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Yunanistan da hava . Habeşistan ve Ttalya tam 
korunmasına karşı bir düzen içinde savaşa 
teşkilat yapıyor hazırlanıyorlar 
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Fransada buğran 

Frank'ın 
yolu 

lsterlinle doların 
gittiği yol mu ? 
Franıada Flanden çekildi. Bu 

çekilitin sebebi Fransız franıgınm 
düştüğü tehlikeye çare bulmak i
çin hükumetin parlamentodan us- ' 
tıonıal ( fevkalade) yetge (sala -
hiyet) istemesi, parlamentonun 
iste bu yetgeyi vermemesidir. 

Altın ölçüsüne bağlı paraların 
en sağlamı sayılan Fransız fran -
iı son zamanlarda arsıulusal pi • 
)'asada eski güveni kaybetmiştir. 
Fransız gaeztelerinde bile enflas
l'on ihtimalleri üzerine sık srk ya
~ılar yazılıyor. İngiltere lsterlin • 
de altın ölçüsünü bıraktı, yeni -
den bu ölçüye dönmek umudu 
törünmiyor. İngiltere dolar değe
tinde devaülasyon yaptı, orada da 
a.ltın sözü artık ağza alınmıyor. 
Bütün bunlara kar§ı Fransız hü
kUıneti şimdiye kadar. altın hlo -
lcunu yapmıt olan ülkelerin ba -
!tndan ayrılmak istemiyordu. Is-
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temediğini de açıkça söyliyordu. 
Bununla beraber her gün 

:(Banque de France) m kasala -
tından milyonlarca altın frank 

ili 

tekihnekt:edir. Geçen Nisandan -

Fransız kabinesi 

Nihayet 
Kuruldu 

Yeni bakanların 
adları 

Yeni Bcq1'akan Bay Bouitıaon 

DIF'"' (Yazısı 9 uncu sayıfamızda) 

Hafta 
• 

yenı 

tatilinde 
şekil 

Dün öğle vakti tatbik 
edilmeye başlandı 

Hafta tatilinin cumadan paza
ra çevrildiği hakkmdaki kanun 
dünden itibaren tatbike başlan
mıştır. 

Dün resmi daireler, müessese· 
ler, şirketler, bankalar saa~ on Ü· 

çe kadar açık bulunmuşlar, öğle
clen sonra kapanmışlardtr 

Belediyenin Kararı 
Dün sabah belediyede bir top . 

Jantı yapılmış, cumartesi günleri 
hangi yerlerin açık veya kapalı 

kalacağı etrafında tetkikat yapıl
mış, bazı kararlar verilmiştir. 

Bu karara göre bürolar yazı -
haneler, imalathaneler de cu · 
martesi günleri öğleden soma ka · 
pah bulunacaklardır. 

Halkın yemesi ve içmesine, gi · 
yinmesine ait şeyler satan dük . 
kanlar, mağazalar akşama kadar 
açıktır. 

Dükkan ve mağazalar cumar • 
tesi ak§amları gene muayyen sa -
atlerde kapayacakl:ırdır. Evvelce 
perşembe akşamları olduğu gibi 
birer saat geç kapayacakhı dır. 

_.. <Sonu: Sa.: 9. Sü.: 4) 

t.ft c.elDJ-..;ıiJtmJar. yü:ııleroe mil-
~-···~ 

Ha va tehlikesini 
bilenler çogalıyor. yonu bulnıuftur. Bundan dolayı 

F.ransız frangının durumu günün 
bir sorumu (meıeleıi) olmuştur. 
. Geçen 1934 yılmın son günle
tınde Fraıuada birdenbire bir eko
nomik fenalık belgesi başlamı§tı: 

Dün C. H. P. Istanbul başkanının başkanlığı altında 
önemli bir toplaoh yapıldı 

Bir Yunan gazetesinin tahminleri 

Türk ve Yunan donan
maları arasında 

Birlikte çalışma neı:elere 
vardırılabilir? 

kadar 

--f 
' 
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Yukarda Yavuz, Cl§ciğıtla 

Yunan Bahriye Bakanı Amiral 
bay Dusmanisin bir gün Türk ve 
Yunan donanmalarının müşterek 

manevralar yapmaları ihtimaline 
dair Atinadaki özel muhabirimize 
söyle"diği sözleri yazmıştık. 

---~ 

"" 
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'Averol zırhlıları •• 

Atinada çıkan Laikos ağon ga
zetesi, Yunan Bahriye Bakanmın 

bu beyanatını aldıktan soma di -
yor ki: 

_.... (Sonu : Sa.: 9. Sü. 5) 

30,000 ölü ve yaralı var ! 

Bankalara yatınlan paralar azal
.ını,, buna karşı önce yatırılmış o
lanlardan çekilen paralar çoğal -
lnr,tı. Bir halde ki, o zaman Fran
•a. Devlet Bankasından çekilen 
Paraların yatrrrlanlara nishetJe 
fa2Ia11 yedi yüz milyon frangı bul
nıu,tu. Fakat bu fenalık o zaman 
Çok sürmedi. (1935) yılının ilk 
0n gününde yine birdenbire iyilik 
ieri dönmüttü: Fransa devlet 
h~nkasına yatırılan paraların çe -
kıienlere nisbetle artığı (690) 

IBelücistan sarsıntısında 
ASIM US ----_.... <Sonu: Sa.: 4. Sü.: 1) 

Enfasyon 

- Hele biraz gayret, ond .ın son
tct Köreceksin ki daha ziyade iyile
fecek . 1 ırn. 

Hava tehlikesini bilen üye]e -
rin çoğaltılması için dün saat on 

ı yedide C. H. Partisi İstanbul vi· 
layet heyeti başkanı bay Hilminin 
başkanlığı altında büyük bir top -
lantı yapılmıştır. 

I Bu toplantıda ticaret odası, ti
I caret borsası, hayvan borsası en • 

düstri birliği , esnaf kurumları 

kontrol kurumu, haro,farmakoloğ

la birliği, bankalar, halkev]eri, 
Cümuriyet Halk Partisi ilce (ka -.. 
za), tramvay, denizyolları, Akay 
mümessilleri bulunmuştur. 

.... <nu karikatür .f' landcn kabinesi -
·•ın ı . Görüşme bir saatten fazla sür· 
~<t <;cl\iJmcsindcn önce bir Fransız .. b.. .. .. . 

ıctc ·i nde l'tkm T:->tl : fran~m dU~ _ m1,;~. L;tun mucssesclerın hava 
ltı. (.'k t ' . . t hl' l ' . b' I 1 · · · I • . b' a· Chlik e.~inclc olduğunn pek r <:rli: c t {esın ı ı en c rm ısım eruıı ı-

u teriyor.) 1 rcr lisle halinde Tayyare ccmiyc· 

Dünkü toplantıda Tayyare Ce
miyeti Direktörü Bay I smail Hak· 
kı aöz söylüyor, kenarda C. H. P. 
BQ§kanı Bay Hilmi .. 

tine vermeleri kararlaşmıştır. Bun
dan başka halkevleri tarafından 
sık, sık konferanslar verilmesi 
Tayyare cemiyeti tarafından ya • 
pılacak kaza ve nahiye kurumla • 
rına Parti teşkilat kademeleri ta -
rafından elden geldiği kadar yar· 
dım edilmesi de kararlaşmıştır. 

HÜSEYİN PEKT AŞ 
Robert Kollej türkçe bölüğü şe· 

fi hay Hüseyin Pektaş, hava teh
likesini bilen üye olarak yazılmak 
İstediğini bildirmiştir. 

YENİ YAZILAN ÜYELER 
Şehrimiz hava kurumunda üye 

yazımına büyük bir muvaff akı • 
yetle devam edilmektedir. Şimdi
ye kadar yüzlerce vatandaş ku • 
ı-umda açılan Ü.ye defterine isim • 
lerini yazdırmışlardır. Bu vatan • 
daşlara kurum tarafından üye ma
clalyusr i\rmaf.an edilecektir. 
~ (Sorı11: Sa.: 10. Sü. : 1.) 

şehirler mahvoldu 
Simla, t (A. 

A.) - Dün. Be
lücistanda ya • 
man bir yer sar· 
smtısı olmuştur. 

Kuettada ölen -
lerin sayısı bin 
kadar oranlanı • 
yorsa da, 60,000 
nüfus barındı -
ran bu §ehir baş· 
tan aşağı yıkıl -
dığı için her hal
de, ölenler daha 
çok olmak lazım 
geliyor. 

Kelat şehri de 
harap olmuştur . 

Mastun şehri 
ile etrafındaki 

köyler ahalisinin 
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beşte dördü öl • Belüciıtanaa sarsıntıların o!duğ11 yeri gösteren 
müştür. harita 

Keraçi, 1 (A.A.) - Henüz sağ· hür yandan da bir bora esmekte· 
lanmıyan haberlere göre, bir yan- dir. 

dan Kuetta'nın başlıca çarşıların

dan biri yanmakta olduiu j[iıbi, Ö· 

Kuetta'nın Kozey - Batı "şi -

• (Sonu: Sa.: 9. Sii. : 3) 
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ihtilaf alanı karışıyor 
ltalyan seferberliği ordu-1 Iran Şehinşahı 

yu ~5 bin artırdı Peçenin e:~~~ı~ılmasını 
Atina, 31 (Kurun) - Yunaıı 

Hava Bakanlıjı, hava korunması 
namı altında yeni bir tetkilat ku!"
mak üzeredir. Bu tube, yükle\ 
memurlar ve zabitler tarafından i-

la gelir temin etmek ıçin bir tay· 
yare piyangosu da tertip edilece~ 
ve hava müdafaasına mahsus ol· 
mak üzere her nevi piyango bilet· 

Habeşistanın süel kuvvetleri 1,000,000 
tüfekli olarak kestiriliyor 

Roma, 1 (A.A.) - Yeni İtal
yan seferberliği kara ordusunu 45 
bin kişi artırmış ve donanmada da 
terhisi lazım gelen 1913 ıınıfı ıi
lah altında alıkomılmuıtur. 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyanın 
Somali ve Eritre'yi müdafaa et -

mek üzere aldığı ıüel tedbrilerle 
herhangi bir hareketine ensel ol -
mak için yapılmakta olan bazı ar
sıulusal manevralara kartı İtalya 
gaze~eleri m~adelelerine devam 
etmektedir. 

Giornale d'ltalia gazetesi Ha
beıistanla olan · anl&§&Dlamazlı • 
ğında ltalya için iki mesele mev -
cut olduğunu yazmaktadır: Bun • 
lardan birincisi Habeılilerin dai -
mi surette ıilihlanması ve diğeri 
bu silahların kime karıı kullanı -
lacağının bilinmesi meseleleridir. 

Silahlanma bahsinde Habet or
dusunun· bu ıon seneler zarfında 
mühim surette terakki ettiğinde 
şüphe yoktur. Orada binbqı Po -
let'in batkanlığı altında ça}J!IDJt 
.ol111M.Belçikaıh ıüel ıheyet ayni za· 
manda Be.lçika ve Çekoslovakya 
silah fabrikaları için de iyi bir va
sıta olmuıtur. Miralay Oingin'in 
lıc-.§kanlığı antmdaki lıveç heyeti 
de Habeı ordusunu hem iyi çalıt
tırmı§ hem de lıveç fabrikalan le
hine asri bir ıavq için lazım gel
diği surette ıilahlanmıttır.Diğer ta 
raf tan Habeı ordusunda Framız 
Sen Sir süel mektebinden yeti! -
mi! zabitler ve lsviçrede talim gör 
müı tayyareciler vardır. 

Bu surete son seneler zarfında 
geniş mikdarda alınmrt olan silah· 
lar ve daima yazdığımız gibi ltal
yaya 0kar!J gösterilen hasmane ha· 
reketler açık minalı feylerdir. 
Bilhassa ıef erbt!rlik bu hareket • 
lerin ltalya aleyhine olduğunu gös 
teren en canlı misaldir. 

Giornale d'ltalia, Hatieıistanm 

son hasmane hareketini İtalyan 
sıyual kuryelerine kartı yaptığı 

tecavüz olduğunu söyeldikten son· 
ra dikor ki: 

"Ualual hadisesini halletmek • 
üzere toplanacak olan hakem ko -
misyonu daha bir araya ıelmeden 
ihtilaf alanı ıittikçe büyümekte 
ve kanflDaktadır. O derecede ki 
bunların hakemle ve dostça hal • 
line imkan yoktur.,, 

Roma, 1 (A.A.) - Curnala Di
talya yazıyor: 

''Habeı süel kuvvetleri, atağı 
yukarı 1.000.000 tüf ekli olarak 
kestirilmekted ir. 

Bunların hepai birden harekete 
geçemezıe de, 3-4 bin kadarının 
hemen ortaya çıkaıbilmeleri müm
kündür. 
• ltalya, Haheıi.tanın hötleme 

(tehdit) lerini silahla karıılama
ya ve bu hötlemeleri ağırlaıbran 
her türlü harekete kartı çetin dav· 
ranmaya karar vermiıtir.,, _ 
iT AL YAN SEFERBERUCI TAM 

BiR DOZEN iÇiNDE Y ~I
LIYOR 

Roma, 1 (A.A.) - Stfani ajan· 
ıı bildiriyor: 

Habeıistanda kımıi ıeferber "' 
lik ilin edilmesi üzerine İtalyanın 
doğu Afrikasındaki sümürgeleri -
ni (müstemleke) her hangi bi sal
dn"IDaya (taarruza) ka111 savga
mak (müdafaa) için bay Muaolini 
Aknila fırkuıyla yeniden iki fa • 
tiıt fırkasının ıefel"ber edilmesini 
diğer bir fırkanın da kurulmasını 
emretmitlir. Donanma için de tim· 
diye kadar birçok sübay, asübay, 
asker ve uzman (mütehattıs) silah 
altına çağırılmıı ve 1913 sınıfı da 
silah altında alıkonulmuftur. 

Seferberlik tam bir düzen İçin
de ve hadisesiz olarak yapılmak· 
tadır. · 

CUMADAN PAZARA 
Cuma kelim~si ne demektir? Bay 

Yusuf Ziya, Bay Naim Hazını bu 
kelimenin aslı ne olduğu yolunda ne 
yazmışlardır? 

Bunu araştırmağa vaktimiz ol • 
madı; ancak öğrendiğimize göre, Cu
manın eski Araplarda adı (arube) i . 
miş. Güya ogün Araplar süslenip 
bezenirler imiş de ondan bu ad ko • 
nulmuş imiş. Bugüne Cuma adını ilk 
veren de Kıl'b ibni Sui imiş. 

Cum.a adının, Cuma gününe, ogün 
Cuma namazı kılındığından dolayı 
,·crildiğinde şüphe yoksa da Cuma . 
nın eskiden tatil günü olduğu da A -
raplarda ogünün süslenme günü ol -
masından anlaşılıyor; ihtimal, lslim
lık da genel toplantıyı böyle boş bir 
güne almada bir kolaylık, sosyal fay· 
da düşünmüştü. 

Bununla beraber bu sebep Cuma 
gününü din bakımından bir tatil gü • 
nü yapmış değildir. 

İslamlık sadece ıızunu "mekruh 
:.- " 

bilmiş, yani caiz görmemi§: 
Cuma namazı kılınacağı gün, öğle 

ezanından başlamak üzere Cuma na
mazını kılıncaya k:tdar, iş n alışYe
rişi ve bu arada namazı kılmadan 
yolculuğu!..:: 

O da sadece Cuma namazı kılmak
la mükellef olanlara ... Cuma namazı 
için camie erkence gitmek de teşvik 

olunmuştur: 

· Yıkanıp camie ilk ]evrede varan 
bir deve, ikinci de·Hcde varan bir i • 
nek, üçüncü devrede varan bir koç, 
dördüncü varan bir tavuk, beşincide 
varan bir yumurta sadaka vermiş o . 
Jur denilmiştir. 

Görülüyor ki, Jslam hükümlerinde 
Cumanın Cuma olmakla tatil günü 
olacağı yolunda hiçbir kayıt yok. A -
rap a'n'anesinde onun bir azat günü
ne benzediği söylenebilir. 

Biz şimdi hafta tatilimizi Cuma • 
dan Pazara alıyoruz. 

Kamutayda Şükrü Kayanın söy . 
!ediği gibi bunun da ahdi atik, yahut 
ahdi cedid ile bir ilgisi yok! Türk u-
1 usu adına, şartlara göre kanun koy· 
mak hakkını haiz olanlar, içinde ya -
şadığımız dünya şartlarından çıkar· 

dıklah hükmü yerine getirmiş olu -
yorlar. Nasıl ki, Meşrutiyete kadar 
da gene Gümrükler, Galatasaray gi • 
hi mektepler Pazarları tatil ederler-

lran Bdy01tlart 
böyle giyinirlerdi 

Deyli Ekapres gazetesinin ver
diği malUmata göre lran ıehinşa
hı hazletleri lran kadınlarının 
kullandrkları çarşaf ve peçelerin 
kaldırılmuım emretmiftir. Şebin· 
fah hazretlerinin kerimeleri Şah
doht ile Mahdobt bu huauata bü • 
tün lran kai!ınlanna önayak ol • 
mutlar peçelerini atmqlardır. 

Her iki premea ata binmekte, 
otomabil kullanmaktadırlar. 

Deyli Ekspres gazetesi bu ha -
beri verdikten sonra tu malumatı 
ilave ediyor: 

"Şark ile garp biribirine sür'at· 
le kaVUJUyor.,, 

iki ölü üç yaralı 
lzmirde dün iki 
kamyon çorpıştı 

İzmir, 1 .(Kurun) - lzmirden 
Kar§ıyakaya giden iki gazoz kam· 
yonu yolda çarpı§tılar. Gazozcu 
Hakkıya ait ve ıoför Süleymamn 
idaresindeki kamyonet devrildi. 
içindekilerden ikiai öldü, üçü ya
ralandı. Gazozcu Haıana ~it olan 
diğer kamyonet de hasara uğra -
dı. 

Göringin karısının 
gerdanlığı çalındı 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
Sofyayı ziyaret edip memleketi
ne dönen Alman Hava Bakanı 
Bay Görinıgin karısının çok kıy -
metli bir gerdanlığı Sofyada ça -
lınmııtır. Bay Göringin karısına 
düğün hediyesi olarak verdiği bu 
gerdanlığı çalanları Bulgar poliai 
fırılı fırıl aramaktadır. 

dare edilecektir. Hükiimete ait em 
lak olan buyeni ıubenin emrine veri 
}erinden de be§er drahmi alına -

ferinden yüzde iki nisbetinde bfr 
vergi ve tayyare seyahatleri bilet· 
lerinden de beıer drahmı alına· 
caktır. 

Yunanistanda krallık lehinde 
nümayişler 

Atina, 1 (A.A) - Metakaaıı!l Metakaaıın intihap merkezi \"e 

krallık partisi toplanmıtbr. Aykaç. kralcı Laiko Agon gazeteainin id~· 
(hatipler) lar kamuya baıvurmal: rehaneıi önünde durarak ayni te· 
sızın krallığın hemen yeniden ku- zahürlerde bulunmuılardır. 

rulmaaını dilemiılerdir. fçitleri Bakanının, krallık Je-
Atina, 1 (Kurun) - Evvelk: hindeki nümayiılerin menedilme

gün, hükiimet partisine ait yeni si hakkındaki emirlerine rağmelJ 
intihap merkezinin açılıt resmi zabıta kuvvetleri, kralcıların bt1 
yapılmıttır. Bu açılı§ resminde baş nümayi§ini menedememi,Ierair. 
bakan Bay Çaldariı bir söylev ver. Harbiye Bakanı General Kon· 
mittir. Söylevi halkın dinleyebil · 

diliı, Başbakan ile görüştüktel'I 
mesi için her~ tarafa hop9.rlörler 
konulmuıtu. sonra rejim meselesi hakkında 

Büyük bir zabıta kuvveti düze- gazetecilere ıu beyanatta bulun· 
ni muhafaza ediyordu. muıtur: 

intihap merkezinin etrafında -"Rejim meselesi yakında top 
ve içinde fevkalade ıüel tedbirler la nacak olan parlamentoda ciddi· 
alınmııtı. Batbakanm söylevini yetle görüşülecektir. Bu kabil 
binlerce halk dinlemi~tir. Dinley(. önemli meseleler, sokaklarda g& 
ciler, krallık lehinde tezahi.trlerd~ rüıi!lmez ve halledilmez. Sıya· 

sal ricale bu mesele hakkında hal· bulunuyorlardı. Muhtelif !<uru~-
ların m·'zil<9ıları •Kral "Koıti~t!- kı tenvir etmek için lbım . .a.ele!I 

zaman ve fusat verilecektir. ~ K 
nin martını çahyorlardı. · 

Ba,bakan, halkın krallık lehin- nunu esasiyi tadil edecek olan Y' 
deki tezahürlerinden dolayı 11k ni mecliı, halka rejim hakkmdl 
sık söylevini kesmeğe mecbur olu. dilediğini bildirmek fırsatını veT' 
yordu. cektir. Eier halk kralhh lehinde 

Harbiye Bakanı Genera~ Kon- rey verirse milletin arzusuna bo
diliı de ıöz söylerken, krallık le- yun eğilecek ve kral tekrar aetiri· 
hinde ayni nümayiıler yapılmıJtır. lecektir.,, 

Söylevlerden ıonra, önlerinde Eıki diktatör Pangaloı, cüJIJ · 
kralın resimleri bulunan büyük huriyeti korumak gayesiyle ıiyıa 
nümayİf kafileleri teıekkül t-bn1ş sal cidale atılmıı ve GiritteO 
ve ıtadyom yoluyla Omonya mey- n•mzetliğini koymağa karar ver
danına aitmittir. mittir. Pangaloıa, Giritlilerin keıt· 

Nümayiıçiler krallık rejiminin disiyle beraber olduklarına dait 
derhal iadeıini iıtiyen Genern1 birçok telgraflar gönderilm~~tir. 

