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Moskova Büyük Elçimizi Rüştü Aras ltalyanın topladığı asker 
Dışbakanımız dün sabah 
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• 
dün kaybettik! ;.,~~~::.:~ 6:0~!yinin mı yonu geçtı 

'rürk inkılibının değerli ve heyecanlı 
Çocuğu Vasıf Çınar, apandisitten öldü 

toplantıaında bulunmak üzere D "' Af •k •d 200 b• 
Cenevreye gitmit olan Dıt ltleri OgU 11 8SID8 yeni en ID 
Bakanı BaY. Tevfik Rüttü Araı, kişilik kuvvet yollanacak 
yanında Bayan Afet, Bayan Fa • 
tin, Cumur Batkanlığı baıyavert 
Bay Celil, Dış itleri Bakanlığr ö
zel büro direktörü Bay Refik A -
mir olduğu halde dün sabah Sof
yadan şehrimize gelmitler, durak
ta, Atatürkün hemtiresi Bayan 
Makbule, Cumur Başkanlığı ya -
verlerinden Bay Naşit, llbay ve • 
kili Bay Rüknettin, Atina elçimiz 
Bay Ruıen Eıref ve bazı saylav -
lar tarafından karıılanmışlardır. 

• 1 1 
ınanı maz 
bir öliim 

Vasıf ölmüt ! Evet Vasıf Çınar! E
"et, Türkiyenin Moakova Büyük 
E:lçiai olan Vasıf Çınar! Yüzün
den, gözünden gençlik ve hayat 
fıtkıran arkadaıımız Vasıf Çınar! 

Daha birkaç gün önce bir tel· 
Yazısı Türkiyeden dönen Moskova 
devlet tiyatrosu artistlerinin bir 
topluluğunda kendisinin Türk -
au. dostluğunu belirten sözler 
IÖyJediğini bildirmişti. Onun İçin 
~ aaıf m ölümü ıöyle dursun, has
talığı bile ıüphe ile karıılanacak 
'bir ıeydir; bununla beraber bu a

cıyı bildiren Tas ajansı olduğu i
~in füphe ile karıılamak da eld~ 
'değildir. Fazla olarak bu acıkh 
ölümün sebebi aydmlatılıyor, fela
lcetin operasyon ile kurtarılama
hn bir apandisitten ileri ıeldiğ: 
hildiriliyor. 

Vaııf Çınar, arl<ada,ı Necati 
aibi Türk devriminin yetiıtirdi&: 
J'ükıek değerde gençlerden biriy· 
......... , • ......_._ ................. _ -----~ ..__..... ....e...: 

rak öliiınü de gene onun gibi teh 
likeli bir apandisit yüzünden ol
du. 

Kendisiyle ilk defa mütareke 
'111annda 1zmirin dütman bask•· 
llına uğradığı günlerden pek az 
'bir zaman ,sonra (Yakıt) matbaa 
•mda görütmüştüm. O vakit Va
•ıf düıman baskınını protesto ede. 
tek silahla kartı gelmeğe karar 
•erıniı, böylece lzmirden Anado
lu içerisine, Balıkesir tarafiarınd 
Sekilmiı gençlerden biriydi. Ge· 
liti de Balıkesir taraflarınciaki ar
kadatları adına latanbul hükume
ti katında teşebbüslerde bulun. 
in.ak için idi. 

O günden sonra Vasıfı her va·· 
lcit uluı itlerinde temiz bir ülkü 
ldan11 olarak Büyük Önderiıı izin
de korkusuz ve ıüphesiz yürür gör· 
el'" um. 

Va•ıl Çınar'ın Moikovciclo 
çeltilen son reımi 

Gizli tutulan 
bir tevkif 

Berlin, 2 (A.A.) - Siyasal po· 
Ha, Berlindeki Avusturyalılar bir· 
liği ba.tkanlık divanı üyelerinden 
Dromi§ler'i tevkif etmiıtir. 

Vaymar rejimi zamanında. 

Dromiıler, Rayhıtag kurumunun 
eski sosyal demokrat baıkanı 
Lö'be'nin başkanlığındaki Avus • 
turya - AlmaJ.n halk birliğinin ge· 
nel sek•--.!· i idi. 

Bu tevkif hadisesi gizli tutul . 
Dün Moakovadan şehrimi21: maktadır. 

gelen fU telgraf, iti tenleri hayret- Söylendiğne göre, bu tedbiri:ıı 
ten ve acıdan yıldırımla vu'!"lllmu · Avusturya mcıeleıiyle münaıebe· 
fa döndürdü: ti olmayıp gazeteci Bertho!d Ja • Bu rtıtm 1iir ltalyan nlttnftfairn ita ~ılimqlır; ltalyanlar, Muıoliniy'i 

böyle l'Örüyorlar 1 Moslto"a, 2 ( A.A.) - Mü•to· i kob meselesiyle .bağlılığı vardır. 

v:ı:ıtç-; r-;,~r"?rı.h . Eg..- ence ... v-r=e~~d::=;ı.:=n~le_n_m~ .... e-~--,--.-d---· ,,,,.ilr•, 2 <DNB ınıdm,.or> -
• ~r ug!'~ . re~ ~n astc:- yer enn e ingilız gazetelerinin yazdıklarını\ 

neııncle bır apa.nflı•ıt krızınden öl. göre Muı~lini Afrikaya daha 200 

müıtür. bin ki§ilik bir kuvvet gönderecek~ 
Vasıf Çmarm, insana bir tür. 

lü inanmak duygusu verm!yen bu 
apandisit ölümü, bu vakitsh. ölü. 
mü, tehrimizde büyük bir teessür 
uyandırdı; bu haber bugün yur
dun her yanına yayıl!nca bu tee'
sür de beraber yayılacak, şüphe 
etmiyoruz, yurdun her yanı hu ha
berle derin bir yasa düıecaek. . 

Bay Vasıf Çınar, henüz kırk 
kırkbeı yaılarında idi. Türk inkı
labının heyecanı içinde yet.fıİıİf, 

olgunlaımıf, yurda hizmet etmit, 
bu hizmetini devam ettirmt.kte e

lan bir adamdı; daha da ç"k hiz
met edecekti. · · 

(Sonu Sa. 10. Sü. 2J 
Bir liır 1itiliv~n'tle Clinlenenler 

(Yazısı Sayıfa :>, sütün 3 de) 

tir. B"u ıuretle İtalya 1,100,000 ki-
J ıiyi silah. altına almış olacaktır. 
t Evening Standard gazetesinin 

1 u.dıiına göre, Muaolini, ltalyan 
askerlerinin Afrikaya gönderilme· 
si neticesinde Avrupadaki İtalyan 
ordusunun zayıflayacağı iddiası · 
na karıı: 

"Böyle bir şey olnuyacaktr:-. 
Çünkü Afrikaya göndereceğimiz 
her asker, yerini, yeniden silah al
tına alacağımız diğer bir askere 
birakacaktır.,, 

Demiıtir. 
~ . 

iT ALYA - HABEŞ UZLAŞMA 
KOMiSYONU 

Roma; 2 (A.A.) - halya -

Cümhuriyet hükumeti onun . ou•• n yapılan atletı•zm ~kaek değerini daha pek genç 
)a.tta iken görmüş, bir kat; ke' e b I Zelzeleden . sonra 

Kolera 

1 Ha'betiıtan uzlaşma komiıyonc 
üyeleri gelecek yedi gün içerisin -
de Milıinoda toplanacaklardır. 
Toplantı günü daha belli değildir. 

ltalyan üyeleri, Raf ael Mon -
tanya ile eıki Buenosayres büyü'' 
elçiıi Luici Aldovrandi Maresko'~ 
dur. 

t.1aarif Bakanlığına girmit, en müsa akalarında 
•onra Büyük Elçilikte yararlığın-
diln faydalanmak üzere türHi yer- .::<----

lere ve en son Moskovaya göndet 
lbitti. 

. Vasıf Çınar kendi kendini YP.· 

ıtıttirmeıini bilen, ulus itlerinde ça. 
1 • 
tınaktan zevk duyan insanlardan-

dı. Hele güzel söz söylemek arın
~- (ıan'atıncla) özel (hu•u•,) bir 
ilPaıitesi (kabiliyeti) vardt He. 

!\" ... Ua: kırk, kırk beş yatlarında oldu 
~ İçin daha bundan sonra kendi
~~n.den pek çok hizmetler bci<lene
Qılırdi. 

ita, Zekası, bilgisi, duygusu !ie ar-

diltları arasında derin biı sevgi 
'°e )' •aygı yaratmıt olan Vasıfı, ne 
h ila:ık ki bugün artık kayb.tmi• ' 
lıh.ınuyoruz .. 

ASIM US 
Sırrkla yüksek atlamada b;rinci gelen F ethi.'nin güz.el b·ir pozu 

(Y'azıı:u ~ayıfa 9, 8Ütun l n 2 de) 

Askerler bir gün içinde 
. üç bin ölü ortaya çıkardılar 

Karachi, 2 (A.A.) - Quetta 
ıimdi güneyde (cenupta) Baleti • 

ye kadar yedi mil, kuzeyde (ıi -
maide) Sariah'a kadar yedi mil 
uzanan genif bir mezar görünü • 
mü (manzaraaı) göstermektedir. 

Askerler, yalnız bir gün için -
de 3000 ceset meydana çıkarmış
lardır. Yer sarsıntısından ölenler 
arasında "Kelat,, da eski bakan-
lardan Sir Shams Shah ve karııı 
vardır. 

Harap olan bölgelerde, kole -
ra bat · göstermektedir. Şurada, 
burada başlıyan küçük yangınlar 
kendi kendine sönmüttür. 

Habeı üyeleri de, Fransalı Al · 
ber dö Lapradel ile Amerikalı Pit
man Potter'dir. 

lTAL YA, DOOU AFRIKASINDA 
BiR GENiŞLEME SiY ASASI 

GÜDÜYOR 
İtalya, Habeşistan işinde, tn · 

giltere ve Fransaya gücenmi~, Al
manyaya meyletmiş bir durumda . 
dır. Fransızca Tan gaztesinin Ro
madaki özel aytarı (hususi muha
biri) buna dair görüşlerini gazete. 
sine şöyle biJdirmiştir: 

Muıolininin diyevini tefsir e . 
den, İtalyan gazetelerinde lngil · 
tere aleyhinde imalar görülüyor. 
ltalya, Habe, işi için Lorulrada 

(Sonu Sa. ıo. Sü. 1.) 
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Fransa, Alman muhtıra-
sına cevap hazırlıyor 

Buison kabinesi ortalığı yatıştırdı 
Mareşal Peten'in kabi-1 Italya 
neqe 11irişi stqasal da-1 

'
Fransızlar Alman muhtırası için:" Do.., 
Avrupasının düzenine karşı büyük 

bir .manevra!,, diyorlar 

rumu sağlamlaştırdı 
Paria, 2 (A.A.) - SIJ&I&) au·ı ta buderilecektir. 

ruplarm durumu, Kamutayda, HükGmet, Tüze Bakanlıimda 
Bouiaon kabineaine yanat (taraf • bir kanun bürosu kuracak ve bu 
tar) kuvvetli bir çoiunluk (ebe- büro, ayn ayn Bakanlıklar tara· 
riyet) olacaiını ıa.termeJrtedir. fından tanzim edilecek olan hü -

Finans komiayonu batkam Bay kamet eminıamelerine hukuki bir 
MalYy hüıkOmet projesi metnini tekil •erecektir. 
~utaya getirmek . huauaunda Esiri bütçe Bebnı Bay Abel 
komııyonun zorluk çılranmyaca - Gard • F" Bak•nı Cailla • 
i 

.. 1 • • .,.. Ul&DI ux 
mı aoy emiftir, ya prdaa etımeai çok malıtemel • 

Bay MalVJ aJlli ...... , hü- dir. 
kGmetçe ittenilen ~· (mibta • CalHaas, dmetin finans itleri 
cel) konupna uauli ile pntje Ka - ı ..;.;__ kad F" 

. yo una ·--,e ar mana 
mutaya ıeldiktea Wr aaat IODI'& Babnb~..1- kal i belki 
k L--•---uı-a· · ••&n141 aca mı Ye ODUflllaya • .,........_.mı -1-- •• L_.r..._ kaJ ak _1-!I 
k d tm• t" .J..uui UÇ uana ar Çeta1 ece-
aı e lf ır. iilii .a 1 :...: 

Kamutay, tükel ~ (tam y em.., •• r. 
salahiyeti) kabul edene, api za. Paria, 2 (A.A.) - Bulaon ka-
manda hükGmete shenini de bil- bineainin tetekkülü kamoyu ya· 
<lirmit olacaktır. lıttmmfbr. Bay JCayo'mm Finanı 

Bu suretle llük6metin ıenel Lbnlıimda buhmaauı, finan • 
ı;ıyaauı hakkında yapıhnau idet ..ı bHnmnarı kolaylqbracaiı 
ohnut olan ıöriifmeler ortadan sibi, Mareta1 Petenin de kabine
kaldırılmı~ olacaktır. · je ,U.eai .,....ı durama aai -

Görütmeler yalnız huı iza!aa. lamJatbracakbr. 

Stıeza aıgasaaına 
aadıktırl 

Roma, 2 (A.A.) - lngiliz ba
ıınının neıri7abna, ltalyanın ver· 
diji karpJık fUdur: 

"ltalya, Streaa ııyuuma aa -
dıktır. 

lnıiliz -haanwun İtalya - Al
manya araaındaki münaaebetle -
rin düzeltilmeaini, batı devletleri· 
nin birletik cephelerinden aynhf 
aa7an netriyatını İtalya bir ıütce 
ile yapıbmt sayar. 

Oatüate ,apdan aeferberlik 
tedbirleri, tnkedilen ukere rai· 
men, İtalya ana yardUQUD aüel de
ğerini clütünnemek ve hatta art .. 
ürmak amaciyle yapılmqtır. 

Eier ltaJya, Avusturya erkin -
liiine kefil olduiundan ötürü bi· 
tün meeuliyetleri üzerine almJ! iae 
Brenner üzerinde tek batına jan • 
darmalık etmek ve Tuna havza -
ıında, bütün devletleri ilıilendi • 
ren bir dwamu tek batına koru • 
mak ödnini ( vazif•ini) de üze-

Pariı, 2 (A.A.) - Bay Laval, 
Alman muhbrumı gözden geçir • 
mek ıuretiyle, diplomatik ödevi • 
ne yeniden baflamııtır. 

Salıya cevap vermesi mulıte -
meldir. Franaanın bu cevabın 
Frama - SoYJet protokolomm 
"Andlqma hükümlerinin, iki ta -
raftan birinin kendi üzerine al -
dıiı batb ahdi mük~llefiyetlere 
uypn olmı)'acak bir surette tat -
ıblE eclilemi7eceiini •e akti tak • 
dirde bana hl,te tad»ika kalkııa
cak olan tarafm annılaaal ceza 
tedbirlerine manıs kal.caimı,, 
tasrih etmek suretiyle Almanya -
nm, Lobrno andlapnaıma uy -
pnmnluk halunduiu iddiuinda 
lrarpbk verditini hiç kutlmtuz i -
f&l'el edecektir. 

SiY ASAL BiR MANEVRA 

ıon haftalar içeriıinde her vaki• 
kinden artık olmUfhır; Bay 
ıolininin Strnada ririıtiği taah 
hütleri, ltalyanın küçük an 
•e Balkan antanb ile banımu 
dan doğan taahhütlere telif etm8' 
güç olacaktır. İtalyanın tekziple
rine ratnıen, yabancı hüldbnetlett 
Berlin ile Roma araundaki mütr 
addit pl'Üflnelerin, Vlyanacla, i • 
çerd~n gelen bir hükOmet darbdf 
iizerine bir Nazi rejimi kurmd 
husutuncla bir uzlapna ile ao~ 
landıfını zannetmekte haklıdır • 
lar. 

Franaıs Dıt itleri Balcanlıidl' 
da, ltalyanın harbe a.tılmıdd 
vazgeçmiyeceji amnohmu,or• 
Bununla beraber, eiiel bilcelerill 
dediklerine söre, Ha.bet•" tam~ 
fethi dörtyüz binden fasla aaldlf 
ve dört yıldan artık bir uman ir. 
tiyecektir. 
· Bundan ötürü, orta Anupa i • 

çin Streu.da taeanur edilea bar 
sallık rejiminin bucün epey t* 
likede oldutundan korkul..;, 

rine almayı reddecler. ltalya Stre- Al • 
.. andlqmulDI imn.l•mq olan manyada 1 lşsızlere yardım 
bütün devletlere etit kolaylıklar askerlik 
söateren Bay Hitlerin tekliflerini Rıuoelt, 4 milgar dolar 

Kamutay yaz tatili Finans mütehas- birdenbire reddetmek lüzumuna Bazı sınıfların yoklama- kullanılmaaı için 
Ankara - Kamuta,.. Huira- • • kail delildir. aına başlandı verdi 

nın ıo veya ıs inde tatil,.., .... sıslarının tetkıklen •7 Hitleria it birliii dileii ee,.ı~, ~ A.A.), - A*erlik v h" CA 
ğ? .aıİl8!JbJOr.. Ank M··t· h 1. ·Fransa - lnrt~ Td hırl)oaıhn 1Ubelei'f, :fi~a 19 i'Hlie:fn, 11, .. :: ':!°~~ ... ~ . 

K p · ·· ·· ara - u e assıs ma 1 
• Streaadaki mü••••ek durmnlan • d~uPrua;Ümdada 19l0Ye 1914 lan i-izlen. -·don tahMıatmCI amutay azarteaa ıunu ya - ·ı.........ı ... •1 ••-- M ı· ,,_. "• ' ~ ,,_ 

pr.cajı toplantıda Türkiye-Bal- yecı cruen ~ııar 1 e .wJıeaıe. a ı- nın bir sonucu (neticeıi) aibidir. doiumlulann yoklamama hafla• 4 milyar dolum kullanılmuı • 
gr.riıtan ticari anlaf111&1IDID taa. ye Bakanbjının Ankaradakı mer· ltalya, bab dnletleriain Ana- mıılardır. Bu yoklamalar ayın oo talimat vermittir. 
dikine dair layiha ile, Türkiye - lres tıJtdlltmda ,apbldan tetkik- p& dqmda da elhirliii ile hareket altısına kadar ıürecektir. Y ~ Bir milyardan fazla hir .,... 
ltalya ticaret anl"flDıımm taacli- l.W Mli=mltbnlir. etmelerini dilemektedir. tiiel olmıyan "Ren,, bölıeainde, on iki komisyon arumda taka 
ki layibuını ıöriifecektir. Biri hazine, '6ieri de nridaL yoklama 31 Aiustou. kadar uza • edilmiıtir. HükGmet, komiqaa 

Bunlardan ha,ka, toplantıda itlerini tetkik ellen mütebwular Yeni Çekoslovak kabinesi yacaktır. Yabancı ülkelerde bulu· lar tarafmdan bu paralarm imi 
Türkiye - Almanya ticaret mu • memleketi dolepnak üzere bu • Prai 2 (A.A.) - Littesi CI • nan bu dofumlular çaiırılmaya • lanılmuma bqlanma•dan 
abedeıinJn tudld, Kültür Bekan- palerde Ankaradan ayrılacak _ mur ~ tarafından henüz o- caktır. Denizd~ h~ d~ ay • kendilerine it verilmit olan addi' 
lıjı tefkilitmda yeniden 4 ı~ lardır. nayfaıwnam'f olan yeni kabinede dır. Uçak fabrikalan ıle ııvıl uçak larm pdelilderini belirtecelltifol 
müdürlük kuruJmaaına dair J&.n • J L_ d ektir)' ,,. Kitar ile Meue lla ..,..._ti . yeni olarak kimle halannwyacak- wyetelerinde çaht&D itçi er, ua• (tayine ec 
ha, Türk - lran devletleri ara· rinde latlmRI da dahil Olmak el· tır. va ord•unda himıet ettirilecek" Bu paralar, qajıclaki teldi 
unda akclolunan emniyet, bitaraf- limm slncekleri 7-ı.ct Almanlarm ld bakan tarafın. lerdir. Bir aenelik himıet madde• kullamlac:aktır. 
Irk ve ekonomul b.aberliii mu- :'9 malt lmmetleri tetkik ....:: dan temail edilecekleri bethelli • ti aayeainde ve igilik Mmıetlni de 1 - Geçit yerlerini ortadan · 
abedeıinin tudiki, Tiirki,.ecle a .. clir ( uh.1.Jrak) b ah katar...ı.. talim precek er- ..ı __ L ıı--, •ol -pıaı V!.;n -114 

lacak ıul 1 . I•, Mı t .... leıi de tama ... •sJi. . m • 1 ~ a 900-,000 ı· L-L...akta • ıııurma& ~ # ,,_ ~ DU"'ı 
çı an ıua panaJll' H1'11 • 1___ L--'- Çiftçi bay Matnik ulaaal l&T • enn aayuı • uwm milyon dolar lmllanılacaldlr Y• 
lerin veıııi Te resimlerden maafi- tan IODr& r&porUll'llll 111uHn•7• • I& L-'--•...._....- Jralıcaktır. Et • dır. da La.•-, '-
J etine dair Ji-:&.-•-- -·dır. _ _u _ _._ --~ ~_:-- • ler (.ıt.----) .!t..s.J ik , pı, temmuz ayın ._. .. pc.....,. 

