
T!asıf Çınarın ce11aze törenintle 
Tlo,.oşilofun başkanlığında hır 

Sovyet heyeti de bulunaGak 

- 2 inci sayfada -

Atatürk 
Ankara - Kamil Atatürk hugi)a 

:Ankaraya dönmüşler ve saat 12 de 
Çiftlik istasyonunda trenden Jnmfş -
ler, Kamutay Başkam. Ba;;bakan ve 
bakanlar tarafından kar~ılanmışlar dır. 

18·1 inci Yll .. Sayı ~ 6251·191 ldare Telefonu: 243iO Çarşamba, 5 Haziran (6 . ıncı ay) 1935 Yazı I~leri Telefonu: 2i379 O Sayısı S Kuruş 

--ek erin kilosu 25 kuruşa • 
ınıyor 
• 

Habeşistan lngilterenin 
. himayesini istemiş ! 

ltalyanın bir an evvel süel harekcita 
geçmesinderi korkuluyor 

ltalyan-Habeş harp Somalideki son kavgada 30 ltalyan 
tehlikesi kalkmış 10 Habeş öldü. 

değildir 
ltalyan - Habeş işi Uluslar Ku · 

rumunda kısa süren bir buhrandan 
onra bir karara bağlandı. Yerilen 

karar şudur: lki ülke arasında anla
§amamazlığa sebep olan sorumlar 
<nıcseleler), dört ki:;;ilik bir hakem he· 
:Yetinde konuşulacakbr. Hakemler a· 
talarında anlaşamazlarısa Uluslar 
l\urumu beşinci bir hakem seçecek • 
tir. En sonra (25) Ağustosa kadar 
bu iş hakemlerce bitirilmiş olacaktır. 
Şayet bu tarihe kadar bitirilemez ise 
o vakit Uluslar Kurumu yeniden top
lanarak kararını verecektir. 

ltalyan - Habeş anlaşamazlığt 

tiiıünden Uluslar Kurumunda beli • 
l'en buhrana gelince, lngiltercnin 
lıabcı;ıistandaki İtalyan hareketelcri
ıı• k=ı r..ı;ı u&:tı>r-ilii7i Shttı Jtltı\l~n TierJ 
~elmt~r. Bir~ok kimseler lngiltcrc 
ıle İtalya arasında ~ay3sal bir geliş
tne olabileceğine kolayca inanamaz -
lar. Gcr~ek bu iki ülkenin sı.)'asa hil· 
rckctlerini birleştirici bir takım etge
Jer ( amüler) vardır. Bunlar arasın -
da İtalyanın kömürü bulunmaması 
hu etgelerin en kuVYetlilerinden biri
dir. Bununla beraber Habeş işinin 
l\ızıideniz. kıyılarında İngiltere ile 
İtalyanın arasrnı biraz bozduğu da 
lfülenemiyecek bir hadisedir. Bunun 
Sebebi de lngilterenin llabeşistanda
ki İtalyan sıyasasım ,~e güttüğü a -
tnaçları açık~a kötülemi~ olmasıdır. 

Cenevrede İngiliz ve İtalyan de -
leıeleri arasmdaki konu ·m~lar Ha • 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2. Sü. 1) 

Yağmuı mevsiminden evve1. .• 

ı lllüzakcreciler iyi bir sığınak altında! 

~~=========================== ''IDrFranmmKmu~n~n~~ 
Herkes korunmaya çalışıyor ğım1z bu karikatür İtalyan - Habeş 

meselesinin Uhıslar Kurumundaki 
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~ Hükümet Kamutaqlı. 
yeni bir kanun verdi 

Ankara: 4 ( A.A.) - C.H. Partisi Kamutay grupu bugün 
saat 15 de Erzincan saylavı Saffet Arıkananın başkanlığı altnı· 
'da toplandı. 

Ba§bakan ismet lnönü, hükumetin ulusal ihtiyaçları gö· 
zetmek ve finansal yeğretimleri imkan gördükçe hemen lapta· 
mak yönündeki prensiplerini bir daha belirtmiş ve bu cümleden 
olmak üzere fabrikada toz §ekerin kilosunun 25 kuru!a ve kes· 
me ıekerinin de 28 kuru§a indirilmesi için hazırlanmış olan ka· 
nunun Kamulaya sunulduğunu bilclirmiştir. 

Bundan sonra Dı§ Bakanı Tevfik Rüştü Aras son Bükrcş 
ve Cenevre konuşmaları hakkımla Parti arkadaşlarını ayd:nlat· 
mı§tır. 

Gerek Başbakan ve gerek Dış Bakatı T evlik Rüştü Ara
sın diyevleri grupça alkışlarla karşılanmış ve onaylanmıştır. '== W' =~ ,,.._._........ .... ===~-,_,,= =::-=-...... =: .... ---.:il 

"Kana kan aldım 
'' 

Bitlisli bir kadın dü11 bir 
erkeği öldürdü 

Dün sabah saat altı buçukta Ga · 
]atada Arapcamiinde ~imdiye kadar 
pekaz görülmüş bir cinayet işlenmi~ 
bir kadın, .. Kardeşimin intikamını a
lryorum,. diye bir erkeği öldürmüştür. 
Cinayete kurban giden adam Unka -
panında otaran işçi Kazımdır. 

Vuran da 36 - 37 yaşlarında Bit
lisli dört çocuk anası Gülizardır. 

Çocuklardan en büyiiğü on beş yaşın
da Kazımdır ve bir gece yatısı mek -
tebinde talebedir. Diğerleri de sekiz 
yaşında Hüsnü, dört yaşında l\leh -
met, bir yaşında Hayridir. 

Cinayet Arapcamiinde Ye~ildirek 
hamamının önünde heı·kesin daha 
henüz yataklarından kalktığı bir sr • 
rada işlenmiştir. 

Arapcamiinde Demir çıkmazr soka
ğında sekiz numaralt kü~ük tahta ev
de kocası Elektrik Sosyetesinde bek
çi Hüseyinle ,.e çocuklariyle birJikte 
oturan Gülizar diin sabah saat be~ 
buçuğa doğru evinden ~ıkmış, :Mah• 

(Sonu Sa.: .J.. :sii. J) 

Ha va tehlikesi lngiltere 
adalarını da sardı ! 

göriinüşünü pek iyi tasvir ediyor. Ni-
1
.-______ ,.... ___ ...,. __ .. 

sandan Eylule kadar Habeşistanda 
yağmur mevsimidir. Bu aylarda ora· 
da harp harekatr olamaz. Onun için 
bu yağmur mevsiminde Afrikaya her 
gün ve silah gönderen Italya Ey1U1 
ayını beklemektedir. Bu takdirde Ey· 
liilden sonra Habeşistanda yağmur -
lar kesilecek, fakat bu defa. kurşun lngiJiz kadınları bombalarla çıkardan yangınlardan 

korunmak için idman yapıyorlar (Sonu Sa. 9 Sü. 3) 
Re sim deki 

l>encerede gör .. 
düğünüz kor • 
kunç !ekiller ö .. J •. 
u, iakelef kafa • 
;rı değildir . 

Unlar boğucu 
l:aılara kar~ı ko· 
~l.lnrnak için ma! 
~lere hürünmü~ 

~uıe} İngiliz ka
~•nlarının ve kız 
dil.tının başl<\rı -
ır. Bu kadınlar 

~e kızlar hava • 
ı •n ha.rp uçak -
arın 
k nı attığı bombalar ile çı-ı 

l\cak 
i . Yan::::mlardan korm.mah 
Sın 

llenccrcrcleı·den kaçış lccru· 

1 
'!.\ j 

Buisson 
kabinesi 
düştü! )L /;.,,. 

'\ Hükumete güvenini 
~ bildiren Fransız 

parlamentosu, tam 
salihiyet istemesi 

1:ieleri yapıyorlar. Üzerine onu devirdi 
lnailtcre gibi karadan ve de • ı y 2 . . f d ı 

(Sonu Sa. 9 Sü. i), 
- azı&ı ıne1 sayı a a -

•• 
Ustteğmen 

Saim 
Almanların Ren mü

kafatı yarışında 
birinci oldu 

Aachem, .J (A.A.) - .Ni••te yapı
lan müsabakaları murnffakiyetle 
ba~aran sü,·;ırileriıniz Alman uJu -
sunun dan~ti iizerine buraya gel -
mi~lerdir. 