Turistlerin paraları 
Ankara, 1 (Kurun) - Ecnebi 

memleketlerden Türkiyeye gire
cek Turliıtlerin beraberlerinde ge 
tirecekleri paralan, Türk gümrük
lerinde tespit edilecek, çıkarken 
harcanamıyan kısmı mutlak suret 
te serbestçe çıkarılabilecek~ır. 

SPOR KONGRESi 

Ankara, 1 (Kurun) - 6 hazi • 
randa Ankarada yapılacak spor 
kongresi hazı .. lıkları bitti. 200 e 
yakın sporcunun geleceği bu kon
gre çok hararetli olacaktır. 

EKONOMi BAKANLl~INDA 
iKi TAYİN 

Ankara, 1 (Kuru~) - Ekono -
mi Bakanlığı müfettit muavin -
liklerine Mülkiye mektebini birin· 
cilikle bitiren bay Kamuran ile 
lçitleri Bakanlığı vilayetler idare· 
ıi ıube ıeflerinden bay Huluıi 
Demir tayin edilmiıler~ir. 

HAVA MÜDAFAASI iÇiN 
. YARDİM 

lzmir, 1 (Kurun) -Tayyareye 
yardım alakası günden güne kuv· 

·Jzmir liman şirketi 
müdürü çekildi 

Ankara, 1 (Kurun) - lzmit 
Liman irketi direktörü Bay Huliitİ 
istifa etmit ve istifası kabcl edil· 
mittir. 
MALiYE TEŞKILA T LA YlHASI 

Ankara, 1 (Kurun) - Finan• 
(maliye) tetkilitı kanunu layiha' 
ıı finans encümenince esaılı de ' 
ğitme yapılmadan kabul edildİ• 
Layiha önümüzdeki hafta içindi 
bütçe encümenince tetkik oluna " 
rak genel heyete verilecek, müza• 
'ere edilecektir. · 
KAM UTA YDA YARIN NELEil 

GÖRÜŞÜLECEK? 
Ankara, 1 (Kurun) - Kamu' 

tayın pazartesi günkü toplatısııı
da Kültür Bakanlığı merkez tef • 
kilatı vazifeleri hakkındaki k• " 
nuna ek (ilave) layihası ile ihti • 
yat zabitleri ve ihtiyat askeri k• " 
nunlarının bazı maddelerini deiİf" 
tiren layihalar görütülecektir. 
TÜRK - FRANSIZ ANLAŞM.A· 

Si UZATILDI . 

TÜRK VAT ANDAŞLI~INA vetleniyor. Bugün muhtelif top · 

Ankara, 1 (Kurun) - Mucıdet' 
bir haziranda biten Türk - f raıı• 
sız ticaret anlaımuı bir ay dah' 

KABUL lantılar yapıldı. ltÇiler birer gün • 
Ankara, 1 (Kurun) - 268 ki· deliklerini vereceklerdir. Esnaf, 

ti Türk vatandaılığına kabul e • l tacirler, muhtarlar, ayrı tayyare -
dilmiftir. ler alacaklardır: 

uzatıldı. • 
Uzatılan Türk -Yunan tica~ 

b•" anlaıması da on bet haziranda 
tecektir. 
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Yaz nezlesi! 
Ha.talı/Jann en lıötüıü tlefil 

de, en aulum, en yapqleam, en .. , . 
"Ofıiı ne(/ir? tlerlet•e, hiç tlÜfÜn 
rrteden yal'lfhnn: • 

Ruhaniler 
Dört yaralama 

- Ya nalail Kılık degı" •ştirme 
1 

Hay onun nezle~ AUab ma... ikisi alacak, ikisi 
~nı oeran! lnMntla ne alız işi ilerliyor kızgınhk yüzünden ... 
..1·'ala10r, ne buran, ne wt>a, n~ "lf, ne ltalalı, ne beyin/ Allamak· Kıyafet kanununun tat~iki la· Galatada oturan sabıkah Na-
fcıra rözlcri kan çemajına Jbnmüı rihi yaklqbiı için baıka baıka mıkla çolak Ahmet arasında bir 
tcıze ~ılar gibi, bir iki lfiin, el· dinlerdeki ruhani kimseler ara - lira alacak yüzünden kavga çık· 
rle - dil _, ti 11nda timdiye kadar hazırlık b•-- mıı, bıçaklannı çekerek ~iribiT· ••• en , atSf6a için e )'Glll)'OJ'· -ı--
~ Sonra •a boralGflyor, im- lamıttır. lerine girmiılerdir. Etraftan yeti· 
lalıJar tılcamyor, boğaz /ıunqor, Hahamların bir kıımı zaten si- tiliP de ayrılıncıya kadar e l&cakh 
IÖfü daralıyor, bir ilıi ıan ti~ vil ıiyinmekte ve ancak havra i- ile borçlu biribirlerini muhtelif 
6f; • .ı • • .__ çeriıinde ruhani kılıklarına bü - yerlerinden ağır ıurette yar~f &mıf· 

11e r~tı mı, 1111 •Jer borultqan tea ,.__ ati rüiımekte idiler. Ermeni ruhani - lardır. Bunlardan Ahmet vUzün· 
• uvnun ç alt .zumcuına tlönü· 

.l'or. Artılr, iıinü yo/ua •aİm ~ leri araamcla kıyafet deiitimi bat- den ve kollanndan, Namık da boy. 
~nn/ diye ba 3'CIZ .. cafımla i~i lamııtır. nundan ve ıırtmdan yaralanılııf · 
'1iz ıhlamuru, aebi, dtlü aroro- Dün Patrik kayınakamı Bay tır. iki yaralı da Cerrahpa~a has· 
fil ve tlölrii.n alnımdan, en•eni,,; Aılanyan Ermeni ruhanileri ara· tanesine kaldırıln:ııttır. 
den nohat taneleri ıibi bol bol te ııııda ilk olarak ıivil elbiseyle Bundan bqka üç yara1MTıa va-
'İ ! ıörünmüt ve ıokakta böyle gez - kası daha olmuttur : 

Y b nl ti 
mittir. Gala tada Pette otelind~ c,turan 

a, u ar an önce afı·ılarım, llzılanm, yanmalanm, ıö: veba· Ermeni patrik kaymakamı Bay Bulgar tebauından Koço ile Mi~ 
l'lın ,.,lanın tliruinl diye yuttaja- Aalanyan ıiyab bir ceket, çizıili hal tavla oyunu oynarlarken kav. 
~ 

0 
getif ~.,it apirinlere. anti· ıiyah pantolon, ıiyah fötr ppka aa etmiılerdir. Mihal Koçovu ça· 

Pİrinlere ve güllaç içintle tilrlii tür- ıiymit ve yumfak bir pmlek Ü·- kı ile batmdan yaralamııtır. 
ı·· zerine bir kıravat talmut bulunu• Yüksek kaldırımda oturan Ki· 
• atllı lıoca lıoca haplara ne 

diYelim? Her çe,it •ofalı olgınlılı· yordu. mille Galatalı Recep alacak yüzün 
le..-- __ , Ba,1 Aılanyan "Kanunun tat • den, kavga etmitler, Recep jileti~ 
-· ... _, n~eye, rribe, IH:ıf, Jif, •i· K l" il • d ..:_ • bikinden evvel harekete ıeçiyor, imi ı e enn en yaralam!fbr. 

·...-,romatizma ainlan ıibi-bü· 
tin ainlara birebir ıeltliği eliyle böylece ömek oluyoruz,, demiı - Kadıköyünde Kuıclili c~ddesİn· 

tir. de 11 numaralı evde oturan ara· 
lle eiiylene, yazıla yazıla filalılr 
'-6iliyetleri artılr tlillatle tlata.._ Ortodokslar ' ve Katolikler de ba boyacııı Sadettin ile ayni yer. 
a1 .. - bu tozların, lıomprimele kanunun tatbik tarihine kadar de oturan sandalcı Kemal döğüt· 
Pin, pU&çlann hanainntlen yat· hazırltklannı bilirmit olacaklar • müf, bunlardan Kemal çakı ile Sa .. 
'tlaclım acaba? Yuttaın ..nma. dır. dettini , ıol kolundan yars!amıı• 
iten tle 6a _,. 6ir laalta i~ncle laay· Bazı Katolik mektep bocala • tır. 
li ltcrpc yattam. En .anra tla •i rınm ruhani kılıkla ıezenleri ara- ' Alacalılannı Zorla Almqiar 
dİ%ime 1flPllGn bir afn ile o mlu, ımda aakallarmı kestirmeli dü • Beyloilunda Yeniıehirde otu .. 
>al'lflıan, 8U'11Gfllı ya nulaini tünenler de olduğu söyleniyor.. ran Marika, poliıe miiracaat ede. 
'°'-M 4elde,.Wltlim/ Katolik mektw idareleri, bu yıl rek Mazhar ve kanıı taraf mdan 

r._ 
1 

•..; _.
1 
Y.,_a.:J..ı talebe ;v.okl~.kın(-~ alacaklanJıa m~bil bir ahın Jil· 

lar defil, yalemtlan yüze gülücü nunun tatbik taribınden önce yap- zGfODUn sorla almclıtmr l.fdfa et· 
ayt/urnuı.yon clo.tlar batutd.m bi· nuılar ve lıocalar aon defa olarak mittir. Tahkikat yapılmaktadır. 
1• l1'af ol•nl talebe öniine aki kılıklariyle çık· Hırazlık 

Bir liiılıa i,.; .. tle ontlan neler ımılardır .• Şimdiki halde kanun Kaıımpqada Bahriye c~dde , 
,..-. ıinde oturan tütüncü Ham, dük· 

Ayasofyada 
Yeni mozayıklar 
orta ya çıkarıldı 

iki yıldanberi üzerinde ~'llıfı· 
lan Ayasofyadaki mozayıklu dün 
tamamiyle meydana çıkarıim1t ve 
gazetecilere gösterilmiıtir. Çıka· 
rılan resim, nartekse (son cemaat 
yeri) girilen Justinian~n tunc ka· 
pıları üstündeki lüneti (ayna) dol· 
durmaktadır. Bet metre kadar 
gen it ve üç metre kadar yü:Csek· 
tir. 

Bu mozayık kompozisyon bütün 
dünyanın en büyük resimler!ndet• 
biridir. Orta grupta taht Ü7erin· 
de çemberler içinde Meryemin ün· 
vanı yazılıdır. Meryemin solunda 
ayakta duran tekil büyük l<ostan· 
tindir. İstanbul ıehrinin bir res
mini talidim etmektedir. Sllğm -
da ayakta duran tekilde büyük 
Juıtinia görülmektedir. Bu da o
na Ayaıofyanın bir reımini tak· 
dim etmektedir. Her tekJ;n yanm
da imparatorların adını, sanm' 
bildiren amudi birer yazı -vardır. 
Tablonun fonu altın mozayık olup 
ıekillere çok zengin kumatlar IİY· 
dirilmiıtir. 

Bu mozayık onuncu asır eıeri
dir. 

Mozayıklar tamamile meyd&M 
çıkmııtır. Altm kııımlarmdl\ hiç
bir bozukluk olmamııtır. Ayuof· 
yanın dıtındaki çalıtmalara de
vam edilmektedir. Meydanlıkta 
çıkarılan kınk ıütunlar bahçede 
muntapm· bir tekilde urala""\l'Jr,. 
tadır. iç taraflardaki bomkluk
lar tamir edilmiı, b:ızı yerle.. ba. 
danalanmııtır. 

~elıtifimi bir ben; bir"• 6eni bit meriyete seçmeden önce kılıkla -
elde mentlil, bir elde mcrntol bori- rını delit~it epeyi ruhaniler kinından foloiraf makinesi He b~r Ç . t k•• •• d k• 
4 ...Xrünm-8.:&-.I kaç paket cigaranm fotoğrafçı an a oyun e ı 

e lratma ile -~"artla, .,· L.-ntla •v "'""°ir. TUH· vut• Fevzi ile fırıncı Hadi taraf:ndan •• d •• ••ıd•• 
~tem erözlai lıan ,., .. ,11;nna Süryani Patriii Bey Abdula • yangın SOD UlU U 
.1 • :r---· çalındığını iddia etmif, ta'9kikata 
tııÖnıniit yalılar ıibi ıöriip tle ha- hat'in, latanbulda her ruhaniden 
fta: önce ıivil aiydiiini ve bundan bqlanmıttır. 

Gümriilr Memuruna Hakaret 
iki ay kadar önce ıazetemı"zde - Aman yalılOfma, ~ ıel/ 

Di7e111., bilir/ 
Galata ıümrüiü memurlaf!n • 

yazmııtık. dan Nafizin vazife eınuında ha -

N.,_, lü fimıli onu p~bela 
lıendi IHıfımuJem tleltlqebiltlihe 
ele ocafı eiinai .aylta hatalık, 
lttüt4er siiriiten miMı/irler ~bi M
it 6iaim eoJen tamamiyle ielolap 
Iİfınecli! 

0.111an Cemal Kanı81z 

Bedia ile Melek 
Bedia hminde bir. kadın tara -

fmdan Melek iaminde bir kadın 
aleyhine açılan bir davaı dün sa
bah latanbai ikinci ceza bakye -
rinde ıörülecekti. 

Fakat, Melek hakyerine gel -
lıkpazanndalci hırsızlık medili 11.,,i Bedia da ıelmec1i. 
S. Bunun üzerine, müddeiumumi u. 

g,_ lıkpazarmda bir diikkindan beyd, davacı ıelmedix.: i,.in, da • 
'Cberi çaJmaktan dUl'UflDUı ya - •• ~ 

lhl- y f 
1 

...L-ed vanm Cesa kanununun 489 uncu 
--oa&q UIU oi u Mcmu in du • 
....._.ı, Sultanahmet birinci maddeaine ıöre dütmeıini, ceza 
~ uaalünün 361 inci maddesine ıö-
ı...;.;: hakyerinde dün tekmil- re de elki bale ,ıetirme hakkmm 

belirtilmeıini istedi. 
"elcı li&Jöm Retit, ıuçu sabit ıöre- Hakyerinin bu iıteie uyğun 
~ verdili karan biklirmittir. olarak verdiii kararlaı dava düt-
~f otlu Mehmet, bir ay, on tü. 

ceza yemittir. 

Avukat · olm~ için 
): ~ya kaydolunmak üzere, 
l' etıiden iki Hukuk mezunu mü • 
'tte bulunmuttur. 

~ Banıardan Müfid Y urclqül, 
~t Ahmet Refik ve Salih 
el. taarfmdan, lbrahim Kemal 1 
~ •Vulcat HÜl&mettİn ve Aİi Ri
tbae ~ baro inzibat mecli-

ta1cclim edilmiflerdir. • 

mal Salim tarafından tahkir edil · 
dili iddia edilmittir. 

imamın Ofla Yaralandı 
Alacamii içindeki evde .,luran 

imamın üç ratındaki ollu Sainı 
pencerede oynarken cam kınl .. 
mq, katmdan yaralannıııtv. 

Mühendis okulunda 
Mübendiı okulunda imtihan • 

lara yedi haziranda bqlanacak ve 
on bet temmuza kadar bitirile • 
cektir. 

Miihendiılik okulunun kütüp • 
hanesinde yeniden bazı mühim 
deiifmeler yapılacakbr. Kütüp • 
hanedeki bütün kitaplar elden ıe· 
çirilip lüzumıuzları ayrılacak, ve 
yerlerine yeni eserler konacaktır • 

Silivriye bağlı Çanta köyünde 
yangın çrkbğını dünkü sayımızda 
yazmıtbk. Tamamen tahta evler • 
den ibaret bulunan 300 haneli bu 
köydeki yancmm eldeki noksan 
vasıtalarla aöndürülemiyeceğini 
anlıyan Silivri kaymakamlığı ve 

jandarma kumandanlıiı pek iıa • 
betli bir karar vererek lıtanbul it .. 
faiyeıinden y:ardım ietemiılerdir. 
latanbul pupunclan ayrılan aön • 
dürme vuıtalarmın karadan ıi -
demiyeceği anlqılmca Şark de • 
miryollarmdan bir tren hazulat • 
tırılmıı, arozoz ve motörpomp • 
lar konulurken gelen ikinci bir 
telefonla yancmm eldeki vuıta .. 
larla söndürüldüğü bildirilmittir. 
Bunun üzerine itfaiye yerine dön
müttür. Köyde alb ev tamamen 
yamnıftır. Yanım ilk anda bütün 
köyü saracak bir tekil göster -
mittir. 

~lnmameleri, adli7e kori • 
"-ti· uılmqbr. Uaulen aradan 
teJt 1 lllGddet ıeçtikten aonra, ıe-

oı.. •uamele J.&Pılecllldır. 1 - ~.,...,.., ,..;; .. ~ ._ _ ı__.,.:ntl· L-ralan t · u --' -> A 1 ___ ,.ı "ki ,,. nane.... ... 1111 """' suuır. 6 - yao ,._a mo.zaı er •• 

1 Gezintiler 1 
• 

Hastalar arasında 
Ü•tiine titretliğim bir arkadtl§, 

iki büyük ameliyat geçirdi. Bir ,,.. 
ya yakınılır hemen her gün l•tan .. 
bulun uzak bir •emtinde bir •ai· 
lık yurduna gitlip geliyorum. Ka· 
pılannda ölümden kurtulmuı a
tlamlann ellerini göklere kaltlıra• 
rak dua ettikleri bu yer, eğer özel 
yurtlartlan biri ol•aytlı, belki gene 
ıevinecektim. Fakat duytluğum 
kıvanç, hiçbir vakit ıimdiki gibi 
yükıek ve derin bir rarpınfı olm~· 
yacaktı. 

Buntlan çok yıl ö~e "CenaP, 
Şahabettin,, bir hatane için "Se
limiyetlen Karaca Ahmetle gitlen 
yollann en lrutirmeri,, tlemifti. 
E•lri çağların bilgirizliği, vurdum 
tluymazlığı, Selimiye lntlimna bo
ıanan Anatlolunun candamarlan
nı böyle lrurutmuıtu. lliç.Wılı, a .. 
letrizlilr, b~ık çok kez bir. 
nvilceyi bir lıcrnıran yapardı. 
Nemli, lot •olalann laflan üdiin
cle lrimbilir kaç "Aytlın,, çocafrt. 
genif incir yapraklannın arcuın
dan •zan parlak giinqleri tliifii
ne özliye can verdi. Han Je lıo
yunlannda tebdilihava kağıtlariy.. 
le •.. 

Bütün bunları bildiğim. çofu• 
nu gözlerimle ıörtlüfüm ;çintlir~ 
lıi fimtli bu tlevlet yapmnın qi .. 
ğintlen geçerken, gönlüm biiyüJi 
tlanalann tlalgaiyle luıbanr. 
Derinliğintle lrenJimi •eyreffiiim 
mermer, /ayan• iratlar parlak bir 
ciıu tq döıeli lıoritlorlartla ı.Pt .. 
latlen •onra .ahun,.., ve lırfa İf:" 
liyor. · 

Odalarda ulri lıoiatları icaplı• 
yan ağır harJa yok. Nele• alırken 
lınlrin ilaç lıolruaı duyulmuyor. 
En h0tuma rülen ı•~ mneli,.ılı• 
,.,. ,.,.,....,. 6il ....... ..,..., ... 
latan sn/erin, iniltilerin gelmem .. 
ndir. Yunuqak basan, gölge gibi 
dolGJan tertemiz henqireler yatale. 
tan yatağa bira fila lrelebeji uçıı
pyla lıofuyorlar. 

Hademe ne iratlar giiul olabi· 
lir? ••• lçintle tlatlin, acının birii-

tirtlifi •olsan bir lıalabalık '""'" 
yem, yurt, en biiyülü clatlalılar m• 
tıntla bile ıöze hot ıöriinmez. E
vet, doğra.. Bah~uine, ballıonltı• 
nna, ince bir lıamla tlöıeli yolla
nna tlaiıJanlann irimi aluo.yor. 
kiminin gözü Mnlı, kiminin lıold 
boynunda.. ôyleleri var iri )lapı
fllı baran lıanatlannJan neld 
giiçlülrle geçiyor. Gene öyleleriy. 
le lrar,.laıtun iri kaburgalan CIJ"de 

..ntla tleri tlerinlqmif, yiirli aG 
mmr mamyalannın rengini baila• 
mqh. 

