi encÜ· mende bu1unmalrdır. (B) (3521) 

Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton mazot 9 - 7- 1935 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina&ın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 843. 75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddeai muci
bince işe girmeğe kanun! manilet'i bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Buna ait §artnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire -
sinden ve Haydarpaşada tesellüm ıe sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(3470) 
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ıst. Levazı~ Amirli~i Satın ı ı•"'•a-e•n-I· zı-y•O•t•ı •a•r•l•ı• 
AlmaKomısyonu ıranıarı 

İstanbul levazım amirliğine 

bağlı kıtaat için 700 ton Kl'iph: 
kömürü 26 Haziran 935 çarşam · 
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf· 
la almacaktır. Tahmin bedeli be· 
her tonu 16 buçuk liradır. Şart · 
namesi komisyondan alınır. Eksilt· 
meye gireceklerin 866 lira ZS ku· 
ruş ilk tcminatlarile teklif mck · 
tuplarmı belli gün ve saat 14,30 
a kadar Tophane satmalma ko -
misyonuna vermeleri (11) (3225) 

ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42:362 · Sirkeci l\lühürdar zade 
~!!!!9 Han telefon: 22740 •-•i 

1 rabzon Yolu 
CUMHURİYET vapuru 25 

Haziran SALI günü iaat 20 de 
Rize'yc kadar. (3463) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 26 Ha

ziran ÇARŞAMl3A saat 19 da 
Ayvahğa kadar. (3485) 

Gülhane hastanesi için mutcah· aa:mm1mı•••••••••ıııi 
hit nam ve hesabına alınacak hu -
laşık yıkama makinesi 1 Tem muz 
935 pazartesi günü saat 14 de pa· 
zaı-lıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 3500 liradır. Şartnamesi ve 

gün görülebilir. İ5teklilerin belli 
sc\atte 235 lira 88 kuruş ilk temi· 
natlariyle Tophanede ııatınalma 
komisyonuna gelmeleri. (22) 

(3287)' 
kataloğu hergün görülebilir. İs - "" :ıı. :tı 
tekliJerin belli gün ve saatte 525 Harhiye ve merbutu mekt~p ., 
lira son teminatlarile Tophanede icr için l:J ton ıneŞE' aömürü 3 T f"!O• 

satınıılma okmisyonuna gelmeleri. muz 935 çar~amba günü saat 14,30 
(28) (3356) da açık eklistme ile alınacaktır. 

li- :,. :.r. Tahmin bedeli 455 liradır. Şarlna-
Harbiye ve merhutu mektepl~r mesi her gün görülebilir. İstekli!("• 

için 350 bin kilo odun 3 T~mmuz ı ı·ın beiii saatte 34 lira 13 kuru~ ilk 
935. çarşa~ba günü saat 14 de açık 

1 

teminatl~riyle Tophanede .'atına~· 
eksıltme ılc alınacaktır. Tahmin ma komısyonuna gelmelerı. (21) 1 

bede1i 3145 liradır. Şartnamesi h,,.r '(3288)' 