1 Hazirandan itibaren Alman . 
yada Aachem :;ıenliğinde arsıulu -
~al atlı müsnbakalar ba :s lamı;ıtır. 
Bu müsabakalarda 70 kilo siklet 
Ye dkikada 300 metre süratıe 2.ı 

mani atlaması Jazım gelen "Ren,, 
mükafatı müsabakasına diirlii u -
luslardan 84 hay\·an iştirak ctmi) 
ve üst tcgmen Saim Pu1atkan ar
sıulusal bir ün alan Kısmet ismin
deki atiyle bu mii. abakalarda bi . 
rinciJiği almıştır. 

Süvarilerimizden . üsttegmen 
Eyüb de derece alanlar arasında 1 

bulunmaktadır. j lJstte: Cinayeti yapan Giilizar, Ori<'
da: öldürülen Kazım. Altta: Giili:a

nn rocuklanndan biriısi 



Buisson kabinesi de düştü Kamutavın bugünkü toplantısında 
Ankara, 4 (Kurun) - Adliy~ l ğine tahkikat evrakile birlikte vr 

encümeninin onayladığı temyizin ya doğrudan doğruya gönderiliP 
Ankaraya nakli hakmdaki layiha· mezkur makamca yapılan tahki • 
ile polisin vazife salahiyeti hak · kat neticesinde Türk ceza kanu • 

Yeni kabinenin lNqltanı Butsıon 

Paris, 4 (Telıizle) - Bu ıeçim 
devresinde it batma geçen kabi -
nelerin dokuzuncusu olan Buis -
son kabinesi kurulduğunun dör · 
düncü günü olan bugün dütmüt • 
tür. 

Kabine bu sabah toplanarak Ka· 
mutayda okuyacağı beyannameyi 
hazırlamıştı. Kamutaym öğleden 
sonra toplanan celsesinde Baıba -
kan Buisson bu beyannameyi oku· 
muf, muhtelif aaylavlar tarafın ... 
dan verilen istifa takrirlerinb 
şimdilik geri alınmasını istemiıtir. 
Bunun iizerine hükfunete itima': 
reyi m evzuu bahsolmu§, kabin .; 
192 ye karçı 390 reyle itimat ka
zanmıştır. 

.-

gazetecilerJ en kaçıyordu'! 

kan Buisson ile maliye Bakt-.:1 

Kayyo izahat vermişler, komis · 
yon 18 e karşı 19 reyle ve anca~ 
bir rey ekseriyetle projeyi kabu: 
etmittir. 

Saat 19,15 de toplanan Kamu· 
tayın ikinci cel&esinde bu proje 
görütülmüıtür. 

Maliye Bakanı, frnak'm değe
rini görüşmek suretinde olmadığı
nı bildirmİf, frank ile altın ara • 
sındaki bugünkü nisbetin muha · 
faza edileceğini söylemiştir. 

Bundan sonra proje reye konul
muJ, reylerin taınif i herkesi şaşır· 

tan bir netic~ vermiştir: 
Proje 262 ye kartı 264 reyle 

reddolunmuştur. Bundan ıonraBatbakan Buis • 
:1on mali meseleler hakkında hü~ Buiason kabinesi azası bu va -
kumete geniş salahiyetler verilme· ziyet karşısında derhal Kamutay: 
sine dair olan projeyi Kamutay.l terkederek Elize sarayma gitmiş . 
vermi§tir. Bu proje maliye komi:ı· ler ve istifalarını Reisicümura ver· 
yonuna verilerek celse tatil olun - mişlerdir. Bugünkü şartlar içinde 
muştur. · Reisicümurun istifayı kabul edip 

Müliye komisyonunda Başba -1 etmiyeceği hennz bell? değildir. 

·r ürk - lngiliz tecim 
anlaşması imzalandı 

Anl:ara: 4 (A.A.) - Türkiye~ 
Büyük Britanya tecim anlatma,, 
bugün •at 6 da Dıtitleri B:ıkanh· 
ğında imza edilmiıtir. imzadan 
sonra •apğıdaki resmi teblii neş
rolunmuıtur.: 

Türkiye ile Büyük Bribnya ve 
§İmali lrlanda Birleşik krallığt 
arasında bir teoim anlaşmasının 
bağıtlanması için bir kaç zaman· 
danberi Ankarada yapılmakta o
lan konuımalar muvaff akıy~tle 
bitirilmit ve iki meml~et arasın· 
da tecimel trafik ve tediye uau\ii 
hakkında bir anlaıma, 4 H:ıziran 
1935 de Dıtiıleri Bakan!;ğında 
Birletik krallık adına lngilterc 
büyük elçisi Sir Percy Lcrain~ 

ltalyan-Habeş 
(Başmakaleden devam) 

beşistan işi yüzünden gerçek bir dar
gın lığa doğru giderken Fransız de -
legesi Laval araya girmiş, Avrupa 
barışını kol'umak için hu işin bir dü -
zene konması büyük devletlere dil -
şen bir ödev olduğunu hatırlatmrş • 
tır. A~ak böylelikle İtalyan - Ha -
beş çektşmesinde bir anlaşma yolu • 
na girilebilmi tir. Bunun içindir ki, 
Fransız gazeteleri Laval'in Cenevre • 
de yaptığı arabuluculuğu önemle 
(clıemmiyctle) öymcktedir. Bu sonu • 

Bart. K.C.M.G. ile Türkiye adın:ı 

Dışişleri Bakanlığı genel sekrete· 
ri Bay Numan Menemendoğlu ta· 
rafından imzalanmıttır. 

Dokuz aylık müddeti olan hu an
latma, muvakkaten 20 Ha ıiramh 

ve nihai surette tasdiknamelerin 
taatisinden sonra mer'iyet mevki· 
ine girecektir. 

iki hükumet, ayni zamanda, 
1930 tarihli Türkiye -Büyük Bıi 
tanya tecim muahedesind~ ufak 

bir tadil yapmak ve bu suretle bu 
muahedeyi tecime! anlaşmam:ı 
müddeti zarfında mer'iyet mevk\· 

inde tutmak hakkında da mutab1l. 
kalmqlardır. 

harp tehlikesi 
cu (neticeyi) Fransrz politikasının 

bir muvaffakiycti gibi göstermekte • 
dir. 

ltalyan - Habeş işi Cenevrede de· 
diğimiz şekilde bir pamuk ipliğine 
bağlanmakla bitmiş oluyor mu? Bu • 
na inanmak için h3.di!eleri görme • 
mek Hizımdır. 

İtalyanın Habeşistanda istedikle
rini alabilmesi için harptt?n ba~ka yol 
yoktur, herhangi bir harp hareketine 
girişebilmesi i~in orta A vrupada bir 
tehlike çtkmıyacağrna emin olabilme· 

Vasıf Çınar 
Cenaze töreninde Voro
şilofun başkanlığında 
bir Sovyet heyeti de 

bulunacak 
Ankara, 4 (Kurun) - Mosko

va Büyük Elçimiz Vasıf Çınarın 

cenazesinin 9 Haziranda Anka • 
raya getirileceği, burada yapıla • 
cak törende Voroşilofun başkan
lığında bir Sovyet heyetinin bulu
nacağı söyleniliyor. 

Törenin 1 O Haziranda yapıla
cağı sanılıyor. Vasıf Çınar, Cebe
cide, Kültür Bakanı iken ölen Ne
catinin mezarı yanına gömlile -
cektir. 

BAŞSACIDA BULUNAN 
ELÇiLER 

Moskova, 4 (A.A.) - Büyük 
Elçi Vasıf Çınarın ölümü münaıe
betiyle, İngiliz, Japon ve Alman 
büyük elçilikleri ıefleriyle Bul • 
gar, Norveç, laveç,• Danimarka, 

Finnlandiya ve Macar orta elçilik
leri tefleri de Türkiye büyük el • 
çiliğine giderek baısagıda bu • 
lunmuılardır. 