Dünya ıaltanatlannClan en lia.. 
yüklerinden birini lruran atlam, 
lıulrin tlamla sızılan içinde lrıvra• 
nırlıen, teoelrlreli: 1 

"Olmaya tlevlet cihemda bir ne
lu •hhat ıibi,, 

Dememif •• Y araclılııın bir #tali· 
kı ıibi tcqıtlığımız .ağlığın defe~ 
rini anlamak için vakit va•iı ona 
lıaybetlenla arcuında tl~qmali 
gaelı. Ben Cerrahpafa hastemain1 

• 

tle hem yurdaman yiiluelr bir bcı
lnm yerini görmekten gelen tatlı 
bir kıvanç duydum. Hem tle arası• 
ra bezıin tlİİfÜncelerle kentlimi 
tartarlıen, lrurtlufum huabın yan
lqlıfım anladım. Hatalık her. 
çağda lenaJır; lalıat hatalı böy· 
le bilıi ve yürek varlıfiyle hııcalr• 
layan yeri olmayan üllıel•mle yal .. 
nu: lena tleğil, iorkunçtat da.. 

S. Gezgin 

Birimiz hepimiz, 
Hepimiz birimiz için 
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f ransada buğran r.:.ıaııw 

n Özdil 
Fank'ın 

yolu 86 Eski çuvalın ~acerası ! h 
il 

17 ncı Liste 
1 - lliltaalalaU - Uatend. 
Taailıüt - Ustencillk 
ORNEKLER: 
1 - Arkada§ım &eçen .yıl odO 

üstenciliği etti. 

Isterlinle doların 
gittiği yol mu ? 

Bay Ali Rıza Çevik Sıvas Altmışa aldım, yet-
valisi oluyor • b tt ı 

latanbul limanı ıenel direktö- mış eşe sa ım. 
~ <Vıt11anı ı. inci ıagılada) 

milyon franaı bulmuttu. Bunun 
üzerine F ramız finanecdan bir 
az genit nefes alabilmifti. 

Frank fiyatı piyasada Niaana 

rü eaki letanbul Yali muavini Bay 
Ali Rıza ÇeYik, bu vazifeden iı • 
tifa etmİf, iatifaaı kabul olunmut
tu; Ali Riza Çevik Srvas valili -
ğine tayin olunacaktır. 

kadar böyle iyiliğini tutabilmitti. Söz kılavuzu 
Ondan sonra gene sarımtı bqla- n·ı tetkik • et" • -·L--d. ed.... . 'b" bu ı cemıy ınm ~ ı 
mıfbr. Yukarda <I ıgımız gı 1 ğı gazetelerde neıredilen yeni 
anmtı devam edip gibnektedir. , t~e aöz kılavuzu Devlet mat. 
Şimdiye kadar Fransa devlet baaaı tarafından butırılacaktır. 
bankHmdan yüz milyonlarca B kita berkeain cebine gire • 
frank çekilmi'btir. bil~ bii~ükte olacak ve ke • 

Acaba ha buhranın sebebi ne • narları alfa'betik bir tekilde ke· 
dir? Ekonomik miclir, yok... uya- aiİecektir. 
sal mıdır? .Almanyanm Mllhlan -
ma tarihi (16) Mart olduiuna 
söre Mart •nlannda Framız 
frangına kartı aramluaal (hey -
nelmilel) piyaaada söriinmeie 
bqbyan ıüvemizliiin (itimabız· 
Irk) kaynaimı ba hidiaede ara • 
mak daha dôtrudur. 

Altm ölçüaünden ayrılan in · 
Sikerenin franp da kendine uy • 
daımak iatedilini, bunun için 
Franaız frangıQID aon durumun • 
da lnciliz bankalanmn da bir ro
lü bulunduğunu IÖy]iyenler de 
vardır. Fakat daha önemli (m~ 
him) bir sebep Fransa bütçeain -
de on milyar frank açık &ulun • 
maktadır. Bütün tna sebepler top
lanarak fraqa kartı )'iireklerd•· 
.W. ~~clır. 

Frangın bu kere uiradıir buh
ranın önemli olmaaı doiJ'.gdan 
dojnıya Franaıs hiikümetinin bu
nUQla uirafmaamdan da anlatı -
br. Franaada etki Maliye nazırla· 
rından birinin batkanlıiı altında 
topl&1111Ut ibir finaıwcılar grupu 
Tardır ki, eçıktan eçıia enflu • 
yon taraftan bulumnMtadD'. O -
nun için Franmı bbineai frank 
itini ark ıık konupnakta idi. 

Fakat kabinenin mühim &ir kı
um üyeleri enfluyon memedik • 
leri için aralannda anlatma ola • 
nuyordu. 

Enflia7on istemiyenler bütçe -
nin muraf kı1mmı büyük ölçüde 
eksiltmek yönünü (tarafım) tu -
tuyordu. 

Dikkate dejer bir noktadır ki, 
Fl'&Qlız Finam Bakam ton za -
JNnlarda lnciltere ve Amerika 
aa beraber olduğu halde bütün 
iilkülerde paralarm atabilizuyo-

nu için propapnda yapmaia bat
IUlllltL Bu da Frantız frangının 
geçirdiii buhranın ai1rlıiım IÖl

tere:n bir belp sarlm•kta idi. 
Çünkü francm clurwıM•nıa yaJmz 
batma Franu.mn düzene Jm,ma. 
unda 1riiyük zorluklar nr demek-
ti. 

Mat. (Fladen) hüldimetinin 
çekilerek J.erine (Buiton) hükU • 
metinin geçmesi Franaız francmı 
feldiceden kurtara itilecek midir? 
Framız fraıwmın kart•hiı olan 
altm niıbeti :fiisde aebeni &ul -
mlllrtadrr. Bu bakımdan frank i -
çİD korkulacak bir tehlike olma -
mak llzımıelir. Fakat yukarda 
İfaret ettitimiz ıibi devlet bütçe
linde on milyarlık bir açık bulun-

ilkokullarda 
Bütün ilk okullar.da dünden i· 

tibaren ton ıınıfların mezuniyet 
imtihanlanna batlanmıttır. lmti • 
banlar on iki hazirana kadar bi· 
tirilecektir. 

Hukuk fakültesinde 
Hukuk fakülteainin yazdı im • 

tihanlan dün bitmiftir. Sözlü im • 
tibanlara da önümüzdeki pazar • 
teai sününden itıD&ren batlana • 
caktır. 

Bu yıl fakültelerden imtihana 
siren talebe saygı yüzde 40 nis • 
belindedir. imtihanlar on bet ha
ziranda bitecektir. 

Jan Dark gemisinde 
Limanımızda bulunan Fran.aız 

bandıralı "Jan Dark,, ıemisi A -
min.lı Doqyal, dUn l.tanbul vali 
muavinini ve sile) kumandanlan· 
nı ziyaret etmif, bu ziyaret gemi· 
de kendilerine iade edilmit, ge • 
mi1e varq ve aJ.mhtt& toplar a -
tılmqtır. 

Gemi milrettebatı dün tebrimi· 
zi gezmitlerdir. 

Halk da ıemiyi ıezebilmekte
dir. 

Dün alqam Franaız elçilik bi • 
nasında gemi zabitleri terefine 
bir aüvare verilmittir. 

Bir Çek, yakalandı 
ÇekOllcwakyada bir fabrikada 

muh..ehecilik ederken dolman 
bin Çek krona atırdıir ileri ıÜlil • 
len Hennan Siyalebander i.min· 
de bir Çek, latanbalcla yakalan • 
llllfbr. 

Bu adam, Çekoalovak hük6me· 
ti tarafından ıuçlulan ıeri,-e ver• 
me mulcave]eaine dayanılarak ia • 
tenilmit, bunun üzerine yakal&n1p 
adliyeye, oradan da tevkifhaneye 
ıCinderilmittir. U1alü üzere muha· 
bere " muamele yapılmUtadır. 
F.ier ıeriye verilmesi gerek oldu • 
lu kararlqtınlna, buraya gele • 
cek ilci Çek poliai tarafından Çe • 
kotlovakyaya ptürijlecektir. 

Deniz postalan 
Deniz pottalannda yeniden ha· 

zı deiifmeler :yapılacakbr. Bu mü
nuehetle cliin dmizyollan idare
IİDcle öilecl• •ara bir toplantı 
,&ı,darak bu wle mafmda ıö
rütilecekti. Dün Bileden M>Dn 

dairelsin tatil edUm•i münaae • 
betile toplantı bqka ıiine bırakıl· 
IDlfbr. 

muı, bu kadar bir açıiı kapat • -===========
mak için ne yapılacaimm anla .. 
p]•mamaıı ba paranm durumu • 
nu fÜpbede bırakmaktadır. Bu • 
nunla beraber ba ...,_.._in 

(kat't) &ir hüküm verebilmek 1 • 
çin J.enİ hükGmetin alacalı ted • 
birleri beklemek cl«'ıa doirudur. 

ASIM US 

Davacı Kahraman ve 
suçlular hakyerjnde .•• 
Seben alb çuvalın ·çalınma· 

ıından dolayı açdan bir davaya, 
lstanbul ikinci ceza bakyerinde 
dün aaat on üçte bakılmıttır. 

Davacı, Kahraman iıminde bir 
zattır. Kendiıi motör ıahibidir. 
Dava edilenlere gelince, onla1' da 
kavuncu Kadri, Mahmut oliu Mua 
tafa, aalamuracı Hüeeyin ve ma • 
kinist MustafadD'. 

Hakyerine davacı Kahramanla 
dava edilenlerden aalamuracı Hü· 
aeyin ve makinist Mustafa ıel • 
mitlerdi. Katlri ile Mahmut oilu 
Mustafa yoktu. Davacı, Kadrinin 
timdi tevkifhanede buluncluiunu 
ileri sürdü. 

Hakyeri bqkaru Kemal, ıelen
lerin hüviyetini belirttikten tonra, 
davacı Kahramana tordu: 

- Davanızı anlatınız. Kimler, 
nereden ne çaldılar? 

- Kapının kilidini kırmak su • 
retile bana ait bir odaya ıırıp 
aekaen aekiz çuval çalmıılar. Bun· 
lar satılırken, it meydana çıktı. 

Ben, bu iti asıl yapanlarm Kadri 
ile Mahmut ojlu Muatafa olduk • 
larını sanıyorum. 

Salamuracı Hüaeyin, aorıuya 
çekildi. O, töyle dedi: 

- Efendim, ben bir gün KaCl
riye kavun satarken raatlacltm. 
Bana üzerine kavun koyduğu çu· 
valları ıöstererek, bunları satm al· 
mak iıteyip iatemediğimi tordu. 
Pazarlık ettik, tanesi on beı ku • 
ruttan dört çuval aatın aldmı. Bun
lar eski, pu.kü çuvalardı. Sonra 
benim çorbacım bunların ite ya· 
ramıyacağıru söyledi. Ben de on 
bet kunq kirla, dördünü 1etmit 
bet kuruıtan sattım. Altm.P alıp 
yetmiı beıe sattım yani ! Bu çu • 
valların çalmmıt mal oldutundan 
hiç mi hiç haberim yok benim! 

- Sen, bu Kadriyi enelden ta· 
rur mı idin? 

- Ben de tanmm, davacı da ta
nır. Kadri, eskiden onun yanında 
çalııırdı. 

Dava edilenlerden makinist 
Mu.taf a da, kendilinin vaktile 
Kahramanın motöründe çahttı • 
ğını, 10nra verdiii parayı az bu • 
larak &u itten çekilip bqka mo • 
töre geçtifini anlattı, çuval çalı • 
nııından haberi olmadığını aözle • 
rine kattı. 

Hakyeri, ateki dava edilenle • 
rin, Kadri ile Mahmut oilu Mus· 
taf anın da hakyerine ıetirilmeleri 
ve sorıuya çekilmeleri, ayni za • 
manda tabitlerin çaimlmuı, için 
dUl'Uflllayı yirmi ..Jriz hazirana 
bıraktı. 

Cecza yiyen bir kadın 
Ahmet Faile iaminde bir satın 

evinden öteberi qırmala kallat • 
tılı nolctumdan Sultanabmet bi
rinci l1dh cen hakyerinde durut
muı yapılan Şükran i1mincle bir 
kadmm dunqımuı dtia itle üze
ri bitmiftir. 

Hlkim Retil, ·~ sabit gir -
mu,, Şükranın iki ay, on .,un 
hapse konulmaama karar ver • 
mittir. 

Külür dirktörlüfündeki 
toplantı 

Dün öileden aonra teluimiar 
ilk tedriaat müfettitleri kültür 
direktörlüjüade, direktör bay 
Mehmet Eminin baıkanhğı altın• 
da toplanarak bu yıl açılacak o • 
lan yeni okulların yerleri ve bura• 
)ara verilecek öiretmenler hak • 
kında konuıacaklardı, bu toplan • 
tı öileden tonra direktörlüğün ta· 
til edilmesi münaaebetile pazarte· 
si gününe kalmıttır. 

Köy kooperatifleri 
Kay kooperatif kurumlan üze· 

rine KamutaJ& verilecek ,.ni 
kanun projesi hazırlanmııbr. Ka· 
nunun ayın on betine kadar ye • 
tittirilmesine çal11ılıyor. 

2 - Uıtenciler, it yaparkelr 
yalnız kendi kazançlanm dfifla • 
memelidirler. 

Z - Taahhüt - Ytiken. 
ORNEK: 
Makdoaald, lnrflterenfn A'fTll • 

pacla yeni hiçbir yüken altma 
miyeceilnl söyledi. 

J - Taahhüt etnwk - 1 - Y• 
kenmek 

2-Us&enmek 
4 - Nezaret - Gözet 
ORNEK: 
Uç suçla, polis gizetf altına ı · 

lınmııtır. 

S - Malze1n11 - G~ 
ORNEK: 
Şimdi en çok iıliyen f abrikalat• 

harp gereçleri yapanlardır. 

NOT: 

• Gazetemize oBnderUtttk 11azı • 
Tarda bu kelimelerin ~ 
n kullanılmamaaını rlea edniz. Konulan yeni eaaalara ve 

bu kanuna töre, lmrulaıcak koo • ı•~--••amı-=----
peratiflere ortak olan köylüler • T eıekkür 
den Tarım Bankuma borcu 0 • Kmm Anabi. tiddetli bir -
lanlann borçlarının adenmeıi bet tüneeye uiramıttı. Kendiaini ili' 
yıl eonraya 'bırakılacaktır. aeneden'beri tetiri altmda knrd 
Balkan hekimlik haftası dıran r.hataızlık, Gedikpafı,ı. 

Haber aldığımıza ıöre Hazi • doktor Y • E. Hüdaverclinin ..., • 
ranm altıundan dokuzuna kadar lı tedaviai 1&yeainde tam .... 
Bükrette Ba:1kan tmbl haftaaı Y.a- ıeçti. Kızımla ben, kıımetli dok• 
pılacaktır. tora candan te,eJddiı:lerimiai 111 • 

Orada Balkan memleketleri • nuyoruz. 
nin tanımnıt doktorlan toplana • Gedİkpaf& caddesi Yal.ya .,, 

ta aokaiı altı ~ eYcle otfl' cak ve Balkan memleketleri mü· 
11

. N' u __ .J• 

beti • ..._,_at L!!h!L ,__ı_ raa mua ım 1fM ınaraı1'097d 
D&H erı ırnn ve &UlWI' uaaı • ~ 

mmdan ıörütülecektir. ıııuıı ....,.-.............. .-•ır Ulll llUH.... • 
Bttln•tte ............ -~-·· 

tır. 

Bu iıle ujrafll.Cak komia,._,n • 
lar kunılmuı, ayrıca Romanya 
Batbak•m BaJ. Tatareakonun 
batkanlıiı altmc:la bir fahri komi
te de tetkil edilmittir. 

Balkan doktorlan, 'bu münaae
betlo Bükreıi ıezeceklerdir. 

Sapanca gezintisi 
Devlet Demiryolları tarafmdan 

2 Haziran 1d 
- Bugünlerde piyuacla _pa 

kadar alrtilmemlı bir A1lrgunluk) 
nqesfz1ik \'ar ~er ıüa pba 
bir p)'ianm ertesi gi1nü ani~ 
esusızlıfı ile artık hiç kimsede dl 
nl,et '" itimat kalmaml§tır. 

- MaalakYQlu berinde uılmıt ' 
lan bir levha IJe §Ofirlerln on bet ,t 
lometreden fazla bir stiratle gitlll' 
Mleri ihtar edilmektedir. 

Sal>anca ve Adapazarma tertip e· Bilhassa geceleri bu kaideye rll' 
dilen ıezinti faerlerinden biTin- Yet edilmemekte oldafu o ~ ' 
ciai Cuma pnü yapılmlttır. cin.r ahalisi tarafından tiklyet ~ 

• mektedir. Şoförlerin fula .arav 
Mevı~in ilk .eferı olmasına ıttmemelerl ihtar olunur. 

rataıen birpk lataabullular Sa • • m ~ 
panca ve A'dapuarma kadar ıit· 1 Z 

miti•, alqam ıeç vakit dönmilt- ~ 
lerdir. Bugün debir tren ~ene Sa· ı Bu ı•ce nöbet~I eczanel 
panca ve Adapuanna ıidecek - •-----------·-~· 
tir. Samatyacla: llivclan, ~ 

Yugoslavyalı kadınAnkara 
izlerini anlabyor 

E. Pertev, Karqtimrtlkte: Saat, ~ 
mininde: A. Hamdi, Fenerde: Vi , 
Sehladebqında: lamail Halda, P, 
tJkt&§ta: Nail Halit, Be)'Ultte: ~, 

Nieanıela tehrimizde toplanmıt mil, Zeyrekte: Yorsi. Ankara ca• 
olan Diinya kadmlar birliti kon - desinde: Etref Netet, Eminönibl., 

gresine Yuıoalav deleıeıi olarak 
ıelen Bayan AtanukoYiç bir he
yet arasında Ankarada Cümur 
Bakannnız Kamil Atatürk ve 

Salih Necatf, Fındıklıcla: M~ 
Nail, Galatasarayda: Ahmet ~ 
Yiksekkaldmmda: Vinikopalo, Ş ~ .J 

de ı A.ımn ~ükril, Kasımpa .. ~: .. !,": 
Turan. Halıcıojluada: Yeai ., ..... 
ye. 

Bqbabnımız General lamel ln • ___________ ,../ 

önü tarafından kabul edilmitti. 
BaJU Ataaaoekcrriç'in intiba

larım Detrecl• bir Yaplav ga • 
seteai tehrimize ıelmiftir. 

Bu ıuetecle olmnduiuna ıöre 
Cümur Bakanımız Yqoelav dost
lulanclan baluederkea Yagoı -
lav dele1e1i a.JUI Atauelmviçe: 

" - iki memleekt ar..mdaki 
tlcaltluian e1*1t W-...ı tmaen • 
Dl etim., d-·~ 

Crwal 1-.t llllDI leeı 
• - Gbel m•mleketinizi ken

di memleketimiz kadar HVeriı. 

Yuı01lav uluaunun Yerdiii söze 
iunmnz vucm,I. d..aiftir, .. 

Emniyet müdürlüğü 
lıtanbal Emniyet miidiirlül' ' 

ne Ankara emniyet miklilrü ~ 
Salibin tayin edildifi, 1 
emniyet miidürii baJ. Fehmi ~-: 
...Jm da Edirne vali mua~ 
ne tayin edilmeainin m..,..ı"' 
lunclaju yuılmqtı. _ _, 

Her iki bahes- haJdimM ....-. 
tiırma yaptık. Al&kalı mah• lıı' 
haberleri teyit echr .-,.. ,,, 
himatı bulmnacbimı ai>1 
dün ıece Anbradan aeJ- , 
hah.de de Ankara maniJ'et 
dürü bay Salilıin latanbala 
eclilctiii ı.ı..ri tebie · • 
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I T.lri/ca No: 121 yazan: lılaalı F ERDi 1 ık · k ı d k KURUrt'un Romanı: 8 Yazan: A. laınet Ulukut tıza etme = z em~ 

flir Me~me~ kızııı sislen ıı~ı ve ~nnlesiniı 
çıplak ııuzıır11~1 ıeı~ir~i ı 

Tilmiz, pkirdi marifet = izde- Hasta bakıcı dudakları arasında mırıl-
iktifa etmek= Yeıainmek, ye- dandı: Zavallı kız, biçare Binnaz 
ter bulmak 

Biz bütiin tlernin llaualann- Uzun uzun baktıktan ıon- manııt .. aerbeat ve aomuz hayatı 
da Atatiirlt'ii Utlemelden r;a•eç- ra bir kenara bll'&ktı. Kiiıtlar lbnncbr. Ben orada ıürülerin ar-

İki kardeı zindanda 
baıbaıa kalınca ... 

r Bu aırada, ayakta dolaf&ll 1& • 

l.iplerden biri, elindeki kızgm 
titleri Emir Saidin çıplak omuzla· 
11nc:la ıezdirmeie bqlamııb: 

Emir Sait: 

- Günahtır •• Benim ıuçum yok. 
Benden De: İatİJonuDUZ? 