,,_.... ,,.. ~· ·· w ft ~ tecaw . ~ Hismet m1Rn1eti · i lCat olacalr Fakat ilk tepinden evvel aa· .... .-r 

~·---------------------. fatrumdan my Nacdenin tecim oluna erlerin aayaı da 1.200.000 .- le açılacaimdan fÜphe edUmels 

Hacı Yaşar Ağa Hastanesi 
Sizi bllglik bir merak w ilgi ile 

.Jlirli/djucelc bir roınanllır 

BirJ., ,Wilnleft lefinci •7i/antbitltı phn 7*1i rwm
mm olıu70r ......,..1 Rerlıui peli Qill791 6ir ._~bir dil
le anlatılıyor. Yııhrli raim, rommnanam Wi6a,ıı ıolaulonn-
Jan Binnaı v ..... leolafantia P.teriyor. . · 

Bak•nlıimda kalması ve eıki Ba- çıkacaktır. Sü bakanı, )'afları 46 tedir • . 
kanlardan demokrat Sbruokun ten öte olan adlmlan da bir ka " 2 _ y enidm apç dikimi, • 
aoyaal öngörü Bakanı olmaaı muh· rarname ile çaiırabileceli ıibi ni• liafftD)armm komnmaıı ye 

temeldir. hayet, ailiblı ulut premibi dola • da bulunan çiftlik sahiplerine yalj 
Prq, 2 :CAA)' - Batbabn JUile, ne,.. ne de cim fada aö • chm için 100 milyon tahaia 

Bay Malipetr, yeni lrilctmetin ku· zetmebizin, bütün eli ıilih tutan mittir. 
rumu hakkında parti bqkanlarile ·~hnanlan --1--r -~-Lilmektedir. 

"'---- ..-c aumı 3 - · Bataldıldann lmrutablll,... 
görütJDelerini aonane erdinnlftir. için, Maine hüktmetine 100 

Yeni hükOmet, ton ıeçimler ü · lskopiçina' da bir toplanb yon dolar ftl'ilecektir. 
z~~ lmnetl~ küçük.~~ Vd Bel,..at, 2 .CA.A..) - Bqbakan 4 - Kanaliwyonlarm m 
küç• endiİltriyeller part•ınm de Y evtiçin liwteainden aeçilen say • bir hale konmuı için Nevyorli 
katımı ile ıeniflemit olan eski par· lavlar buıün llkopiçinada i• top. rine yedi milyon dolar taluia 
tiler birliiine da,....aldır. Ba lantıl wanm..lardır. Toplan • -:...ı..., 
etki P.Utiler birliii ÇeblloYak Te tida ~_;.;;bütün aaylavları, g:_ Yardan w )'ealden 
Alman çiftıçlerile Çelmoaloftk IOI- bütdbnet üyeleri ve birçok i'f&n ü· projelerini tathik etmek fldlll!W 

yal demC'lbatlarmı da içinde bu· Jetinin lrablmaaıyla J&pılmıitır. Viacomln hükemetine 108 
hmclanDllda idi. Toplantı 8afbakan Ymiç ta· dolar ftrilecektir. 

Venizelos •11-ı hayattan 
çekilUIİI 1 

Atim, 2 (A.A.) - V enbeloa, 
Elefteron sueteainde çlkan bir 
melmlbuncla ıtJa•dan ketin ola • 
.... pıldidiiiai heıtdtmelde4V. 

Ote taraftan, Ettiya ıazetesi, 
V enizeloamı daha eneJki diyn 
ve tutumuna itaret ederek ba av· 
lan (iddiaları) çüriilmektedir. 

rafından açılmıftır. Y miç Yerdi • lllinoİI hOktmeti, yard1111 lif' 
li ta"8Yde aaylavları aeçlmde el- ramm1& ayda hiaeaine dGteD 
de edilen batırmadan döla11 ıeh: milyon dolan Termedili ~ 
rik ettlden eonra 5 ma71t tarlali çe, kendiıine ayrıca bu ıibi taP' 
littetinde dayandıp •e eski ço • at yerilmiyecefdir. 

imalata kaandıiı aı.aı .. iyua. ~~~~~~~~---~ 
lllllD ı..lica DOldalarmı teldu 
ebnİf, budan aonra kral Alebanclr 
tarafmclan açdan eteri bqanmla 
yürütecek olan ulusal temsil heye
tinin bundu aenraki sahtmaaı 

hatdm!da bilıe vermiıtir. 
Bundan sonra Bq1'akan 

di listesindeki aaylavlann parJJ 
mento snıpu önderliiine o,.birll 
iile aesilmiftir. 



-....-_ 

!iş;-;.--; ti e r 1 
Bir gezinti ve bir 

söylev 
lıler ~ok kez bitti 84nıldıiı za

~. bitti dendiği yerden bQflı-
)or y · l b ··ı l>i • enı yı ın q ayını ıoy e 
'he.ap eder•eniz varacağınız 

'°rtıınç fUdur: 

ı.._ Beı aydır Avrupada harp kor· 
""'IQ, düzinelerle konleranJar 
foptGdı, düzinelerle devlet adamı 
(Q4la, trenle, vapurla yollar tıftı-
~· düzinelerle ıaatlerin karnı, •a· 
fce konuımakla ıiıti. 

ıl• {)qzinelerle paktlar imza edif, 
~ . 
:;iizinelerle sınırlar geçilt!i. 

~ ~oına, Londra, Pari•, Berlin. 
.~fova barııı arıyanlarm tüne
tt old u. 

C .. l(ararlara varılır gibi oldu. 
l "ıt oldu ki barıı peri.inin kanat· 

~""r )'a Pari•te, ya Londrad"· ya 
Qrfovada, ya Berlinde inıanlarrn 
~e ge~ecek •anıldı. Bir i:.ez bu 
·"'lf perilerinin kanatları ;n•anlcı 
~ eline geç•eydi, mübarek barıı 
flttleltleri bir türlü paktlar ölraeıi, 
'it oyak ba•madılar. 
"- Bunun için 935 yılı yarı Ytıfını 
L.... Yolda harcadı, klf Avrupn 
;>crıtına ha•retle geçti, bahar haı· 
ı::Je ı~ti, yazın da öbür lıardet· 
~ '!"m daha tali'li olacağını kim 
"İ IÜrebilir? 

d }'azın ilk günleri Orta Avrupa-
4"'- diplomai turneleri ve Orta 
hl~Padan akıp gelen .eJnle a-

'1'or. 

_,, Cöring Balkanlt1Tda bir nya.a 

""-~an yaptı, Macariıtanın baş· 
u. "'ili ltü~k anlQfma kaJar uçak 
t ltı~~~La.kedik i•teri;,_JliYar 

l u Wliifmaıyte kuçıik an-
1rnaya karıı Balkanlarda da kol 
~cm b" · ' ır Yenı blok çıkarmak iı 
'1 ektedir. llu blok •on 21ların 
4Q ~~ernediği anlQJamamazlılılan 
~J:klemek ve onları bü)ük ge
d er haline koymak emelinden 
°irraaktad ır. 