MOSKOV ADA YAPILAN 
TÖREN 

Moskova, 4 (A.A.) - Dün 18 
de Türkiye büyük elçiliğimle Va
sıf Çınar için bir ölü töreni yapıl
mıştır. 

Törende Kaleninin oruntağ, 

Miazki ile Voroşilof, Rozengolç, 
Krestinski, Stononiakof ve Sov -
yet kurumları oruntakları hazır 
bulunmuşlardır. 

Tabut, Kalenin, Molotof, Vo -
roşilof, Orconikidze, Litvinof, el
çilikler, Dış Bakanlığı, büyük ti • 
yatro, Türkstroy ve diğerleri ta -
rafından gönderilmiş olan çiçek 
ve çelenklerle örtülü idi. 

8'üyük devlet tiyatrosu orkes -
trası tarafından halk artisti 
Ştanynbergin idaresinde ölü mar
§ı çalınmı§ ve hazır bulunanlar 
bir saatten fazla tam bir sükut i-

çinde ölüye ıon ıağhcamalarım 
(veda) yapmışlardır. 
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lidir. Almanyanın bugünkü durumu 
ise Mussoliniye bu ~mni:reti verecek 
halde değildir. Hundan dolayı ltalya 
ile Almanya. A'·usturya sorumunda 
anlaşacaklar gibi birtak1m sözler do· 
laşıyor. 

Fakat bu işte en çok dikkat edile
cek nokta Itnlyanm öz durumudur. 
İtalya aylardanberi sliren siiel (as • 

keri) hazırlıklarını gün geçtikçe da· 
ha ziyade genişletiyor. Hakemler işi· 
ne hiç kulak asmıyor. Yakın bir za
manda Eritrc ile Somali.le gönderi · 
len lt.ılynn askerlerinin iki yüz bini 
geçeceği anla~rlryor. Sonra bir yan · 
dan da uçak harp manevraları yapı -
yor. Ilu manevralarda l\lussolini ken· 

kındaki kanunun 5 inci maddesi· 
nin A fıkrasının değiştirilmesi la
yihası, Vakıflar layihasının 31 in . 
ci madesinden sonraki kısımla,· 
yarınki Kamutay toplatııında ko
nuıulacaktır. 

nuna göre ağır hapiı cezasını iı • 

tiJzam eden suçlara mezkUr ka • 
nunda sayılı ammenin itimadı. 

mal aleyhine it lenmiş suçları Ilı 
her nevi kaçakçılığın maznun vı 
mahkumlarının .fitnei ıui erbabı • 

mn kaydile parmak izleri alına • 
Polisin vazife ve salahiyeti ka

nunun Adliye encümeninin onay· 
ladığı madde §Udur: caktır.,, 

"Polis veya jandarma tarafın· Kamuatyın Haziran 14 de ya' 
dan Cümuriyet müddeiumumili - tatili yapması muhtemeldir. 

Avrupa gümrüklerini ilkokullarda okutulacak 
tetkik kıraat kitapları 

Ankara, 4 (Kurun) - Güm - Ankar, 4 (Kurun) -Türk dili 
rüklerde tetkiklerde bulunmak Ü • esaslarına göre ilk okullarda oku· 
zere Avrupaya gidecek olan tel . tulacak olan kıraat kitapları tas· 

kik müd.ürü ~a~ ~ustafa ~u.ri ve\ !akları ~azırlanmıthr. Son ol~rak 
muamelat muduru muavını bay bay F alıh Rıfkı Atay bunlar üze • 
Celadet ayın 15 inden evvel hare· rinde tetkiler yapmaktadır. 

ket edeceklerdir. lzmirin kültür işleri 
" Istılah ,, ın karşılığı Ankara, 4 (Kurun) - 1zmird• 

,, Terim ,, kültür İ!lerini tetkik etmekte olaO 
Ankarı. 4 (Kurun) - Türk di- Kültür Bakanlığı danıırtı bay F•· 

li araıtırma komisyonu ıstılah en- ruk Nafizin bu tetkilerinin 10 gilD 
cümeni çalışmalarına devam et • kadar sürmesi muhtemeldir. 

~ektedir. Encümen, "ıstılah,, ın Moskova elçimiz kim 
kar§ılığı olarak "Terim,, i onayla· olacak? 
mıştır. Ankara, 4 (Kurun) - Dıt lr 
Partilerce mansup müfet- leri Bakanlığı Genel Sekreteri 

tiş olmıyan vilayetler Bay Numan Rifatın Moskova el•\ 
Ankar, 4 (Kurun) - Partiler· çi~iğine tayin editmeai ihtimalle ' 

ce mansnp müfe!tİJ olmıyan vi ~ rınden bahsolunmakladtr. 

!ayetlerin mıntakalara ayrılacağı -t': .. G~~[;al Göring 
ve buralara hi~bir icrai salahiyet- • 
leri olmamak üzere müfettişler BelRrada gıdecek 
tayin edileceği haber verilmekte • Belgrad, 4 (A.A.) - Bugi.ill 
dir. Dalmaçya kıyılarmda bulunaJI 

Gümüş mecidiyeler 
Ankara, 4 (Kurun) - Finans 

Bakanlığı, eski gümüş mecidyele 
rin hükumet borçlarına karşı alt • 
m;şar kuruştan kabul edeceğini 
tamamile bildirmiştr.Mecidiye bur. 
dan evvel 40 kuruştan alınmakta 
idi. 

Merkez Bankası 22 kuruştan 
almakta olduğu mecidiyeleri bun· 
dan sonra 30 kuruştan alacaktır. 

Postacılar hakkındaki 
karar bozuldu 

Ankar, 4 (Kurun) - Eıki pos 
ta umum müdürü bay Fahri ve ar
kadaşlarının uzun süren muhake· 
meleri sonunda verilen beraet 
kararı temyiz mahkemesince e · 
sastan bozulmuttur. 

Rüştü Aras Ankarada 
A.nkara: 4 (A.A.) - D1;itleri 

Bay Goering, bazı ileri gelenler • 
le görü§mek üzere · 6 Hazirandı 
Belgrada gidecektir. 

Roma, 4 (A.A.) - Gener•l 
Goering'in ltalyaya geliıi hakkıJS• 
daki yabancı haberler, tekzip e' 
dilmektedir. 

Almanya büyük elçiliği ile 1 -
talya Dış işleri Bakam arasın.da ' 
ki konuşmalar daha pozitif bit 
&onuca varmamışlardır. Söylendi• 
ğine göre, ltalya, Almanyanm ~· 
vusturyada yaptığı propagandafl 
durdurmasını ileri sürmektedir. 

"-
Laval Titüleskoyla görüşti 

Paris: 4 (.A.) - B. Laval bd' 
gün arsıulusal meseleleriyle ti 
baılıca Tuna doğu paktları projl' 
leri için B. Titüleıko ile gör\; ını · 
tür. 

Bakanı B. Tevfik-Rüştü Aras 
gün Cenevreden gelmişib'. 

di eli ile yangrn bombaları atıyor. 

Bir hakem heyetinin kararı ile bitiri- ' 
lebiiecck bir iş için ltalyanın bu ka
dar hazırlık yapmasına akıl ermez. 

Öyle göriilüyor ki, (23) Ağustos 
geldiği zaman hakem heyeti ltal • 
yan - Habeş kavgasını bir karara 
l.ıağlamrş olmryacaktrr. Bundan son -
ra bu ka,·gayr doğrudan doğruya 

UJuı.;lar Kurumunun incelemesi (tet
kik etmesi) lfmm gelecektir. Fakat 
bir yandan da EylUl ayı girecektir, I 
Habe~istanda lmrp hareketlerinin ya
prlmasrna engel olan yağmurlar do • 
racaktır. Sözün kısasr EylUl içinde 
bu pürüzlü iş Cenevre Kurumuna ye
niden gelirken Habeşistanda top, tü
f ek sesleri duyulmağa, ha,·adan tay-
yare bombalan yağmağa başlıya • 
caktır. '"1SIJJI US 

Dün gelen bir telgrala gör~ Ketta ıehrl yrlnntılan ~tı 
20,000 ölü bulunduğu sanılmakt,tdır. Şimdiye kadar beı bin yerli~ 
cesedi çıkardmı§ ve gömülmilştür. Buradaki reıimde Ketta tehrit1• 
yıkılmadan önceki halini görüyor iunuz;. 