Diye baimJordu. 
Güriiltiiye uyanan F.mir Meh • 

1Qet, ıö:derinin arabimdan bak • 
tı: 

- Ne beill'IJOl'IUll? Elbamra 
&arayıncldi kahramanlık para et
taez. Beni de .enin mektubunla tu· 
-ta dütürmütlerdi. Aptallığımı
ızn cesaımı elbette çekeceliz ••• 

RahiplErin ikisi birden Emir 
Saidin aotım clailadılar.. Beyaz 
lllermerler üzerine akan kırmızı 
lraa lekeleri yerde çarçabuk ku • 
l'amuttu. 

lçkence bununla bibniyordu. 
Cellltlarclan biri EQlir..Jılllan 

din kollarını ~zere1c, elindeki tiı· 
leri maltı: 

- Haydi bak•lım .. Kalk .. Biraz 
da ıen yap ıu iti! 
~ııııım-a rahip) iaa vftlii talimat . 

meyiz. nftırmaja bqladı. Bunlar Hacı kasından kOf&l'ak, kutlarla birlik· 
Fakat, Emir Mehmedin elleri Der• oermefi bıralnnız onan yatar ai&c:lan ıelmif mektuplar • te ağlıyarak ıe~itimin Adetiai 

titr:iDifti.. Kızım demirler oır • iyi bir iztlemen'i olabilirseniz. gene dı. Bir tanesinde fU M;zler vardı: arıyacajun. Bütiin bir bayatı dol• 
denbire yere düttü ve Mehmet ıen- bahtiyar m,.lıranu. "BinaWlzı aramakla bot yere duran ıztıraplan, bet aene içine 
deliyerek kardetinin üzerine yu • Haoa NO•amu balnmında'1 vakit geçirme. Hutanedeki itle • uJattırmıt bir leDCİD Allaluna 
varlandı. 200 lıanatlı yeter lnılınayoY-a. rinle ujrq. Süleyman Şefiiin kı- kartı atla7ahilmeai en hiiJük bir 

İkui de ba7ııa bir halde yab· Bu adama ne oerir•eniz. yetrin- zı doirudan doiruJ& hutaneye lmYYettir. Buradaki takat fen, be-

yordu. mez. ıelecektir. Sana Yerdiiim •~ife • ni hundan da mahrum edi10r. Ve-
Rahiplerden biri kara eakalı - Kemli.ini laOf lmllanırtanu:, bu lere 0 zaman bqlıyacabm.,, remlilerin devuı lmlardadır. Be· 

nı karıtbrarak ıüldü: aylıfın ü~te biri ile tie yehüıir. Bu vazifelerden biri pek buitl ni bırakınız ora7a ıicleyim. 
_ Ben onları ayıltmuım bili • • • • Hutaneyi BiN1Aza Yermek. Bir - Kızmı, ıen farkmda delil • 

. lkti•b etmek = Edinmek iki NllDI maamele ile bitecek bir ıin; biz tün seçtikçe biraz daha ~~ kazanda kaJDıyan ııcak ıu· Mükteoeb = Edinik İf- Otekiler de polioe ait teJler. Bir iyilefliiini airiiJ'oruz. Doktorla ~ 
al k E · le- lktiaab = Edinç meW..- daha aldı. Bu ha.taneyi rm vicdanı, merhameti 1ok mu? :; ::..,. "--!et:: ... ..::r Mii&ceckt = Edinçler lli= terkmwiae ...._":re dair Senin ııibi bir tuenin ilümüae 

Ba memlelıet laaklnntlahi lilıir· bir emtrcli. Doktor bu (ve) nin ü- razı olurlar mı? 
Delilranblar, cançekiten cey • lerimizi, m bafıntla ha·y·al yortıTak zerine ---·lh-- kovdu; dütiinü· - Decliiiniz ıibi, doktorların linlar ~bi, mermerin üstünde dep- ~_, J ,~. ,,,_ __ .... ' be 

•· değil, hayat n,~.an ıçan e 10 ..... yordu: merhameti Yan&, ni tecrii • 
retiJorlar ••• J..ı;,..eı. lıaim:rer • rularalc ed"mdU.. _ Biana- - oldaiu an. belerile bir yazar boııar tabtau 
larclı: Yard iflerimle etlinilı luılı yalı- lııtıldıktan aonra ••• Fakat haydi bu ·haline ıetirmek iatemiyorlarıa 

- Bizden ne iıtiyonunuz? tur: Her pn görtliifiimiiz hizmet- hutalık onun bildili ve "meslek hastaneden çıkmama müsaade et• 
Bütün torgular ve bütün hay • le yer alabilir, yerinWle durabilir· ıırrı,, dediği UMJI ile tedaYi edil • ainJer. Kanaat imanda çok büyük 

kmtlar ıibi, bu IÖzler de cevap • .iniz. ıin, ya kız onun... bir kuTYettir. Ben burada öleceii· 
ıız kalmııtı Sizin ilim edin~lerinizi lmka • Canı sıkıldı; da.yayı kapadı, me iman ettim; bu iman onların 

Mermer tqlarm üstünde bir et nan yok; herlıai alJa/nmzla huy- yerine koydu. · her tedbirini bozacak kadar te • 
ve kemik yığım hlinde yatan iki lamlınyoraanru. 

3 
ıirlidir. Buradan çıkıp pderaem 

kardeaiıı hu ..-ı. g6riinütii, en Çarııda rarele bulduğum ba - - kurtulacaiımı hiuediyorum. Ma • 
çetin yürekli imanlan hile atlata- vazo, benim için iyi bir edinç oldu. . VEREM KOOUŞ~~A . MTI bir ~et, heni inandmyor. 
cak kadar korkunçtu. Brı mi.allerde •esen yeni lıe • - Hayır, hemtirediım, benı Ah hemtirecilmi; hana acıyınız; 

Rahipler ıeriye çekildiler.. lime. burada tutmayınız; burası ölümün yirmi yqmcla bir kızı ölüm kori· 
Biri .war ediyorduı imtihan = Smaç yavnalanm baledili bir cehen • dorlarmda bekletmeyiniz. Ben öl • 

• • • nem yuvasıdır. Ben onlann ııda • mek istemiyorum; beni burada ö-
- Sıcak 111 clalrelim.. Çalıuk a- iktidar"" !Mı; (Puiooance )' " olmak iotemiyonmı. lümle alım ~ ICur 

ydırlarl :~1-rJllMP• ... fl'ül,..,..illw <P• ~ ......... , '-iti."~ biiı. ~ • 
.. a~rtMe~fllıı,Ulır~ılllıJtrnllıe"-ılı~e~nc::~e ~-~!tttlltt:-''WIM•ma WumNlan voir) Anaha emanet! O iim . ldm, sen . Şiddetli bir öbüriik, .öylemek· 

yaptırarak, biribirine boiclura • çekerek: Sahibi iktidar = Erlmıec "(Pu- kim? ten yoralan ha.tayı takattan dü • 
•ok ildürecelderdil - Biraz dinlenainler •• Canları iuant) -Böyle oöylemeJiniz. Benölii· turdil. Genç kız, knm bir~· 

Eiıolr Mehmet uylaıoazlalıtuı ,.....,_ kyrlmazlardı. Bir Jeıılet irin en büyük erite mlia çimdilderini bor ııün biru yrıtaima uandı. Ha,aıtan yayq 
hüçülen ırhh.ini •ünrek yerinden Diye mmldanclı ltaynofr, ,.,,tJOflann 11enl;ii 11e daba fazla hiuedi:ron-. Göioü • J'&ftf -1dafan; fabt ondan a:r-
ltalktı.. ltkenceye o rece .. 1:ıa1ıa kadar 6aysallıfulor. mil yırtan öı..iiriilder, o çimdikle- nlmıımak için çırpman ümitoiz -

Endüliio emiri çok ..,._ Ye d-edeceklerdi. Bir ıJ ~ en .,.,,am erlre, lıal- riu .......ıiii ıztıraptan çdwı !uçla- nımllnin sizleri daba ça1aır1af • 
bitlı:indi.. Ve iki kanleı burada itkence lan aeoııüidir. nldar·dejil mi? b; ııilbetin erilımekte oldaia ya• 

Ayakta dUfUIUJ'ordu aörerek ölüme mabk6m edilmit • Eritmen, myılbıtrla o-; Ben cahil deiilim, lıeqireci • nalı:lan biraz daha bardı. 
1 Korkuclan hacaklan titriyor, ti. taydaı arar. tim; çok iyi tahsil ıörmüt bir kı- Hutabab:ı, kızm önüncle d&k· 

Yere düı:ııemek için duvarlara tu· • • • Brı mdallertle g~en yeııi lteli- znn. Bu koiutun, ölümün 1>ekle • mek iltemediti ahyqlarına timdi 

tunuyordu. Kapının önünde-yüzleri ıö. meler: me Alonu olduiunu Mlmiyor mu- senit bir mU...de •enli. Ya•q 
Araları ne kadar açık oluna rünmi,en _ iki kiti kOllQfUyor • Refah = Genlik yum? Bu yatakta benden enel Pftf malrJqatam clucWdan a • 

oI.wı, iki kardetin bin"birine it • du: Akran= Taydat yatanlar nereye ritiler? Ben de ıı· rumda mmldaDclı: 
ı.-. yapmafa kalmkuı kolay _ General Gonzaln, - • • • ,_.. ı.eı.ı._. Hayatta çak m- - Za...U. im, biçare Binmz! 
lıir it delildi. (Mar,ua) ~ oeriyonnut. di,.,... lol&b etmek = · Yeiritmel<, 2 · tırap çektim, lıeqireciiim; fa • SJRL'.ARDAN OROIHOŞ BiR 

Rahip aert trir sesle batırdı: Arıtnıak kat yine almek istemi,_... Bu AG 
- Haydi .• Bqluana •. ! Ne du • lar... 1 Ialih, ııl&lıat - 1 • Ye~itim, yqta anne kucaima bedel, ölü • Polia müdiirii Cmııll, en çoli 

..,.onun? Kimi bekliyonun? -namnem... 2 • Antım . mün kucaima diifmeık çok acı! IÜftndiii tallarri mearu Hüsnü • 
Lıir Mehmet titrek ellerile al- - Ben de i•nmadım ~a.. Sal~L --YeL:- Bana •CJm&Z m""'tZ? Bırakın si· •ı. H-- y .... ·~~., Süle-•• 

dıtr lwıcm ıifleri apnıdan -- F.mirin ı,ı.w. ıılrdiiiiiae bala • SalÜ: buJmak:;: Yeirimek deyim. ş;. ";; ın;:;. .......... .:;;;. 
.. 1IOlıaladı •• iki adma Uerlledi.. ı....., ~ ......._ Salih= Yarar, el•eritli - Kamı,- lıiililn ..-ini ...ı.... - ~ Aradan 
ta..ı.,.inln :pnma ııoladdu. - Emir ~in ba itle ne il- E iti ltiı plartla "JöfıMlı. Jö- liaylıettln. Bu, i:ri bir ·teJ: deiil- w,. 1uifta pçti. HlonU, arattmaa--

Emir Sait, küçük kardeıi kadar ıiıi ft1'7 fiil ' lıf a,,.,,tlir .ö%iini ltatır- ffutum cloina, fakat doktorlar İ· im Mllc•ini P.Olia mücltirü • 
el. tahammüllü.delildi. Bütiln öm- - Sen U)'Ufor muaun? Kulak· 1 me •lnt "wıX.::tmelı 

08 
"yef- yi olman için çalıııyorlar. ne anlatı,.iıla: : 

..:~ 1 d • ha-~- 1 n.a•lanm• m yo1---? Pr•-- arana:. f e ı-•"' " -ı-•-- F,_, __ .. ,__ • • • :...1.-.!-1--a.:..:.aa;__ • "" laray ar a leçıDl'f, .J~ arın --s' 1 '&911 •• ~ • .L L-'~--'...: L- -21 Tar: .. lr lıö- - Evet, ,,....,..,,-..-. .... .... - lf1 ......... ~ .. "'~ sa • 1ıı;. dakilıa bile .mm çelmıemif- - {Maryana) ldlçük Emiri ~ • ~ .. ---; .... - nim i:ri olmamdan ai,.de lıeııiıli ımırı- biiründüiilnü ııımı--
11. ~.. ldinden a1._ . • • hilsilerini ..,...._... iGa + . 11-..Ji ........ eoıkpaılma. 

Lür Meliınet, a-llfa merala - Sevebilir ya.. Bundan ne çı- B- öftlllılen yefritmelt, ,dıp ,.,.m.. S... lıUmes tlelilim. clıılO- ....... &qw lılr mil••• da-
oı....., için, ldlçiildilıiilni kar? 1 yenjlerinl ""'-!"- Jalıtı - torlar bİzi ..... --kurta • lia ~ 
d .. ır.ı .. -.ı_ havnolarda dol--ır, aa • tlar - Baı teıltilatı ulala etmelt, .ı..1.1-_ ,__,ı_ • :ıa- • •7 Ne -n....-. 
-....,., 

1

.. .,. - Sen de •- kaim kafalı .... L - __ n •• t • tmekten Ja- rmna ....... ~n ....., •ereme mı ~ - Bır mlı••• m .......-~ at üstünde ıezerdi. Dai • imipin be.. ıuuP yanıeram au • balac•lrlar? Bot lif! Onların • ....ı ba? , 
' $ilde.. J.&tmaia, mç k•lmaia a- Cenaral GomalYe prenıe1e b.- ha miiflriiltliir. • • • t büyük mtalan buna çare bala • - BG,ük bir it eri. 

Biz, Jarmalmzın at eınıım an· lar -•--. .. ...._ tenıiz O .i_ u __ y ·&Jt.... YUflD•k için, aftllı Emiri ba ~ al wı ; pauaA IJI sıu. •e - ua nma atar -.•J& mı ~i de, birer tuzakla tlüıman zaL. ..ı:ı .. :~ • • Öldtircl&kten aon- mafTa ~ lfl~;z· h lmm Ue hava tanife ediJOriar. Ben ise bu- nilhet e41lliyor7 -
&hına dütüriilclülderini an· •• u..,.-.-,. aimaf, orapa r . rada ahret ha,.... tıenefflla em· ~ '( Ariaıı l1fll') ~ı. ra, muradına erecek. ~an'!"'tl bi~ 1e;n::~. harelıet• yorum. Verdikleri i~ ~ . 

l'.Dir Mellmet elmdeki lmım - JCralm bandan haberi yok ıtlı; bır eonm ••" ı. t~lli hepsi alGmil bekli7enleri vem· -1.1. 
~,.de aotütil yatan karele- mu? At cİlllİnin arıtımı = lılaln 0~ pyler. Bırakın beni ti· ı · ~u 
Iİlda oaamlanna J&PJlbnh. - Kimi bilir? Belki de J.Oktur... cimi lera _ULUS_ deyim, ben burada ölmek iltemi • KANTTAN PARÇALAR 

.._ Krala her -.;D İr ..:ı--:-ü 8i•· 
• &ıind•nm ammer danrlarmcla ._.,. -~ ,,__ 1 yorum. Ba,. P.mia JADHf oldu· ._.L! lerlermi? 1------------ ı--L-ı.2_ uır w çmlach: Aians Genel Direktörü - Nereye ıidecebin? Kimin lu ha kitap, •wuıumaa Va---..~ •• Benden aç mG alı· ~(Ariası .,.,.J. " ,__!___ •-r Allah k kitUl&:l-L·--inde,tapada Va-~ ----------- Anadolu Ajanaı Genel direk • tuDUCD JO& 0~ 809 a_ .. .,..._ -~?Ala .. Ölüyorum .. İmdat.. 8 R J;' •• ef kaklarda iSliir kalınm. \ kit kitap bayilerinde Atılır. ~Salt ha bdarcık itkmce- ay U§en ... törü Bay Muvaffak Menıemenli • Temiz bir bula ile meydana 

19 Jıa. c1a,..__llfb. Atina elçimiz Bay R....,. Et- oilu 18 Haziranda toplanacak o- - Hayır, ha,...ı S... ıılııla -' • aelen ba ldtal.m fiptı yalım 25 
...... ref llnUmiizdeki SaJı a&ıil deniz. lan .Anıuluoal Ajamlar konferon- ...... tm toprakla oiol-. IO • kurut 

8-&li. bir cWw.. yollan poetaaiJ.{e AtiDa;r.a ıicle • 11nda Türldyenin onmtaiı ola • kaldarmm da idemiJWw. Bana .. _.tur_. _______ _ 
tajlm& cektil. rak • . ,~ ... ı. ........... .. 

...... ._. __ Mlilllfııllll ... 



~l~L-KfMiZ Dtl~ Dô.stanı Ahmed Harami 
'IJ,eni Esede~ : 
_. ...,., -,,_,., __.--. 

' 

lzmir llbaylığında 
ekme biçme işleri 

General Kazım Dirik köylerdeki 
inceleme yolculuğundan· döndü 
lzmir, (Hususi) - llbaylık 

köylerinde mahsul ve çalıtma it le 
rini tetkik etmekte olan Vı-.li Gene 
ral Kazım Dirik lzmire rlöndi;. 
Bergama ve Menemende mahsu 1 
çok fazladır. Bazı yerlerde müs 
tahsil, bu bereketli mahsulü ken 
di baıına kaldırmakta aciz ka lmı• 

ı 

gibidir. Bu itibarla Vali. derhal 
imece usulünün, yani elbirliği il~ 
çalıımak sisteminin tatbikini tav 
siye etmiı, köylüleri uzun uzadr 
ya irıat etmil§ir .. 

Çetme, Seferihisar, Urla. Ber 
gama ve Karaburun havalisind• 
de halk tarlalarda hasatla mefgu1-
dür ve mahsulün vaziyetinden, va· 
linin gösterdiği alakadan men· 
nundur. Vali, dönütte, imece ,,. 
ıulünün, ayni zamanda maliy~f 
fiatini yükseltmekten kurtarmak 
noktasından, bizim için bir Laru 
ret halini aldığım söylemiıtir. 

Vali 750 kilometre uzunluğun 
ela bir yol üzerinde dolaımıt ve b..., 
meyanda, zirai kredi kooperatifle· 
rinde ortak olmıyan bağcilarım:
zm, beher kükürt torbasını 500 
520 kuruşa satın aldıklarını gör • 
mÜftÜr. Bu fiat fazladır ve ihti • 

Halbuki incirlerimize; netasel 
ve lezzet itibariyle ne kadaı geri 

olurlarsa olsunlar, yeni yeni ra· 
kipler çıkmaktadır. Mesela ispan-

ya ve ltalyada da fazla incar bah
çeieri yetiıtirilmeğe batlanmıthr. 

Bahçelerimizi olgunlaıtırmak, he· 
tehlikeye karşı kuvvetli bulundur 

mak, zaten değeri yüksek olan İn· 

cirlerimizi daha nefis olarak İs· 

tihsal edebilmek için, bağlct.rın ve 
asmaların ıslahında takip edilen 
sisteme batvurulacaktır. 

• 
iki yıl evvel Manısada Tarim 

Bakanlığının açtığı fidanlıkta ye· 
tiıtirilen asmalar, iki yıl içinde, iP,· 

kiz yıllık asmalardan fazla üzüm 
vermiılerdir .. 

İncir sahaaında da ayni tekil · 
de, yani ilmi olarak, teknik esas 
)arla bir incir fidanlığı hazırlan . 
ması ve burada bol fidan yetitti 
rilerek incir bahçelerinin yeniden 
takviyesi istenmektedir. Bu huıus· 
ta valimizin tavassutu istenmittir. 

~a .aap~d~ı qikirdır. Vali, hu 
nu satanların isimlerini derhal teı 
p1t ettirmiştir. 

Bileciğin Seraca köyünde 
büyük bir yangın 

Bilecik, 1 (A.A.) - Söğüdün 

Seraca köyünde büyuk bir yan•ın 
çıkmı§tır. Söğüt ilbayı ile şarba • 
yı, jandarma komutanı ve Bilecik 
ilbayı ile §arbayı Seraca köyüne 
gitmitlerdir. Bilecek itfaiyesi de 
yanıını söndürmek için Seracaya 
gitmittir. 

Haber aldıiiımıza göre llbay· 
lık incir işiyle de yakından alika· 
dar olmu§tur. incir meselesi çok 
önemlidir. Çünkü müstah\il tara· 
f mdan Başbakan General ismet 
lnönüne çekilen telgrafa göre, iz. 
mirden bazı tacirler, evvelce yaz 
dığım gibi, ucuza incir sahtı yap. 
mıılardır. 