lıca, }' ugoJavyaya, Bulgari•tana> 

~ fci Yunani•tana gö•terilmek iı
~ra ıempatinin gerçek anlamı 

"'· 
~~~ulıari•tan r.evizyonist cephe •r. 

Tatil 
Cumadan daha 

iyi geçti 
Dün yapılan ilk pazar tll~ıli, ö

tedenberi alıtılmıf olan cuma ta 

tilinden farksız, hatta daha nete· 
li geçmittir. Gezme yerleri, ha 
vanın açık bulunması dolavı siyle . 

son cuma tatilinin üstünden henüz 
iki gün geçmit olmasına rağmen 
halk tarafından gene hıncahınç 
doldurulmuttur. 

Dün, bazı kenar mahalle ba'k
kallan, dükkanlarını açmak iste-

mitlerse de bunu, pazar tat:!iıtden 

haberleri olmadığından yan•1klan 
anlatılmıı, bunların dükkanlar ı. 

tekrar kapatılmıftır. 

Belediyenin ilk pazar ta!ainde 
bu gibi hadiselere raslanacağm' 
dütünmüt olduğundan iki gün, tn· 
til olduğunu bilmeden dühkinım 
açanlann cezalandırılmamasına 

karar vermitti. Bunun için dün 
yanlıtlıkla dükkanlarını açanlar 
ceza görmemiılerdir. 

Akay ve Şirketi Hayriy~ esld 
cuma tarifelerini tatbik etmİf, ta. 
til gününe mahsus gidip gelme ten. 
zilitlı biletleri gişelerinde bulun· 
durmu,, dün bu biletlerden isti. 
f ade edilmittir. 

Gümrük kadrosu 
latanbul gümrükleri yen\ teıki 

lit kadrosu henüz gelmediğinden 

Haydarpa,a b:atmiirliirlüRÜ dün i
tine eskisi gibi devam etmr,ıtir. 

rının eksiltilmesi hakkındaki kara 
rın müı ~ıal memurluklara ba,ka 
larının tayin edilmemesi suretiy1e 
tatbik edileceği söylenmektedir. 

Abrahampaşa korusu 
Beykozdaki Abraham pa:\, kr.

rusu otları her yıl Emlak v-: Ey 
tam Bankası tarafından müzeyecfo 
ile satılmaktaydı. Geçen vıJ, çi 
çekleri toplıyanlar, ağaçları ltu . 
rutacak derecede dallarını k.estilc. 
lerinden banka bu yıl koruyu mü 
zayedeye çıkarmamağa karar ver· 
mittir. 

3 - r:ur.uN :3 H/ıZlRAN 193S ~ 

Ali Rıza Çevik Liselerde 
Liman Genel diıektörü .---
"istifa etmedim!" diyor. ,r alebe yüzde yet-

lstanbu1 liman • b kazanıyor 
itleri genel d~- mış eş 
rektörü BP..y Ali Liselerin son sınıflarında söz
Rıza Çevik. bir- lü imtihanlara yirmi bir Mayıs
kaç gün önc'! tan itibaren batlanılmıttı. lmti • 
Ankaraya gi~· hanlar önümüzdeki Pertembe gü
mit. liman eenel nü akşamı tamamlanacaktır. 
direktörlüğ•i büt Alınan neticelere göre bu yıl 
çesının Kamu• imtihanda talebenin yüzde yetmit 
taydaki müzake· beti muvaffak olmaktadır. Bu 
resinde !>ulun · randımana göre ıehrimiz lisele • 

Bay A. R r; evik mut. dönmüttü. rinden bu yıl 700 den fazla tale-
Bu arada Bay Ali Rıza Çttvikk be mezun olacaktır. 
İzmir liman itleri direktörü Dok Bu talebelerden Üniversiteye 
tor Hulusinin vazifelerinden İsli- gireceklerin olgunluk yoklamala
f a ettiği duyuldu; dünkü sayımız· rı on bet Haziran ile 25 Haziran 
da hem bu istifalara, hem de ev · arasında yapılacaktır. 

velce lstanbulda vali muavinligi Bu imtihanlarla beraber hariç
etmit olan Ali Rıza Çeviğ:n açılı: ten liseyi bitirme imtihanına gir
olan Sıvas valiliğine tayin edile· mek istiyenlerin de imtihanları 
ceğine dair olan haberi yazmıttık. yapılacaktır. Bu imtihanları yap -
dün kendisiyle konuşan bir ~azıc' mak için her okulda birer komis
mıza Bay Ali Rıza Çevik şunlan yon kurulacaktır. 

söylemittir: Komisyonlar üçer kiıiden iba-
- lıtanbul liman itleri ger.eldi- ret olacaktır. Lise müdürleri bu 

rektörlüğünden i.tila etmedim; komisyonun daimi batkaıu ola -
iıtifa etmeme ıebep de yoktur. iz· rak bulunacaklardır. 
mir liman direktörü Bay HulU.•i Hususi lise talebesinin olğun
nin i.tila ettiğini ben de dtAydum j luk imtihanları resmi liselerin bi
benim istilrun haberi de bt"/ki ~ rinde yapılacak, yabancı ve azlık 
nanla karı§tırılarak çıkmıf olabı- okullarının da Galatasaray liıe -

lir. sinde kurulacak (Ybancı ve azlık 
- Tekaütlük müddetini-ıi dol- okulları olgunluk komisyonu) ta

durmadığınız için tekrar maaılı rafından yapılacaktır. 
bir devlet memurluğuna geçmek Bundan baıka okulu bitirme 
istediğiniz söyleniyor. imtihanına tabi olmıyan sınıfla -

- Bu doğrudur; bugünkü vazı· rın sözlü yoklamalarına reami o
ı..,,. J.,.J..Jl.•......,lqjw/11,. alıi kullarda on Haairan Paaartai 
vazifelelerim Cle ..• Yalnız bugünkü günü, hususi okullarda bet Hazi-
vazif em ücretlidir, buradaki çalış- ran Çarşamba günü yapılacak -
ma tekaütlük müddetine •ayılmaz. 

Tekaütlük müddetine •ayılacak 

maQflı bir memurluğa geçmek iı
tediğimi alakadar makama bildir-

dim. Ne dütündüklerini bitmiyo
rum.,, 

Jstanbul Belediyesinin 
almak istediği para 
İstanbul belediyesinin beledi

yeler bankasından alacağı borç 

tır. 

Yeni yoklama talimatnamesi -
ne göre yıl içinde yapılan iki ya
zılı yoklamada aldığı notların 
tutarı sekiz olan talebe o dersin 
sözlü yoklamasına giremiyecek -
tir. 

Yalnız üç dersten aldığı notla
rın her birinin ayrı ayrı tutarı se
kizden aşağı olan talebenin diğer 

1 Gezintiler 1 

imtihanlarda 
çetrefil ·bir nokta! 

Kültür Bakanlığının iki yıldan
beri imtihanlar için gösterdiği yai
çınlık, yurdun dört yanında yan
kular yapıyor. Çocukların iyi ye
tiıme•i, uğurunda harcanan bu e
mekleri, kendini bilenler alkııla 

karıılarlar. Unutmıyalım, ki li•e
lerin giriı ve çıkl§ kapılar:na ko-

nulan bu ıimdiki sık yoklamı.ı süz
geçleri yokken, her kaladan bir. 
ıe• yükıeliyor, gençlerin bilgiıiz
liğinden ırz/ananlar gün geçtikçe 
çoğalıyordu. Dargın mırıltılar, yn 
yer toplanarak bir uğultu olmuıtu. 
Bakalorya bozgununun Kamutay. 
da kopardığı gürültü de dah2 unıı· 
tulmamııtır, •anırım. 

Bugün okullarda tek program 
ve tek terbiyeye doğru gidi1in ba· 
§ındayız. "Meırutiyet,, çağından. 

beri yalnız düıünüıte kalan bu a

maç, artık yQ§anan bir gerç~k ol
mak üzeredir. Bu gerçeğe en ya· 
kın ve en ıağlam izlerden giden 
yollar aranıyor. Bu sınamalar, de
nemeler hep ona varmak için .• 

Son "talimatname,, nin Je •c· 
bebi budur. Fakat hiçbir şey ba:
langıçta bütün ve ekıizıiz olmaz. 
Nitekim denendikçe, pürüzlü nok· 

taları beliriyor. Bence bugünkü 
imtihanların & taya koyduğu en 
büyük pürüz, en çetrefil nokta, ö
zel okulların bu talimatnameyi bir 
•İper gibi kullanabilmeleridir. 

Güzel okulları toptan nıçlu •a
yanlardan değilim. Yurdun bun
ları, •evgi ve •aygı ile karıılama
•ını iıtiyenlerdenim. Fakat açık 

ıöylemekten çekinmiyelim, ki iç
lmntle •elifipzel bir~ Jru. 
ramı olanları ila var. Ne yazık iri 
en kalabalık olanlar da bunlardır. 

T alim~tnameye göre ıon aınıt
larda der• yılı içinde bir kere yazı· 
lı yoklama yapılır, •onda ele bu 
çocuklar •Özlü imtihana •okular .. 
lar. Sözlüde aldıkları num~ralar
la yazJıda kazandıkları toplanır. 

iki.inin ortalamaı (3) e vanr•a 
ıahaJetname verilir. 

>'cıgofiavya henüz ltalya ilP 
bir anl'lfma yapmıı dr.fildir. 

~lcık telek ayrılıkları i•ti•maı· 
'1.. konuımaların ve yeni ulGf · 

...,........,..,,..,,,nı11111111ınmt•ıı•NRH11...,..,.1Aıtıımı"ı1111:1 ... ımuıın"'"" 

para etrafındaki konutmafo r de · 
vam etmektedir. Banka timdi 
alınacak paranın ancak bir kısmı · 

nı verecek, diğer kısmı AvrupCI 
da bulunan Bay Muhiddin Üstürı . 
dağın gelmesinden sonra verile 
cektir. 

derslerden aldığı notlar ne olursa 
olsun bütün derslerden sözlü yok
lamıya girecektir. iki dersten al -
dığı notların tutarı ıekizden qa -
ğı olan talebe yalnız o iki deraten 
sözlü yoklamaya girecektir. 

Ôzel okulların yalnı~ ıözlü yok· 
lamalarını re•mi liae hocalan ya
parlar. Meıela siz, Kültür Bakan
lığının emriyle böyle özel bir oku
la gittiğinizi dütününüz. Karfını

za bombot çocuklar geliyor. De-

ra •ebebidir. 

41\lrraan tezinde Yunanistan v• 
~Yanın bloka alınmcuı bir 
' halinde düıünülüyormuı! 
~AJ."1anya harpten öne~ Da. 

Q ~tmek için Balkanlar bir 
it sayılırdı. 

J)I" diiıünceyi ayakta tutan •e 
oer de vardı: 
)~~an Avrupada devletleri,, 
· 'hiinaeb;tleriyle eltono· 

Q"'~11a.ebetleri hemen bir tem·' 
•d· 

QJ 
1
• • Bal~anlt1Tla. Almanya· 

i, 1,'!"erlf munaebetı yolunda 
el •r tarirn ülkeıi olan Balkan

. ~ il\lrnanya birinci alıcı ve bi-
"er · . it •cı rolünde itli. 

:::uki, bugün Avrupada ., .. 
··, 

11a.ebetleri ile ekonomik 
, QJ ebet/eri biribirine aylnn bir 
lıf, ~fır. Avrupada biribirle. 
~l'tle,.·"Ya.a do.ıluğu yapan 

tfl4/ 111 ekenomi bakımından 
'~ Pek il%ciır. Bu•inlrii 

,,1 •11 lırizli durumunun ka· 
,.,.~raden hiri de buclur. Bu 

Q" hQJa Almanya ile .,kı 

ekonomik müna.ebetler kuran 
devletlerin bu müna•ebetleri 11ya

.a mukadderatı birliği haline ko)" 
mak çok güçtür. Balkanlar bun
lann batında bulunmaktadır. 

Ht1Tpten önceki fartları, harp
ten •onra da t1Tamak, güç iffe uğ-
raımak demektir. r 

Ne Göring'in gezintileri. ne d(> 
Gömböt'ün •Öylevi duruma yeni 1 
bir ıey katacak haldedir. Hmli•e-, 
ler hala kendi kendilerini diiğüm 
lüyorlar. ! 

Sadri Ertem 

Hariçten orta okul ve liıeyi bi
tirme imtihanına girmek istiyen -
le re yalnız son sınıfın derslerin -

Kuduza karşı den değil 3 kısmın üç yıllık ders
lerinden karıtık olarak ıual ıoru-

Son günlerde sokaklard3 kö . lacaktır. 
peklerin çoğalması ve bazı kudu~ -========================= 
vak'alarının görülmesi üzer;ne be · 
lediye, sokak köpeklerini toplaı. 
ma itine fazla ehemmiyet vermeğ: 
kararlattırmıtlır. 

Vaktile bir köpek kuyru~ yİr· 

mi bet kuruta satın alınarak bu 
mücadeleye halkın da ittiraki te
min edilmekteydi. Bu usulün tek· 
rar canlandrrılmaaı dütün=· 'mek-
tedir. '~ ....,, 

Halta tatilinin Pazara çevrilmaintlen aonra illı tatil: l.tanbrıl aolıalıları dün bu lıaldeytii! 

ğil •on .,nıfın, üç •ınıl tıfafınrn bi. 
le bilgisinden uzaktırlar. Döndü
rüyormnuz. Fakat dönmüyorlar • 
Ônce ferbetlenmifler, sigortalan· 
mqlar ve imtihana ancak rami 

mümeyyizlerin burunlarına gül
mek için girmitlerdir. Farzediniz 
ki ıiz .,fır, bir verdiniz. Onlar ya 
zılıda dört bq, almıtlardı. Orta
lama.ı gene üç tutar ve geçerler. 
Gelecek yıl elbette bu nokta dü. 
zeltilecek. Yalnız bu yıl için de 
kapıları açık bırakmamak gerek
tir. Sözlü yoklamalarla .vazJar 

aTaındaki aykırılığa, genİJ ı.•çuru

ma göz yıımmak çok acı olur. A
~çık hak.,zlıklar, körkör ı:t1Tma· 
ğım gözüne kabilinden dalavireler 

•omalıçe gibi geçer.e, •onra han
gi çocuğa, ne yüzle: "Çalı§ oğ-

1 , d' b"l" • ' um.,, ıye ı ıru;. •• .' 
s. Gezgin 

Süel derslerin imtihanı 
Liselerde süel dersl~rin imti • 

hanlarına bu yıl kamplardan son . 
ra bqlanacaktır. Süel derslerden 

muvaffak olamıyan talebe diğe'!' 
denlerden muvaffak olıa bile ge• 
ne aınıfta kalacaktır. 
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Kılavuz için Fransada bütçe 
dersler buhranı 

l E f k 1 Fransa Haziraıun 'birinde dl -2a . Katil hala anla- J Polla b•berler : sna urum arı bir buhranı atlatacak iken yeai 
Bu d•ıtle t.tka INr .._.me z J •• ıı· k f 6 k J k buhrana kavuştu. 

Japmak iatiyaru. Bilmeditinia Şllamadl ! 01 3 guze 1 • UÇ8 8 8C8 Planden kablneel, alasal 
L...i!_eJen", -..::-ı_ı_ 1° ..:-..1.-, L...ıı.. J -L.&I •ilam bir teNtle Gyamak VI 
...... .alllU.. \i-. ... GünlvcleUeri tahldbb ele. Galip ken disile yaşamak laaaf ~ -~ es- il kv'8r-.ak içia femllM 
wajız. O...alıcalarnu «m IOD• vam eden Sar17er cina7eti katille- E · .. vurcl nafı namına alb ~ tabn almak yefler istiyordu. Meclise veriltl 
n yawaja. Ouunhcalarma ri healz--elde edllememiıtir Cina- istemiyen mıneyı U ve Hava KUIUIU8& JaDdacak yar· projede bütçenin denkleştirile 
l.1medaa, iN btimelerin, Wldi · ,.ı1o alılalan olduiu tüpheai ilr Arapcaaüinde bir yaral•- dım fekliai lcaıulaftJrnaalc ~ oa bQtçe açığmm daimileştlfi bll 
iiaia köklerine .... ne anlamla z-...ttWttaa ptiril• ilci Meh vakuı olmuıtur. Enelce bir ara- ilet ffairaada ha,.lk bir toplantı yordu. Bütçe apfr vermek, rallf 
ra plecetiai ıis tuımla,mu. Q. ..-. ,.... Olclulrlan anlatıl . da yaıamıt olan Galip ile Emine yapacaklardır. ri*Uan fula para lulrcetm.llk. 

1- . . iri L.:.ı.L. L--ı • ..... ---L-....ıı. L--'-1-"ı--...J._. IOD aünlerde aynmıtlar, fakat y:!...1- Haft ıcu .... _ .. ::..-1--iae ,ud• JWtt&p - çok ... n 
...._ ... ,a .... ,,... es..- -• ..... ..-..; .... ._... arnır 0 

.... • ... _ ""wwı- sizliğe uğrataa, onun hWdunete 
ihtiyacDMla clefilehals. Kllder. Y alms •bıtanm elde ~ili bir Galip, tekrar Emine ile p..pmak yeni R.ouder §ı duyduğu gUveıil arsan en 
•lldiliniz lc6klerdir. Yalnı-ı türle- lrama ile bir bıçaim Mihru ile İllemİf, bu iatejini Emineye IASJ- V•U.nakiroaelierbl.chnlmıttar. amildir. Fransada finamal '"'ın ...... 
~in keli ... Y.Plt uulleriei hil- Maatafa Uh iki IDtiJe ait aldutu lem.iftir. Emine Galibin teklifilli Ciıeael lllWea IİllCÜ ,_i ro.ıle~ teri çicmek iHrhule bibtik bir 
.U Juımdll'. anlqıfımtbr. Bunlarm ikiai de reddedince Galip eliııcleld jilet ~pbrdmaaı isia a&zı ım topla. ayrılığı göze çarpıyor. Hele ba 

b 1 ku E~--yam ilıı! __ .ı:ı.ı...;_• ao··.... bı.çaiı ile kadıncalızın tizerine mağ, ltaılamıtbr. Beientlm aij. lar ve finans adamlan ile sıy 
"ifaya tehlikeaini ilen tı!'u • ..._. vunUCQuu-.... J' ham ·· tar arasındaki ayrılık son zam 

ruımma üye olmak, bütün yurd. lemelrtedirler. Tahkikat bu nokta yüriimii.f. yiaünü, • unu, vuca- llllllle iıemeu ;yapbr&bp, haY& teh· da ~ büylmtiştU. Bankaalarlt 
Claflar için aavsanmaz bir düıer-, etrafında derinl.,ıirilmektedir. dünüo birçok yerlerı.ni yaralamıt- libaini bilen ÜJ.a.. Ttri1tc.tktiı. _... aclaalan franırua deierial 
ıe olmuıtur. tir. Emine hutaneye kaldırdllllf, U~AKTA şürmemek fikrinde idiler. Sı 

Kapatılan mali evler Galip y~anmqtır. Uıakı 2 (A.A.) -Şehhmizd~ lar ise, frangua deierini az 
• miaaldeki "aananma",. kf!· e· Bır Yaralama Daha . hava .. _1..ı:ı-.. uu· • ı..:ı_ üv• --zmak dü•iltmekle meselenin çözül lim • • ""h 1 ..1....__ d '- AhMJd aaı.ta •• ıarlan tara. =-'- -...- 111111111 .,~ ..... "" eaıaın ı ma eaumez,, eme. Dün gece ıaat üçte aebıe .-.e- irin ··--L braiıuuula :1:..- "'--- sanıyorlardı. Son s~z hükGme 

ol~.x..- d-1..- z-- a..L fmdan aon hafta içinde S.Joilun. d 3' ~ ~ ~u· ._. ___ c..ı _._
1 

.._ 
"~'"'u ana vmoe JUllUIUA.t leainde Kaliferye köyün en '° · baıkanlıı"' ında bir toplaab -nd • RtlkAlllet ·- ., '"'- yo-

'.Acaha "düterıe,, ne demektir?. cia tlo1ms aial nar'wu m kapa ._. ......... .faali7eti caa ... ,. .. 
blm • nl8de ~ ka ian getiren Enver ile Cemal ara· mlfbr. lllak,. um1111ll kı'ediyi korumak 

Ba "p,, eki ne yapıyor? -ı"eWif,,qtır• d • 11nda kavıa çıkmq, Cemal Enve- • MERSiNDE kullanılan parayı d-- ettınn• ...__ h _u &u 1ta....L .. ,., -.:JeMJe CÖD erihnit, e'f d ala ......... 
...-,ı lı aıaıianız ' onerp., · ·~ eMiplsi ~ verilmitler· ri bıçakla ıol ıözün en yar • Menin, 2 (A.A.} - Buaün ha çin fevkalc\de salahiyetler isıe' 
rir,, brtıhiı kullandıtmm •df. llir. mııtır. Cemal yakalaDJlllflır. .,.. kunıımuıda Uhann batbnlılı oan 'bu di1eji kakl e4ilaedt. 9 
lerp,, hep bayle ,.pdmq bit· Benzin De,,.a Patlatlı altında Halk Partiıi baıbnlar1, ••t çelrildl w yeriM llafka '* 