~wi~ 
Övülecek 
bir emek 

. . Tiirk clii§ünce ve bügi dünyası 
rçın değeri büyük bir izerJ ıon 
iİinlerde bcuhrılıp çıkarıldı. Bu 
kitQp, "Fran•ızca - Tür~çe re· 
ıim[i büyük dil kılavuzu,, dur. 

, Tiirkiyecle Franıızca öğrenmek 
lltiyenler yarım yüzyıl Şen. ıettin 
Scrrni Frtıferi.'ni.n "kamuı,, lanrı
cla,. layclalanmııfarclır. Baıka yer· 
lercle kalabalık kurulların )'aptığı 
~i tek bQfına yapan ve her vakit 
1Q.Vgı ile anılmıya hak kazanaf'I 
Şernıetti.n Sami' elen ıonra Ja b'..l 
~olda çalııanlar oldu; fakat bü
l'iik dilcinin emeği ve izer~ hiçbir 
Vakit gölgede kalmadı. Böyle ol· 
'ttakla beraber zaman yuruyor, 
ıleğifiyor; birer canlı varlık ola" 
diller ele zamanla berabt:r yürü· 
>iip cleğiıiyor ve iıte kitap;lır h~r 
~erde zamanın arkcuıncla kalıyor. 

lf ele bizim ülkemizde herf.eı b~· 
lir ki kitaplar yazıcılarından clahv. 
Qı Yatarlar. 

Okuma iılerincle günden gün<> 
bir geliıme uyandıran harT eleği· 
fikliği, Arap harllerile baıılı ki
tQPların yeni. doğumlular iç:n büı· 

biitiin iıe yaramaz; olmaft ıonu· 
tunu vereli. Bugünkü okul genç 
liiinin elinde ıere ıerpe çalııma· 
lQrına yar.ıyacak büyük, genif. 

hni bir F ranıı:ıca - Türkçe elik· 

Telefon sosyetesi 
' 

Halktan alınan sigorta 
pat alan nerede ? 

Tele fon soıyeteıinin 17 tem . 
muzda hükumete geçmeıi artıh. 

ke~enkeı (kat'i) bir mahiyet al -
mıttır. Soıyte hi11edarlarmdan bi
risi bugün Avrupadan ıehrimİzf': 
gelecektir. 

Soıyetenin halktan aldığı 47 
kurut sigorta parasını ıigortay.:ı. 
vermediği yolunda bir ihbar var • 

dır. On binden fazla aboneden a· 
iman paraların aosyetede kaldığı 

ıöyleniyor. 

Tramvaycılar yazlıklarını 
ne vakit giyerler? 

Geçen yazın çok ,iddetl~ sıcak· 
lan arasında kıtlık elbiselerle ça· 

h,tıkları halde gazetelerin işareti 
ile ancak sonbahara doğru tram-

vay itçilerine, biletçilerit"e, vat 
manlarına birer kat yazlık elbise> 
verilmit ve beş on gün sonra da 
havalar aerinlemeğe başlaymc;a 

bu elbiseler gP.ne çıkarılıp yer
lerine tekrar kıtlık giyilmişti. Şim· 
di duyu;oruz ki geçen sonbahara 
doğru verilen bu yazlık elbiselerin 

kıt ortaaında ıirket hepsini toplat· 
•iyoner yoktu; iıte son günlerdi!. mıf, geriye almı,tır. Sebebi d' 
bQaın alanına çıkan "Fransızca -- tramvaycıların bunları evlerinde 
1'İirkçe reıimli büyük dil kılatJUZUn belki pijama yerine giyerek eski-
bıı boıluğu clolcluruyor ve bunun tirler korkuıu imif. \ 
tSirtdir ki clüıünce ve bilgi dünya· 
'nıla mnulmuı değerli bir emek Şimdi yaz geldiği ve sıcaklara· 

damakılh hatladığı halde !İrket l.lerimi •ayılmalıclır. 
b~ cılkieclcrİ t:ra ..... v•yl't1ıu-a geri IH:ılOO ow.;,ru1 l;rOO 1 C:6İm, 80 fab· 

l B vermedigvi için bu adamlar bu o, binlerce söz ve örnekl.?ri.. u 
6" ki '- ı sıcaklarda geçen yılkı gibi gene l!)'Ü ÜRte bir izerin naıı. yıpra· 

kan, ter içinde kıtlıklarla çalışr trcı bir çalııma ile, ne yorgunluk· 
IQ, ne masrafla ortaya çıkarılabi- yorlar. Şirket elbiselerin verilme
leceğini ke.tirmek hiç te güç ele· sini bakalım bu yıl hangi ayda uy
Rİlclir, Kanaat kitap evi bütün gun görecek? 

bunları göze almıf, Retat Nuri 
Ciintekin, Nurullah Ataç, lama;( Emniyet müdürlükleri ıç1n 
Ei~,,.i Danifmencl, Ali Süha gibi getirilen motosikletler 
dort önemli yazıcıyı bir araya ge- kık l t b l 
tirerek bu koca clikıiyoneri yap- ara ve 1 an u emniyet 

müdürlükleri için yirmi dört bin hrmıf, koıkoca bir kitap olan bi-
. be& yüz liraya otuz tane arabalı r,rtci bölügünü ulu.un aıığına mn- ::r 

el l J motosiklet alınmıf h. Son siıtem u. Böyle bir i%er, yazan ara aa, 
b olan bu makinelerin on ikiıini•ı cı.ana ela onur verir. 

Sevengil 
.....___---~---------------~ 
~1lınaralama işinde 
)olsuzluk yapılmış! 

lıtanbul emniyet müdürlüğünde 
diğerlerinin Ankarada kullanıl -

masına karar verilmiıti. lstanbul 
emniyet müdürlüğüne ait olan mo· 

toıikletler dün emniyet müdürlü • 

Zeynep Kamil 
doğum evinde 

Üsküdardak' ....-~..,..._....,......,.,..,..--ı 

Zeynep Kamil 
hastanesinh Ha 
ziran başından 

itibaren do~um c 
vi haline getiril 
diğini yaznıtJlıl< . 

Hastanenin baş 
doktorluğur.a V" 

kadın ha.;talık 

tarı mütt~haıısıslı -Başdoktorluğa ge 
ğına Hasek' hu · tirilen Bav Eyüp 

tanesi kadın hastalıkları mütehas-

sısı Bay Eyüp getirilmiştir. Bay 
Eyüp yirmi iki yıldanberi Haseki 

hastanesinde çalışıyordu. D~ğer\ 

ile herkese kendisini sevdir'l'liştiı. 

Hastanenin doğum kısmı mi4teht-., 

11slığına da Adana do~m ev: 
mütehassısı doktor Bay Zeki ge· 

tirilmi,tir. Bir gazetenin y~zdığı 

gibi Zeynep Kamil hastane~i ka· 

patdmış değildir. 

Berline çilek gönderildi 
A vrupaya çilek göndermek yol 

ları araıtırılıyordu. Dün Bkşam 

nümune olmak üzere, yüz kao çi
lek tayyare ile Berline gönderil· 

mittir. Çileğin kilosundan taıımli 
ücreti olarak, 82,5 kuruş alrnacak-

tır. Gönderen, Kılıçoğlu f1rmasr 
dır. Bu firmanın Berlindeki kolu 

bu nümunenin aldığı sonuçları bu
raya bildirecektir. Şimdilik iyi 5a· 

lJflcu elde edileceği umulmakt.ı· 

dır. 