Valimiz, bu iti de esaslı bir fe· 
kilde tetkik ettirmit ve neticeyi 
bir raporla Ekonomi Bakanlığına 
yazmıthr. Maamafih, ihracatçı · 
ların piyasada fena tesir yapacalc 
tekilde hareketlerine müsaade e • 
dilmiyecek ve vaziyet adım adım 
takip edilecektir. 

Aydın havalisinde bazı incir 
bahçelerinde dejenereasans görül· 
müttür. Bunun sebebi, bazı in· 
cir bahçesi sahiplerinin, fidan se· 
çer ve dikerken, dikkatli davran· 
maması ve bu fidanların yavaf ya. 
va~ dejenere olmasıdır .. 

Yangının nasıl çıktığı insan· 
ca ve hayvanca ne kadar zarar 
verdiği henüz belli değildir. 

ÇANAKKALE ÖCRETMENLE
RI HARP ALANINI GEZDiLER 

Çanakkale, 1 (A.A.) - llimiz 
öğretmenleri dün Çanakkale harp 
alanını ve Memetçik anıtını (ahi· 
deıini) görmütler ve anıta bir çe
lenk koymutlardır. 

ÜN KÖYÜNDE BiR ANIT 
DiKiLDi 

Çanakkale, 1 (A.A.) - Ün 
köyünde Şehit uçmanlarımız için 
bir anıt yapılmıttır. Anıt açılmıf, 
açılma töreninde Halkevi üyele • 

ri hazır bulunmuttur. Bu münue
betle heyecanlı söylevler veril -
mittir. 

Kadlk6ya•aın mm•
ıı~ıı~ııooııımııı~ııımııımı~~ıııııı~ıııı~ıı~~ı R o • a D 1 1 

Tefrika numarası: 4 

- Geym end set .• 
Necdet altı ııfır yenilmtiti. 

~esrin köJkün penceresinde hay -
retinden çırpmıyor, Mükerremle 
Orhan alay ediyorlardı. 

Hep birlikte öğle yemeğini ye
dikten sonra Nesrinin odasına çık
tılar. Oda, malum tarzda döıen • 
mitti; beyaz möbleler mavi dö -
şemeler, pembe abajor. Nesrinin 
çocukluk yadigarları, bebekler, o· 
yuncak ayılar, boynu kordelalı 
k~kle.r: ve b~ok aakl!; )'eıcle, 

Yazan: Safiye Erol 
etajerde, masada, pencere içinde 
birçok sakıı: Palmiye, ıtır, aar -
dunya, kutkonmaz. Klaıik bir 
genç kız odası: - Nearin elinde 
minimini bir porselen kiıe ile 
Bedriyeye yaklaııt: 

- Bak abla! Dedi. Kasede top 
gibi bir katüs vardı. iki kadın bu 
dikenli nebatın nasıl yetiftiriJece· 
ğini görütürken delikanlılar, du • 
vardaki artiıt resimlerini gözden 
geçiriyordu. Belki on bet yirmi re
ıim, he,a-i cı.. ( Charlea Raraera~ 

Bayındırda 

Yoksul kadınlara 
şapka ve manto 
C. H. P. nin kurduğu 

bayanlar heyeti çalışıyor 
Bayındırdan yazılıyor: Şar ku. 

rultayınm çarfaf, peçe ve pefte· 
malların kaldırılması hakkmdaki 
kararı üzerine C. H. P. kaı:a : darc 
heyeti tarafından münevve:- ka. 
dınlarımızcian bir yardım komite 
si teıkil edilmi§, komiteyi teıkıi 
eden bayanlar toplanıp bir müs21. 
mere hasılatiyle yoksul ka:l.nlar:ı 
mantoluk kumaı ve gerekleri al 
mıya, kadınlarımızdan biçl::i v? 
dikiş bilenlerin bu mantohuı dik 
mesine karar vermiş, hemen İŞE 

baılamlmıttır. 
Bu karar memleketi ilgilendir 

mif, müsamere mühimce bir merı 
faal temin etmittir. 

t ardım komitesince mantoluk 
kumaılar lzmirden ıatın alınara~ 
belediye salonunda hergün yirmı . 

otuz bayanın ittirakiyle dikilmek 
tedir. llk yardım olarak 120 man 
to, ıapkalariyle birlikte temin e · 

dildi. 
Kadınlarımızın içtimai yardım 

Çangırıda, Giresun Savhvı Bay 
Talatın çıkadrığı Duygu gazete -
sinden birkaç kere bahsettitlimi7i 
okurlarımız hatırlarlar. Bu gazete. 
yi hatka il gazetelerinden ayıra., 
bir vasıf, Çankırının kültür hare 
kellerine, bu hareketi şevidend; 

ren varlıklara pek iyi bir ayna o· 
lutudur. 

(Duygu) Çankırmın fikir I\· 

damlarına tam bir toplantı }eri o!
muıtur. Bunu, itte yeni b;r eser:· 
ni görme fırsatiyle yeniden alkış 
lamak istiyoruz. 

(Daatanı Ahmed Harami) Duy
gunun yayım sırasından bir kitap 
haline gelmit bir Türk eseridir. 

Önce Duyguda tefrika erlilmis 
sonra halkiyat vesikaları oiarak 
hem de dil ve edebiyat bilgelt>rİne 
parasız armağan edilmek üzert->. 
bastırılmıştır. 

Ahmed Harami adlı bir şairin 
eseri ''masalda vak'aların g~çtiği 
yer Kırım, Şiraz, Bağdattır.,. Gfü 
cistan adı da geçiyor. Bu mem
leketler biribirine yakın değilse 

de iklim yönünden birbirire ya · 
kın, biribirine bağlıdırlar. Bu üç 
memleketin yolu Azarbaycandan 
geçmektedir. Tıpkı bütün milli 
masallarda vak'alarm geçtiği yer· 
ler Azarbaycan ve Ş'mali Kafka5 

olduğu gibi.. Eserm lisanı o;uı 
türkçesi, yani eski Anadolu tür~ 
çesidir. Eserde adları geçen he~ 
şeyin Türk medeniyetiyle Hiıii1 

vardır. Musiki makamlarının, ıııı.ı· 

!'iki aletlerinin adları, yemekle'• 
sofra takımları, düğün adetler~ 
saray tezyinatı, ahlak ve ıeciye t1· 

mamen Türktür ve Anadolu ma~· 
sulüdür. Tasvirler tamameJI 
yedi asır önceki Türk medeniyeti 
Türk kültürünü canlandırmakt•· 
dır. Bu yüzden Türk dili, Tür~ 
medeniyeti tarihi itibariyle de t' 
hemmiyetlidir.,, 

Bizce eseri araıtirma meraklr· 
larma parasız vermek iyi bir hi•· 
mettir. Ancak bilinen meraklı· 
lar yanında adı bilinmiyen mera1' 
hların da tatmin edilmesi için gr 
ne az bir para ile satışa çıkarılın•· 

lı, yahut istiyenlerin posta para•" 
nı olsun vererek ( Çankırıda DuY 
gu Matbaası} na baıvurabilmeJe· 
rine müsaade olunmalıdır. 

Eserin bir iyi tarafı da içinde 
geçen türkçe kelimeler üzerine, fO' 
nunda koskoca bir sözlük yapıJıP 
verilmit olmasıdır. 

Bay Talib, Türk kitap sarayııt• 
yaptığı bu yardımdan dolayı kıJl· 
lularız. 

hususundaki dütünceleri muhitte C' J -ç k · • A 
çok sempati uy~ndırmıı~r. ~a:ııı· JQQrua e ışen vruptı 
dırlılarının her ıtte oldugu gıbı bu 
itte de elbirliği ve söz birJiğiyJt> 

çalışmaları takdire ıayand1r 

Kamyo et köprüyü yıktı 
lzmr, (Huıuıi) - Şoför Fey -

zi idaresindeki 49 numaralı kam· 

yonet, Bergamaya giderken, eski 

harap Gediz köprüsü kamyonun 

ağırlığına dayanamıyarak çök • 

müf, kamyonet devrilmiştir. Şo -

för muavini İsmail ile yolcular · 

dan bay Mehmet Vehbi, bu su -

kut neticesinde ağır surette ya -
ralanmış, İzmir memleket hasta · 
nesine yatmlmışlardır. 

Yeni fındık ürünü 
zarar görmedi 

Gireson, 1 ( A.A.) - Bugün 
borsada 935 fındık ürünü Eylul 
teslimi kilosu 48 kuruftan 20 bin 
kilo fındık içi alıvre ve 934 ürü -
nünden de kilosu 62 buçuk kuruş
tan iki vagon fındık içi satılmı!
tır. 

Alıvre aatıtları isetklidir. 935 
fındık ürünü bereketlidir. Ürün 
bugüne kadar hiçbir zarar görme
miştir. 

Geçen ay muharrirlerimizden 
Doktor Bedri Tahir Şaman bu İ· 
simde bir kitap neşretti. Edebi 
hayatımızla ve uluaal .. n'atımızlt'\ 

alakası olanlar için muharrir ya· 
hancı değildir. Bedri Şamanm 
bu qefa neırettiği eser, gerek muh. 
teviyatı bakımından, eğer ifade 
etmek istediği mana itibari} le U
zerinde durulmağa değer. 

ilkin muhteviyatını gözönüm·· 
alalım. Türkiye Dışitleri Bakanı· 

nın reisliği altında toplanan Ulus 
lararası derneğinin mevzuli olan , 

(zm;rde Klzılay haftasına 1 

hazırlık ı 
İzmir, (Hususi) - Dün gene · 

ral Kazım Dirik'in baıkanhğında 
Kızılay haftaıı için bir toplantı 
yapılmı!hr. Kızılay haftası, hazi
ranın aon haftasıdır. 

O gün halk ve Kızılay gençlik 
teşkilatı Atatürk'ün heykeli ö -
nünde tezahürat yapacak, cemi -
yete üye olmak için propagandaya 
başvurulacak ve bu uğurda tayya
relerle de döviz atılacaktır. 

Ayni gece müsamere ve Gar • 
den partileri verilecektir. 

• 
İn fotoğrafları. Atta, otomobilde, bir yüks~lişle duvara çevrilirken 
yatta Charles. Mayolu, smokinli, Nesrin itiraf ediyordu: 
çepkenli Charles. Golf oynarken - Sahi benziyormuş. 
Charleı, masaj yaptırırken Char- Fakat odadakiler anhyacakla · 
leı. Mükerrem diyordu ki: rı kadar anladılar. Orhan, yaptığı 

- Bu ne muhabbet ayol! Vay patavatsızlıktan utandı. Biçare be-
talihli karata! binin sırrı herkesin içinde açığa 

Şimdi Bedriye ile Nesrin de fo. vurulmuftu. Bedriye, bir Necdete 
toğrafların önüne gelmi,tiler. Neı- bir Nesrine bakıyor, belirsizce gü
rın: lümseyordu. Nihayet Mükerrem 

- "Bu artist .. ,, diye başlıyan bu sahneyi gülünç buldu. Onun 
bir cümle söyliyecek oldu. Fakat böyle çocukluklar üzerinde kaybe
Orhan birdenbire haykırarak kı - decek vakti yoktu. Sık fırça ile 
zm ıözünü keıti: parlatılmı! saçlarını sıvazladı. Bir 

- Aa çocuklar bakın, bu adam kır gezintisi teklif ediyor, ıabır -
tıpkı Necdet! aızlanıyordu. Nearin giyinmek ha -

Zavallı Nesrin elindeki küçük hane ederek fırladı, kaçtı. O.fada 
ıakıııı ile dona kaldı. O kadar kı- Necdetle Bedriye yalnız kalınca 

zarmıtlı ki, açık mavi bir ıveter • Bedriye gencin koluna dokundu. 
den çıkan ince boynu bile ate§ i · - Gördünüz ya! Kız sizi sevi
çinde idi. Ona bakarak Necdet de yor, dedi. 
kızar eh. Uzam kirpikler~ kod~ak ' - Olabilir. hawmef endi. Fakat 

Saar meselesi etrafındaki Fr.ıt' 
sız - Alman kavıaıınm pek ilotl 
bir hikayesini görüyoruz. MeeeY 
muharrir ~ yalaua s....,__.r' 
si değildir, bu vesileyle bütün.,,;· 
kezi Avrupa ııyasasını alikadl' 
eden iktisadi, siyasal, edebiyat-' 
meselelerin pek canlı bi,. tabiat" 
çizilmi!tİr. 

Bizim için daha mühim olan t1• 

raf eserin manaııdır. Güzide l:Jİf 
hariciye memuru olan Doktor ŞI' 
man bütün dıtitleri memurlarııt• 
bir nümune olabilir. Bulundukll' 
rı memleketlerin siyasal yat•Y'~ 
ile alaka tesis ederek milli blj 
kımdan tetkikler yapmak uhıtf 
hizmetlerde bulunmak çığrını -~· 
tığı için muharriri tebrik etnıel'' 
yız. 

Kitabın bir ha,ka meziyeti, dl~ 
harririn yeni türkçecilik hareketf' 
ne karfı gösterdiği pek derin ali' 

'b' kadır. Eseri yoklayanlar bu cı 
tin farkında olacaklardır. Muhıar 
rir, bu değerli eseri tam vaktin~" 
Türkiyenin uluslar derneğine re•;, 
lik ettiği bir sırada netretnıe1' 
çok hayırlı bir İ! görmüttür. 

• ,,. 

- maderr.ki bu lafı açtınız - bel' 
bafka birisini ıeviyorum. Size k~ 
kere rica etmittim; Nesrinle be
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bir arada tasavvur etmekten ",J' 

geçınız. 

- Siz ... Demek batka birini ti' 
viyorsuuuz. Ne fena huyum ,,at·' 
Şimdi, mabudenizin kim oldui11.; 

nu öğrenmek isterdim. Güzel ıı''~ 
- Güzelden de üıtün. falc~p 

ıiz, hanımefendi, b~ni aöylet• 
sonra benimle eğlenece~ıiniZ· di 

- Evveli.: Beni, hanımefeıı , 
çağırmayın. Saniyen: Atağı irı' ... 
lim, bizi bekliyorlar. Anneııi•' 1 
dostu olduğum için sizinle met~. 
olmak hakkımdır. Onun için teel' 
rar ediyorum: Nesrinle evle~0, 
hiç de yabana atılacak bir fikır 

ğildir. ·f' 
- Size çok darıldım, Bedr•f 

hanım, dedi. Gezintiye itti:-a1' 
1 



Habeşistan da 
neler gördüm ? 

Habeş 
daha 

ülkesinde altın, platin ve 
bir çok madenler vardır 

Jlmerika Birleıik Hükumetleri
nin Habeı merkezi Adiiabnbada
lri elçiliğindeki altı buçuk ıeııe kiı
tiplik eden Bay Jomeı Loder Park 
Amerika çoğralya mecmuaıınc 
bir makale yazarak Habeş!ıtandn 
•ördüklerini anlatmııtır. B:ı yazr· 

)'I hulaaa ediyoruz: 
On yıl önce Adende bulundu

ium ıırada, ilk defa olarak Ha be· 
tiıtanı gezip dolaıtım. Daha son· 
ra Habeıiıtanın merkezi olan A· 
diaababada altı buçuk yıl otut' · 
dum. 

1 

bakanlığı müsteşarı bir Amerikalı-\ 
dır. 

Bundan batka Amerika, in • 
giltere, Fransaya ve lsviçreye bir -
çok Habeşliler gönderilmiştir. 

İmparator birçok hastaneler d~ 
açmıt ve bunlara Amerikalı dok • 
torlar tayin etmtitir. . 

Son üç sene içinde hükumet yoJ 
yapmağa da çok ehemmiyet verdi 
ve memleketin iç taraflarını Adi
sababaya bağlamak için birçok fe·· 
daki.rlıkları göze aldı. 

İmparator Haile, taç giydıği za
man onun ba~ına konan he yerli 
altındandı.. Habeıistanın Batı v~ 
Güney ülkelerir:'de altın var~ır. Ve 
halk bunu toplamaktadır. Bundan 
batka bu memlekette platin var· 
dır. Habetistanda mika, kömür, 
demir, potas, ve daha batk•t ma · 
denler de bulunuyor. Fakat bun
ların nerede ve ne miktarda bulun 
duğunu bilen yok gibiydi. Habe~ 

hükumeti, yeni bir kanun ile bun 
ları arayıp bulmayı teıvik ediyor. 

lstanbul Erkek San' at okulunu 
bu yıl 33 genç bitirdi 

Bütün Afrika içinde ancak Mı
•ır ile Habetiıtan ve Liberye, er· 
lcin birer memlekettirler. H:.lbeşis
tan halkı, özgenliğini kıskanan 

inıanlardır. Adiıababa, 70.000 nü
fuı)u bir ıehirdir. Zaten huras; 
iınparator Menelik tarafından 
1892 de inta olundu. imparator 
huruım inta ederken ıhlamur a
laçlan da diktinnit ve bunlar bü-
1Üye büyüye ıehri gölgelendirme· 
le bqlamııtır. imparatorun ıare· 
)'ı, yükıek bir tepe üzerindedir. 
Sarayın yanıbqmda, parli..-nento 
'binası ıörünür. Şehir gen'§ v'! 
'binalar çok seyrek olduğu için o · 
tomobilli olmıyanlar bir yerden 
bir yere kolay kolay gidemezler. 

şey, bir tüfeğe sahip olmaktır. O- nun imtihanları dün bitmiştir. Bu 
nu elde etmek için tıiçbir fedakar- , , 

yıl lstanoul ıan'at ol<uluntlan 331 
kiıi mezun olmuttur. 

Yukardaki reıim bu yıl mezun 

olan tale~ bir ~ra<la 'toplu ola
rak 11öatennektedir. 

Bir Habeşlinin en çok sevdiği Selirimiz erf(e1C ian'at oliulu .. / 

lıktan kaçınmaz. Habeıistanda en ========================================= -----

Akpmlan bütün yerliler evle
rine dönerler. YaJ;ancılar bu ya· 
laktan müateınadırlar. Bununla 
beraber aaat sekizden ıonra tehri 
WkGn kaplar ve kulağı ancak sırt 
laatetd ~ Jdtpeklerfn ıestert tır· 
malar, 

Buaün ~disababanın yollau 
tfüzelmit, elektrikle aydınlanmış, 
•ular borularla ıehrin her tarafın" 
&ötürülmüı, eğlence yerleri de a · 
çılmııbr. 

kuvvetli snıf askeri reislerdir. On-
lardan sonra klerikallar gelir. 

Habeşistan 330 senesindenberi 
hıristiyan olan bir memlekettir. 
Adisababanm en büyük binası bi;· 
kilisedir. Ve bu kilise Ado\<·a za
ferini kutlulamak içın yapılmııtır. 

Habqfetanchl adalet re91111 hak-

yerler tarafından dağıtılırsa d~ 
hali hüküm süren kanun Musanın 
teriatidir. 

Bununla t>eraber imparator 
memleketi aydınlatmak ve ilerlet
mek için mütemadiyen çalıtmakh 
ve muvaffak olmaktadır. Menelik devleti birleatirmif, 

liııaünkü imparator iıe ulu;~ı fUU· --------------

ru ıelittirmek için çalışıyor. Mü· Dış bakanımız 
llevver bir adam olan imparator 
'bu iti batarınağa canla başla uğ- bugün geliyor 
'&fıyor. Bunun için kendiei bh Sof ya, ı (A.A. ). - Bulgar tel· 
Parlimento vücude getirdi ve bu graf ajansından: 

Casus Lavrens nasıl gömüldü ? 

YulCaftlal<i resimde, casus T. 
E. Lavrensin cenaze törenini gö • 
rüyorsunuz. En önıde beyazlar 
giymit olarak papazlar yürüyor. 
Ortada motosiklet kazasına uğra
yarak ölen casusun tabutu, teker
lekler üstüne konulmuf, itilerek 

'dam,, CleCliğini yazıyor. Bundan 
bqka Bü~k Harpte Arapları 

Türklere kar§ı harekete getirmek
te rol oynadığını kaydederek ken
diıinin tarkta efsanevi biı- tip te
siri uyandırdığını yazısına le-•· -
yor. •uretle bütün dünyadan mu~Jiki · Türkiye Dışişleri Bakam Dok

Yet kalktı. imparatorun emeli~ tor Tevfik Rüştü Aras yanında, 

J>arli.mento ile halkı birlet t\rmek· Bayan Af et, kızı Bayan F atın, Tür- ======================================================================= 
tir. kiye Cümur Ba,kanlığı Başyaveri 

Donet Konluğun'da Moreton'.Cla • 
ki mezarına götürülüyor. Alayın 
sonundaki siyahlara bürünmüı ka
dınlar, caıuıun ailesindendir. Bu 
resmi basan Alman mecmuası, İn
giliz Generali Sör Con Hamilto -
nun MiralaY. Lavrens için "ancak 
elli milyonda bir yetiten bir a • 

Tayyareler Hal>etiatan·n her Bay Celil, Özel büro d"~ktörü 
tarafını dolaıtığı için bugünkü im· Bay Refik Amir olduğu halde, bu
llaratorun tesirinden uzak kalm1ş gün Ankaraya gitmek üze;e Ce· 
hiçbir Habetli yok gibidir. nevreden saat 4,40 da Sofyaya ge~-

lmparator halkı aydınlatmah miştir. 
için asri mektepler de açmaktadır Doktor Tevfik Rüttü Aıas, İs· 
lialihazırda Habetistanın :naarif tasyonda, kralın müşaviri Bay 

Qıiyorum. Ve ıiz, bana teyı:elik er 
Qıekten vazgeçinceye kada'" kar 
!•nıza çıkmıyacağım. 