melerdir. '1>ilferse,, demek -.tft. Yenimahalleden Takaime ıel· hava kunmlu idare heyetiı aarbay, kumet geldi. Fakat wl me.W 

J U "trettü Edebiyat f alcültesi mekte olan toför Ahmed in idare- halledilmemif bulu.auyor ve haa 
tell teJ',, OllD&IL1C& e, P tecim oduı l»qkam ve diler zat mitsiıllk içinde yilzdiliif fçia 
ilden..,.,, yani "Yecihe,, elemektir. Dekanlığı ıiııdeki otobüı yolda bozulmuı, to- lardan mUrekkep &nemli hir top 

Rom.n.- 1.--a-!-.ıe 0-- ""• · fc' • • H tomo'-ı·ı1• •- m çekiyor. Bu yitzden Fransa ---~ ...-ııoulMI ·- av- Edebiyat fakülteai Dekanı Bay ar muavını &1&11, 0 'u ~ lanb ,.pılmıı, lıaft telılihtini bi· aruıntla bir taltnn Mytlk lra 
lem kadar olacaktır. Fuat Köprülü Karı aaylavlıjına mir ederken benzin depo1u pat. len Oye kaydi ~in sBriittihırilt n MtJımıs, ı. ka'fP]ar ipne 

Halk aruma .,-ırıa aobrak, aeçı1meü dola:rıatyle fakülte de . lamııttt. Ahmetle Huan el ve & • bJlt ftini kolaylqtırmak ve yıı.- ıtrltl biliiklere a)"l'llJU81 belll 
tiu&(inkü birlili bOzmafa kaJJn bnhimdaıı aınlmaJdadır. yaklarından aiırca yaralanarak prlacalc propapnü ve netriyat ı,. Zaten birkaç aydaablri ...... -, •• 

pnlar, politikacı delil, yurd b Edür,at falriilteai dekanLiı • bataneye kaldırılmıılardır. lerhıi düzenlemek ibere eu.alı l,b- =~.i~dı!~:c:anifi, ~:!'!'~ 
ralandır. u. faldllte profeaörlerinden Bav Bir aamlal levriltli prorram hazırlanması kararlath· namıyerfla. Bir tarafından ko 

Anadolunun yüzölçe' ıi ne tut· lltralaim Haklaum ıetirilmeoıi ilı - Meykozda bir sandal gezintisi rılmıı ve bir koınite aeçUmiJtir. ı.r, p. p~ -...ıaruu 
talamı ıöyler miıinlz? timan 8ne ıürülüJOI'· yapmak iıtiyen bet arbdq, Hün- Bu toplantıda khmanlar derhal lamlqtırchklan gibi öbür t-_:..., 

k!r iakeleıi önünde aandal içinde Jinniter lira wnnek ıuretiyle üye da yarı faımt te§ekldilllr <üt ~ 
Cumuriyetin aııl IÜVeDCİ, af· hea bir türlü laalam,aram. hareket ederken sandal devribnit. Jra,.dolunmutlardır. mento rejiminin otoritesini kı•-

dm ve uyamk kafalı bir paclik Sua'at:ta beaeticililr delil, la- içindekiler denize dökülmüıler .. çbl ufran dmayerlar. 
tir. liıılilı: ·--- LJir '&"- 6.... t• 1 L_ k • L...a.._ :rraua lallmua '* J'll lllef!• ~ --· u . ~anan ye ııen er uef ar ~a~·J~~llllıdM!~·~ -llllilll& •tıı aU.. .... 

Bu &eiıçliiin baflıp &J11'111&S Para benn\liyen!er, ağır ceza daır kiırlar:mışlır. Hava dii.n Cıla .. ~ •• UM 6&6"' - ıışmuııt uuıu.nıu·o · 
rmtian hirı, yurt itlerine özver· Pür On Lira Ve Bir Yüzülc ufaa etmit, ucakhk dereceti BUtçe açıtmm, açık olmak 

meldir. v-~ • • u.. u_ dd ••:.•- L-- ... tıerinde 29 11 inal.. karak tam bir 11çurum mahiye 
_...,,., 111 av 11)'&~ ..... Aynahk&vak meydanı ca e • •-- uau mMI ile Mtla ırransanna h 

Biz seçkinler için batka, laalk ilk damtıt kunılu toplandığı • ainde 23 numarab evde oturan aNll1ll' • ka9n1er. 
için bqka bir dil iıtemiyom. b mu, MotJır.aci& ittim. Madam Palita poliıe bat vurarak Lodoet•n lsalif _. yel, aaat l'raaaaam derdi, blap,i 
kiden ha&: "....,. Cııara 1aaDUU? Daet •tflDI dile yermeJc en hti ayni evde oturan Madam Sabta 20,30 da binlabire fırtmaya tirmektir. Bütçeyi denkle1·.1.1-111r:• 
11111uuz?,, Sözde aeçkiler İM: ••- 1ik •11Planlaaclır. Mikada tarafmdan on liruının dönımüt. yelin lu:u aaniJede 18 her htıktmet yerinde dura 
r.- :-•imal lm-,,... muau •- • ı· 1..-L~ L:- 1 ·»:: ü imci metr•ve .... ıJuaııtır. Aneak bltçeyl denklqtlrebQe11 ~ara ..., ~-- • Utl ırası -..n ııÜm ~·t~ ftr· ve bire maı yüzüa ... n n ça ı.. ..., ~ kdmet bütün hasımlarma pltp 
m?,, derlercli. BiaMEkinliiin a- dut ğını ıöylemittir. 5· 1 ·r ki bilir. 
ıumaç'ı kültür Jiim1dili olclul- Sıyaaada ıizaçmak, çoğun ı,1. Yapılan arqtınnada Madam ıyasa yenı 1 er 
fikrindeyiz. ._. yapılır. Sabretanın üHrinde on lira 1'u • S1JU&l Bll&llerfıı -Mt1Dd1e.. 50 la· -----------.. 

~~..:o.ar· L ..ı_..;.. ..::..:~n-...1e _1-._ ... _ _.__.. ..ı__ ci •1111 ıeaıtn yaalarla ~tır. S et R da serser ~-. u.; ... _ ~~..-- o,le amalllU' ehır ki, küçük lunmattur. ~., ... -ya ~ e- ProPalr All ,. ...... -ulrftıldl K• ovy usya 
la.defe biibül JOllarclaa delap.. ı.. ti.açı, meml.nt tPn •in' •ir dilmektedir. mta1 mb11ebetiJte., lmflddı ,..... kaldıran bir karar 
r.k deiil, doidoira P..ti lfter. llDt tlolmm'· On Bir Y ClfUUf Mi Çec.11 N ile ı..,111U •11 lmuHa Pnltllr' (AA ) s 
ft._·ua pr-·ipl·-=-c-1- 0··..6,l;.. L-. l'~ • ,.. ... _ ..... _4 K.....ı.1er'ia .._.ı li&arta. Moakova, 2 • • - • 
~ - - ... -

5
Wll& av Bilin uma-"-nmm ltirer iri· Ne O " 11 ~. ~~ ~ ı· .... kal..J- 1 L u __ ..Ja bit 

ı ~.-J&.:1..1:- r •• Jlın -rtlaıı,, Prof-5r c,,harles Cro • ıam llUl'I maaı •• ... 11111 • 
JMll•D l'am•Jet _....... rv lhtlqeni sörd&m. Yetilköfde Rıl:.tım .tokaiıada zat'm~'Hasar n•-.;yesi, Macit Glk· rar .. .ı. .. -lmııtır. Aileye Y 

Daha tlia AnkarMa UU.. löJ. "Alpay tllte ,.Jiyor: o....Jt 48 numaralı evde oturan kahu perin -soeyotoJid;demoğratik mek • öU:--ve:meye ve ana ~ 
ı. bir~ koanpalduima chQma- iDlparaWlata Wlmi,.relr, Ba,lk tebaaaıadan Robert polise batw· tep•, Niyazi Berkealn ~us I09fG)oJl· aorav (mea•utiyet) ve otorit 
·m.. Oman isiD. m laaJMıi.a Wsm· Britan,. ....... terlalu fihi ,.._ rarak on bir yaılarıadald küçük ebd• ~ı " 111Ual temeır, sora l&flamak iıtiyen bu icar Al 
lifin.le tiiPlle ~ -...L - ...__,_.._ -... M.L.mın kayboldujunu Ye Yük• Adaba .,,_,Jetle •.ınl• a:taf1etl 1-ontrollerindeki vekimizlik ll" ..- _... .... .-u.ır--...... .._... tlnktriai", Prohlör hı.ta A,...._ a ' · 
1-Wime kartlhlduıı "lpldar pMı, Jnıt1v ıakıdr. Mkkaldırunda Tekirdai otelin • ''AlmaQUla •••ilik MnliD.. " fa:retaizlik) yilzünden 9-..•...-:• 
Dit ... -= v..ııı. 8- -ıa ......... ...ıa ..;n; de -.an Yorıinin >:anında CÖ - •J111 .._ laelııloJlo ıuılan nr· b.Wıat •e 11"5 ltli:ren ana:;, 
Bi1-, AJUP ==Tefrika (lirl \ J 5ywma.,, rüldülünü ıöylemittir. Poli1Çe a • dır. Okuncularmma tavsiye ede· itaya kartı para cezaln ve 

...... tı1frikur, lttki llifak ula- Tiıllp ...ı, arapça fU&•adaa rafbrmaya haılanmqbr. rfz. tetfir . 

..-> daha aüzel delil midir? Nisin Döuııtİİf 1 ~---------~ ı~nnı ___ ........... ~11 
iY•ölce- M•ıliai atlai,. JCelu..lwimimbrtılıldanpn. Tqkaaapta Karakol aokaim • K U R U N Geç,,U, Kıuıuılar: 
~=-Miat••• larclır: da oturan Talat iamimle biri po-
~Jll'IM' = Farllm Tay == Enüm liae batvurarak dün Karaköyde 
~s.stdn:::: Güaitle Taylan== Endam meftUD aahi- takside bekliyen 1766 numarab 
Bükaül = Munç ltl. otomobilin yanında tlurduiu için 
Orldbı = MGphem Et = Nazir otomobilin ıoförü M~hmedin kı .. 

Benzer = Şet,ih zarak kendiıini dövdüiünü aöyle-
Belp. = Menü lkaı .. lik = Mi ...... t mittir. Ta.Wrilrat 7&1»ılmılrt•thr. · 

• • • ...._. =- T+8t YClftllll 
• ıenç 1mm taf'IDI d•diliaiz ..... ._. - TUHt .... Çarf&kapıda kafteci e .... •• 

JCaclar ıüzel bulmuyorum. UJab&=MtiDehWla weRn1tla --LI*,.,.. MaJmmt 
~k epbdir. Dıuapt - şer.. .... ocak;-;.. pbıkea etrafa 

Çantanızın 11bü IMllaınailnn. Dile........ .ıa •••* - uplJall kmlaman JUlllD pk -
·fabl ı.iwriai bir maiuada ıar. Fa.. ık . IDlf, falrat ilerı...i• .., ... 
'clüm. Gb1mrlr-lftaet11ak if.lut ....u..ı. ~ . 

k iki im, biri ötllkiDtlen 119- t& .. ak 
liikle aJl'llalrilecek kadar. benzet- Ghap - lfta /lctuaf .tGtNlfl tlnat 
tiri•· ... _......_ -ı:-or. Unn••wldir . 

iki eaap aıumda bu kadar ~-z...ı tAiUlf 
ienrııllk \ıı ıma ptma . ~lpay = Cihaqir Fakat sonunda mutlaka 

--·-

Xemlllmn ile fqizm ara.Ua Şavmak =.lnıia elmek muzaffer olacağız. 
~ büaettiibü ı.u..Mli - Ul.VS - - ·- ----- ---- -- -- - - -

' 

CIONllla .,... ..... 
teta• ...-. xttd .... (Y.Am> ,.w 

TICLl:FOlf lf1JMARH,A&J& 
..... ......_ ... ıl•aıMal 
..... ,,. Cır ı Ml10 .......... .............. - tll.,.,., 

ABONE 8EDEl.U3d 
ıı... lnatmu No. 46 

Tlllıb• ..... .............. 
6 .,.. ,.. • 1451.ıa ... -. -· 
,...... 111 • -· ... ·•·•· tlmll°Pm•9if'mtli-
tl7lıla'1 c'•...,..•,.••• ........... ............. . .. ....... . ..... ._. ..... 
,~ ....... ~ ......... .......... ....................... 
dlrt -.ı "w • ..- ıeo aqtw. 
t}ç a,1Jk IJ&n ~ bir defam beda
vacbr. D6rt atın pgeD DID1arm ful• . ............... ~ .... iilldimiize sotı 

yoldur 
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~ Ucuzluk ! f BO'tOK DENiZ ROMAN~.1-. . 

(~~--n-cİÜiüsİe--İ(~_-mal Reis J E~e;~::ı:r~~~;n-! llilll 
- 4 j 7 Yazan: A. ismet Ulukut 1 Tefrika No: 122 1 f Yazan: lıhak FERDi,; Belediye yiyecek içecek KURUN'un Romanı: 

.._ 1 h fiyatlarını indiriyor Bu hayırlı işi yapan, yahut yapanlar 
Uem~ı De·ı·s·ın enses·ını· ısır11n ze~ir i uir Eğlence yerlerinde ve sayfiye- ki "' neden lüzum görüyorlar il u n u !erdeki gazino ve bahçelerde yiy~ sa anmaga 

Sl·ne" onu r~tı vll ~ du .. eu .. rnıu .. etu"' I cek ve içeceklerin pahalılığ ndan - Zahirde 0 .. - yle d-eğil a-mma: 

ft' U U U U tJ V • ~~~:~:::a~y:~~:~~;~t~~~ii.k~;~~~ ipin ucu gene oraya bağlı. Bura -

Kemal reis hasta .• 
(Cerine) de sulh konuşmaları 

Wrürkeu ve İspanyol karargahın
da. iç yüzünü az çok anladığımız 
hitç<>k entrİ'kalar dönerken, . ·hu 
&ıra birder.bire hastalanan Ke • 
lllal Reiı, kendini kaybetmiş bir 
halde gemide yatıyordu. 

Türk donanmasmdaıki bütün re
i&Ier, Kemal Reisin başına toplan· 
llıışlardı. 

Kemal Reisin neden hastalan
dığını bilen yoktu. Bir ak~m ıa • 
hildeki kasabaya gezmeğe çıktı • 
iı :zamaıı, ensesini küçük bir sinek 
l&ırınıftı. 

Kemal Reis, o gece vücudün • 
de bir ağrı duyarak yatağa uzan • 
l'rı.ış, ertesi günü ate§ler içinde yan· 
rrtağa baılamııtr. 

Türk amiralini yatağa düşüren 
acaba bu küçük sinek mi idi? 

Donanma reisleri - hastalık 
\lzadıkça - §iipheye düşmütler • 
di. 

Yerliler: 
- Memleketimizde birkaç yıl· 

da. bir kere tek tük görünen ıbu ze· 
hir)i ıineklerden sakmmak gerek· 
lir. 

Demitlerdi. 
Birkaç yılda bir kere meydana 

;ı~an bu meş'um sinek kasabada 
...._, --- Lt-1-- • _______ .__ :;;..a _ _ 

hoşlanmamış da Kemal Reisin en· 
~ ~s ini mi seçmişti? 

Türk gemicileri o 
,.. 1 • • 

-:;~Mıre ınmeğe cesaret 
lardı. 

gündenberi 
edemiyor· 

Gemilerin yiyeceğini yerliler 
getiriyordu. 

Kemal Reis yatağa düştüğü 
gündenberi çok zayıflamıştı .. Ye· 
tlek yiyemiyor .. Gözlerini açamı
Yoııdu. Sabahleyin birkaç dakika 
kendine gelir gi·bi oluyor, gözleri
lli aralıyaraık: 

- Sinan ... Sinan ... 

Diye mırıldanıyor, sonra tekrar 
lrÖzlerini kapıyarak dalıyordu. 
. Mahmut Reis o gün kasabaya 
·~ınişti. 

Yerliler arasında bu hastalığa 
~re arıyordu. ihtiyar bir köylü, 
J ahınut Reise şöyle bir vak'a an
'ltnıştı: 

k - Ben de bu hastalık yüzünden 
lr kurban verdim, oğul! On yedi 

l'~ıında bir kızını vardı .. Bir gece 
~\>İtnizin bahçesinde otururken, 
b Zıının sesini duydum: (Ah, ba • 
/··· Ensemi bir şey ıurdı!) Bir -
enbire bu meş'um sineği hatırla

~atnanuştık. Kızım o gece yatağa 
~ttrktan sonra vücudij mosmor 

0
• muş... Sabaha kadar ateşler i • f 111de Yanmıştı. Kırk gün humma • 

~~r, sayıklamalaı·, çırpınmalar i • 
'tıde eriyip mahvoldu. . 

li -. Şimdi biz de kırk gün bek • 
l'ecek miyiz, baba? 

de::--- Bu meş'um hastalığın müd • 
a ... tı bitmeyince, reiıiniz gözünü 
~aınaz. 

ca :- l(ırk gün sonra gözünü aça· 
tlı lhtıı bilsem, ona kanımı ve ca • 

tnı Verirdim. 

iıi İhtiyarın aözleri Mahmut Re • 
lel~, .. d·· .. .. t" ' 1( """ uıurmuş u. 

~h e~~l Reis. kırk gün aonra, a· 
lli? a 1Yıleşip lkalka:bilecek miy • 

Mahmut Reis amiral gemisine 
geldi.. Arkadaşlarını topladı: 

- Yerliler kırk gün bekliyece
ğimizi, ondan önce reisin gözleri 
ni açamıyacağını söylüyorlar. Da· 
ha bir aydan çok vaktimiz var. 
Ben, hemen yola çrkmamızın da • 
ha faydalı olacaığını düşünüyo • 
rum. Burada be'klemeıkten ne el • 
de edeceğiz? 

Reislerdenbiri de Mahmut Re
isin fikrine iştirak etti: 

- Bizi burada ilgiliyen bir 
mesele kalmamıştır. Garnata sulta 
nı kendi rızasile taç, ve tahtından 
vazgeçiyor ve şehrin kapılarını 

yakmda düşman ordusuna açaca· 
ğını ıöylüyor. Biz onla ra yardıma 
gelmiştik. Artık yardımımızın bir 
değeri kalmadı. Hemen demirleri 
alıp dönmeliyiz. 

Hasan Reis, Türk amiralinin en 
çok güvendiği denizcilerden biri 
idi. O, Kemal Reis ayılmadan dön· 
menin doğru olmadığını söyle • 
di. 

Hasan Reisin arkasında çok de
ğerli gemicller vardı. 

- Hasan Reis doğru söylüyor. 
Enginlerde fırtınalaı·la karşıla • 
şacağımrzda şüphe yoktur. Hasta· 
mızı yolda nıı ülclün"P.2iz? 

Diyerek, Mahmut Reisin yan -
lı§ düşündüğünu ııa~e ı:;ttiler. 

Ma!hmut Reis, Hasan Reise kar· 
şı gelmek istemedi .. Sustu. 

O gün Kemal Reisin esmer çeh
resi büsbütün kararmıştır. Burun 
delikleri her günkünden çok açı • 
lı~ kapanıyord1;1. Reisin hızlı hız
lı solumasından §üphelenen gemi
ciler merak ve telaş içinde ne ya
pacaklarını §8.§ırmışlardı. 

Malhmut Reis, arkadaşına: 
- Sabahları (Sinan) ı sayıkla· 

maıaydr, ve Sinan Garnatada esir 
o0lmasayd11 ben hiçbirinizi dinle -
mez, geminin demirini alır, yola 
çrkardmı.' 

Dedi. 
Kemal Reia o sa.hah yine uy -

kuaunda Sinanı aayrklamıştr. 

Yarın Endülüs sultanı ile kral 
F erdinand anlaşırsa, (Sinan Re • 
is) i elbette Türklere teslim ede
ceklerdi. • 

Türk gemicileri bunu bekliyor· 
lardı . . 

Herkes büyük bir umut ve kay
gı içinde Sinanı düşünüyordu. 

Türklerin eline düşen (Alfans) 
yaşadıkça, Sinanın Garnatadan 
geri döneceğinde şüphe yoktu. 

Fakat, Garnatada başlıyan aç· 
bktan sonra izi kaybolan (Sinan) 
acaba yaşıyor muydu? 

(Arkası var) 

1 Bu gtce nöbetçi eczaneleri 

Samatrada: Rıdvan, Aksarnyda: 
z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şehre
mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil -
yadi, Şehzadebaşında: Asaf, Beşik -
taşta: Süleyman Recep, Kum.kapıda: 
Belkıs, Zeyrekte: Hasan Huliisi, Di· 
vanyolunda: Esat, Eminönünde: 
Hüsnü Haydar, Galatada Doğruyol· 
da: Merkez, Tünelde: Mankoviç, Is • 
tiklal ·caddesinde: Kemal Rebol, Os

da kadınlar, kızlar, erkek çocuk· lerin önünü almak ve ucuzla ya~ 
· lar istidatlarına göre birtakım İş· hayata göre eğlence ve me5~re yer· 

ler yapıyorlar. Erkek çocukjar lerindeki gazino ve bahçeler!n ta· 
bir tarafta doğramacılık, öte ta -rifelerini indirmek için birmüddet-
rafta ayakkabıcılık, beride bas • tenberi yaptığı tetkikatı sona er· 
tonculuk gibi şeylerle uğraşıyor • dirmiş, tasdik için gelen listele,. 

üzerindeki fiatları indirmeye ba~· lar. Bir başka tarafta kadınlar, 
kızlar trikotaj, gömlek, kıravat, 

lamıtşır. b 
kadın mantoları ve buna enze::..· 

Belediye kanununun on beşinci işler yapıyorlar. Görüyorsunuz ki, 
maddesinin üçüncü fıkrasınn göre bunda şaşılacak bir şey yok. Çalı
gazino, lokanta, eğlence yerler~ şanlar, gündeliklerini alıyorlar, 
meyhane, birahane ve emsali yer· d l · kü' ··k 

iş öğrenince de ken i erme çu 
lerin tarifelerini tetklk ve tasdii.ı: b 1 

bir sermaye verilerek başlı aş a· etmek belediyenin vazifesidir. 
1 rına çalıımağa gönderiliyor ar. 

Belediye, son zamanlarda ha 