Türk ihraç mallarını ta!ımak 

üzere ıon günlerde yeni karar ve· 
rilmittir. Şark Demiryollnr1, yu

murta, yaı meyve ve sebzeleri ta· 
ıımak üzere, yeni bir sefer yapm1ş 

hr. Bu postalar hiç durmadan gi
deceği yere gidecektir. Bu §ekil ev 

velce Bulgar ve Yunan mal!arına 
da tatbik edilmekte idi. Bu suretle 

sebze, meyve ve yumurtaiarımıı 

daha kolay, çabuk ve bozulmadan 
gönderilmit olacaktır. 
~ ................................... ~ .... 
ğü ikinci tube kısmına getirilerek 

muayene edilmittir. Bu motosik • 

letler bu yıldan itibaren polisler 

tarafından kullanılacaktır. 
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Bir elden yapılacak 

i Gezintiler 1 
''Olgunluk,, u 

neresi yapmalı? 
Evvelki yazımda imtihanlardan 

söz açmış ve düzeltilmesini gerek· 
yaş sebze ve meyva li gördüğüm bir iki noktaya clCJ-

gönder me iş\eri kunmuştum. Bu imtihan iş:nde ü.t· 
Ekonomi Bakanlığı, Türkofis.:? tünde işlenecek bir yer daha var. 

yaş sebze ve meyve ihracının bi.. Geçen yıla kadar liseler, "Üniver
elden yapılmasını istediğini bildir site,, ile orta okullar arasırda bir 
miştir. köprü ödevini görüyordu. Sekizi 

Bundan böyle bütün, ya~ sebze bitiren çocuk orta okuldan aldığı 
ve meyve ihraç edenler, bir araya şehadetname ile liseye giriyor ve 
P-elerek çalışacaklardır. Şark de- liseden aldığı ile de Üniverıite 
~ · yollarının da verdiği yeni ka· sıralarına oturuyordu. Liseyi yal• 
mır . . l b' k v h .. · b suretle çalışmal· nız bılgı yo unun ır onagı a .. rar uzerıne u · 
h h ıd · · çlar ver'"cf'ktlr /ine koyan bu yön, artık )'oktuı. er a e ıyı sonu - · . .. . • 
Ek mi Bakanlığının bu isteği Son talımatname, ulkemızde yenr 

ono 1 b"ld' ·ı · t' Yas bir bölük daha doğurdu. Bugün li• Tecimer ere ı ırı mış ır. . v . . 
'h tecimerleri- se kalabalıgı ıkıye ayrılıyor sebze ve meyve 1 raç 

. b .. l d toplanarak bu du· 1 - Hayata atılacak, yrııayııa mn ugun er e 
k klarl Söylenilmek- karııacaklar, rumu onuşaca 

tedir. 

Esnaf federasyonu etra• 
fında hazırlıklar 

Türkiyede bütün esnafın bir fe
derasyon halinde bir araya toplan 
ması hakkında verilen karar ü· 
zerine, her yönde hazırlıklar hM
lamıştı. lstanbul tecim odası esnaf 
işleri şefliği de federasyon hak· 
kında bir nizamname hazırlamak
tadır. Bu iş birkaç güne kadar bi· 
tecek ve tecim odası meclisine ko
nuşulmak üzere verilecektir. 

Bundan batka, gene esnaf iş· 
leri şefliği tarafından hazırlanan , 
esnaf yardım talimatnamesi de bu 
nizamname ile birleştirilmittir. 
Evvelce yazdığımız gibi bu tali
matnameye göre her esnaf cemiy'! 
tinin bir doktoru olacak ve çalışa· 
mıyan, ölen esnafa bir nisb~t da· 

hilinde yardım edilecektir. 

Yangın musluklarının 

sayısı çoğaltılıyor 
T erkos idaresince yangınlara 

karşı yeniden bazı tedbirler alın
maktadır. İstanbul cihetindeki 
152 yangın musluğu bu sene zar • 
fında 341 e, Beyoğlu cihetindeki 
120 yangın musluğu 300 e çıka -
rılacaktır. 

Çocuk tiyatrosu 
Önümüzdeki mevsim başından 

itibaren belediye tarafından bil" 
çocuk tiyatrosu açılacaktır. Tiyat· 
ro asri sinemasında temsiller ve · 
recektir. Bu işten anlıyan bir he · 
yet temmuz ayında toplanarak oy
nanacak eserleri tesbit edecektir. 

2 - Yeni bir süzgeçten geçereli 
bilgi. adamı olacaklar. 

llk bakııta bu ayrılığın anlamı 
belki kavranamaz. Fakat ayrılı!, 
yaşayan gerçeğe uygundur. Yur
clıımuzcla iş dünyasına, kazanç er 
lanına erken atılmanın' cloğuraca• 
ğı faydalar saymakla tükenmez4 
Sanayileşmiı topraklar üstündeki 
iısizlik bolluğun yarattığı §eyler 
elendir. Bizde görülenler ise, İf. 
sınırlarının daha geni§lememeıin .. 
den ileri geliyor. Demek isti.yo· 
rom, ki hayata erken atılış har§r 
sında İ§sizliği ileri sürmek, ~erçe~ 
bir siper sayılamaz. Kültür Bakan 
lığı lise çocuklarını ikiye ayırmak-
la iyi yaptı. 

Yalnız yukarda söylediğim gi.bi 

üstünde durulacak bir nokta var: 
Üniversiteye girmek için açıla .. 

cah olgunluk imtihanlarım ki.m 
yapacak? Ortada yer yer beliren 
belgelere göre, bunu ela lise "öğ
retmen,,lerinin yapacağı anlQ§ılı· 
yor. Halbuki işin kuruluşu, yapı$• 
bu imtihanların liselerin dııında 
kalmasını ister gibidir. 

lise çocuğundan Üniversite ne 
istiyor? Hangi değerleri, keneli 
çevresi için vazgeçilmez varlıklar 

dan sayıyor? Üniversitenin "ol• 
gun çocuk,, lıakkındaki inanLjı 

nedir? V c son son nasıl bir tartı 
kullanacaktır. 

lıtanbul kaymakamları dür, """ ........................ - ................................. =·m·······xn ............................................... ,=::ın::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~n:~!:~ b·~~~n7.;;v~~:~:: .............. oa;·····k·;·p·akI~~~ .... ~IÇi~·····delinir ? ! . 

Lise hocası, bunları bütCn çeu• 
resi.le kestiremez. Sonra alıcısı 

dururken satıcısı mı mala değer 

biçecek? .. Bakalorya ve konkur 
ları dünyanın her bucağında baf. 
ka baıka heyetler yapar. V r. bu ya 

panlar, onları hazırlayanlordan 

değildirler. Olgunluğun gerçelı 

bir süzgeç olabilmesi için, bütiin 
rocukların bir tek ölçüden, bir te~ 
elekten geçmesi gerektir. Ayrı 
ayrı imtihan gruplarının değe1 

ölçülerinde birlqemecliklerini ge· 
çen yılın bakaloryaları götterdi. 
Sonunda dedikodulara yol açma" 

mak, hükümlerin yersizliğini dile 

• 
1
" toplantı yapmıılar, nümerotaj Evvelki gün Eminönünde Li· 

~leti etrafında görüşmütlerdir. moncular caddesinde rekor kıran 
~lediye tarafından (30) bin ev bir hıraızlık vaka11 olll}uş, hırsı~ 

hlltrıaraıı ile (3) bin ıokak lev - yakalanmı§tır. 
~aırnın yapılmau ekıiltmeye kon· Limoncular caddesinde Mara· 
ı .~ttur. Temmuz sonuna kadu va hanında 58 numarada oturan 
1)1.tt'· d A ~ \in numara ve levhalar takıl - Hiristo, 22 numara a otu!'an ,.. 

•t bulunacaktır. giri, 5 numarada oturan Sait, 58 

ti Bundan baıka nümerotaj itle • numarada oturan Şeymun oğhı 
i,~d~ Yapıldığı ihbar edilen sui • Y orgo, 95 numarada oturan Hiris
h 1lrıalin tahkikatına da müfettit to, poliıe batvurarak yedi aydan: 
"'l' J beri dükkanlarından epey rniktar· •lllail Hakkı elkoymuftur. 