Merdivenleri kotarak indi. Keı
lunda paltosu ile antrede bekliyen 
Neırine gelişi güzel bir veda yap 
tdctan ıonra deli gibi caddeye fır 
1-dı. 

0RHANLA MÜKERREM 

Necdetin küsmesi kötkte boz • 
~ Yaptı. Nesrin zannediyordu 
N 'bu hiddete sebep kendisidir. 
f ecdete benzeterek odasına astığ1 
l otofraflardır. Artık eski dostluk
- ... elveda. Artık Necdet bu ev,. 
•~!lllez beJki. Şimdiye kadar o. 
t\'ın .. 1 N . . k d . "b. id· og u, esrının ar eıı gı ı 

ltl~· Fakat değil mi ki kendisin~ 
•l~•takbel _d~mat göziJe ?akı-~ıyor_ 
)' et kendını çeker. Nesrın gozleı ~ 
't-tarak düıünüyordu: 

- Hiç sevmiyor beni. Hakkı 

da var ya, güzel değilim, bir şey 
değilim. Beni ne yapsın? 

Sofadan bahçeye açılan küçük 
bir servis kapısı yanında dudak · 
larına bir mendil bastırmıf, ağla. 
mak üzere idi. Cümle kapısı 
tarafından misafirler ona sesleni·· 
yordu: 

- Haydi Bebi, akşam oldu. 

- Affedin ben gitmiyeceğim. 
Bedriye guruptan ayrılarak koş 

tu. Genç kızı kucaklardı. 

- Bebeksin, Nesrin. Hep bur.· 
lar Necdet gitti diye mi? Ben onu 
kulağından tutar getiririm. merak· 
lanma. Fakat evvela kendim 
onunla barışmalıyım. 

- Sana da mı darıldı? Neden? 
Bedriye cevap vermeden Nes-ı 

rinin saçlarını okşadı, genç kızı 

Groueff, Bulgar Dışişleri Bakam 
Bay Köseivanoff, Sofyadaki Tür· 
kiye elçisi Bay Ali Şevki Berker 
ve diğer resmi şahsiyetler tarafın· 
dan selamlanmışlardır. 

Bulgaı: Dıtişleri Bakanı Kösei
vanoff tarafından bayanla:-a ç:. 
çek demetleri sunulmuştur. 

teskin etti. 
Fakat gezinti suya düşmüştü ar· 

tık. Bedriye için telfonla bir tak 
si getirtildi. Nesrin de odasına ka~ 
pandı. 

Mükerremle Orhan, serinleyen 
akşam rüzgarına karşı, yakaları 

kalkık, hızla ilerlediler. Konutma· 
dan Çiftehavuzlara saptılar. Bu, 
bir gezintiden ziyade bir yarıtmış 
gibi, eller cepte, hızla yol alıyor 
dular. Bir aralık Mükerrem, ta
bakasını Orhana uzatarak: 

- ister misin? gibi bir işaret 

yaptı. Orhan, işaretle teşekkür 

etti. Mükerrem, itaretle: 

- Bir fey değil, dedi. Fakat 
Orhan uzun zaman sükut eden 
soydan değildi. Başladı dedikn 
duya: 

- Bizim Necdet de galiba tut-

Türk ofisi başkanlığı 
Ankara, 1 (A.A.) -Türkofisi 

bafkanlığına maadin başkanı dok· 
tor Mecdet Alpin tayin edilmittir. 

iki bakan, trenin hareketine ka 
dar istasyon salonunda görüşmüş · 
lerdir. 

gun ve galiba da sepetlendi. 

Mükerrem, gururlu bir hareket· 
le boyun atkısını düzeltti, kaılarl 
nı biraz kaldırdı. Bütün dur..ııu İl4? 
sanki: 

"Olabilir, diyordu, bu da mese
le mi? Ehemmiyetsiz şey !, • 
- o: Mükerrem; bir kaClm ta· 

rafından sepetlenecek erkek de
ğildi. Hayıiyetini her ıeyden ev· 
vel düşünürdü, elbette doıtum ! 
Bir kadına kur yapmazdan evvP.} 
bu işin karşı tarafça nasıl telakh: 
edileceğini iyice anli\mak )azım. 
Bakarsınız ki mukabil alaka yok, 
hiç sokulmall.ınız. Enayiliğin Hi 
zumu yok. Hem ne için? Bir de
likanlı, Mükerrem gibi, va.kışıklı. 
7.engin, malumath, kibar olsuı•. 

herkes ona kızını vermeğe can at· 
aın, o da gidip kendisine soğu!< 

Dün geceki yangın 
Dün gece saat yirmi dördt- doğ

ru Aynalıçetmede Süruri yoko· 

tunda Vasilakinin oturduğu .".part 
manın üçüncü katından yangın 

çıkmış, kaplamalar yandığt halde 
söndürülroüttür. 

duran birine gönül versin, ~cpct 
kadınköy 3 

lensin. Necdete gelince: Mükeı
rem fU fikirdeydi: 

- Bedriye, Necdetten çok da
ha yüksek kimselere yü?: verme 
di. 

- Hat·: .. 1 var, Mükerrem, b: 
liyorum. Canım, hepimiz bu kadı 
na hafif tertip tutkun değil mi 
yiz? Bazımız ağır tertip .. 

Mükerrem ellerini protesto mi\· 
kamında kaldırarak: 

- Ben değil, dostum, hen de 
ğil, dedi. Onun, pe§İsıra toluya· 
dizi dizi köleleri var. Ben, ket• 
di hesabıma, kepaze olmak ist~ 

mem .. Ben, ilmikten kurtuldunı 
artık benden geçti. Sizler başını 
zın çaresine bakın. 

(Arkası r·ar) 
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OIJnldJ kıanun hiUdaaaı: 
Dük Ferdinand aayfiden 

Paristekl konatına dönmilf • 
tU. Hizmetçisi, eayfiyede l -
ken konata plip toplanan 
mektuplannı bir tepeide ken
disine getlrdL Bu mektuplar
dan bir tanesi Dükü alikadar 
etti. 

Ressam Marter Drolling 
imzasını taşıyaıı bu mektup -
ta Düke yüksek fiyatle bir 
tablo satılmak isteniyor ve bu 
paranın da (Unutmıyan Dağ 
adamlan) cemiyetine Kralın 

katil utrunda sarfedileceti 
bildiriliyordu. Dtik yaverini 
bu işi tahkike memur etti. Ve 
böyle bir cemiyet olduğu 

meydana çıktı. Birçok adam
lar da tevkif edildi. Bu esna
da ikinci bir mektupta Mar • 
ter Drolling Dikil evine çalı· 
rıyordu. Dük, yaveri ile ta -
yln edilen satten evvel ıtttL 
.Ressam ile konupyorlar. 

· -2-
ihtiyar ressam hiddetle cevap ver

di: 
- Unvanı ne olursa olsun, müsa

adenizle ben kendisine nasıl istersem 
öyle hitap ederim: Peki siz kimsiniz 
Mösye? 

Dük, arkadaşının şaşkınlığını bir 
saniye zevkle seyrettikten sonra res
sama döndü: 

- Müsaadenizle kendisini size ta
nıtayım Mösyö Drolling dedi. Yave • 
rim Birinci Mülbm Mösyi Yefrar. 

Drolling baştan savma bir selim 
f l:l dl~&tm onrn: 

- Sizi tanımıyorum mösyö, ve ne 
sizi, nede size benzlyenlerl tanımak 
arzusunda deftum. Sizi davet etme • 
miştim; evime kabul etmekte ll'ıam 
görmiyorum. LQtfen bizi yalnız bıra· 
kuuz, dedi. 

Kral hanedanınııı difer birçok a • 
DSJ gibi, Dük de Adeta maiyetinin 
idaresi altında bulunuyordu. Fakat 
bu cebri vaziyeti takdir edemiyecek 
kadar akılsız olmadığından, malyetJ 
erkanından birisi müşkill bir vazlye -
te düştüğü zaman için için memnun 
olurdu. 

Ressam Drolling'in, asaletine 
mağrur ya vere yaptığı bu muamele 
Dükün o kadar hoşuna gitmişti ki, 
kahkaha koyvermemek için kendlnj 
güçlükle zaptedebildi. 

- Haydi azizim Yefrar, aşağı i -
nin de beni arabada bekleyin, dedi. 
Mösyö DroJJ~ evine, kimi mterse 
onu kabul etmekte serbesttir. 

Fel·kaHide canı sıkılan yaver, de -
rin bir reverans yaptıktan sonra çe
kildi gitti. 

Ressam kapının sürgüsünü kapar
ken, Dük, atölyeyi seyrediyordu. A -
tölyede birkaç boş şövalye, dıvarlar • 
da bir iki tane müphem eskisi, öteye 
beriye atılmıt, doJsplann, sandıkla • 
rın, koltukların üzerine fırlatılmış 
eski elbiseler. Burada her py tozlu 
ve pisti Hiç bir tarafta bir tabloya 
benzer bir şey görülmiyordu. 

Mösyö Grolling, deri bir koltafu, 
üzerindeki eski püsküyil aldıktan 

son~ Dükün önfine getirerek mera
simperver bir tavırla: 

- Lutf en oturmanızı rica ederim. 
dedi. 

Bu komedyeyl sonuna kadar oy • 
namaia azmetmiş olan Dük: 

- Rica ederim, evveJA. siz otaru · 
naz, diye cevap verdi. 

Ressam oturmadı. 
- Hayır ben kendi evimdeyim, siz 

benim misafirimsiniz. 
DUk koltuğa oturdu. 
DroJJing, bityilk bir dolabın kapa

ğını açtı, içinden, nefis oymalı bllltlr 
bir Venedik sürahisi ve iki bardak 
çıkardı. 

- Nadiren misafir kabul ederim 
Mösy8 OrJean, bu nadir misafirleri
me de bir bardak Bordo şarabı ikram 
etmek mutadımdır. Lfatfen i$iniz. Ba~ 

Çeviren: H. V aroğlu 
Yatsı nımuı tı.u Vl.:i:5 
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!04 to3 banızın sarayındaki aof r8Bında ban • Yılın kalan ııDnlerl dan daha stızel prap bulamazeınız. ,._ ____________ _. 

Bardaktan doldurdu, bir tanesini - .. -----------.__. 
Düke uzattı. Sonra kendi kadehini 1 R A O Y O 1 
kaldırarak okşadı ve şarabını yudum 1.-..!1-----------..ı1.-.1 

BugUn yudum lçtL • 
Dük prabın fevkallde nefis ol • Z HAZiRAN PAZAR 

dutunu tasdike mecbur kaldı. 
Drolling kadehten tekrar doldu • lSTANBUL: 
k Dük ·· ba ı d 18 Dans musikisi, (Plik) 18,30: 

rur en soze ' a ı. Jimnastik Bayan Azade Tarcan, 18, 
- Mösyö Drolling, beni, tablola • 50: Muhtelif pliklar. 19,30: Haber • 

rınızdan bir kaç tanesini satmak için ler. 19,40: Mayestro Goldenberg ida
davet etmiştiniz. Resimlerinizin tar • resinde koro heyeti 20: Ziraat Ba • 
zını (Liivr) müzesindeki (Mutfak da· kanlıjı namına konferans. 20.30: lki 

d bili piyano (caz konseri) Ştrobel ve 
hill) tablonuz an yorum. Malll 20.50: Bayan Nimet Vahit (şan 

- O tabloya sördtınb jlemek, na- piyano ile) 21,15: Son haberler ve 
sıl buldunuz? borsalar. 21.30: Radyo orkestrası. 

_ Çok stızel, pk mtikemmel bir 22: Radyo caz n tango orkestrası ve 
eser, hlsıledllerek yapslllllf bir resim. Çadırcı Cpn). 

Bu sözler DroUlna'la berinde Dil· 823 Khz. BUKREŞ, 36' m. 
kUn beklecllilnden lrilsbiitiln başka 12: Kilise konseri. 12.30: Hafif 
bir tesir yaptı. İhtiyar, iskemlesinde, radyo orkestrasL - Sözler. 13.35: 
arkaya dotnı yaslanarak elerini be- Plik. H.15: Duyumlar. 14,40: PIAk. Bin bir hatsra ya9amıt brlhf ~ınar ••• 
-"- A"lannın arasından we..ırdi ve: l 7: Köylü proıramL l7.35: Aaker Dll· ~,::~ı ·ı 
J- ~ e ~· ııkaar, 19; Duyumlar. 19,15: Asker Koz~ cçı er sarayı hümavun 

- Göriiyoram ki, san'attan hiç, mızıkaamın devamı. 20: Sözler 20.20: SU Y.Olcularmm amir ve zabitidir. 
amma hiç bir şey anlamıyorsunuz, PIAk. 20,45: Sözler. 21: Leharnı -
'dedL O söylediğiniz tablo hakikatte "Veuve joyease" operetinden sahne • Sarayı hümayun SU yolla:-::..:.ı '1 -
ehemmiyetsiz, ifadesiz velhasıl açık· ler. 22= Spor. 22.10: Operet par~la • miratı bunların nezareti ve evkaf 

nna devam. 23: Duyumlar. 23.15: 
çası kötü bir eserdir. Gerçi iyi boyan- Plik. 23.45: Ecnebi •dillerde duyum • daresinin alt tarafında olan mey-
mıştır. lar. dandaki kasrı hümayuna muha7· 

FaRat bunun san'atla biç bir mU - 170.:: Khz. MOSKOVA 17'u m. ka .., "'* - 1'§1- kalfa yerindeki harem· 
nasebeti yok. Yalnız gtll rengi kava- 17.30: Konser. 18.30: Musiki" ve 

kab-..:• da b" hümayun kapISDUn nigehbam ve nozla, sebze wuann ıraz on şarkı (Ukranya havaları). 19.30: 
üçüncü LUi eseri vardır. Ondan dola- Dans ve hafif musiki. 21: Senfonik muhafrzlandır. Sarayı hümayur 
YI- konser. 22: Almanca yayım. 23.05: tamirat ve ambanda bunların tah-

Diik Hayretle sordu: İngilizce. 24.05: Almanca. tı nezaretlerinde iken sebebi sa -
_Ne eseri vardır dediniz PARlS KISA DALGALAR: bibi tahkikine zafervab olunama-
- On üçüncü Lüi eseri. Fakat 6: (25.60 m). Plak. 6.45: Duyum • ...; 

cüz'i pek cüz'L o tablo ilk tecrübele- Jar. 13: <19•68 m.): Duyumlar. 13.30: yan bir husustan dolayı Sult.an 
Konser nakli. 14.30: lnsilizce duyum· 

rimden biridir, Adeta bir emekleme. Jar _ Sizler. 15: Ekonomik ve soy • Mehmet Ham rabi asn alisinde bu 
O sttpritntilnUn hotunuza litmlt ol • sal balılsler 15.30: Böle. 18: (25.2am). ocak külliyen il~ olwıdukta ol -
muma pek mttteeMlflm. 18: Parla rady0811llclan nakil ~·· • va.kit ambar pıe~ ~~J.rlnıe-

Dti.k bq garip ihtiyarın karşısında ser). 20: Duyumlar. 21!30: Konser "rı nezaretine verilmış· ve Sultan 
diplomatlık yoluna upmanm fayda naklL 23.30: Sözler. 
nrmiyeceilnl anladı. 904 Khz. HAMBURG 332 m. Süleyman Hanı sani ere ocağı mez.. 

_Size, nezaketen yalan alyleme- 20.40: Spor. 20.55: Hava r&JtDru. kar nizamı sabıkı ile iade ve kü -
te mecbur olduhm için beni mazur 21: "Tiyatroya veda,, adlı prkılı ~ şat olunmuş ise de fakat ambarı 
görmenizi rica ederim Möeyl Drol • yun. 2.3: Duyumlar. 23.30: At sporu. mezkftr oc$ iade ve ilhak olun-
llnı, dedL Dotrusnu isterseniz mev- 2".35: Dans. mayarak kemak!n Şehreminleri -
zuubahls tabloyu katiyyen görmeclim. nin nezaretinde kalmış, muahha -
Ve binaenaleyh, tablonun fyflfti r-e- B o R s A ~ ren Darpanei amire nezaretine 
veya f enahğı hakkında bir hüküm verilerek elhaletü haza burada 
verecek vaziyette delilim. San'at if • ( Hizılannda yıldız işareti olanlar Gıc· 
lerinde de vukufum, şaraba olan vu- inde ı 6-935 de muamele görenler· karargir olmuştur.,, ~ • aa ~ ~ 
kutumdan daha azdır. Bak, şarabı • dir.] Rakamlar kapanış fiatlanoı ~sterir 
nız cidd~n· nefis! 

ihtiyar, bardakları bir daha dol • rtukut (Satl•) 

• • • 
Kozbekçiler kırk kiti idi. Fa • 

tih kunmunda her neferin on ku-
dur<fu. 

- İçiniz, içiniz, MÖSYÖ Orlean. 
Ya! Demek ki, tablomu görmediihıiz 
halde yalandan methettiniz öyle mi? 

Sürahiyi elinden bırakarak başım 
saJJadı ve yüzünde tarife sıfmaz bir 
istihfaf bellrdL 

- Yazık! Dedi, ayıp! Kral hane· 
danına mensup oldujanaz nUil da 
belli! 

Diik sıkllmafa başlamıştı. Koltu
funda kımıldadı, şarabım yudum yu
dum içti ve: 

- Şimdi artık işten bahsedebili • 
riz Mösyö Drollinı, aedi. burada tab
loya benzer bir şey göremiyorum. 

- Birer birer hepsini göreceksl • 
nlz, Mösyö Orlean. Tablolar şu para
vananın arkasında. 

Dtlk ayafa kalktı, ressam, sözüne 
devam ederek: 

- Otanın, dedi. Evvela size, bu 
tablolann, aileniz ve sizin pbsmız i~ 
çin ne noktadan kıymetli olduğunu 
izah edeyim. 

•Dük, sUktlnetle yerine oturdu. 

• Londra 
* NeYyork 
• Parfs 
• Mlllno 
ı Brüksel 
• Atlnı 
• Ceııene 
• Sofyı 
• Amıterdam 
• Prıı 
* ~tok1ıotm 

fıi3, -
126. -
168. ~o 
iOt, -

82, -
~4. -

E08 ·-
!4, -
n.-
98.-
aı. --

* Vlyaaı ta. -
* Madrlr !6 -
* Bertin 43, -
• VlflO'fl 'l5, -
• B11dapeşk ~4. -
• Büireş (6, -
• Belgrat !14, -
* Yotebamı 33, -
* Altın 938. -
* Mecidiye 48. SO 1 
•Banknot !30, -

ruf rikibiye ve ayrıca tayinatı var
dı. Somadan tebdil kahveciba • 
ıılıiı ve 19hu.delerin kahveciba • 
ıılıklarım yapmaia baıladıktan 
sonra vaziyetleri daha iyiletmifti. 

Bu ocak 1144 yılında birinci 
Mallmut ta.ununda büabütün par· 
ladı. Buradan yetiterek sadrazam Çekler (kap.••· 18) 

• Londra 6~- • Stokhlm 8.1116 olan Panclul Aireç C>.man Pqa, 
• Ne•yort 0.97- * Viyana 4.235 ıadrazamlığı esnasında ocaia bir· 
.,. Pırls 12.06- • Mıdrlt · s.st46 çok hediyeler yaptı, ki bu yüzden 
• Mlltao 9.6747 • Berlla 1,9~78 1 * Brüksel 4.63lS • Vırşo•ı 4,2160 oranın varidatı ile geçinen er, a • 
• Atin• sut- • Budapeşte 4.4970 deta zenıainleıtiler. 
* Cenevre 2.4660 • Bllkreş 78,7787 
• Sofya 64,tt36 • Belgrat :\5.t5!6 Kozbekçiler kendilerine mali • 
• Amsterdam 1.1786 • Yotohamı 'l.7?91 ... kıyafetlerle sezerlerdi. Deve 

i=•=Pr='='==='9=,o=7t=5~•~M~osk=ov=a=='08=7=.7=~~11 tüylü kül&b siyerler, arkalarına 
E S H A M zeytuni renkte dolama çuha abr • =-=========;;;===========m j iş Bıukas• 9.N- Tramvay ıı9,- lar, bellerine kapağı ınma ifleme-

•A11ıdolu 114.75 • Çimento a. 9.80 li aiyah çuha kemer kufamrlardı. 
Reji 2.3S Onyon Def. -. • · 
sır. Hayriye ıs.- ~art Det -.- Kozbekçiler ocağı Boyabatlı 

•MerkezBallkuı sus Balya -.- lbrahim alanın Kozbekçi batlı· 
u. Slgoru -,oo Sark m. ec:zt -.-
Romontl s,50 Telefon -.- ğından ıonra kapablmq, t;urada· 

Ressam: 
- İnanınız ki, size müracaatim ıı==='•=t=l=k=r=a=z=la=r===ta=h=v=ll=lerm;ı;:=-! 

ki bekçiler batka yerlere veril • 
mitlerdi. 