1 - Bu parayı kim veriyor. 

yatın ucuzlaması üzerine bu sal~ _Para filan verildiği yok. Bh· 
hiyeti kullanılmaya başlanmıştır. puaula ile veresiye satış yapan bir 

Mevsim münasebetiyle tasdik mağazaya gönderiliyorlar. Oldu 
edilmek üzere belediye iktisat mü· mu bu da üçüncü bir müessese? 
dürlüğüne getirilen tarifeler sa· _ Pek iyi amma, bunların 
hiplerinin önünde gözden geçiril· Hacı Yaşar Ağa hastanesi ile ne 
mi,, kendilerinden jzahat alm münasebetleri var? 
mı,, işlettikleri yerlerin kirası, Ç<\· _ Onu da söyli~eceğim. fü.ı ü- ı 
lışanların sayısı , yerin önemi. ayrı çüncü müessese, elınde pusulası / 
ayrı tetkik edildikten sonra fazla olanlara aylık taksitlerle ödemek 
görülen rakamlar indirilmişt;r. Se· üzere lazım gelen şeyleri veriyor; 
kiz tanesi be§ kuruşa satılan çiro-z· pusula üzerinde lşevinin mühürü 
dan yapılan alelade bir salataya ve ustabaşının imzası var. Şimdi 
bir eğlen"ce yerinin koyduğu 45 de bunun altında gizlenen astl 
kuruş fiat çok pahalı bulur.unuş, çehreyi görelim: Öteden beriden 
bu rakam 15 kuruşa indirilmiştir. işittiğim sözlerin gerçek olup ol • 
Bunun gibi yeşil salata, yumurh madığını anlamak için bir çocu ~ 
sali}.tası, sıcak ve soğuk yemekler ğu lşevine götürdii.m, ameleliğe 
yoğuı l fiatlar,ı ela bugünkü pİyas:a kabul edilmesini rica ettim. "Şim
vaziyetine göre indirilmiştir. Şim· dilik yerimiz yoktur,, dediler. 
diye kadar tarifelerini tasdik etti- Fakat ayni günde Hacı Yaşar A
renlerden hiçbiri indirmeye karşt ğa hastanesinden tabu\·cu edilip 
gelmemişler, belediyenin takdir hastane hizmetçisiyle gelen bir 
ettiği fiatı kabul etmişlerdir. Lo· çocuk, hiç bir itiraz görmeden ka

kantalarm, gazinoların, kahvelerin bul edildi. Üc gün sıra ile hasta -
de fiat listeleri yenibaştan gözden neden çıkanların arkasını bu-ak -
geçirilmektedir. Kenar semtler · madım. Hepsi oraya yerleşti. 
deki bazı kahvelerin tarifeleriy)cı- - lşevini kim idare ediyor? 
tasdike getirilen lokanta listelerin. Doktor mu? 
deki yemeklerin fiatlarr da bugün· 
kü ucuzluğa göre indirilmiştir. 

Belediye iktisat müdürlüğü 
bundan sonra gelen listeler~ de sı· 
kı bir tetkikden geçirecekt~r. 

Yeniden tasdik edilen listeler 
halkın görebilecegi bir yere astır"(· 
lacaktır. Halkın aldanmaması -i 
çin bu senenin tarihini taşıyan lis · 
telere bakarak para vermeleri Ştt· 
he müdürlerine bildirilmiştir. Bun 
dan başka zabıtai belediye w.emur
ları da sık, sık teftişler yaparak 
listelerin meydanda bulunup bu. 
Iunmadıklarını kontrol edecc-kler-
dir. 

Fransız denizcileri Cüm• 
huriyet abidesine çelenk 

koydular 
Limanımızda bulunan Jan Dark 

Fransız mektep gemisi zabitleri 
ve erleri dün sabah on birde Tak 
sim abidesine çelenk ko)'Tnuşlar· 

dır. 

Misafir zabit ve erler öğleden 
sonra şehrin türlü yerlerini gezmiş 

lerdir. 

Heybeliada Deniz lisesi rolebe. 
sinden bir kısmı da dün !- ransu 
gemisini gezmişlerdir. H .. ,Jk bu 
gün gemiyi gezebilecektir. 

- Görünüşte öyle değil. Her 
dairenin bir ustası, müdür yerin
de de bir ustabaşı var. 

- Güzel amma, sermayeyı 
kim koymuş? 

- Yalnız İşevi değil, mağa • 
za~ın da sermayesi var. Bunlar 
bir adama m!, bir sosyeteye (şir
kete) mi ait? Henüz bunu öğre • 
nemedim. 

- Anlattığınıza göre, fakir 
kimsesiz hastalar tedavi edildik· 
ten sonra bir iş öğreniyor ve kü -
çük bir sermaye ile sefaletten 
kurtuluyoı·lar. Bu çok iyi, çok in. 
sanca bir hareket! Ayni zaman -
da, kendilerini dilenci vaziyeti -
ne sokmamak ic_:in verilen serma
ye azar azar öden.diriliyor. 

Bu da pek ahlaki bir düşünüş. 
Lakin bu hayırlı işi yapan, yahut 
yapanlar kendilerini bu kadar 
saklamağa neden lüzum görüyor
lar? Bunda gizli bir maksat yok
sa pek fazla bir tevazu olur. 

- Ben meslek dolayısiyle giz
li maksat aramağa mecburum. A
rashrmalarmu derinlestirerek bu-. . 
nu da elde edeceğime inanıyo -
rum. 

- Şüphesiz ! Bunu sizin zeka
nızdan bekliyorum. Hastane hak
kında bir şey öğrenebildiniz mi? 

- Biraz güç! Oraya yalnız 
Birimiz hepimiz, 
Hepimiz birimiz için 

man beyde: Şark Merkez, Kasımpaşa· iiiiiiiiıiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
da: Merkez, Hasköyde: Halk. 

kadınlarla çocuklar almıyor; hen 
ise bunlardan biri olamazdım. 
Y almz lşevinden çıkmış olanlar •

1 la konuştum. Rence "Hacı Yaşar 

Ağa,, ad!, hastanenin firmasın .. 
dan başka birşey değildir. Hasta
lar böyle bir kimsenin varlığını 

bile bilmiyorlar. Onlarca bilinen 
yalnız iki varlıktır. Biri, doktor 
Nezir, öteki Süleyman Şefik. 

- Demek ki, Süleyman Şefiği 
tanıyorlar? 

- Tanıyorlar amma, bizim ta
nıdığımız kadar bile değil. Has -
talar teşekkür etmek istedikçe 
Doktor onlara: 

"Bana karşı hiç bir borcunuz 
yoktur; teşekkür etmek isterse -
niz merhum Süleyman Şefiğin a· 

dmı hayır ile anınız,, diyormuş. 
- Öyle ise burada iş karışı .. 

yor, azizim. Doktor bir yandan 
bize, "Hastane Hacı Yaşar Ağa -
nm malıdır, onun parasiyle ya • 
pılmıştır. Kendisini göstermeden 
mektuplariyle bizi yönetiyor (i • 
dare ediyor) diye söylerken öte • 
de hastalarına Süleyman Şefiği 
tanıtıyor. O halde hastane han • 
gisinin? Süleyman Şefiği tanıyan 
doktor, onun k~zını neden bula • 
mıyor? Yahut bize, neden tanı -
mıyormuş gibi göı·ünüyor? 

- Acele etmiyelim; daha he
nüz ilerletemediğim birtakım iz • 
ler buldum; onları da söyliyece • 
ğim. Bir defa şu muhakkaktır ki, 
Doktor Nezir, Süleyman Şefiği 
katiyyen tanımaz. Bu zat çok zen
gin bir doktormuş, bir ge~ evi • 
nin kartısın.daki sokak~a ö{aürül -
müş, katili bulunamamış. Bunu o 

zamanki polis tahkikatına ait 
dosyalardan öğrendim. Veremli 
bir karısı varmış ki, bir yıl sonra 
o da ölmüş. Sekiz, dokuz yaşında 
Binnaz adlı bir kızları kalmış. Bu
nu da doktorun arkadaşlarından 
Cevat, yaruna almış. Bu adam da 
bundan dokuz ay önce Bulgaris -
tana nakletmiş. Binnazı beraber 
götürmüş olması ihtimali var. 

- Pek iyi, ya Hacı Yaşar A -
ğa kim oluyor? 

- Bu adamı tanıyan yok, te • 
min söylediğim gibi, şimdilik bir 
firmadan baıka birşey değil. 

- Ya mektupları? 
- Müstear bir imza ile yazıl • 

mış şeyler. 

Taharri memuru bunu söy • 
lerken manalı manalı gülümsiyor
du. Polis müdürü bunu anladı. 

- Düşündüğünüz bir şey ol • 
malı. 

- Evet, müdürüm, siz düşün
düklerimi belki garip bulacak • 
sınız; fakat olsun. Bana her şey· 
den ziyade gizliliğe bürünmüş gö
rünen doktordur. Bu adam, bir 
defa herkesten ayrı, yalnız hasla· 
ne içinde yaşıyan bir mahluk. 
Kendisini oraya nezretmiş gibj. 
(Nezir) adını almasının sebebi 
de bu da olmalı. Şimdi bu adam, 
o mektupları yazamaz ve Hacı 
Yatar Ağa diye imza atamaz mı? 
Bu o kadar güç mü sanki? 

- imzayı atmak değil, buna 
inanmak güç! Dediğinizi kabul 
etsek bu üç müesseseyi doğrudan 
doğruya doktorun vücude getir • 
diğine hükmetmek lazım. Bu ka
dar parayı nereden bulmuş? 

- Doktor Umumi Harpte, 
İngilizlerin esiri olarak Hindista
na gitmiş ve oradan gelmiş. Kim
bilir ... 

(Arkası var) 
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Olüler dirilebilir mi? 
Moskovada bir bilginin yaptığı 
denemelerden alınan sonuçlar 

Profesör Brukomenko ümidini 
keımit değildir. iki üç sene çalıı .. 
trktan ıonra hayatı kati olarak i .. 
ade edeceğini söyliyor. 

Bu yeni icat hakkında fikri so
rulan Doktor Tevfik Salim tunla
rı aöylemittir: 

- Bunu ilk defa işitiyorum. 
Şimdilik birşey söylemek doğru 
olmaz. Fennin akla durgunluk ve

1 1 •oo MO D A o o• 1 
Su Sporu Ve Mayolar 

Moakova Tecrübi fiziyoloji 
tlıttitüaü profesörlerinden Bruko .. 
llaenko ıarip bir makine icat et .. 
llaİftir. Kalp yerine ıeçirilen bu 
lllakine birtakım borularla kanın 
deveranını temin ediyor, henüz 
61düriilmüt bir hayvana bir ta -
taftan bu kanı vererek, diğer ta .. 
taftan ciierlerindeki havayi ıun'i 
lrir aurette yenileyerek onu tek -
tar yqabyor. 

Profaör bu aletle üç deneme 
recek bir sür·at ile yürümesine :.~~, Afi;f'J~~'''"K;f1?.' 

1&PllUflır: l 
Bir köpeiin kaf aıını kemıiı, 

liran kam makineye doldurmuı, 
lao,nunciaki kara ve kmmzı kan 
~)arını borulara bailamıt, 
'-ra deveranı ıa.im etmittir. 
llakinenin iılediii müddetçe kö .. 
)etin kafası yeniden yafamııtır. 
tiPek sözlerini açarak havlamak 
lı.temitee de tabii seı çıkmamlf -
tir. Ba miithit dirilmenin kartı -
llnd a profesörle aaiatanlarmm 
~en r.üzleri sapsan ol .. 
"11ftu. Nihayet makinenin itleme
li durdurularak köpejin bu ıefer 
llatiyen ölmesine 14tfen meydan 
•erilmiftir. 

Bundan sonra profesör kalbi 
1-ata olan bir köpek seçerek u -
htmut, p.hdamannı kalbinden a
J'ırarak makineye bailamıı ve bu 
'-etle bnm devranım yoluna 
IEo,mapr. 

Makine bir taraftan 1fu suretle 

rağmen ölüleri diriltmenin kabil 

olamıyacağmı sanıyorum. Bunun
la beraber iyi bir tetkik yapma -
dan birşey söyliyemem.,, 

Doktor Mazhar Oıman da di .. 
yor ki: 

"Hastalıktan ölen bir insanın 
ve yahut bir hayvanın bir Rn için 
olsun yaşatıldığım duymadım. 
Maddeten de buna imkan göre -
rniyorum.,, 

-------------------------
ltlat6111111f1UG •••n aerlertlen: 

Varlık 
Ankarada 15 &'Ünde bir çıkan ede

biyat ve fikir dergisi VARLIK ın 1 
Haziran tarihli 46 ıncı sayısı çrı ... u~
tır. Bu sayıda Yaşar Nabi, Ut. an 
tJmit, Reşat Ekrem, Mahmut 1:11 ~ıp, 
Behic Enver, Samet Ağaoğlu, ~ev -
ket Hıfzı, A. Gaf far, Orhan Şaik'in 
makale ve hikayeleri, Feridun Fazıl 
ve Yakup Sabrinin şiirleri, güzel bir 
piyes tefrikası vardır. Tavsiye ede .. 
rl7.. 

ltlerken diier taraftan kalbi açıp :".":========== 
-.eliJat 7.&1>mlf ve sene damar. Geçenlerde Franıada yapılan 
\rı 7.81'İDe dikerek bir müddet zehirliıaz denemelerinde türlü 
Lırı-iftir. ıBu ıefer ıerçekten maıkeler kullandmıt, çocuklar i
bın.catR!fia baılam~ır. Kö . çin de huauıl t~lar ~.P.•hn?t~'· 
~in hem yqıyor, hem liaı· · 
talrimdan kurtulmuı bulunuyor. 

Artık bu muvaffakiyetten pek 
lbemnun olan profesörle uiatan .. 
l&r im üçüncü köpek daha yaka • 
llJarak hir darnarmı keımitler ve 

Jcanm. tamamiyle akıp gitme -
&İııi l>eldemiılerdir. Kan alanuı 
!>itince tabii köpek ölmüfH de, 
1İnirlerin de büsbütün ölmesi için 
)İnnj dakika da:ha beklemeyi mü .. 
~İp ıörmütler, bundan sonra 
~makineye takıp ıun'i d~ • 
•eran vermeie hqlamqlardır. A
letin itlediii müddetçe köpek ya .. 
kınıt, bibi atmq, sun'i hareket 
>'&~qlaymca kalp durması da ya· 
'°&flaauıbr. Makinenin itlemeı'ı 
dunmca köpeiin kalbi de dur 
h11ftur. Kalbi daimi harekete a .a

1 tbrmak kabil olamam•ıtır. Sun'i 
)-.atma ıerçek yapmayı, yap -
"- kalp vurmaıı, ıürekli bir vur
"'-11 temin edememittir. ..., 
İçill İçelim. Çok içelim Orhan, o .. 
~ IDU? Ah bilmezıin Orhan, ben 
e dertliyim. 

NECDET 
. Necdet, ıündüzleri, durmadan 
~'1en bir motör ıibi çalıtıyordu. 
d· lıttıtı ıazetede hem muharrir .. 
ı::._LhfllQ raportör. icabında müret
~i:°eye iner, diziden çıkan pro-
• a bakar, taıhih yapar; ba • 
~ bir it gömleii ıeçirip maki -
'de çalıttıiı bile olurdu. Bu ıa • 
~lik mealejini bir zevk bir id: bilmitti. Herke9len ili tanı· 
..__ ~·~ul tehrini, haber topla
~ IÇın, bir bqtan bir bata ayı
' il zihninde makaleler, mü • 
'İlıd beler pitirirdi. Gümrük idare· 
~e, d_emiryollarmda, Seyri.efa
"- .,:iiclürlerle ıörÜflllek için ıı· 
ft"ıa lerken, evrak çantasından 

•ıca, almanca eıerler çıkarıp 

Reıimde ıörülen çocuk'. maıkeli 
babumdan korkuyor ve torbaya 
ıirmek iıtemiyor. 

hızla türkçeye tercüme ettiği gö .. 
rülürdü. Necdet adeta bir çahf .. 
kanlık harikaıı idi. Muharrir, reı
aam, fotoğrafçı, kıliıeci, mürettip, 
makinist, elektrikçi - Tabiaten 
alçak gönüllü ve uysal olmuı onu 
muhitinde herkeıe ıevdirmif, meı
leiinde rakip sayılanları bile ona 
cezbetmitti. Fakat o, frtraten zen
gin olanlar gibi, kendini bilmez, 
orta çapta bir ıenç zannederdi. 

Son zamanlarda mutat itlerine 
iliveleı: yaptı. Üzerine bazı hu -
ıuıi hocalıklar aldı. Kadrköye ar
tık çok ıeç, ıeceyarıları dönüyor
du. Herkesin uykuda olduiu bu 
saatte yavat yavat, binanın en üıt 
katında bulunan daireıine çıkı -
yor; hazan merdivende elektrik 
bile yakmadan el yordamile yürü
yordu. Y atmazdan evvel bir ııcak 
dut altında ıabunlanır, ıonra bor-

Sponın lier tür1üıüne önem ve-J 
ren Almanlar, bu arada ıu ıpor .. 
lariyle de önemli bir surette uira
fıyorlar. 1936 da Berlinde yapıla .. 
cak Olimpiyat müsabakalarında 
:A;lmanya için üıtün yer elde et -
mek kayguıiyle durmak bilmek .. 
ıizin çabtıyorlar. "Her alman, bir 
sporcudur,, sözünü benimsiyen 
Almanların au ıporlarmdaki iler
leyitini göıteren yukarıda ortada
ki reıimde, erkek ve kadın iki Al
man yüzücü, dimdik bir durumda 
ıuya atlıyorlar. Erkek kadının, 
kadın erkeğin ayaklarını ıımııkı 
tutmuı olarak, hatları biribirleri
nin bacakları araaında, dimdik 
duruıla birleıik atlayıı !. Bu ıu • 
retle baıanlan bu ha .. eketin, ga-

noıunu çıkarmadan pencereden 
bir müddet denizi ıeyreder, çıngı· 
rakh ıaatini kurar ve ıileceği üı · 
tünden atıp yorıun, bitkin bir hal· 
de yatağına yıkılırdı. Evet, gün • 
düzler nasıl olsa geçip gidiyordu, 
ille ıeceler ! Denizden yoaun ko -
kuları, bahçelerden zambak ne .. 
f eıleri tatıyan yumfak geceler. bü .. 
tün bir ittiyak ve hasret ordusu .. 
nu harekete getirerek Necdete uy
kuda baıkın yapardı. Türlü türlü 
rüyalar. Meseli delikanlı kendini 
kızım bir çölde Seddi Çin gibi 
yüksek ve somuz bir duvarm bo -
yu aıra kotar görürdü. Duvarın di· 
ğer tarafı ıerin ve tatlı bir deniz .. 
mit, fakat tırmanıp atmak l<abil 
değil. Bir kapı, bir çatlak, ıeçitlik 
bir nokta buluncaya kadar yürü -
meli. Ve Necdet, her tarafı alet· 
ler içinde yanarken bu yalçın ~a-

yet sllç );ap.nlan l>ir liareliet ol -1 mayolar'clan iki örneli aörüyorau
duiu filpıheıizdir. Dolayniyle l nuz. Bunlar yün - trikodan vücu
hayret ve takdirle göriilmeie de - de setirilmiıtir. Yukarda aajclaki 
fer! kül rensi üstiine ıiyah - beyaz de-

Çok az kiıinin böyle bqara - tenlidir. Kalça üstüne rutıelen 
bileceği bu birletik atlayıı hare • yerde, kotra biçiminde bir ıüı 
keti, ihtimal plij menimini zevk· vardır. Bu ıüa, ipekle itlenmittir. 
le geçirmek iıtiyen birçok kitide Ap.jıda 10ldakine gelince, bu da 
tıpkı tıpkısına yapmak iıtejini alt tarafı koyu lacivert, üat tarafı 
uyandınr. Fakat, bu arada kaç kahverenıi bir ma1odur. Bunun 
kiti bu örneie tanı uyiunlukla uçkurlu btaiı bulunuyor. Bu ku
tekrarbyabilir?. Bu, hiç kt!ıtirile- tak, ipekle Cinnedir. Kalça üıtün
mez. Böyle süç bir atlayıtı bap • de bayraklı bir pmandıra ıeldi 
rabilmek için, hem bu sahada bil.. de, bu mayonun süsüdür. 
jili, antremanlı olmak, hem de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
vücutça ıiiçlü kuvvetli olmak ıe- öz tarihimizi öz dilimizi 
rektir ! cilmhurig:t öf retti 

Yukarıda sağdaki ve ataiıda 
soldaki iki reıimde, ıon moda liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

niayı tüketmek için kopr, kopr .. 
c{ı. 

Bedriyeye olan qlom, evet b'ı 