Borsada 
, 1 F re.n.sadaki son durum ve F ran· 
~ ~rangının değerlenmeıi, Türk 

ili) '1>'0nları üzerinde iyi İ7.lerini 
v~ '~.~llleğe baılamıt~ır. Anadolu 
"ill ~rk borçları (Ünitürk) tah

t\lıt~ti dün borsada iyi fiyatla alm 
~ 7 &.rdır. Onitürk dün, borıad:\ 
~s' kS ile açılmıt ve bir aralık 23, ı 

&.dar çıkmıttır. 

da erzak çalındığını ileri sürmüş·ı 
lerdir. Bu bakkalların sö2lerine 

göre (1~) _lira!ık bakkaliye eş-, 
yası, Argırının hır . teneke yağt, 
Saidin 35 teneke sade ve yüz kilo 
sayağı, 15 teneke peyniri. 10 çu· 
val sabunu, Simon oğlu HiristC'· 
nun bir teneke zeytinyağı. Y orgi· 
nin 20 teneke Urfa yağı, 2ı; tenf'· 
ke beyaz peyniri, 30 tenekı~ yağı, 
18 teneke vejetalin yağı çalınmış
tır. 

Yakalanan suçlularla sorguya 

Bütün bunlar, dam kapaklan 
delinmek auretile almmıçtır. 

Hırsızı ele geçirmek için ara' 
tırmaya geçen polis, ilk önce bu 
handa kahvecilik yapan Kemahlı 
sabıkalı Bekiri yakalıyaral: sorg;:· 
ya çekmiştir. Bekirin vaziyeti fÜ;>

heli görüldüğünden od-uı cıraşt:· 
rılmış, 62 parça eıya bulunmuştu• . 

Bekir, eşyaları bulunduktan son 

çekilenler götürülüyor 

'h • düşürmemek ve nı ayet en açı11 
anlamile, doğru bir i§ yapmıf ol· 

ma~ için olgunlukların Oniverıite 
ce başarılmcısından ba§ka çare a-
ranamaz sanırım. 

S. Gezgin 

Veremle mücadele 
ra büsbütün itiraf etmiş 608 par· Veremle mücadele cemiyeti 
ça eşyayı da o civarda 

1 

bulunan 
1 

yönetim kurulu dün bir toplantı 
Mirza Aliye sattığını söylemiştir. yaparak, Eyüpte yapı!makta olan 
Bunun üzerine Mirza Ali ve çırağı dispanser binasile Erenköy sana • 
Cafer, Bekirin suç ortağı kayıkç. toryomunun yapısı için lazım olan 

İsmail yakalanmışlardır. kum, kireç ve sair eşyanın temin 
Bekirin çaldığı eşyalardan on edilmesi yolunda bazı teşebbüs • 

beş tenekesini başka yerleı e sat· ler yapılmasına ve bu ar~da halk
tığı anlaşılmıştır. Bunlar da polis tan da yaı·dım istenmeıine karar 
tarafından müsadere edilecektir. verilmiştir. 

• 
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KUltUr işleri 

Olgunluk imtihan
ları 15 haziranda 

başlıyor 
Şehrimizde olgunluk imtihan • 

ları on beş hazirandan itibaren 
batlıyacaktır. Olgunluk imtihan -
ları yapılırken geçen yıl bakalor
yasından kalan talebenin imtiha • 
nı da bu imtihan kurulları tara -
fından yapılacaktır. Kültür Ba • 
kanlığı dün bütün okullara yolla 
'dığı bir tamimde olgunluk imti • 
hanlarının nerelerde ve kimler ta· 
rafından yapılacağını bildirmif • 
tir. 

Hususi lise talebesi resmi okul
larda, yabancı ve az1ık okulları ta. 
lebesi de GalataaaraY:da imtihar. 
edilecektir. . 

IJkokullarda 
Tatil aylarında ilk okul talebe· 

sine, öğretmenler tarafından haf· 
tanın bazı günlerinde okulda E -
gitme! oyunlar öğreti1meıine ka .. 
rar verilmiıti. 

llk tedrisat müfettitleri tara • 
fından okul bahçeleri ve binala • 
rı gözden geçirilerek kültür direk
törlüğüne bildirilecektir. Bazı mü· 
İettiılerin verdikleri raporlardan 
birçok okullarda bu uıulün tatbik 
edilmesine gerek binanın gerekse 
okul bahçeıinin uygun olmadığı 

anlatılmaktadır. 

Kültür direktörlüğü tarafın • 
Clan bu ıeklin gelecek yıldan iti -
haren daha geniş bir programta 
tatbik edilmesi düıünülmektedir. 

Sözlü yoklamalar 
Hususi liselerin sözlü yoklama· 

farına bugünden itibaren baılana
c:akhr. Yoklamalar yirmi bet ha· 
zirana kadar tamamlanacaktır. Li· 
ıeyi bitirecek olan talebenin de 
imtihnnları bugün bitecektir. 

Azlıklara ve yabancılara 
ait okullardan kapananlar 

Şehrimizde bulunan on dört 
azlık ve yabansı okul okullarını 
önümüzdeki der! -,lı batından iti· ..... 
haren lmpatacakla"'\r. Bunlardan 
bir kısmı şimdiden ltapanmı!tır. 
Bu cku1lar ıunlardır: 

Haydarpaşada; Sent Lüi, 0Yetil
köyde Fransız, Kumkapıda kız 
Fransız, Üsküdarda Sent Mari, Şif 
lide Opital Dolape, Fenerbahçede 
Sent, lren, Bebekte Sent Jozef, 
Büyükadada Sent Antuvan, Moda 
da Fransız ana okulu Kadıköyün
ae Notrudamdöıyon, Kumkapıda 
~andark, Haydarpafada Sent Ö • 
femi, Taksimde Sent Jan, Galata· 
da Sen Piyer. 

Bu okulların bir kısmında önü· 
müzdeki derı yılı ba§ında ilk o • 
kullar açılacaktır. 

Kapanan yabancı azlrk okulla
rının bazıları öğretmenlerine ta • 
til maaflarını vermek iıtememek· 
tedirler. 

Kültür direktörlüğü bu okul 
öğretmenlerine de tatil mqlarınnı 
verilmesi için tefebhüılerde bu -
hmmaktadır. 

SÜEL lMTlHANLAR - Li -
ıelerde ıüel imtihanları bu yıl 
kamplardan sonra yapılacaktır. 

Orta okulla!'. kamp yapmıya -
cakları için aözlü yoklamaları sü
el dersleri imtihan talimatname • 
aine göre yapılacaktır. Bu imti -
hanları yapmak için okullard:ı 
'(imtihan komisyonları) kurula -
caktır. 

Lwelerin kampları Uç temmuz
da bathyacaktır. 

Holivut 
Bundan sonra Cumartesi günleri 

çıkacak nlan Holh·utun 5 Haziran 
nüshası güzel resimler ve zengin ya -
zılnr ile çıkmıştır. 

uı:_• 

''Kana kan aldını ,, Beşiktaş 
Ankarada 

_.. (Ü8tyanı ı. sayı/ada) , 

mudiye caddesinde dolaşrnağa başla
mıştır. Biraz sonra Unkapanı köprü
sü istikametinden uzunca boylu, es -
mer, ince bı:>,klı birisi ile tıknazca 

birisi belirmiştir. Konuşa, konuşa ge
len bu iki adamı gören Gülizar ar -
kasını dönerek hirşey sararmış gibi 
yapmı~ bunlar yanından geçince, 
birden yüzünü dönmüş, koynundan 
çıkardığı tabancayı iki kişiden biri • 
nin üzerine boşaltmağa başlamıştır. 

üzerine kurşun boşaltılan adam Bit
lisli Kazımdır. Yanındaki de lbrahim 
isminde bir arkadaşıdır. lbrahim bu 
hali görünce hemen yan sokaklardan 
birine saparak kaçmış, gitmiştir. Ka
zım ise ani bir tecavüzle karşılaştığı 
için hiçbirşey yapamamış, kurşurfla · 
rı yeyince yere düşmüştür. Yeldir • 
meli, başı siyah örtülü Gülizar ise 
tabancasındaki sekiz kurşunu da bo
şalttıktan sonra! 