Madagaıgar adalarında bu alav 
lar iman meyvaaı verir, Biz bura" 
da bunu anlatacak değiliz. Y alnı• 
Osmanlı tarihinde fazla iman asıl
dığından adma "Şecerei Vakvak,. 
diye adlanan müzenin önündeki 
çmar değildir. Bu çınar, timdi Al
man çeımeainin bulunduğu yerİll 
biraz ileriıinde idi. 

Bu meydanı anlatırken bu a " 
ğaç hakkında malUınat verecefis
Burada yeri gelmitken kısaca izah 
edelim. Bu afaçta, idam edilece1' 
olanların saçlarından buraya 
asılmaları yüzünden bu ad veril ' 
mitti. Rivayet tudur: Bu afacJ 
yok etm~k çare1erl aramnq, itil 
nun için de ilkance ağaca göicf el' 
direrek kurutmak 10nra yerinde' 
kemıek dütünülmii! . . Bunun ide" 
rine alaca "nuar,, edecek biri ... 
ranıp bulunmut, adam gözleri 
bağlı olarak buraya getirilmit .ı 
ağacm yanında gözü açılmq a , 
dam alacı görür görmez: 

-Aman. Bu ne büyük aiaç, di
ye hayret içinde kalmq, bi~ 
aün sonra da ağaç kurumU'f. 
AYAIR1N1 = ASKERi MOZt 

llk Bizans tehrinin bulunduil' 
tepede kurulmut olan Ayairini kİ" 
li.esi dördüncü yüz yılda b~ 
Koıtantin tarafından kurulmut .. 
tur. Ayaaofyayı anlatırken yaznııf 
olduğumuz gibi mqhur Nika ib ' 
tililinde burası da yanmıftı. 

Bundan sonra imparator Jüt' 
tinyen tekrar yapbrmıt ve aeki ' 
zinci yüz yılda kuvetli bir zelze~ 
den sonra tekrar harap olmQ!tul'' 
Bundan 10nra imparator üıçüneil 
Leon tarafından tamir edilmiftİt• 

_... '(Arkaaı var) 
.A ç 

~--YEnı __ ... 
ANADOLU 

KUtUphaneal • 

Kadıkly • Altıyolalzı 

Dün fJe Tarın 
KUlllyatı 

l'akıt /Veşrig!J,tı 
nın ••ht yeridir. 

bir tesadüf eserinden ibaret detfldir. lf.1933TlrkBor. ı ~8.70 Elıttrtıı 

dedi. Bu müracaatı yapmadan evvel r· . . il i6,0S Tramny 11,70 
-.-

Müzenin önündeki ihtiyar çı - 1••----------111111"' 
uzun uzadıya düşündüm. Sizi temin • . • 111 26.75 Rıhtım 17,00 

ederim ki, tablolanmın Orlean _ lstıtruıDıhın.ı H .25 • Anadolu • 43,-
•ıtrıut lltttruı 94. - * .Alladol11 ıı 41,

Barbon - Valaa ailesi kadar a1-1r !1:- 19t8 A M ıo, - Aaadola nı 51,50 
bir ailenin mtiktesep malı olacağını Sıvas-F.rıunım 9~.- •\tl•essl1 A. ~ı. so 
düşünmek beni fena halde üzüyor. llliiiiiiiıii&iiiiiiiiiiiiiiimii&~iiii;i;aiiıİiiii;;i;;iiiiiii;;i;I __ , 

wwwı Fakat ne yapalım ki, en hararetli a~ ==• 
matlrler bile, bu tablolanma Orlean· karmıı olmak için, belki de reddet • 
lana vereceği parayı veremez- Bu mem. Fakat sizin için mesele öyle de· 
nokta ehemmlyetlf dfr. Başka bir kim· ğiJ. Siz benim istediğim fiyatı verme
senin bu tablolar için bana teklif e • ğe mecbursunuz. 
de bileceği fiyatı, ta~lolan elden çı • 1 · " 1119-: ( Arkaaı var). 

narın tarihi bu kadar değildir. Bu-
rada yüzlerce kitinin bqlan ke • 
ıilmit, ihtiyar çmann gövdesi in • 
tan kam ile bealenmifti. Bazı ta • 
rihler, bu aiaç için Şeceri Vak • 
vak da demit1erdi. Şeceri Vakvak 
maltlm olduju üzere binbirgece 
muallanna giren bir efsanedir. A
rapça Elfüleyletin veleyle'nin "Ce 
zirei Vakvak,, di;re adlandırdıjı 

~---Hilmi Ziya __ _,_, 

ARiSTO 
METAFiZiK 

Birinci Kitap 
Fiatı 40 Kuruş. 

V AKIT Matbaası İstanbul 
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Fransız kabinesi niha
yet kuruldu 

...-.ıııınn1111111-ııınııınıılfllll"'llltam"""'''''''" , 

Pariı, 1 (A.A.) - Ba., Bouia
~ l&&t 11 de Elyaee aarayına ıi· 
treJc kabinenin listesini Reisi -
~ura vermiıtir. Hüldimet Salı 
liİlaii parlimentonun iııüne çıka -
~. 

Bay BouillGDI saylav Bay 
:::ıin Bouillona DeYlet Bakan
• teklif etmifae de S.1 Frank
~' ~lon uluaal Jı,irllk .,olan -
~ •Yatma deYam edec:eiini 
"ıli1erek lnuıu kabul etmemit • 
tir. 

Paria, 1 (A.A.) - Bay Bouia • 
,.._ bütün Cumuriyetçiler arum
::.::_niı bir temerküz kabines; 

yı batansuttır: 
lqbebn Ye iç Bakanı: Bouia

-._ (Batıoııı ayJay). 
De.let Babnlan: Caillaus (sol 
~krat aenatar). 

Herriot (Radikal soıyaliat 
ll)lav). 

Marin: (Cumuriyetçi federu • 
~an aylav). , 

Mantaf Petaia (Parlimento 
dıtınctan). 

Dıı Bakanı: Laval (Balımız 
.._tör). 

?üze •kanı: Pemot (Cumu "' 
tİJetçi federasyonundan saylav). 

Sü Bakanı: General Maurin 
<Parlimento dıımclan). 

Parlimento balmnmdan Bouia
son ka.bineıi de •talı Yakan F~ 
din kabineıinin ilk kurulduiu va
kit dayandıiı çokluia dayanacak
tır. 

Söylendiiine ıöre, Bay Bouia
son ela Salı aünü Parlimentodan 
Flindin tarafından istenilip de 
reddedilen ayni salibiyetleri İl -
tiyecektir. 

Oyların toplanmumdan sonra 
parlimento azad edilecek ve hü
kemet de batlıca it olarak fran • 
ım ko~la .uir&facaJmr. 
PEnT JOURNAL'.,. iDARE. 

HANESi BASILDI 

Paria, t (A.A.) - Dün Pol, 
Speküliıyon manevralaniu orta • 
ya çıkarmak için birçok bukmlar 
ve arqtırmalar yapmlfbr. 

Polis francın delerden 
dütüriilmesi için kllYYetli bir aa -
ftf açtlllf olan "Petit Journal,, · 
ıazeteıinin idarehanesini bumıt
br. 

8a ıueteoiıı direktörü yudı
iı bir bildiriide, çek defterini Ye 
bankadaki heaaplanm polise ver
ditini Ye ne kendi adına ve ne de 
batkHının hesabına hiçbir yaban
cı döviz almamıt olclujunu bildir
mektedir. 

Bir tefsir, yahut 
bir • 

nızamname 

ister! 
Genel tatiller hakkındaki yeni 

kanunun 4 üncü maddesi cumar • 
te8i gtinü on üçten geceyarmna 
kadar olan müddette hafta tatili 
kanunu hükümleri dıtında kalan 
yerleri töyle gösterir: 

"Halkın yemesi, içmesi, giyin • 
mest gibi zaruri ihtiyaçlarile ala
kab alqverif dtlkkln ve mağaza -
lar.,, 

Ba türlü dllkkln ·ve matazala· 
nn cumartesi dnll öfleden sonra 
.tatil yapmaları kendi bilecekleri 
şeydir. 

Fakat turadaki gibi, aibinin ar
dından gelen razurl ihtiyaç keli -
me ve terkipleri, dünkü tatbiklere 
bakılırsa bir tefsir veya bir ni • 
zamname iatemektedir. 

Faraza bir kundura maiazası 
açık olacak da bir eskici kapata • 
cak mı1 

Diin birtakım taraf taraf "Sen 
kapataaksın !,, diyen belediye me
marlanndan sonra "ha11r, sen a • 
çabilirain !,, diyen belediye me • 
mutlan olmuıtur. Bunlan mazur 
sörtlrUz; bqlangıçta bir kanflk· 
lık olacaktır. Bu clurulur. Ancak, 
ne "gibi,, nln, "ne zaruri ihtiyaç" 
ın çerçevesini tamamile çizmek be· 
Jediyelerin kendisine bırakılamaz. 
Her yerde bqka ttirlfi tatbik olu· 
nur. 

Buna çabucak ya bir tefsir ka
ran ile, yahut bir nizamname ile 
cevap vermelidir. 

~ ~,.,,. Liranı: Pietri (aol 
_-.....un.,etçi •'JlaY). General De

BORSADA F AALIYET ... ı ............................. .. 

"'- Parl&meato d11mdan). 
ı"4Cim. Bakanı: Launnt EJD&c, 

Deierler boraaı, kabine huh • 
1::,--- 101yaliat saylav. Finant ranmın çabucaktan çözüleceii u-
~ı. Palmade (Radikal 109Ja.; mudu ile, büyük bir faaliyet ıös • 
".'111.aaylay.) 

kültür Bakanı: Rouıtan (Ra • termiıtir. 

rm!~~i•, l - 31 tarihli bona da- . 300,000 bin ölü 
· ve yaralı var! 

_... (Ustyanı 1. ind sa)'lfada) 

Hafta tatilinde 
yeni şekil 

_.- <U•tyanı L ind sa11fada) 

Pazar lfÜDÜ (bupn) ise bütün 
diiJclcin, maiazalar tamamen ka
palı bulunacaktır. Yalnız. eTYel 
ce cuma ıünu açan dükkan!ar, lo
kantalar açık bulunacaktır. 

Dün belediyenin karart bütün 
ıube müdürlerine bildiri~''· bu • 
nun üzerine zabıtai beled~ve me · 
murlan mıntakalarJndaki büro, 
yazıhane, imalathaneleri Jcapa~· 

lll'lllltlardır. Bu arada b9.:11 me
murlar kapalı ça11ıdaki birçok 
dükkinlann da kapamalan lizım 
geldiiini bildirmitlerrlir. kitapçı· 
lar ve bazı müeııeaeler tereddü • 
de dütmüılerae de öile:len tonra 
daireler kapalı bulundutu için 
malGınat alamamıtlardır. 

Halıyerlerintle 

Bir onan gaze
tesinin tahminleri 

_.. ( Ustyaıu L inci sa11fada) 

"Yunan Bahriye Bakanmm be
yanatında en çok ehemmiyetli o • 
lan ve Balkanlardan batka ~
te de akiıler uyandıran nokta, 
Türk - Yunan doıtlujunu Türk 
Yunan donanmaları aruında 
miifterek manevralar yapılması • 
na kadar yaymaaı ve ileriletmeai • 
dir. 

Yunan Bahriye Bakanının bu 
sözleri, tabii olarak akiıler uyan
dırmıflır. Bu fikrin tahakkuku, 
Balkanlarda batka çalıf1Da birlik· 
lerine de yol açacak bir durum do
ğuracaktır. 

Türk ye Yunan donanmalan, 
•erek semi Ye ıerek harp kuvve
ti itibarile ayni derecede bulunu· 
yorlar. ( !) 

Bütün reami daireler gibi, ad· Yalnn Yavuz ile Averof ara• 
liye dairesinin kapıları da dün aa- ıında birfark vardır. Yavuz zırh• 
at on üçte kapanmııtır. lıaı, kendisini hemen hemen yeni-

Hakyerleri, dün sabahtan aaal l91tiren ton tamirden ıonra saat • 
on üçe kadar sabah liıteaicde ya• te ehemmiyetli bir ıür'atle seyre· 
zılı bütün davalan bitirmişlerdir. debileceii halde bizim Averof 
Hakyerlerinden buılanoda liı- kruvazörümüz 22 milden yukarı 
tede öileclen sonraya yazı!mıı o- bir ıür'atle aeyredememektfllir. 
lan ve taraflan tamamiyle ,elmi, Bundan batka AveTof, gerek to • 
olan birkaç davaya da balamı, naj ve gerek top itibarile de Ya • 
bunlar karara bail•nmqtn. YUZdan ataildır. Yunan donan • 

Dün ötleden sonraki .,. bu • maaı küçük gemi itibarile IOll ah • 
günkü davalara ıelince, hAJcyer • nan dört torpido muhribinden son
lerinde yann, bunlara neden ey • ra Türk clonanmaamclan daha ÜI• 

ı k nulduklan günlerde ba • tün olmaıa hile ayni kuvvettedir. 
~ı:.;ıima dair birer za1>rt tu • Fakat Yunan Bahriye Nezareti, 
tulacak, esbabı mucibelef yazı - y ~an ~larm~ .müdafaaaında 
1 ___ ,_ b • b" min aabih bır kale sıbı laıllanacaiı 
aaçaa ve epııne uysun ırer .- . 
konulacaktır. Buıünlere ıöre de Klik!t zırhı .. ~ tamire ve yeni iki 
yeniden tebliiat yapılacak. dava · torpı.do muhnbı Y~ia karar 
cılar dava edilenler ve t~hitler verdıkten sonra Yunan fıloau, tay
yeniden çaiırdacaktır. yareıi ve Türk donanmaaile bir. 

'IOl'Jaliat sa-' ay). Ethamm kamuu, dikkat de -

71 ir i1er -~-.-.rt••-----....... , •d•ikıal_.ao.ı~y~a~liat_.aa•y•l•a~Yı•)-... .-~~r~an~ı·ız~uP.u~aa~~o~~a~:ayncaa-

mali ıarbi,, ıinde yüz kilometre 
kadar öteıinde, önemli bir ımır ..... 
tehri büsbütün harap olmQftur. 

.. likte Türk - Yunan sahil.terini 
Davaların bilbaıaa çabuk ıo • miidaf- ecleWlecek birklnTel .. 

rnCcw1t1 _...it • ., :a 1"1 aa .. 1~ 
M.. ranılmaktadır. Duyulur derecede uatemleke bakanı: Rollin: 

(Merkez Camuriyetçi .. .,Jay). fiikaeldikten sonra, bunlar piya -
1 D-1__ sa sonunda biraz ıerilemitlerdir. 
f ~ (Frouoarcl (Birle · b 

~ aoayaliıt sayla•) Te~ ba • Bununla beraben kazançlar, a -
""QJ: Perfetti (Radikal ..,.,Uiat bn sayılır aibidir. 
1&1Jay). GAZETELER NE DiYOR? 

Ziraat Bak•nu Roy (Sol de • Paria, 1 (A.A.) - Gazeteler, 
ibloktat aenatir). Bouiaaen ka'ltineaiai i7i karıda • 

S ı makta ve BatMlmmn bütün par -
._.._ •i ık Bakam: Lafont (Birle- tilerde dottları olduiunu -zmak-
.._ IOqalİlt sayla.;.). , -

p tadırlar. . 
(iL .. °* •• telpaf ' B. Manclel: Petit Pariıien ıazeteai: 
~uwz aayJay). · • • 

r .... ~erka Cumuri-• .. i aaylay B. "Çabuk, açık ve ıyı lf siren 
~ 1~ Bay Bouieeonu tebrik etmektedir. 
k . Bql.bnlık miiltetarlı • Bu _,.._.... 1enı· kabiaenin, "franı. .._ taJin eclilmiftir. __ ... _, 

-. il korama,, kabineai oldujunu ft 
1_ nOrmanclie,, Tranaatlantiii i· iL- • .. daf d 
._ Metıorka ı;...:.. olan T"ICU'eti bütia ti ....,. onu mu aa e e-

•--s celiai .,....aktacbr. 
e halrınr Bay Bertaad Nev- Jouraal, yeni kabinede para • 
~ dindükten 1011ra deiitti- nm kıymetten dütüriilmeaini isti· 

ir. yen hiçbir üye bulmimadıimı ba-
y eni hükumet franrı tırlabn._cltr. 

koruyacak 
.,aria, 1 (A.A.) - Boİullon 

t~ada üçüncü Cuanıriyet Jm' -
~. iaci .. ba parll
~UD deneainde de clOka • 
'""--q lıai,inec1ir. 

l ~ üçü senatör, 14 
a..~~~· Ye içti de aiel hakandır. 
~an 9 u.Flanclia laımne
~ de hakandı. Bakanlardan ü-

PIOllard, Perfetti Ye Laf~ati 
~'-fadır ki, kabineye iniyor • 

• 

Muhafız Gücü kuruluıu 
gününü kutluladı 

Ankara, 1 (A.A.) - Mubah.. 
ıücü her yıl olduiu pbi bu yıl cl. 
1mra1ut siinü olan 1 Huiram tö
renle lmtlulamıttır. Onler\nde mü· 
sika olduiu halde Gidin bütü" 
ıpor ıubeleriaden mütefekldl b:r 
kafile ..m;a caddelerini' dolqa • 
rak Zafer abideeine ıelmitler Vf' 

çelenk koyarak hep birlikte er 
ıenlik martım tiylemiflerdır • 

Bundan IODI'& muhafızıücü 
apcm:ulan ICamulaJ yohi~la Güc 
cluratma dlmnütlerclir. 

Bu ,.ı dlnlmü münaaebetiyl~ 
Glç Jmraimda yapılan topiantıda 
tlO 78 yalan tli•etli hasır hafun. 
Dil " kendilerine cloadanna, li· 
monata, puta ikram edilmifth'. 
Gece de Şehir bahçeeinde ıporcu· 
lara bir filen YerİJmqtir. 

Kuetta, 1 (A.A.) - Son yarı 
resmi oranlara ıöre, dünkü zelze
lede 30.000 kiti yaralanmıt ve öl
müttür. 

BELOCISTAN HA.IaCINDA 
MALOMAT . 

Belüdatan Aayanm cenubunda 
ve lran ile Hindistan arumcladır. 
Arazinin büyük bir kı•11 yiibek 
daibktır. YalDD ıarp uhili düz 
Ye alçaldJr. Datlarm en bü.,üiü 
Hindiatan bucluclu boJ.1IDC& timal· 
den cenuba uzanan "Hale,, nlai

deği cuma günü görülecektir. Di· .. • 
i leri de daha ıonraki günlere da. T urk ve Yunan donanmaıınm 
.. =.lacaktır. Dan listelerinin mü· birlikte çallflllalan tahakkuk e • 
1 "t luıu niabetinde aradaki min- del'M, bu birlikte çahpna Türk -
sal 0 ' •- y __ L!IJerin • üd f 
1 elen de istifade olunacaktır. unaıı wıu mm a uı yo • 
~ecek cumartesi öileden sonra· lunda mütterek mantm'&lar yapı• 
ya" pazar aüaüne bırald.mıı o. labilir. 
lan davalar için de, bu 19\de ıöre Ba manevralara YaYUZ, Ave • 
hareket edilecektir. rof kruvaaörlerile iki donanma • 

Dün öğleden sonra davaıı o • nın yeni mubripleri, tahtelbahir • 
lanlardan adliye dairesine gelen . leri, ve büyük bir rol oynayan lıa
lere, kapıda bu yolda izahat veril· va kuvvetleri ittirak edeceklerdir. 