duyguya artık batka bir iaim ve -
rilemezdi, yenmeje, unutmaja ça .. 
bftı. Hayalinde onu kötülüyor, ku
surlu bulmaia çabt11ordu: "Du .. 
c:lakları kaim, acl..nakdb kaim, bir 
yamyam ajzı ıibi, Omuzlan da 
çok senit, boyu da pek fazla, be -
nim kadar boyu var. Kadm dedi· 
ğin biraz arif Ye nazik olmalı. 
Hayır, hayır, bu kadm pek sfizel 
delil. Aaabmı bozuhnut benim. 
ona fazla ehemmiyet veriyorum.,, 

Bir aktam ıeç vakit Beyoi • 
Iuna çılmuttı. Saat dokuz buçuk 
vardı. Zaman mağazamım önüne 
gelince birden fenalqtı. Oç adnn 
ileride giden o idi, Bedriye! Orta 
boylu, yaılıca bir hanımın koluna 
ıirmit, arasıra eiilerek ona bir 

teYler a6ylti7or, efildikçe, yontul
lllUf denecek kadar diizsün bel ve 
kalçanın ahenkli çizıileri beliri • 
yor. Pek de ıüzel IİJİmDİf. Kol· 
ıuz ıiyah bir manto, kol yerine Jn .. 
1& bir pelerin omuzlarım ört.üt. 
Mantonun altmclan ıhlamur çiçe- .. 
ii renıinde bir elhiae görilnüyor. 
Dineklere kadar ıiyah eldivea, 
ıiyab bir bere, bir mavi tilki. 

Ya clanüp ~ ! Bu c:lütünce 
ile Necdet ürperdi. Geri dhmelc 
ietedi. F abt danemecli. Cnbeye 
tutulmuı ıibi adım ad1111 hanım • 
Iarı takip ediyordu. Bu yürüyiif o· 
na müthif bir haklrat ıöıterdi, e· 
zici, öldüriicü bir hakikat. Cadde
nin parlak qıldan altincla kartı • 
dan ıelen aclamlarm yüzüne ba -
layorclu: Bunlar Bedriyeyi ,arün .. 
ce delifiyor, sönükler canlanıyor, 

( A rkluı ""') 
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Atpm aamu 19Jlll 19,36 Kalpleri! Topkapı ve cıvarı 
Yazan : H. H. Ewers 
~ ( llaf' diıaldl •fll/lllllzda) 
Fazla olarak hanedanmmn UU' • 

lardanberi mukaddesat diye tamcblı 
şeyleri, ddden $Gk prlp Wr flldlde, 
ilzerlerinde tqıJu lt1I tablolar, bul 
cihetlerden, Fram allel krallslatn 
bir hakkıdır ela I 

- Ne demek lstedifinid katiyen 
anlamıyorum. 

Martin Drollinr, otardaiu san • 
dalyenin berinde sallanıyordu. 

- Anlıyacaksuuz Mösyö Orlean. 
Tablolanm, Fraua hanedanı kra· 
Hsfnin kalplerini ihtiva etmektedir. 

Dük, sözün burumda, brpmacla· 
ki adamın tamamlyle deli oldllfuna 
htikmctti. 

Acaba tehlikede miydi? Dük hiç -
bir şeyden korkmaz, gözil pek bir a • 
damdı. Bana pmdiye kadar her fır -
satta isbat ehnfttl. Lüin kapıya dol· 
ru gayri ihtiyari bakmaktan kendini 
alamadı. 

- ihtiyar, bu bakqı prdtl: 
- Mahpus1111az, Mösyö Orlean, 

dedi. Benim mahpanms1111uz·ı Vak -
tiyle bUyük pederinlzln mahpus ol • 
duğu gibi ı Kaçmanız ihtimalini dü
şünerek kapıyı kGitledim. Anahtar -
lar cebimde. 

.Bu küçücük adamm imirane ta -
'ulannı garip balmağa başlıyan 
Dük: 

- Kaçmaia katiyen niyetim yok, 
diye cevap verdi. 

Dük, uzun boylu, giiçltl kavveW 
bir adam olduğu için kendialal hap -
~etmekle öğünen ba ihtiyari tartak -
layıp cebinden anahtarlan a1muı it
ten bile değildi. 

rr re?§I \»> tablolarda• bir taatsl
n l g,W;"bj)iJ'. rtJ,iyim 

DrolJi:ıg iskemlesinden yere atla
dı, paravana doğru yürüdd. 

- 1'abü, tnbii, Mösyö Orlean. Hem 
zannederim ki, pek zevkinize gide • 
cek! 

Bunu söyliyerek atölyenin bir kö . 
:esinden, çerçevesiz büyük bir tuval 
!:ıkardı, arkası Dükün oldufu tarafa 
~elecek ~kilde ~valeye yerleştirdi, 

bir bezle tozuna sildikten ..sonra tel
lal gibi avaz avaz bağırarak: 

- lşte Fransa tahtı kralisini tem -
sil etmiş olan p.nlr zevattan en meş -
har ve mümtazrnın, kürreiarzrn, sine
sinde taşıdığı en büytlk mel'unun, on 
birinci Luinin kalbi! dedi. 

Ve §Övaleyi DUkUn bulunduğu 
tarafa çevirdL 

Tablo çıplak bir afaeı turir edi -
yordu. Atacın dallannda asılı, ekse -
risi tefessüh etmiş. Düzünelerle adam 
görünüyordu. Ağacın kara kabuğu ü
zerine bir kalp resmi hakedilmiş, ya
nına da §11 işaret konalmuştu. XL L. 
Tablo harikulade bir rölyelde, haki -
kate çok yakın, insafmça yakındı. 
Tablodan, iğrenç, müteaffin bir koku 
intişar ediyordu. O kadar ki, Dük 
gayri ihtiyari burnunu tıkamağa 
mecbur oldu. 

Dök tablonun manasını derhal 
kavramıştı. 

Bu resim, ağaç dallanna tab'asını 
sallandırmaktan pek r.mdyap olan 
ceddi dindar on birind Lllinia met -
hur bahçesini tasvir ediyordu. 

(Dük Orlean) ın ne kadar insani -
yetti bir adam olduğunu, Afrikadaki 
uzun seferi esnasında herkes öğren -
miş, tasdik etmişti. Ressamın, bu tab
loyu göstermek için kendi phsını 

seçmiş olması Diike hot görünmedi 
ve tablosuna (On birinci Lainin kal
bi) ismini vermiş olan ressamın bu 
kaba zevkini beğenmedi. 

- Mösyö Drolling, dedi. Tablonuz, 
tersim tarzı itibariyle ne kadar mil -
kemmel nafı haiz ise, itiraf ederim 
ki, tarihi noktadan o derece tenkide 
şayan. Ecdadmuzm hatırasına karşı 

beslediğimiz sanı hJasl ne kadar bü
yük olursa olsun, bu yan vahşi kral
lann korkunç eserleri karşısında gu
rurla coşturacak bir sebep teşkH ede
mez. Doğru,.unu isterseniz bu tablo -
Y.11 birU

Yatsı aamuı tl.3i 21.36 
lmaat U4 2.ı:ı 

Yılın gtÇCD gtlalerl 163 164 
203 to2 Dtlk mutedil bir tabir anyor, te -

Çniren: H. Varoğlu klisesinin Ayairini tarihi 
fılın kalan ıtuılerf reddtit pPrlyordu. Reallam ellerini, .. ____________ .: 

ofatturarak Dike doğru ilerledi, fik-1-.. ,-----------1 n""'-:::-:-·--~~:-::--"":"'"'r"r~~":""""l~.,,...,_-:-ı--__ ---:"'.'~...-,:::..=.;....,;:;.::...,..._ 
rint eiylemesi için onu sıkııtınyor - R A D Y O 
du: --~---------------------'--- Evet, evet, biraz ne? 

- Biraz mevtal buluyorum. 
- Bravo! Bravo! Mtlkemmel! 

Ben de ha fikirdeyim. Bu itabınız 
beni alakadar etmez, doğrudan dol • 
ruya hanedanı kraliye racidir. Niçin 
biliyor musunuz? Zira ha tabloda 
gördilfiinüz menfur, iğrenç ne var
sa hepsi hanedanımzdan mülhem ol • 
m111tar. Yani fikir benim delil, al -
zin btiyük pederbüzindir. 

- Anlamadım. Kimin dediniz? 
- Bastln Fransa krab bulanan 

babanmn babul ft beDla en iyi do. 
tum olu nıtp Bplltenfn flkridir
Amc:uadeDls olu oa altmeı Lainin 
ldamındaa ~rbn ba fikri, yolda, 
bana o telkln etti. Artistik bakımın -
dan cidden fena bir fikir oldafana 
ftlphe yok, zira fazla kaba ve fazla 
çiy bir tezahtlrü var. Bana sizin de 
müşahede etmenizi tabii görüyorum. 
Bir öktiı bile ıa resmin oa birinci La· 
inin kalbi oldafmau farkeder. Esa • 
sen bu kalp lteld kalplerin hepsin -
den biiytikti · ve lir~ Wr kokusu 
vardıl Ne zaman burnuma çeksem 
hapma qn veriyordu. Ha sahih, en
fiye çeker misiniz? 

Celüdea altın i§Jemelf bir enli -
ye kutusu çıkardı. Misafire uzattı. 
Sayılı enfiye tiryakilerinden olan 
Dük bir tutam enfiye aldı ve burnu
na çekti. 

batiyu 81sllne devamla: 
- iyi bir halitadır, dedi. Prens 

Gaston Dorlean, An Dotriş ve beşin
ci Şarl. Nasıl? Enfes değil mi? Şanlı 
ecdadının bakayuı en!lye şeklinde 
de burnuna çekmek orijinal bir şey I 

- Mösfö Drolling, şarabınızı na
sıl methettimse, enfiyenizi de methü
sena etmek mecburiyetinde bulunu -
yorum. Fakat mazur görünüz, sözle
rinizden bir kelime bile anhyamıyo . 
ram. 

- Anlamadığınız şey hangisidir? 
- Demindenberi anlattığınız şeyi, 

şu tablolannızdaki ve enfiye kutu . 
nuzdaki ecdadımın ne demek oldu • 
ğunu anlryamryorum. 

- Orlean ailesinin bttutn efradı 
gibi budaluınız ! Siz büyük pederi • 
nizden de daha aptalmışsımz. Demek 
anlamıyorsunuz öyle mi, Mösyö Or -
lean? Öyleyse iyi dinleyin: Tablota. 
rım hanedanı krali azasının kalple • 
riyle yapılmııtrr. Şimdi anladmız 
mı? 

- E,·et, Mösyö Drolling, fakat.. ' 
- Ve gerek şu enfiye kutusunun 

içindeki, gerek diğer enfiye kutula -
nmdaki madde, tablolarımdan artan 
kral kalpleri bakiyesidir, enfiye gibi 
kullanmağı itiyat edindim. Anlaşıldı 
mı? 

- Söylediğinizi mOkemmelen işi • 
tiyorum, Mösyö Drolling, o kadar 
bağırmağa ltizum yok. Fakat ne mü. 
nuebetle.. 

R•sam gözlerini yukan dikti, ve 
cevap vermedi. Yavaş yavaş dolaba 
dolnı yfirüdü, oradan birkaç küçük 
balar levha aldı ve DUke verdi. 

- Çekmecede bunlardan otuz bir 
tane daha ftl'. Hepsini size hediye 
ediyorum. Tablolanmla birlikte ve 
f aıla olarak bunlar da sizin olsan. 

Dük bu levhaların üzerinde kazılı 
yazılan dikkatle muayene etti ve 
bizzat dolaba giderek. diğer levhalan 
da tetkikten geçirdi. Y azrlara naza -
ran bu bakır levhalar, hanedana 
mensup kral, prens ve prenseslerin 
kalplerini havi olan kavanozlann 
levhalanydı. Prens yaftf yavaş işin 
hakikatini anlamağa başlıyordu. 

- Bu levhalan nasıl ele geçirdi -
niz? Diye sordu. Sesinde mağrur bir 
ahenk peyda olmuştu. 

İhtiyar ayni tarzda cevap verdi: 
- Satın aldım. Bilirsiniz ki, res -

samlar eski şeylerle, antikalarla a -

BugUn 
lSTANBUL: 
18: FraDSIZça ders. 18.30: Senfo • 

. nlk muzikl (Pliklar). 19.30: Haber
ler. 19.40: Slter (solo). 20: Eğe caz. 
20.30: Gavfn kardeşler ve MandoU -
netta orkestrası. 21: Konferans. 21,1:> 
Sonhaberler ve borsalar. 21.30: Rad· 
yo ve tango orkestrası ve Bayan 
Bedriye Tozan. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 G6nd0z plik yayımL 18: 

Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
15: Konserin devamL 20: Sözler 20. 
20: Plik. 21: Sözler. 21.15: Sanas 
kuarteti (Oda musikisi). 21.50: Çift 
piyano konseri. 22.20: Robert Lhilton 
tarafından şarkılar. 22.45: Duyumlar 
23: Konser 23.45: FraDSJzça, Alman· 
ca haberler. 

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

8!zler. 19.30: Kolhozlara arzalanna 
gore konser. 22: Almanca yayım. 23. 
05: İngilizce. 24.05: Macarca yayım. 

PARlS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) Pllk. US: Duyum . 

lar, borsa. 13: <19.68 m.) Duyumlar. 
19.30: Lllleden konser. 14..30: İngiliz
ce duyumlar.JııeMO: Sizler, konferan.c:ı 
15.15: Spor. 15.30: Operalardan p.r· 
kılar. 18: (25.23 m.) Duyumlar borsa 
18.45: Sözler. 19.30: Hafif m~ 20. 
30: Spor. 20.45: Duyumlar. 21: Da .. 
yumlar. "Bora 21.30: Röle (konser). 
23.30: Söıler. 

9M Khz. HAMBURG 332 m. 
20: Skoç (mtiıildl) 21: DuyamJar. 

21.10: "G81 mevsimi, Haziran,, 22: U. 
laslararası müzik tenlikleri. 23: Du· 
Y111Dlar23.2S: Mtlıdkll Procr&m arası 
2': Akpm konaert. · 

- -· . 
Ayalrlnl = Aakerl mUze 

. Ayairini kiliıeıi, camie çevril· f e toplamııtı. Bu yıl Salamon • Ray
ddrte~ ~ııra eık~ .teki.ini kaybet - nah da bir kataloğ vücude ıetir 
memııtı. Bu kilııenın Omıanlr mitti. 
kurunu tarihinde tqıdığı kıymet, Fakat aııl müze, 1881 de Ham• 
buranın müze yapdıtı ile baılar. di beyin it bqına geçmesi ile bar 

1463 de Topkap1 aarayı yapıl. lanuftır. Hamdi be1in Türk mü• 
dıktan on heı yıl aonra ıarym ıur- zeciliğinde ıbaprdıjı itleri yeri 
ları yapf lmıt ve Ayairini de bu gelince anlatacağız •• 
•urların içine alınmııtı. lıte, 1478 • • "' "' :'"P 
yılından aonra ha eski kiliseyi T opbpı sarayına girilen bqlr 
"Cebelıane,, adı ile askeri müze ca kapınm "Ba"bıhiimayun,, oldw 
haline ıelmiJ görüyoruz. iunu yazmııtık. Bu kapı, 1478 yr 

Mahmut Şevket Pata tarafm. lında Fatih tarafmdan yaptırıl il 

dan Yddnda toplanan ..ıri_p!lib _ m1'b. GüRıane hastanesine gid.-
Jakadar olurlar. 1ar kolleksiyonu buraya getirilmif, enitin bqında. da ''Çiz.mc ıu..;.,, 

- Şimdi bu levhalan bana mı sa- bundan sonra muhtelif zamanlar· bulunuyordu. Burada bir de "Çi9' 
tacaksımz? da tasnif editmifti. mekapııı ocalt,, vardı. Bd 

- Hayır hediye ediyorum. Onları Cebebane 1237 yıbncla tamir e- ocak töYle tarif ediliyordu: 
tablolanmın albna takarsın"' her d Ln ''H.;,~ .. lar koğuşl ı.: ,_ • • .., i it ve tu tarih .ö•lenmiıti: ~wı armm ue""iı • 
birinin ait olduğu tabloyu size gös • .1 • kü"b d 
teririm. İşte ezcümle o asan metinin bi- sı ve erayr en enmmı tenez • 

Dükün elindeki levhalardan biri- ridir züh ve aramlanna mahsus olup 
ni alarak: Bu cebehanei manurei binaksu "Çizmekapr,, haricinde olan kapt 

- Mesela şu, en dikkate değer e- ağası Salih ağa kasn meşhuriniJI 
serlerimdeo birine aittir. Bakın gös • kusur nigehbarudırlar. Zabitleri bostan• 
tereyim. Ben de Vasıf nola tarihini kıl - cıbaşi amirleri Babüssaade ağa , 

Levhayı şövalenin bir çivisine flia. sam tecdıit srdır 1 d ~ .,, 
t r 1• Şövaleye evvelce koyduğu tab - · Cebehanc yapıhp oldu yeniden Burada f>ir de 1866 da Birinci 
loyu oradan kaldırarak bir iskemleye 
dayadı ve sonra paravananın arka _ mamur Ahmet tarafından yapılmıt Ye bi" 
sından kocaman bir tuval çıkardı. Aıkeri müzedeki kıymetli eser- rinci ikinci nevi ekmek yapd 

- LOtfen yardım ediniz Mösyö lerden birkaçı: Fatihin İstanbul Haı venarcı fırm bulunduiuııd 
Orlean, çok ağır. muhuarumda lculandığı, Birin - yazmıttık. İ§te bu fmnm da taı+ 

Dük ağır tabloyu şövale üstüne ci Selim tarafından lıtanıbula ıe • fi: 
yerleştirdi. İhtiyar, parmağını bakır tirlen Arahelk oymalala aüalü ve ''Dairei hümayuna mahsus na • 
levhaya vurarak yüksek sesle söyle - Kaytibay kuununda dövülni• m aziz ve fodla tabhedeler. Bun " 
mı-ğe başladı. -~ 

çenberli, dördüncü Murat ve üçün· lann amirleri elonekçi başı, na " 
- itte Burbon ailesinin ilk azası, Ahm J J 

Dördüncü Hanrinin kalbi! Mukaddes cü et, kinci Malmıut kurun- zır an mutbah emini zabitleri ~ 
bir prensip sahibi olan Ravayakm larında yapılmıt çok kıymetli to~ büssaade ağalan menasıbm'dall 
hançeri bu kalbi biraz zedelemiştir. lar .• Avrupada icat edilmeden ön· kil~rci başı ve bunun çavuşu mt" 

Tablo, geniş bir mutfak dahilini ce Süreyya ibeyin kat ettiği ıerı kamında olan kilerci başı balta" 
tasvir ediyordu. Mutfağın büyük bir ateıli top. Fatihin harp kıyafeti, cısr olup daima mutbah ve fmn" 
kısmını kaplıyan iri bir ocak ve bu Selman Fariıinin zırhları, Vama lan dolaşır ve nikübedini kiieref 
ocağın ateş yakılmağa mahsus delik· kahramanlarından Davut pa ... nı1t başıya ve o dahi icabma göre batf 
leri göze çarpıyordu. -s-· " ~...1 .. zırhları, vaktile Apbaziatanm mer- agası ve vekiliharç ve masraf ıw 

içinden alevler fışkıran bu delik- · 
lerin her birine birer tencere oturtul· kezi olan Poti ile Radq1, lbrail Ta tıbi ve mutbah eminine ve müJılııl" 
muf. tencerelerin frJnde diri diri in • iıvar kalelerinin anaktanarı , lcrini silahtar ağaya ifade ve Ur 
sanlar kebap gibi pifiriliyordu. Türk ordularının kıymetli çadır . har eder. Ekmekçi başılar bu o 11 

Bu adamlardan bir kısmı tencere- lan ve biçok mankenler.. cak efradmm eskilerinden ve e1'-
Jerin kenarlarına tırmanarak çıkma- 1914 yılında "Ayairini,, ye ıe· mekçilikte mahir üstat olanlardıaS\ 
ia, kurtulmağa çalışıyor, bazıları bi· tirilen mankenler, daha önce ha. nasbolunur. Bu ocakta pişiriltO 
ribirine tutunmuş, ytizlerinde kor - · b peynirli pidenin nefaseti meşhut' 
kunç buruşukluklarla feryat ediyor • pıaneye ititik binadaki Mehter . 
lardı. hanede, sonra Sanayi mektebin dur.,, · -

BOttin bu aç çehrelerde tasviri im- de, ikinci Abdülhamit kurununda 
kansız bir dehşet ifadesi, emsalsiz Ziraat nezareti binumda bulu ... 
bir istirap dalgalanıyordu. Ocafm yordu. 
=r k~ind~ bir ka~p resmi ve iV 1 T opbane mütiri F etlıi Ahmet 
anrı ışıaretı vardı. Duk ressama dö- pa 1846 ..ı_ ..• 1..... _..ı_ 

nerek : f& ua muıır ıgı esnu.llHH 