- Kardeşimin, anamın intikamını 
aldım, demiştir. 

Bu sırada silah sesine ahali, bir 
müddet sonra da zabıta memurları 
koşuşmuş, bu sırada Gülizar civar • 
daki karakoJa girmiş, tabancasını e· 
linde tutarak teslim olmuştur. Yerde 
yatan Kazım da bitkin bir halde Sen 
Jorj hastanesine kaldırılmıştır. 

Göğsünden, karnından, bacakla -
rrndan ve e1Jerinden yaralanan Ka • 
zım bütün uğraşmalara ve ameliyat -
lara rağmen dün gece geç ''akit öl -
müştür. 

Diğer taraftan polis, cinayeti te -
Jefonla müddeiumumiliğe haber ,·er ~ 
miş, müddeiumumilik de araştırmaya 
el koymuştur. 

HAKYERJNDE SORGU 
. Gülizar, dün akşama doğru, saat 
on altı sularında adliyeye getirilmi~ 
ve kendisini, Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakyeıi hakimi sorguya 
çekmiştir. 

Otuz a1tr, otuz yedi yaşJarmda ol· 
dulunu söyliyen Gülizar, temiz gi -
yinmişti. Sırtında nohudi bir yeldir
me, başında siyah bir baş örtüsü bu· 
lunuyordu. Yeldirmesi pastalı ,.e sa· 
de bir tarzda süslü olan Gülizarın 

yeldirmesi yırtmacından görünen en
tarisi de yer yer kırmalı idi. Entari -
si, koyu Jlicin~rt üstüne beyaz ,.e kır· 
mızı minimini çiçekler serpilmiş, ince 
yazlık kumaştandı. Ayaklarında üs -
tü atmalı siyah iskarpinler vardı. 

Kara kaşlı, kara gözlü bir kadın 
olan ,.e sıhhati yerinde görünen Gü -
lizar, konuşmasında, sorulan şeye ce
vap verişinde çckinğen dananıyordu. 
Sorulana diipcdüz cevap veriyordu. 
Görünüşüne göre, gayet sakindi. 

Hakim Reşit, bir polis memuru re
fakatinde getirilen kadının hüviye • 
tini usul üzere belirttikten sonra, e
sasa dair sorguya başladı. Gülizar, 
nırduğu Kazımın, kendi akrabasın -
dan Süleymanın yeğenlerinden biri 
olduğunu söyliycrek, bu Sülcymanla 
aralannda ötedenberi toprak ''e mal 
anlaşamazlığı bulunduğunu ileri 
sürdü ,.e sözünü şöyle yürüttü: 

- l§te bu Süleyman yerlerin ta -
pularını hile ile kendi üzerine kay -
dettirmiı. lı, mahkemeye düştü. Yıl
larca uğraşıldı. Bir taraftan da bu 
aralık kardeşim Hasnn Ali büyüdü. 
Süleyman, korktu ki, kardeşim Ha -
san Ali malları geri alır, diye. Hani· 
ya artık büyüdü ya! •• Çocuk değil ar
tık çünkü! 

Söyleyişi arada çetrefile kaçan ka· 
dın, iki eliyle önündeki masaya da • 
yandı: 

- Sülegmanın dayqı olduğu ço • 
cuklar ... Beı çocuk ... Yani Süleyma -
nın yeğenleri, günün birinde puau 
kuruyorlar, kardeıim Hasan Ali lWe
şcliktcn geçerken üzerine lıücum edi
yor, saldırıyorlar. Kardeşimi. mar -
tinle vuruyorlar. Vurup öldürüyor • 
far. 

- Sen o zaman köyde mi idin? 
- Hayır, kardeşim vurulduğunda 

ben b11rada idim. Teloral geldi, he -
nıen gittim. Telgrafta öldüğü yazıl • 
mıyor, "şöyle böyle iyice,, deniliyor
du. Ben gittim, kardeıim öldü. Karı-
8ı ile dört fOC"uğunu bize bıraktı. Hem 
yalnız kardeşim vurulmamıştı, üste -
lik anam da yaralanmıştı elinden ••• 
O da kardeşimin yani kendi oğlunun 
acııına dayanamadı. O da çok geç -

meden yıkılıp gitti küldür küldür_, 
Şöyle, böyle bir iki ay sonra arıc"a.k ! 

Gülizar, bir an sustu, i~ini çekti 
,.e tekrar iki elini birden önündeki 
masaya dayayıp, anlatmağa koyul • 
du: · 

- Dm;amızı hükıimete havale et • 
tik. Bu işi yapanlar malıkentı!ye ııe • 
rildiler. Sonunda bir buçuk, iki sene 
gibi eczalar yediler. Bu az cezalar • 
dan da af kanunu çıkınca büsbütün 
kurtuldular. Yetimler ortada kaldı. 
Mal, mülk ortada. .• Ben, ne yapaca • 
ğınu şaşırmış bir halde, ağlana sız -
lana diz dövüyorum. işte ben bu hal
de iken aradan bir zaman daha geç· 
ti. 

Derken Süleyman ağanın oğlu 

geldi bura11a... O çocuk durmadı, 

dört, beş ay sonra kalkıp gitti. O gi· 
der gitmez de, kardeşim Hasan Ali
yi vuranlardan biri, bence asıl vu • 
ran bu Kazım değildi. Ona bir gün 
rastlayınca, kendimi adeta kaybet -
tim. Kan beynime sıçradı, deli diva
ne oldum. Affedersin, ş:mdi ne yapa· 
yun diye düşiindiim. Bu yüzden has -
ta gibi oldum doğrusu!,, 

Güliz:ır, bir müddet durup derin 
nefes aJdr ve şöyle dedi: 

ÇOCUGlJMU El\IZlRECEGllt 
- Benim cuinı Arapcamiindedir. 

Bizim efendi Elektrik şirketinde bek· 
çi ..• Dört çocuk anasıyım. Biri de da
hn emzikte ... Bir yaşında var, yok ... 
.Sabahtanbcri kendilline meme vere -
mcdim .• llcmem §İ§cr, sonra emzire • 
mcm, çocuk sütsüz kalır da rahatsız
lığa uğrar, diye korktum. Bunun i · 
çin üzülüp duruyor, üzüntü içinde 
kıvranıyordum. Ne ise, bunu söyle • 
!Jincc acıdılar, çocuğumu et.'den ge • 
tirttilcr. Demin dışarda biraz süt 
verdim, şimdi buradan çıkınca da 
emzireceğim doyasıya kadar! 

Giiliıar, bunları söyleyince, sözü 
gene işin esasına getirdi Ye bu yol -
dan de .. ·amını anJatmağa girişti: 

BtR TABANCA SATIN 
ALDIM! 

- "Ne diyordum?. lla, ben Arap -
camiindc oturuyorum, Kazım Unka -
panında. .. Artık ne yedim, ne içtim. 
Düşünceye daldım. Kazıma birkaç 
dela rastladım, hep halini tavrını gö
zetledim. Şeklini, şemailini iyice 8e • 
çclcdim, tanıdım. 

Nihayet, dün, hani şurada Mısır -
çarşısı denüen bir yer var, ya... lıtc 
orada dar bir sokakta bir tabancacı 
dükk<inı bulunuyor. Gittim oraya, 
11in11i lira ı·crip bir tabanca satın ":. 
dım. 

Hakim Re~it, sordu: 
- Sen tabanca atma~·ı enelden • 

beri bilir misin? 
- "Köyde bayramda, acyranda 8ı· 

rası gclirıca eğlence yollu atı~ yapar
dım. /Jirkaç defa da ni11an yerlerin -
de saçma attım.,, 

- Peki, tabancayı aldın, sonra? 
- Eve dündüm. Tabancayı sakla· 

dım. Yemek yedim, biraz oturdum, 
Çf)cuğumu emzirdim. Bütün çocukta
n 11atmp Üzerlerini örtünce, ben de 
uyudum. 