Manevralar belki de Adalar • 
mittir. &:Umizinde Midilli aduile Anado-

Olıallarda . 

leeidir. Bundan bqka 'memleket Dün bütün okullarda imtdlan· 
içinde birço'k dallar vardır. En lar saat on üçten sonra tati~ eclile-

lu aahilleri anamda iki filo 1m • 
mandamınn nezaret altında yap .. 
lacaktır. ı 

'Jiibeklerinin irtifaı 200 metredir. rek batb süne bıralrılmlfbr. iki donanmanm biribirine ,.. • 
Sahile yakın ç•nmr püsküren bür- Pazar lfÜDÜ yapılacak imtihan kmlqmuı yunan manevra filo • · 
kinlar vardır. Belüci9tan dağlan luı cuma ıüaiine alınmanuttır. ıunun Anadolu sahillerini ziya. 
ıarbe doinı ilerledikçe alçalır. Den proaramlarmda 7apıla · ret etmesi ile bqlıyacaktır. Elli 
Belüc:..--- hM- bü...::.ı. n-Ln· yok· cak deı"ı'tme yakında Ku"ttü"r Ba • 

- ..... u "7 7'-- aı kruvazörile Hidra aiatemincle iki 
tur. Havuı aruiıinin yiihekliği • kanlıiı tarafından teıpit edilerek muhrip, Leon ıiateminde üç muh· 
ne ıöre muhtelif ve mütenevvi • bütün okullara bildirilecekt?r. rip, üç denizaltı ıemiai ve bir de-
dir. Bazı daiJarmm tepeleri ae • V " .... , T arilelerintle niz bava filoaundan mürekkep Yu-
nenin büyük bir kwnmsla karla ---
iıtülüdür. V•pur tarifelerinde timdiye ka· nan manewa filoları, önümüzde. 

dar cuma ıüaü yapılan seferle... ki ayın ortalanna doğru, Akde • 
Memleketin ıarp ve cenup ta· bundan sonra pazar günleri yapı· nizde manevralara çıkacak, ondan 

rafları pek ııcaktır. Burası çöl ha· lacakbr. Cuma sünleri a!elidc. sonra lzmiri ziyaret ederek orada 
lincledir. Mümbit arazi azdır. Yük· pııler tarifesi tatbik o\uiaacak Türk halkı Ye. donanması tar&faı
eek yerlerin bqlıca mah.Wleri tır. dan kartılanacaktır. yunan filo • 
biıiclay, arpa, dandır. Alçak yer· Şirketi Hayriye de bu yeni tekit aunun lmairi ziyaretini bir Tüi-IC 
lerde İle pirinç, mısır' pamuk, tü· üzerine hazırladıjı tarif eyi dü" filosunun yaz mevaiminde, yahut 
tün yetiıir. Belüciatan abaliıi üç den itibaren tatmik etmişth·. sonbaharda Faleri J;iyaret etmesi 

miylona yakındır. Belücistanm ------------- .auretile karıılamaaı ihtimali ~ar• 
merkezi timali f&l'ki lmmmdaki ra önYermek (t91Yik) için pehli. dır. 
"Kellt,, • .-ı.....:.Jir. .. 1 • d bi d t 

,-uau van ruret enn en 10Dr& r e a Şunu açıkça söylemeliyiz ki, 
kOfUIU tertip etti. Dün yapılan bu hiç kimse, iki filonun birlikte ça • 
kotu çokheyecanlı oldu. Klüp İm· bflll&llDa kadar ..... cak bir aa • 
kin bulursa sonbahara da kotu mimiyeti beklemiyordu. Bu hadi· 
yapmak iateiindedir. ae, Elli mubuebeainin en belli

Adapazarı avcıları 
Aclapuan, 1 (A.A.) - Ada· 

puan Aftllar ldübü çalqmala • 
nnda bü'Jiik Y&rlıldar ıiatermek
ledir. 

Kıtın yaban domuzu saYqm • 
da çok iyi sonuçlar alan klüp •Ye 
menimi olmad·~ır-f an halkı ıpo. 

y olcaullulc içinde büyük Tar • batlı amillerinden birinin yunan 
bk ıöıteren avcılar klübii, üyele- donanmumm batında bulunma • 
rinin okuma ihtiyaçlarını da dü · sile daha büyük bir önem kaza • 
tünerek klübede bir kütüphane myor.,, 
açmayı kararlqtırmlfbr. ~ 
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n·· ~''"'"""'"~ un ve ~ it ~\ 
~~,,.\~ Yarın 
Neşriyatı 

• 3üncü • Seri tamamlandı . 
~ Abone Şartları: 1-

Birinci seri 10 kitap 
288aı pe,ın ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

838 kuruftur 

Salo 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. M. - 1. H. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, Borsa 
Muhlis Etem 75 Kr. 

Devlet ue ihtilôl 
Lenin - H. Rifat 75 Kr. 

Soayalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Rasin Külliyat 1 
A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

lıçi mıJı ilıtilali 
Lenin - H. Rifat 60 Kr. 

Ruhi hayatta IQfııur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

lalahana doğru 
P. Loti - 1. H. Alişan 100 Kr. 

J. Raain Külli)ah il 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
204U Petln ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

S04 kuru,tur 
GorioBaba 

Balzak - H. Rif at 100 Kr. 

'ı .. Deliliğin Prilıolojüi 
'" t-- Dr. • Rnrd - Dr. laze&llH ~ . 

ilkbahar Selleri 
Tiirgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Ef16erelı düğiimii 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rasin Külliyatı il 
H. Nazım 75 Kr. 

Samimi ıam:let 
~ 

Tolstoy- t. H. Alişan 50 Kr. 

ı.tatiatilı 
Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

Çocuk tlÜfÜrenler 
H. G. M. - t. F. Rasim 60 Kr. 

ilim oe F el•ele 
M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. 

Cemiyetin A.ılları 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

' 
Uçüncii seri 10 kitap , .... pefln ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 
- &32 kuruttur 

Yeni ilmi sihniyet 
....._ Bacherlard - H. Ziya 75 Kr • 

Hiilıiimdar millet 
....._ Ruael - G. Kemali 50 Kr. 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Baharin 

..... H. Rffat.. 50 Kr. 

Günün ilıtıMtli iflcri 
......_ Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

Çümluıriyetler 
l'-o-Kaonef on - H. Rüat 50 Kr. 

Tercümenin rolii 

-- H. Ziya Ulken 100 Kr. 

Deiififler 
.........__ Ovid - S. Z. AKT.A Y 75 Kr. 

Laokon 
.........__ Lesslng - S. Kemal 30 

Kapitalizmin Bularonı 
ıoı-!J. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 

SALAMBO 
........_, G. F. - J. H. Alişan 125 Kr. 

Müracaat yeri - V AKIT 
'-'•tl>aaaı - Ankara caddesi 

........._ ISTANBUL 

l 

. 

' 
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lstanbul !kinci lcra Memurlu- •---------••l 
ğundan: 

ipotekten dolayı paraya çevril
mesine karar verilen ve tamamı
na altı yüz elli lira kıymet takdir 
olunan Ayvamarayda korucu 
mahmut çelebi mahallesinde Ay-

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, Telefon: 22925 

111-----------------------Trabzon Yola 
AKSU Vapuru 4 Haziran 

SALI günü saat 20 de Rizeye 
kadar. 

vanaaray caddesinde eıki 29 ye
ni 25 numaralar ile murakkam ve 
üstünde odaları olan bir dükkan 
nın tamamı 2 - 7 - 935 Salı 
günü saat 14 deQ 16 ya dairemiz- .. ___________ .. 

de açık arttırma ile satılacaktır. Kiralık ve ıatılık yalı - bet 
Arttırma bedeli takdir edilen oda, mutfak, elektrik, su, kayık · 
kıymetin yüzde yetmit betini bul· hanesile gayet kulanışh ve ehven 
duiu takdirde mezktir gayri men- fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni • 
kul alıcıaı üstüne ihale olunacak - köy Ayanikola caddesi poliı ka· 
tır. Aks.i halde son artbranın ta. rakolu yakininde No. 185. Hane 
ahhüdü baki kalmak üzere arttır- karııımda manifaturacı bay lsaka 
ma on beş gün müddetle temdit müracaat. 
ve 17 - 7 - 935 Çarf&IDba gü - _____ D_i_t_ta_b_i-bi ____ _ 

nü saat 14 den 16 ya kadar gene 
dairemizde yapılacak olan açık NURi MEHMET 
arttırmaaında mezkur ıayri men- Beyoğlu Ağacami karııımda 

Bursa ıokak No 1 
kul en çok arttıran üstünde hıra- ------------
kılacaktır. Arttırmaya girmek iı -
tiyenler kıymeti mukadderenin 
ytlzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat meld\ıbunu vermeleri la
zımdır. Haklan tapuya kayıtlı ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı ıa· 
hiplerinin bu haklarını ve huıu -
siyle faiz ve masarif e dair olan 
iddialarım ilan tarihinden itiba -
ren yirmi gün içinde evrakı müs
biteleriyle birlikte dairemize bil
dirmelidirler. Aksi halde hakları 
tapuya kayıtlı olmıJ.anlar satı§ 

bedelinin paylqmaıına giremez -
ler. Birikmit bina, vakıf icaresi, 
tanzifiye ve tenviriyeden müte • 
vellit vergi mükellefiyetleri borç
luya aittir. Daha fazla maliimat 
almak istiyenler 8 - 7 - 935 
Pazartesi gününden itibaren dai -
mizde açık ve asılı bulundurula -
cak olan arttırma prtnamesiyle 
935-t 77 No.lı dosyasında mevcut 
ve mezkur gayri menkulün evsaf, 
meıaha ve aaireıini aöıterir va -
ziyet ve takdiri kıymet raporunu 
okuyup anhyabilecekleri ilin o • 
lunur. (7456) 

·-·· \ 

Ademi iktidar ve 
belgevşekliğinl, sinir zafiyetini 

giderir 
Her eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruştur. 
Adres Galata Posta kutul~u 1255 

1 
!at. Levazım Amlrli§i Satın 
Alma Komlayonu Ulnlar1 

460,000 kilo fırın odunu 13 -
Haziran - 1935 Pertembe günü 
saat 14,30 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 4370 
liradır. lıteklilerin şartnamesini 

ıörmek üzere her gün ve eksilt -
meye gireceklerin 327 lira 75 ku· 
ruıluk ilk teminatlariyle belli sa
atte Tophanede Satınalma ko -
misyonuna gelmeleri. 
• .(982) (2962) 

\"t • • • 
430,000 kilo Hamam odunu 

15 - Haziran - 1935 Cumarte
si günü saat 15 de açık eksiltme 
ile alınacaktır, Tahmin bedeli 
3956 liradır. isteklilerin prtna -
meaiıü sörmek 0-... her 8'lh .... 
eksiltmeye gireceklerin 296 lira 
70 kuruşluk ilk teminatlariyle 
belli saatte Tophanede Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

.(981) (2963) 

••• 
35000 kilo Beyaz peynir 8 -

Haziran - 935 Cumartesi günü 
Fatih Sulh 2 inci hukuk mah- aaat ıs de kapalı zarfla abnacak-

kemesi satrş memurluğundan: tır, Tahmin bedeli 14000 liradır. 
Hoarovituht ve Durik ve Nı - isteklilerin ıartnameıini görmek 

vartın §ayien mütuamf oldukla- üzere her gün öğleden evvel ve 
rı Samatyada Sancaktar Hayret - e1ailtmeye gireceklerin 1050 lira 
tin mhalleıinde etki Değirmen, ilk teminat makbuz veya mektup
yeni Teberder sokağında eıki 19 lariyle tekliflerini belli saatten 
ve 20, 21, 23, ve yeni 23 ve 25 No. bir saat evvel Tophanede Satınal
lı ve ahiren belediyece 15 No. ile ma komisyonuna vermeleri .(12848) 

terkim edilen 3240 lira kıymetin- • • • 
deki dükkanı havi bir bap hane Müteahhit nam ve hesabma 
izalei fUJU zmuımda açık arttır· 19000 kilo Bulgur 8 - Hazi -
ma suretiyle bat kitabet odasında ran - 935 Cumartesi günü saat 
8 - 7 - 935 tarihine tesadüfe- 14 de açık eksiltme ile alınacak
den Pazartesi günü saat 14 den tır, Tahmin bedeli 1805 liradır. 
16 ya kadar ve muhammen kıy· isteklilerin prtnameıini görmeli 
metin o/o 75 i bulmadığı takdir • üzere her (Ün ve eksiltmeye ıi -
de son arttıranm taahhüdü ba- recelderin 135 lira 38 kurutluk 
ki kalmak ptiyle 23 - ilk teminatlariyle belli saatte 
7 - 935 tarihine müaadif Tophanede Satmalma komisyo -
Salı günü gene ayni saatte ve ay- nuna gelmeleri. (2849) 
ni mahalde teraiti atiye dairesin
de satılacaktır. 

DIŞ DOKTORU 

ttbeyt Salt 
Fatih Karaıiimrük tramvay 

durafı, No. 4 

1 - Arttırmaya ittirak ede -
cekler muhammen kıymetin yüz. 
de 7,5 nisbetinde pey akçesi ver-
meye mecburdur. ·aıtt-•ı•rm_a_ne_t.ic·e-si_nd_e.ki-fa·r-ktan--v-e 

2 - lıbu gayri menkul üzerin- zarardan müfteri mesul olup ara
de müseccel ve ıayri müıeccel daki fark kendisinden bili.hüküm 
hak sahiplerinin tarihi ilindan iti- al----1 ..... _ • 

·~. l 
haren yirmi gün zarffnda vesika- 5 - Telliliye müıteriye ihale 
lariyle beraber meu.uriyetimize tarihine kadar olan vergi, beledi • 
müracaat ederek haklarını teıbit ye, evkaf borçları hissedarlara a· 
ettirmeleri, aksi takdirde ıayri 'tt' ı ır. . 
müseccel hak sahiplerin paylat • 6 - Şartname herkesin göre -
madan hariç bırakılacaklardır. bileceii surette açık olup fazla 

3 - Arttırma pefin para ile • malmnat almak istiyenlerin 935-
dir. 39 satıı No.siyle memuriyetimize 

4 - Bedeli ihalenin miyadmda l müracaat etmeleri ilan olunur. 
verilmemesinden dolayı J.apılan .(7469) 



- 12 - KUR UN 2 HAZİRAN 1935 

·--------------------·------------------------•! Devlet nemıryolları ue linıomarı 13tetme Hmum idoresı ilatnorı ~ 

1 
• 

.. 
Açfk havada 

Bırakılmış 

ve 
l<ELVİNATORDA 

r saklanmış bir gıdanm 
• mikroskopla görünüşü 

-
Daimi Sıhhat Sigortanız: 

SICAK,yediğiniz bütün yemeklerde mik
roplar doğurur. SOC)UK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk hava dolabi satın almalmmz ve bunu ahrken en 
eyisini seç~siniz. 

Muhammen bedeli 13500 lira o:an (750) ton yerli kok kömür~ 
18 - 6 - 935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankaradıı 
ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler\n 101 2,50 liralık muvakkat teminat ili! 
kanunun tayin ettiği vesikaları ke za kanunun dördüncü maddesi rrı11• 
cibince işe girmeğe kanuni mani!e 1i bulunmadığına dair beyannanıe· 
yi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğirıe 
vermderi lazımdır. 

Buna dair şartnameler parasrı olarak Ankarad.a malyzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alabilirler. 

(3053) 

ıstanbu ı Belediyesi ilanları 1 

1 
1 ve 2 Haziran 935 tarihinde yapılması mukarrer olan ihaleJeriı1 

1
, hafta tatiline rastladığı cihetle 3 Haziran 935 pazartesi günü yapıla' 
1 cağı ilan olunur. (B) (3054) • . 

Ortaköyde Cavit Ağa Mah. es· 
ki Türk So. yeni 2 oN. ahşap dük
kan. 

Balatta Hizır Ça vuı Mah. Bekri 
Mustafa So. yeni 2 No. 2 katlı, 2 o
cialı kagir ev. 

Topkapıda Fatma Sultan M. ca· 
mi avlusu S. Ahmet paşa medrese
sinin 12 No. odası. 

Üsküdarda Kalfa dede M. Ha· 
kimiyeti C. Ahmediye medreses: 

Senelik muham. Muvakkşt 
men kirası teminatı 

24 1,80 

96 

30 2,25 

dershane odası. 36 2, 70 
Haıköyde Keçeci Piri mahalle· 

si kumbara C. 48 yeni No. bir oda- . 
1 

1t kagir ev. 24 . . 1,80 
.. Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve ınuvakliat temi:oa~ 

yazılı olan mahaller 936 senesi Ma yun sonuna kadar kiraya veriJ.Dl~ 
üzere pazarlığa konulmu§tur. Talip olanlar hizalarında yazılı muval'' 
kat teminat makbuz veya mektubi ie ihale günü olan 3 - 6 - 935 P'' 
zarteıi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. :<l>. :(2856)'. 

Bu sigortayı temin eder. · Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
F!ra!ı = 180 liradan itibare~ T ediyat = 18 ay vade 1 ·_ B~.günden ~ib~ren ~azar günleri cuma tarifeai ve cuma güf 

, ai!. I Ş ye r 1 e r t"' • f'f ureddın ve Şeriki, Ankara A. Vetter, izmlr feri de adi gunler tarılesı tatbık otn nacaktır • 
. ; "C • Sahibinin Sesi merkezi· Beyo§lu-Galatasara y 2 _ Perıembe akıamlariyle cuma sabahları yapılmakta olan f 
-----------------~~~~----------------~·~ntipod~anda~~~b~k~ma~i~pmluınpUMI~~ 
ut1UlllllllU111 11ıtOllllllllU11111UlllllUllUll1Ulll1Ullll11111m11uıımnı111111111~llllllll111111111ıllıtttııtlllllflllll"~1'1"""""""'i • ları yapılacaktır. . , 

Bü y Ü k Denizyolları 3- ilkbahar tarifesinin devam ~uiği müddetçe her cumart~~ 
saat 13,45 de tekmil adalara ve Bii yükadadan da saat 15,20 de dol Tay ya re piyan gos. u i ş L I! T M E s 1 ru köprüye ilave seferler ~apılaca'i< lır. .. . .. .... i.)i· 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 4 _ ilkbahar tarifesınde pazar gunlen ogleden sonra yapılnı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradır 

••-- Han telefon: 22740 ta olan seferler cumartesi günleri öğleden sonra yapılacaktır. 
Trabzon Yolu 5 - Kadıköy Haydarpaşa ta r;fesinde cuma günleri yapılmaY'Jt 

VA TAN vapuru 2 Haziran 
PAZAR günü saat 20 de Rizeye 
kadar. (3035) 

·· ı · 1 ferle' seferler pazar günleri yapılmıyacak ve cuma gun en yapı an ae 
de pazar günleri yapılacaktır. (3050) 
~:..._~=-~~-=-~~~--::--~~~-:--~~~~--...,;I 

lstanbul Sular idaresinden: Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-ır._. _ _._._. ____ • 
lerle( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardır... SATILIK - Mercan yokuşu, Kağıthanede yeni yapılacak süzme havuzları için 1500 M3 1cf' 

R os 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe 1'erilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münbas111n S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

Valdehan karşısında büyük Yeni- Ml k d S 1 · · ... · 1,11• h . . d 1 b d clar çakıl ve 1000 · a ar u tan çıftlıgı kumu ayrı ayrı olarak ~ . 
an ;çın.~-a;e yeİ;m ar vel e~o. palı zarfla eksiltme ile satın alma-caktır. Bu eksiltmelerden hal1-1 

YI a e vtıelrıkştı Gv~. nk~ara 1 ok~- birine girmek istiyenler idare vez rıesinden birer lira vererek alaea1'' 
ar sa r ır. orme ıçın mez ur . 

han d b . almak · t" I ları şartnamelerin altını pullayara1
'.t ımzaladıktan sonra teklif mektdf o a aşısma, ıs ıyen e-

rin de Selimiye kışlasında Tümen lariyle birlikte bir zarfa ve muvakkat teminatlarını da başka bir ı~' 
emir sobayı Ismail Hakkıya müra· fa ve bu iki zarfı da üçüncü bir zar fa koyup ve arkasını mübürley•P 
caat. 17 Haziran 935 pazartesi gür.ü saat üçe kadar Taksimde Sıraıervilef' 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

Sahibi: ASIM US 
V AKIT Matbaa11 - l11tanhul 

deki müdürlüğe vermelidirler. Bu ~aatten sonra getirilecek teklifle' 

alınmaz. Muvakkat teminat kum için 400, çakrl için 600 liradır. Kıı~ 
ve çakıla ait teklifler ayrı, ayrı zar fJara konulacak ve zarfların üıtiill' 
ne teklifi olduğu yazılacaktır. (3037) ·~ .. ~ . ,-.. 

. A Y A 75 K U R U A . 
Suyu 85 der.ece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletlet1 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarlı 
· Pe,in 66 lira. - Bir ıene vade ile vereıiye 72 lira - 4 sene vade ile vereıi~e~2 1/ 2 lira: --~·!;r~Y.S:J5 ~ 

·s 
··· Satış y e r 1 e • r ı 

SALIPAZAR MACAZASI Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428 . 430, Tel: 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVI Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BOYOKADA 23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 

· OSKODAR Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ibtiyacmızı çok ucuz olarak temin eder. 