- Bir şey anlamadım, dedi. bulduğu eski eserleri bu binada 
Mösyö Drolling kahkaha ile gül . toplamıtb. Ahmet p~pnm ölü • 

dü. münden yirmi yd sonra Ayairini 
- Hangi mektep kitabını açsanız "Müzei hümayun,, adını alnu,tı. 

içinde kahraman ceddinizin şu met • 1875 de Maarif nazın olan Spuhi 
hur sözünü bulurnusuz: Pat•, eaulı bir müze yapmak dü· 

(Arkaıı var) fiinceai ile antikaları "Çinilikötk,, 

* * * T opkapı sarayım anlatınd' 
geçmeden önce sarayı çevreli1" 
sur ile, sur üzerindeki kapılard_, 
kıaaca bahsedelim. 

7 ürk kadını sana 
lıakkını veren 
cümlıuriyettir 
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Bir Franaız gazetesi Saa' at Sl9 it~ 

Dün yapılan atletizm 
müsabakalarında 

Tirli- Yanan "'7ral taliımlan bitartİlla , 
Ltanhaı atletima baynmmm 1 ci, Naili üçüncü ıeldiler. 

IÜDÜ ,etİflİrilemiyen bun- Yunan mulü dük - Yunanlı 
da Tabint ..ı,.wmmcla ya· Silaa 40.10 ile birinci, 33.90 ile 

Cama aünü valdin ıecikme- Veyıi ikinci, Naili üçincü ıeldi • 
il '6zünclen neticeleri alıDUIUJan ler. 

k ve aınk atlamaları dün ya- Balkan bayrak kotuau - Bu ko-
llilcrıtı pbi, proırama ilive ola • tU, mevcut atletler araamdan ae

yunan uaulü diek ve bayrak çilen iki takım araaında yapıldı. 
'-h.lraları da yapddı. Birnici talmn Aıop 800, Yor ·. 

Stat cumaya nazaran daha ten· ıakopuloa 400, Mandiba 200, Si
~ İcli. iki trihüİacle pek MJl'ek ae· laa 100 den mürekkepti. Bunlara 
~ vardL Kartı duhuliye tarafı kartı Ziya 800, Mu.fahlıam 400 
\tamamen bot buıhmu,ordu. Raif 200, Kim 100 elen Dile • 
L.... ~ teknik neticeler f1ID • tekkil hir takım çıkarıldı. 
~: B1rinci 800 ü Ziya on metre İ· 

l'ükaek atlama - Atletler it. leride bitirdi, Fakat Mufabham 
d dı ve dereceler de difük ol· ~metrede Yo~kakop~~,~ m~
..,: edat 1.75 ile birinci oldu. lup oldu ve neticede bırıncı ekıp 
~ ikinci, Cihat üçüncü ıel . kotu~ ka~andı. Derece 3 dakika 

t .$erlJe.t diık - Mu müsabaka Sın la yükıek - ı e 
'-nb Silaa'ın güzel ıitilini bi · birinci, Haydar ikinci, Miaarapu • 

L! · daha ıörmek fıraatmı vercliii loa üçüncü oldular. 
~ sok eatereaan oldu. Neticede 
~ 48.43 ile birinci, V .,.i ikin- A. A. 

çak Kurumu kazancına 
apılacak futbol maçları 
• \lefa idman yurdu, Uçak Ce • 
'ti kazancına latanbulun birin· 

~::~maları aramda futhOl 
....._!--=: arı yapılmaamı teklif 
~; ~lmnlar bu teklifi lcabui 
~ir. Dün bir toplanb ya • 
.. ~. Calata1&r&y, Betiktq, la • 
a... ........_por, Vefa, Beykoz, Süley • 

·,., Günet kliiplerinin -.unh· 
bu toplantıda bulunmut 

• &anlardan bqka Arnavut· 
.._.. ~ ~era, Kurtuluı, Şifli aibi 
~· azlık klüpleri de bu tur· s: ainneii kabul etmitlerdir. 
~ 30, 31 Atıut-, ı, 1, s, ıs. 

~ yapdacalıbr. 
~=- ar yenilen çekilme 
~· olacak, hakemleri tertip 
~İeeçecek,bu komkeber 
~ bir kitden ibaret olacak· 
~açların tayyareye yardım 
~ çok kıymetli olac:aiı tüp · .... 
~'1.s liinleri aahaya hiç kimle 
'"'.~ ~i1ecelctir, klüpler bu
~~ ebniılerdir. Hattl OJQll· 

' · ,.. bilet alarak airecelder • 

"'-~idare.ile tanue cmai
~ caktır. ()ymdar Tak • 

'~a olaak, hamaç
~~eıincle eliler ilıllalarda 
~ tonra- maç Japılmı • . cu., paruı so, ~-

ler 100 balkon en ön aıraaı 300 ar
ka ııraları 200 kuruttur• 

Maç sünleri ıunlardır: 
30 Aiuatoa: Vefa - Beykoz, 

31 Aiuatoa: Betiktat - Süley · 
maniye, Fener - Arnavutköy. 

1 Eylil Günet - Kurtulut, Ga· 
lataaaray - Şitli, 

7 Eylil: Galatuaray, ·Şitli ıa· 
libi ile, lıtanbulıpor, Pera ıalibi 
ile. 

8 Eylul: Betiıktat - Siileyma .. 
niye ıalibi ile, Vefa - Beykoz ıa· 
imi ile, Fener - ArnaYUt.köy ıa • 
libi ile, Kurtulut - Güneı ıalibi 
jle. 

15 EylGI: 8 Eylül maçlarını ka · 
unan iki takım. 

22 E:rlGI: Son 7 EylGI, ıs Eylu! 
plipleri biribirlerile. 

lneilizlerin geni bir 
k7uoa~örli 

Lonclradan bildirilditine ıöre, 
İqiltere hiikGmeli denize 5200 
tonluk ve Aretuza iaminde yeni 
bir kruvazör indinaif tir. 

Bu kruvadrün en büyük busu. 
aiyeti hiç d...._clan ve mahrukat 
alm•clu 12.000 mil katedel.ilme
ahlir. Kruvazörün birçok dah~U 
lanmlan aleminyumdan Y•l'•hmt. 
ba IUl'etle yanım tehlikeai uıa 
riye indirilmiıtir • 

Cöring'in. ~~layı Yunanislanda tiqatro 
gezmesı ıçın 

Gelecek ıçin umut veren genç bir Sıyasal düıünceler 
yürütüyor tiyatro nesli yetişiyor 

Görinw'in Ballıanlatla yapfliı 
••ya/tat tlolayısi,le Lö Jar •aef• 
simle ~ıian bir yaıyr. oltlafa pbi 
alıyoruz: 

lngiliz elçiai son nutuk üzerine 
izahat almak iaterken, Hitler. bu
na kartı bir aorgu ile cenp veri
yor: Frama ile Sovyetler bir and" 
lqma imza edeliberi lnıilteı e L. 
karnodaki taahhütlerini nud an
la11twf oluyor? 

ı1itler bu yolda vakit kazanmaıo 
)arı adet edinmittir. Böylece kar. 
p tarafı, meydanlı olarak ıayaaaaı 
hakkında bazı izahat vermejf! 
mecbur ediyor. ' 

lnıiltere, Frama, ltalyan Stre· 
za konatmalarmı bildirdikleri ve 1 
Tuna konferammda beraber olup 
olmıyacaiJnı sorcluklan zaman d" 
böyle oldu. Ne "evet,, dedi. ne 
"hayır!,, yalnız ıunu sordu: "F ra 11 

aa ile tlalya Avaaturya e"emen 
(hakimiyet) litine hürmet etmek-
ten ne kaatediyorlar?,, bunu J&P· 
makJa en hauu noktaya dokuna· 
cajını biliyordu. Çünkü Avrupa-
dald müttefiklerini Avaaturya itin 
de takip etmeyi. küçük anlqmanl\1 
almcalı vaziyete ıöre asılı bırakı· , .... 

Şüpheaiz bayle sorplara ııir
narak Alman ıiyaaau kannçlan
m ilerleti)'or. Tuna konferamı laa
zırlıldan faaliyettedir. Bmm pek 
aıkı tutan Muaolini Uç alin 6nce 
konf eranı tarihinin henüz belli ol
madıiJnı, her halde haziran İÇİı\· .. 

Bunda da büyük güçlük?er çık
maktadır. Çünkü Romanya ile 
Yuıoalavya, ekonomi aahaaında 
bile olaa, bir birlik ricude ıetir· 

melde etki A'tWlur:ra - MM&ri• 
tanm Çekoalonkya aeçimincle •· 
silerin muvaffak olmuı Pral Iİ· 
yaauı üzerinde teair 1aplllqbr. Ve 
bundan böyle de bu SIJ'U pek iz. 
sür (reabeat) kalmıyacaktır. Bir 
yandan. da ltalyanm Strezada ilo. 
riye ıürdüiU, Franaanm bertaraf 

Yara Bq On.erin 1GP"fİfı yeni irap 

Atina, '(Özel :razıcmnz • rolardan ziyade revülere, operet. 
dan) - Sıyual enclifelere raf - lere raibet ıa.terirler. Hele ope -
men Atinada tiyatro mevaimi çok ret oluna, temaillerin verildikleri 
hararetlidir. Atina ve civarında, açık yerler, erkenden dolar. 
yirmi küaür tiyatro trupu, açık Atinanm tiyatro kılavuzu ad• 
yerlerde temaillere batllllllıftır. dedilecek bir tetekJcülü de var • 

Atinada yaz meYlimi çok ıı.. dır. ı;lu da Yunan aahneıi deni• 
cak olduğundan tiyatrolar, yaz len tefekküldür. Yunan aahneaini 
temaillerini açık yerlerde vsirler. aenelerce Avrupada ve Amerika
Bu tiyatro truplarmm en inemli • da dolqmıı tiyatro muharrirle • 
ai Kotopuli trupuclur. Kotopuli rid• Ba,. De•aria idare ediyor. 
latanbullularca çok iyi tanınıyor. 8ıa7 Dnaria aabneaine profeai • 
Bundan iki yıl enel, lıtanbula 70nlu aıtiatleri delil, istidatlı a • 
ıelmiı ve aylarca temsiller ver· matör ıenç erkekleri ve ıenç kız. 
miıti. lan alıyor. Tiyatro deraleri dojnı-

Kotopuli trupu; hu 1e11e en ta- dan dojruya aahnede ve tabii bir 
nınmıı ecnebi muharrirlerinin e .. tekilde ıöateriliyor. 
aerlerini aahneye çıkaracakbr. Bu Derıler paruızdır. Geçen sene 
ıene temıil verecek truplar ara .. Yunan aahneıi bundan üç yüz elli 
ıında bir aan'at tiyatro trupu var- aene evvel yazılmıı Emili eaerini 

konaervatuvan müdürü Bey Ka .. 
lomiriı idare edecektir. 

Atinalılann en çok aevdikleri 
tiyatro eaerleri rnülerdir. Bu re
vülerde ıünfin uyaaal nkalan 
ve hiiktmet adamları, hazan çok 
ince, baun da çok kaba kelime 
oyunlariJle hiciv edilmektedir. 

Atinalılar, ağır ve ciddi tiyat-

29,5 mil 

.. •• .,.. .. , , ... ffidllt• •••MJ 
lann ıöıterdikleri kabiliyet ve 
maharet halkın hayret ve takdi • 
rini uyandırmq, eser arka arka • 
ya birçok defalar oynanmqtır. 

Bu eaerde bq rolü oyniyan 
Bayan Fro10 Koko!anm imkbal
de Yunan sahneainin en parln 
yıldızlarmdan biri olacağı umu • 
miyetle t&hınin ediliyor. 

hızla ••• 
A vuaturya, Macariatan ve Bulsa· 
riatanm yeniden ıilihlanmaıı ban. 
da bir nevi tehdit ıaren ldiçiik an- · 
lqmanın biç de hopma ıitmemit- l 

Normandi _yoluna devam ediyor 

tir. 

Bu tartlar içinde Görinı "hal 
ayını ıeçirmek için,, Balku:larcla 
yapbiı aeyabate dikkat etmelidir. 
Bu aeyahat Sofyada pek reami bbo 
tarzda kabul edildi. Sonra ııra 
Atinaya ıeliyor. Dalmaçya~ 
geçireceli ıünler Y qoa)avyaca 
kendiainin kanttmcı bir miaafir 
diye telakki edilmeaine aeb9p ola
cakbr. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Orolot1 - o,_ratir 

Bevllıe MUteh-•ı 
Kralr/J11 - Blt..Z.lllOr rnaltutm 

ganuula. Her oün iSlledna tonra 
ı. ün 8 • e kadar.. Tel: 41116 

~--·Hilmi Zi74•--..ıı111ıııı.. 

ARiSTO 

METAFiZiK 
Birinci Kitap 

Fiatı 40 Kuruş. 
V AKIT Matbaası lstanbuJ 

Şimdiki lialde ~tlla deabfnClef ansa .ı...m timtliye &'du 
Amerika;ya doira aeyretmelde o- Almanlarm Bremen Tranaatlanti
lan dünyanın en hüJii)c npmu tinde halunan Atlu denizini az 
Normandiden selen bir telme ıö- zamanda ıesmek relmnmu ima. 
re vapur, 29,5 mil aiiratle •e tabii cakbr. 
bir aeyirle ailanektedir.. Eier h:.r 

2 F 

BCıyf7Jk 

Tayyare Piyangosu 
Bbılerce kitinin yüzünü giildiirclü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 

lerle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır ••. 
u ••• ...,..111 • ....,.,.,,,, •• ...,,. 
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ltalyariın topladığı 
asker 1 milyonu 

geçti 
~ (tlstyanı 1. &agıf ada) 

gereği g~bi bir ittinat bulamadı • 
ğından sızlanmaktadır. Yine bu 
yolda srzıltılar biraz daha hafif o· 
larak, F ranaaya kartı da yapılı • 
yor. itaba, Strezada ıerçekletti • 
rilen Franıız - lnıiliı - ltalpıı 
bi1'Jilinin A.,.,.,.yı olc:Niu ıibi 
Afrikayı ~a çe~n.Si içine ahna11• 
nı i.tiyordu. Du;enin cliyevini 
tefair eden kamoy ( efklrı umumi
ye) ~undan, Avueturya itinde ln· 
ıiltereye, Ahn"anyaya dolru bir 
yaklqma iınat ediyor. Bununla 

beraber, vaziyet ne oluna olıun 1· 
talyan hükUmeti Avuıturyaclan 
ziyade Habqi.tanr diitünüyor ve 
büt\İ1' duruma iN iJ hakim oluyor. 
aeJ•ini bantla bitirmek İltiyor. 

Öyle btr iklimde öyle yerlere 
asker göndermenin ıiiçlüiünü an· 
lryor ve ıavqa giriımeden her ne 
ıurctle oluna 9eref li, kasa~lı t>i: 
qJqma yapnıayr dit.,.or. Yin:t 
Muaolini, lnıiltere ile Franaanın 
Habef İjinde ltaJya tarafmı tut • 
maJarile ihu IO~ ~k sabuk va• 
Tı1rlbilecelinl ileri sOrüyor. 

ltalyaııın elcononıik ı:anıret• 
ltr kaı!J91ftde, dc>ju Afribtında 
hb ıeni!leıne ııyayuı ıüttülU ta· 
m_.i1e anlqıhrıaktadır. 

İtalya, açıktan açıla, iki büyük 
mü.Wnıleke devletine hitap ede • 
rok f nrjliz ve F rantız tenkitlerlniıı 
HaNtlilerin ltalr.an latelderiM 
lcartı bym.alarmr kunetleı>dirr: • 
ceiini söylüyor. Mınolini diYe:vin• 
de, Avrupa mu.tedekeclllği bir . 
liline büyük bir önem (eheıami • 
:yet) veriyor ve Habef iti dolayı • 
ım~ ~'1'\ipa devletlerinin ya doıt• 
fil'Klarını göıtcceklerini veyahut 
reddedeceklerini bildiriyor. Ya • 
hut bunun daha açıkçası tudur: 

Moskova Büyük 
Elçimizi dün 
kaybettik! 

_.- (Vatyanı 1. aayıfada) 

Vuıf Çınar, bmirlidir. lzmir 
idadisinde okumuıtur; maarif hiz. 
metlerinde bulunmuıtur, maarif 
müclürlüiü etmittir. 

lımirin Yunanlılar tarafından 
tecav'1ı• utrama11 üıerine ıiliha 
Ml'ılıp fW1 ınüdaf auına kallmııt
tr; Babketirde önce Hacim Muhitl. 
dinle, ıonra General Klzımla bir· 
likte cephe hizmetinde çalııtı; ıoo 
ra Ankaraya ıeldi; Hamdullah 
Suphinin maarif vekillili aıraını· 
da maarif velclletinde huaUtt ka. 
lem müdürlüiünde bulundu: bu
radan ıaylavhia ~ildi. Büyük 
Millet Meclisinde üttütte birkıı.ç 
devre, ateıiyle h4119C&nlyle. ina • 
niyle, yorulmak bilme• çalııkan · 
hliyle faydalı o1du. 

latildll mahkemui mü:ldeiu . 
mumiliğinde bulundu; maarif ve . 
kl1Hfine ı~i1di. Maarif 11lahatt. 
medreselerin kapatılmau, tedri ~ 
satm hirleıtirlhnesi onun eıeridir. 

lımet İnönü ktlbinelerin:le bir 
kaç defa maarif vekili olan Vasıf 
Çmarıu. hu sahadaki büyük hiz. 
metleri her zaman saygı ile anıl8P 
ca)dır. 

Memleket içinde f aydal" olar. 
gen~ inlullp kaluamaıu, nıemle· 
kete dıt ııyuacla da hiımet etmit
tir, 

Pratda, Moıkovada elçilik et. 
ti; ıonra tekrar ıaylav seçildi. tekr 
rar maarif b.1'anı old'1; bir ıama" 
sonra Roma •lslliiine tayin edil· 
di, oradan ela tekrar Moık\Jva e!. 
çiliiine ıetirildi. 

Türk - Sov,et doatlupnun 
bu kadar iyi"' kuvvetli olnıaamp 
da tetiri olan deierli &ir ııvua a 
damıydı. 

F ransadan Şimali 
Amerikaya hava 

yolu 
Frnıız tayyarelerinin cenubr 

Amerika ile Frana. arasında otuı 
defa ıeyahat etmif olmaaı, §İmali 
Amerikaya da bir seyahat yolu 
asmak fikrini uyandırmı§tır. 

Sivil tayyarecilik direktörü Lui 
Kulhe buna dair planlarla Ameri· 
kadan gelmittir. General Dene.ı 

bu i§le pek alakadar ohnuf, böy 
le önemli (ehemmiyetli) bir yol 
için lizrm gelen hazırlıkların he • 
men yapılmaia baılanmaıını em• 
retmiştir. Şimali Atlas Okyanoa :ı 
seyahatinin 1938 yahut 1939 yı • 
lında ka'bil olacağı anlqılmakta • 
dır. 

Lui Kuhe kendisiQden malumat 
istiyen Lö Jur gazeteıi mubarri · 
rine demiştir ki: 

-" Bu mesele tamamile teknik· 
tir. Baprılmaıı, meteorlojik bil • 
rilere ve tayyarcilijin 11erlemesi . 
ne bağlıdır. Atla& Okyanoıunuıı 
cenubuna göre ıimalinde daha f id· 
detli bir hava vardır. Orada ıiı, 
tiddetli rüzgar, donma gi'bi hidi • 
ıel.!r ekıil: delildir. O ıurette ki 
üç günde ancak ancak iki ıün ee · 
ya.hat kabil olabilir. Garptan tar· 
da doğru ıitmek m91'um IOftaS: 
(netice) ler vereıc:eii için tehlike· 
!idir. ~ 

lca'bmcla iniverm•k ~in ~ 
sun ötesinde berisinde yapma a~eı. 
lar vücude ıetirnıek clütüQÜlemez. 
Bunun mürhit bir m.aaraf ı okiuiu 
ıihi önemli ( eıhemmiyot)i) 'bir fay
cla11 da yoktur. Motörleiin eni • 
mi (t.kiınülü) ile Li•nd•n Bir· 
letik Amor ·u cl.rletleri kınlan 
aa ı..dar olan Hf &in kffoauııtre
lik yo!u, inmete mecbur olnfl.tan 
ıeçmek daha doğmd11r. Dizel mo-
törleri bu evrimi elde edecektir. 

Şeker fiatlan 

afyon 
1933 y)lında Çine sokulan afyoll 

bu kadar tutuyormuş ! 

119 bin kilo 

Cenevre, 2 (A.A.) - Afyon' 
komiıyonu, 1933 yılı içinde yapı· 

lan, afron • ., dil• UJU'turucu 
maddeler tecimin• (ticaretlne) a. 
it hüktmetleria siıulerdiği yıllık 
raporları, incel ... I• (tetldlr et· 
mel•) devun etmiıtir. 

A7" ayrı deleıeler, yani• kar· 
tın olarak 1933 yılında Çine bir 
milyon 190 bin kilo afyc»n ıob1-
duf\lna dair B. GouYinar tarafın
dan verilen rapor hakkında dik 
kati celbetmiılerdir. 

Çin deleıeıi, ithallt drtam ~t· 
tikçe af1on tecimine kartı •Yat•~ 
fayclaııa oluaiım ka1ütmiı ve 
Çin hWdmetİDİD ı•reken teclbir-
1m .ıawı...ı ~in. lran haktm. 
tinin, lFendiıine ithalat ıahadetna 
mesi örnekleriııi VWJD91İai itte· 
mittir. 

Bunun ~erine lran delegesi, 
afyon üretmuinde (iatih11.linde) 
hi~bir ılzlilik obna4lıfıııı ve ıon 
yıllarda azş.lmıı olan bu ürUmürı 
(mahsulijn) İtlelıl (taltp) azaldık· 
&a daha ı:iyado ekailec4'iini belirt 
mittir. 

ltalyan delegesi, 1932 9' 
yıllarmda Çinin afyona karii 
tıp ...... kendiaiu ,..... 
çok uiratddıinu " Çin .._ .. 
tinin kanun :rollanm lnnırwlll~ 
cllrm91l ve ayni amanda 
elhirliii yapması ıerektilial 
leclikten aonra, !randa Hint 
viri ekiminin yatak eclilec.il 
dini izhar etmittir. 

Buna cevap veren lraa il 
ıi, hükimetinin af)'on baJıı:Jalll'I 
1912 •• 1925 anlatmalarmı 
etmemit olcluiunu •&Jli7ed 
ncat tamamen kanuna una' 
dutunu kaydetmit ve Hint 
rlnln 1-ilhaıaa ip imaline -·
nı kaydederek, lranm hqlıat 
mini azaltmak eğginliğinde 

mayülünde) bulunduğunu 
etmiıtlr. 

Komisyon 1'qkanı, 
durumu iyllqtirnsek er 
(maksadile) lranm yakmda t 
anlaımaıını oııaylayacapııı ( 
dik edeceiini) umdulunu 
mittir. 

Istanbul Tramvay 
Şirketi 

1935 /'ılının Gidiş ... Geliş Projran&J 

10 Şf~U • TUııel 

11 Şişli • Beyazit 

1 Mayıstan sonra 
Kalk.ti 

(Şffllden • Tllnel• 
(T~n.Ş~ 

(Şifllden • B•11uHa 
(Bezayittan ~ 81J1iu-

3' 6' SJO 
9' 8.00 

!2' uo 
26' 7.o2 

Italya - H&'bef itinde İtt.lya il• 
birlik olanlar cloathırlar, •kti hal• 
de dütmandırlar. Bundan •onr" 
doğu Afrikaııoda ıeçen hi.cliteler, 

Olüsnü, kol•Y kolay doldurula· 
llUJ'•calc bir boıl\lk bırakıyor. Ai. 
lnirl• 'birlikte, bütün yurtdaılarls 
herabv biı de "Batın ıai obun!., 
dtnilecek haldıyiı, umulmıyacak 
acı isind.,ls. 

Ankara - ,Şeker fiatınm ne 
kAd•r mdirileçeii hen\iı karar 12 Harbire. Fatih (8•bit1Men • FtdiM 

<Fatihten • Harbiyeye 
6' 7' 
9' 

&.30 
5M 

Jtal;y.um Avrupa dovlotleri ara • 
ıında doat ve dütmularuu ayır 
mauna 1.ardım edecektir. itte lH, 
diyev (beyanat) orl•ya pek inem· 
li bir mesele ç*-rmıftır. Saaıldı· 
ima JÖre, büyük bir devlet, Al • 
manya, Muaoliamia ne dnaek it• 
tadiğini pek güzeıl anlamıı bulunu
yor. 

llapafı ,..,.,.,,"" 

Moıkova. Z (A.A.) - Voroıi· 
lof, leınet lnönbe bir bataAğı te~. 
grafı çekmittir. 

Litvinof, Türkiye mul;,.iiataü· 
zannı g8rerek bUyUk elçi V!lsıf ç,. 
nann ölümü münasebetiyle baısa-
tıcla INlunmuttur. 

Motkna. Z (A.A.) - Merke:a; 
icra komltal Betkanr Kale11in, Va. 
ad Cmum ııa.u baMrioi alınca 
TlrklJe ReWcamlmra Kamll A· 

lqmamııtır. Maliyet fiatını tetkH 
ec:lcıı wııurlar ar.amda pancar bü· 
7ük bir yer tutrnaktadu. 

Verilen bir karara ıöre p&Dea• 

ıın kiloıu fabrikalar tarafmclan 30 
p~aya alınacaktır. Dijer taraftan 
iatiblik resmi indirileceii ıib~ 
fabrikaların bir &OSY.ete halind" 
birleımeıile idare murafları aza • 
lacaktır. 

Bununla beraber elde aört bin 
vagon stok §eker vardır. Bu iti -
harla 1eni fiatlar derhal ta,tl,ik e· 
dilemiyecoktir. 

~ IDIMl•iDin ct.laa ilk 
ıünlerincie ltalya. Alm&D lrilkOm .. 
tİDİn cfunamuma cildeıa bçumı • 
1'0ftlu. O -• ilci meltket ara • 
..ıa olan ıerıinlilin Alıma P
a«elerinin dÜfÜDUfbe P.ek taWI 
olank tuir ,.-pl)'Ol'tlu. Goadar " 
UuaJ.Ual hldiaeleriaH ...... 
leler Hahq tarafını tuturor ve f. 
tf.bayr auçlu aöateri;rorJvdı. Hat
.ti bir çok ı- Mailer H .... el· 
siliiiae ~-taıld Afrika. 
da IWMtlil•rl• ..... caı..ac 
İltemiıterdi. Bazı tlalyan ....... 
feri Almanların Habeılilere ıaV&f 

tatirlc'• 1'ir ı.paıı telırafı çek M r . . b. . • b. 
mittir· Halk Jcomiasleri kurulu uso ınının ıçımsız Jr 
&at1m•• Molotof da Batbabn ı.. karikatürünü çizen gazete 
met fn8n8ne ve Limnof da Dqha· Bertin, 2 (A.A.) - Bay Mu • 
kam Tevfik Riiftü Arua bafıağı •olininin, Alman - ltalyan müna· 
telpaflan ıöndenaitlerdir. Dı, • ıetbctlerini bulandıracak mahiyet· 
bakanı mu.Tini Kratimki Türki. te bir karikatürünü baıdı diye, hü· 
ye mulabaı,üıan Nureddin Pma. kUmet, Kladeradaç ad~daki mi .. 
n ıörv.k SoyYet hükWııeti adına aüa ıueteaini yatak etmittir. 
........ lNlumauttur. 

~ .(malP111e) leri atbklamu ,,..ııı=:!l~~~-----!"!'"_.
bb~ok defa yazmıtlardı. LaYOro hınaıut ve Almanyanm Habeıiata· 

· na hiç. bir türlü savat gereçi ver , 
F açista ıazeteai, 1neiltereden al " 
dığı bir havadiı üıerine Adia.R.. mediiini bitdirmiftir. 
bada)ri Alman eJsiliain. h'*Gmeti Bu diyev ltalyada memnuniyet 
namına yardan teklif ettiilni de uyandırmaktan ıeri kalmamııtır. 
Y&JllUttl .(1Mll'.-itti). HülNmetia de arqtumalan, Al • 

nıanyanın bu meaelede lılçbir su • 
Her ne iae, bunlv g~it .. ,.. ntle ltaba,.ı ..... innek fikrin· 

ler. Şimdi Alma..,.a oUtüa ...... de olmadıtml ortaya çakannıı . 
l'IQ aksiae 7enl hir barelette bu .. 
lımdu Te batün lta}ya ıazeteleri tır. 
bunq -.uı1111iJetle ~. Al· 
man haft hhiaeei bi,baı llolo· 
nel Veninger, Berlindeki ltalyan 
ı.- dlt•lbı• r•nea t.ltlilde lla 

-·-··-·----~·· ---~ -------
Dai111tı igige, tlofru.ga, 

ıüzele ... 
--- -----

Evleri yıkan fırtına 
Dhaniı uTexu,, 2 "(A.A.) -

Evlerin çoğunu yıkan, fırtmah bü
yük bir yajmurda dört çocuk ff. 
iulmuftW". Hayvanlrarnı bir çoiu 
Ye ürünler hiltün bütün mahYol • 
muftur. 

..........-nn-~~ 
ŞişH Etf al hastanesinde 
Göz mütah&111Sı doktor 

Rıfat Ahmed Göz berk 
C. Halk Fırkası sırasmda kız li

sesi ka~nc1a 3! numarada. Mua· 
1 yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 

,ı.....--~ıuıı~ 

12 A. Barbl1e • Aluara1 

ıs Taksim. Sir!:---t 

16 Maçka • Btyuıt 

16 A Maçka - BmlatinU 

lT Sifli • Skked 

17 A Mecidiyekör,. 
Eınlnönii 

19 Kurtuluş • Beyazit 

(Btı1'6i,,elkn • Abcmgca 
(Akaaraydan .. Harbiyeye 

(Taltllnri.a • Sirltedge 
<Sirkecitlen • Takaime 
<Mtlfluıdlm • Begazita 
(Be,,.,ıttan. M~kaga 

(Şlflltlen • E1'tlMnlJne 
(Jltırlcadan • Emln6niJne 
(Emlııiinüntlın • Map.a,,a 

<Şı,lldo& • Sirbdge 
(Sirl#eükn • Şi§lille 
(Mecidiyeköy. EmiltöılilM 
(Bmlnönlinden • Mecidi11ek. 
(Mecidiyeköyilntlen • Emlnö. 
( Eminönünden • Meddlgek • 

< Kurlulllffan • Begazıtcı 
(8-alttan • Kurtuluıa 

(Şiflltlm • Errrlnlinlüw · 
19 A K~l'llt'lınfnöıtil (K"""'1qtan • B"""1inllııe 

(Brninllnlinün • Kurtul1114 

22 Bebe'• • EmiaiDti 

23 Ortw.By • .AJrsaray 

M Befi,ktq: Fatih 

3! Topbpr • Sir~ 

33 YMik1'1e • Slrked 

37 E~pr • Sirktd 

(Beflldtıllan • Be,,. 
ta.,ataıtflll • Eınüıöniüw 
(Btl#ldtm • Eminönünc 
(,.._nibtdm • Behgı 
(Behldcn • Beflld• 

(Ortfllcögdın • Abara11a 
( Aklcraydan • OrtalWye 

<Bcflkıtıftan • Fatflıe 
(Fatihten • BeıikttJ§a 

( Aktaragdan • Topkapı11a 
(!'o'*"""'1& • Slrked11• 
(Sfr1*:We11 • f'aplttqıı11tı 
('l'o,,,_,_f111 • AbaroıJ• 

( Abaraydan • Yedikuleye 
(7.,,.,,..,. • BtrJıed•• 
'(8lrlı:at:Wen • 7 ttlfkale .. 
(Y~n • .AkuraılG 

(.ilmrqda • BtliıwbulllM 
<~-Slr-~ 
<Sirkeciden· Edirne'""1ı11a 
(Edirnekap_ulan • Akıara11a 
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Yeni Çıktı 
Dtln ve Yann 

reraeme ktllllyatı 

Sayı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Avgust Bebel 
Sabiha Zekeriya 

İstanbul - 1935 

Fiatı 100 Kurut 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - latanbul 

Kiralık ve ıabhk yalı - bet 
oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık · 
haneaile gayet kulamılı ve ehven 
fiatla kiralık ve aatıhktır. Yeni • 
lci:r Ayanikola caddesi poliı ka· 
l'&kolu yakininde No. 185. Hane 
lcart•mda manifaturacı bay lıaka 
llliiracaat. 

-·TiFOBiL-1111 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hutahklınna tutul· 
mamat için ağızdan aluwı tifo hıp
landır. Hiç rahawzbk vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

( ı.ı. L•v•zım Amlrllil S•bn 
\ Alm• Koml•ıonu Hlnlflrl 

33000 ldlo akız kabalı 89500 
l.:.'ww lı .. W'~v~ 

15000 adet hıyar 5 Haziran 935 
Ç&rf~ günü aaat 15,30 da ka • 
Palı zarfla almacaldır. Tahmin 
bedeli 7435 lirdır. lıteklilerin tart· 
~esini ıörmek üzere her ıün 
Oileden evvel ve eksiltmeye ıire
celderin 709 buçuk lira ilk teminat 
lllektup veya makbuzlariyle tek • 
lif ınektuplarının belli aaatten bir 
laat eYYel Tophanede ıatınalma 
loaaıieyonuna vermeleri: (2745) 

• • • 

TC!J o_ KiVE 

l\RAAT 
6ANKA~I 

• DARA 
BiRiKTiRE.N 
RA~T-~bi;Q 

_.___,...-....,......,--, D Ün ve 

Yarın 
Neşriyatı 

• 3üncü • Seri tamamlandı 
Abone Şartları: 

Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

636 kuruştur 

Salo 
A. Dode - Haydar Jtifat 100 Kş. 

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

Ticaret, Banka, Borsa 
.Muhlis Etem 7;, Kr. 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - H. Rifat 75 Kr. 

Sosyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Raşin Külliyat 1 

A. Reşit - il. Nazım 75 Kr. 

lıçi sınıfı ihtilali 
Lenin - H. Rifat 60 J\r. 

Ruhi hayatta lafUu' 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

Isfahana doğru 
P. Loti - J. il. Alişan 100 Kr. 

J. Raain Külli)alı U 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
20 ı U petin ve her ay 
100 kuruı olmak Uzere 

504 kuru ıtur 

GorioBaba 
BaJzak - H. Rifat 100 Kr. 

Deliliğin Pai.kolojisi 
Dr. B. Hard - Dr. lııe~in.IQQ Kr. 

lllıbaltar Selleri 
Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

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

J. Rann Külliyatı ıl 
H. Nazım 75 Kr. 

Samimi .aadeı 
Tolstoy - l. H. Alişan 50 Kr. 

lstaıimlı 
Andreles - Dr. S. Nuri 80 Kr . 

Çocuk dÜfÜrenler 
H. G. M. - 1. F. Rasim 60 Kr. 

ilim ue F elaele 
M. Şi1k - H. Zi.)a 30 Kr. 

Cemiyetin Aaıllan 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

Uçüncü seri 10 kitap 
182 •I pefln ve '9er ay 
100 kurut olmak Uzere 

7000 kilo tereyajı 5 Haziran 
l3s Ç&rflllllba ıünü aaat 16 da ka· 
Palı zarfla almacaktır. Tahmin be
deli 7000 liradır. Şartnamesini 
lörmek iatiyenler her ıün ve e-k • 
•ilbneai için de 125 lira ilk temi • 
llatltriyle teklif mektuplannı -lJ.i saatten bir ıaat evvel T opha
~ede satrnalma komisyonuna ver · 
hıeleri. (2748) 

SATILIK - Mercan yokufı\, I 532 kuru!flUr 

Valdehan karııımda büyük Yen\-· Devlet ~emi~Dllnrı ve liınanIHrı ill~me Umum i~ni illlnın Yeni ilmi zihniyet • • • T __ 1_1• _1_ .._ han içinde atelye, ambar v~ depo- Bacherlard - il. Ziya 75 Kr. 
1 

opçu nuuıye madeuinde lnı· 
1lllan 746 adet bot benzin" J&i ya elveritli 9 ve 16 numaralı oda· Muhammen bedeli 10440 lira olan ve 775 tonu tamamiyle me,e HilıimJın milleı 
~~ıi pazarlıkla aatdacaktır. lar aablıkbr. Görmek için mezkür 385 meıe çam veya gürgen olabi!ecek cem'an 1160 ton odun 17 - 6 Rusel - G. Kemali 50 Kr. 

&hain edilen bedeli 2984 lcarut- han odabquma, almak iatiyenlc· - 935 pazartesi günü aaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 1•·----K-o,_m_ün_iz_m __ _;, __ • 

~·Teminatı bet liradır. Pazarlı· rinde Selimiye kıtlaaında 'l'üme:ı idare binasında salın alınacaktır. Bu i,e girmek istiyenlerin 783 lira. Lenin - Stalin - Buharin 
S Haziran 935 çarflUD"ba tünü emir ıobayı lımail Haklaya müra- bk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veıikalan keza kanu- ı•·----"-·-R_i,f_a_t._. _so_K_r·---·• 
~ •14 de Tophanede aatm•lma caat. · nun dördüncü maddesi mucibince i ıe girmeğe kanuni manileri bulun- Günün iktııadi itleri 
~ıayonunda yapılacaktır. (980) Prof Dr S .. · 60 K 

•••••••llJ!lllll~-~--•I madığına dair beyannameyi havi tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a ı•----·--·-· _ı,_u_rı __ r_. __ 
.............._ __________ <295 _ _ 1_> H • kadar komisyon reisliğine vemıel~ri lazımdır. Cümhuriyetler Göz ekimı Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. 

Dr. 'Hafız Cemal Dr. ~ükrü Ertan Buna dair ıartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire _ 
Dahili~ lliitelaaauı BaW&. ~ ceddesi No. 80 sinden ve Haydarpaıada tesellüm ve ıevk müdürlüğünden alınabilir. 

------------------T erciimenin rolü 
H. Ziya Ülken 100 Kr. 

Cumadan batka sünlerde aaaı T.W-ı 2Zl88 ' (2949) 
(2,s dan 6) ya kadar latuhul Di· Sah ....... meccaneadir .. 

Deiififler 

~olandaki (118) namaralı bu· 
~. bb. inesinde hutalanm kaha• DIŞ DOKTORU 
-. tlbeyt Salt 
~Muayenehane ve ev telefonu Fatih Karagümrük tramvay 
3& 16, Jazlık telefonu Kandilli duralı. No. 4 

~yi48. 
-------~ 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
VAklT Matbaaıı - latanbul 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami karşısında 

Bursa ıokak No 1 

POSTASI 
Ovid - S. Z. AKTAY 7:> Kr. 

Laokon 
Lessing - S. Kemal 30 

Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütOn spor •e Kapitalizmin Buh., c..nı 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lizım gelen ·.,.__G_. _r_ir_ov~-~A~. ~"~· _n_aş._a_r_5_o_K_. r...;. ;;..m 

yeni tekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste· SALAMBO 
yenler münhasıran S PO R PO S TAS 1 nı okumalıdırlar. G. F. - I. H. Alişan 125 Kr. 

S kuruştur. mutlak okuyunuz. Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankara caddesi 

ISTANBUL 



Almanyada hava saldır
malarına karşı yapılan 
korunma manevraları 

Havadan gelecek hücumları 
püskürtmek için devamlı •urettP 
tertibat alan Almanlar, son gün· 

lerde bu yolda gündüz ve gece mo 
nevraları yapmıtlar, hücumlara 
karşı nasıl müdafaaya giri§ilmesi 
gerek olduğunu gözönüne koymuş
lardır. 

Bu sayılamızcla gördüğünüz re.· 
simler bu manevralara aittir. Sayı
lanın üstündeki büyük resimde ur 

ça.kları diişürmek için kullanılan 
toplardan birinin saklı tutulacağı 
yere götürüldüğü görülüyor. 

Bu toplar, motörle yürür. Bu· 
nunla beraber, yol üstü o/m,yan i 
nişli, çıkışlı yerlerde askerlerin el 
ve kolla yardımına muhtaçtır. 

Onun altındaki büyük r-esimd~ 
projektörlerin çalışması görülii· 
yor. Projektörler havadaki uçağı 

meydana çıkarmak için gökyüzü· 
nü ara§tırıp, nihayet uçağı bulmU!J· 
lar; bütün proşektörl er, ona. t üzc
rind e bulıquyor. Bu mretl-e top 
ateşiyle isabet imkanını arttırıyor· 
lar •. 

Üç numaralı resimde gf'ce ma• 
nevrasında top, ağzı havayı.ı çev· 
rilmiş durmakta, projektör ıfığı i
le aydınlatılmı§ olarak gör'llüyor. 
Tayyar eye atef, elektrikten istifa· 
de edilerek otomatik bir fekilcle 
yapılacaktır. 

Dört numaralı reıimcle bir a~ 
her, gündüz gelen uçağın motöt 
gürültüsünü dinliyor. Motör gÜ· 
ı·ültüsü ne kadar az olurıa olıun, 
gördüğünüz, gayet hcuıaı alet, bu 
gürültünün kulağa değmesine ya
ı·ar. Hatta, uçak hayli uzakta bu
lunsa bile ..... 

A .. ALDANMAYINIZI· • 
Fiatı Y alnız200Liradır. 

1 

Alıp satıcılara ayrıca tenzilat. 

Bizim soğutma dolaplaramızı bir kere görmeden 
başka marka almayınız. 

~ R A O İ U M =--=~-= Cialata, Posta kutusu 1313 
Telefon; 42878 • Telgraf; 

Ticarethanesi i Radium - ıstanbul 

imi ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııı .~llllllllll!l 

EL 
!§§ Sel inik 

11111111111 1~1111111111111111111 

Bankası 
;i 'resh• tarihi : 1888 

11~1111111 

~idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Türkiyedeki Şubeleri : 

Istan bul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunaoistandaki Şubeleri ·: 

Selanik . Ati na . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 
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