Sabalıleyin erkenden uyandım. 

Ortalık ağarırken, kalktım. Saat bef 
rnrdı aşağı, yukarı ... Entarimi, yel -
llirm<'mi giydim. Çocuğa bir nöbet 
daha meme verip, bütün çocukları -
mın Üzerlerini yorganla örttüm. Bi • 
rer birer öptüm ı·e baııma örtüyü a· 
lıp dolu tabancayı koynuma sokarak, 
kapıyı kUitledim, çıkıp gittim. 

Yürüdüm, yürudüm, yol üatünde 
Kazımı bekledim. Hele bir yol geç -
sin de kı8mıa kısas yapayım, kardc -
şimin kanına kan alayım, dedim. 

NEREDE BEKLİYORDU? 
- Beklediğin yer neresi idi 
- Arapcamii yanında bir ııcr ııar. 

l'e§ildirck, diyorlar .• Bilmem ki, da • 
ha iyi nasıl tarif edeyim.". işte bu 
bey daha önce sorup öğrendi neresi 
olduğunu. O söylC8in!. Sen, bilirsin 
değil mi." Kuzum efendi, söyleyiı'er, 

lıaydi! 

Gülizar, böyle deyişle Hakyeri sa· 
lonunun bir kenarında oturan müd -
dciumurn: mua-.·inini gi:b~crdi. Bu i -
şin araştırmasını vaka yerinde :·:ı. • 
pan müddeiumumi moaYini, sa lotP·rı 
lıir f{en:ırındaki sandalyeye oturmuş, 
h~kin huzurundaki sorguya çekilişi 
dinliyordu. 

I 

Müddeiumumi mua,·ini, kadın ken
disini gösterince. şöyle dedi: 

- Sen kendin doğrudan doğruya 
cevap ver. Ben, sorgumu yaptım, o 
bitti! 

Hakim Reşit, kadına Hakyeri sa· 
tonunda başkalariyle konaşamıyaca
ğını, doğrudan doğruya kendisine 
karşı söz söylemesi &erek olduğunu 
anlattı. Gülizar, bunun üzerine: 

- Alfederain öyle ise, dedi, na bi
leyim ben! .• Böyle yere ilk defa ayak 
baaıyorum. 

- Beklediğin yer, neresi idi? An
Jatmağa çalış, bakahmw 

- işte Arapcanıii yanında, ]'eşil· 
direk .•• Ycşildirek ••• 

Kadın, yeri bir türlU tarif edemi -
yordu. Gülizarı adliyeye getiren res
mi polis, beklediği yerin Yeşildirek 
hamamının önü olduğunu, bu hama· 
mın da Mahmudiye caddesinde bu -
lundui;-·nu bildirdL 

NASIL VURMUS? 
Gülizar, şimdi anlatacağı şe)in 

tam can 'alacak yerine varmıştı: 
- JJaktım ki, uzaktan, kaldırım 

üatün~en Kti.zım sökü netti. l' anında 
da bir arkadaşı, ona admı uyduru • 
yor. Ben, duvara yapışıp durdum, 
geçsinler önümden, diye. Onlar gc • 
çer geçmez, koynumdan tabancayı 

çıkardığu11 gibi Kdzınıa doğru çevir • 
dinı, altı el mi, yedi el mi ... Artık ora. 
sını kestiremem, affedersin,... kaç 
kurşun varsa, tükeninceye kadar bir 
teviye boşalttım. iyi bilmiyorum, 
amma galiba hepsini tükettim. Kli -
zımın 11anındaki arkada§lna kurşun 

değnıeme11lni de 11özettim. Ona iliş • 
mcdim. Çünkü o suçsuzdu.,, 

Kadın, mendilini çıkarıp yüzünü 
ve ellerini silerken, açıkça itirafını 
tekmilledi: 

- Kaçmağa kalkıımadım. Hemen· 
ccıcik yanıbaşımdaki karakola girip 
olan biteni olduğu gibi sayıp döktüm. 
Meseleyi demin de naıul fUrada otu
ran beye oe şimdi de aana anlattım
sa. J.:rırnknlrln rlfl i1fc böyle anlal.lun, 
hiçhirşey saklamadan,". <'kıiksiz.' 

Hakim Reşit, Güfü.an bu suretle 
etraflı surette sorguya çektikten 
sonra, şu sorguyu da sorgusuna kat -
tı: 

- Peki, yaptığın işin mahiyetini 
takdir edebiliyor musun?. Bu işi yap· 
makta vurduğun adama haydi acı -
madm, diyelim. Kendine de acıma -
dın mı? 

Kadın, dimdik bir duruşla \'e sa • 
kin bir ta"ırla cevap verdi: 

NE ONA ACIDIM, NE KENDİME! 
- Ben, açık özlü, açık sözlüyüm. 

il ayır!. Ne ona acıdım, ne de kendi -
mc .. Hen, çok zulüm gördünı. Kardc· 
şimi, anamı kaybf'ltim. Yetimlerle 
başhaşa kaldım. üzüldüm, üzüldüm. 

Çankaya ve Ankara Gü
cile birer maç yapacak 
Beşikta§ takımı ile AnkaJa Çal' 

kaya takımları arasında yapılaJI 
bir anlaıma neticesinde Be~iktJl 
takımı 15,16 tarihlerinde Çank•>" 
ve Ankara Gücüyle iki mılÇ yaP 
mak üzere Ankeraya gidecektir· 

Almanya da 

iki sinıf siJih alhna 
çağırıldı 

Berlin, 4 (A.A.) - Bütün iJı• 
kulübelerinin Üzerlerine 1914 • 15 

doğumlularınr silah altına çağır-' 
kocaman beyaz ilanlar yapıttır~ 
mııtır. 

Bu doğumlular, 17 hariıandl 
Berlin askerlik bürolarında yok1' 
nacaklardır. 

Polis direktörünün imzasını 
f ıyan bu ilanları halk mera.kla 6 

kumaktadır. 

20 yıldanberidir, böyle iJinlı 
görülmemişti. 

Genel sayım 
Ankara: 4 (A.A.) - Duydui' 

muza göre yurdun her taraf ıııd' 
umumi nüfus sayımı ve numerO' 
taj hazırlıklarnun kontrol ve ar 
tımı için çok sıkı tedbirler ahıuP~ 
ve sayım kat'i öğrenekleri her il 
rafa gönderilmittir. 

Diğer taraftan sayım ha2ırb~ 
tarını ve numerotaj işlerini yeri• 
rinde kontrol etmek üzere iatati 
tik genel yar direktörü Celil }. 
bar da yarın Çankırı, Bolu, Jznıİ~I 
illerine gidecele ve oradan Edirıt' J 

ye geçerek lapektör He b•ı iti' 
için görütecektır • 

·t Sivas, Kastamonu ve Çorunı 1 

lerinin kontrolları da bugür,Jerd' 
yapılacaktır. 

Çanakkale savaş gerinJ' 
Çanakkale, (Özel) - ÇI 

nakkale öğretmenleri Eceabata I' 
çerek oradan Mehmetçik anı~ 
gitmitler, geçen büyük günleri' 
angısını derin bir heyecanla yat'' 
mıflar, anıda güzel bir çelenk 1'01 
muılardır. Oradan bütün ArıbıJ( 
nu, Anzak, Anafartalar, Kema111 

ri, Kanlısırt harp alanını dolat' 
rak dönmütlerdir. 

üzüntü ile kwrandını. işte sonunda ;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-fi 
kısasa kısns yaptım, kana kan aldım. 
!Junıın ce:ası belki de çnk hüyüktiir. 
Fakat, ne yapayım?. Kanunun kes -
tiği parmak acımaz. ipin ucunda a • 
sılmak da yazıyorsa haritada... beni 
asarlar. Eden, bulur, derler. Bundan 
sonra öldüğüme gam yemem! 

KARAR 
HAkim, kararını bildirdi: 
- Seni, suçun mahiyetine göre 

c;erbest bırakamam. 125 inci madde -
ye uygun olarak te,·kif ediyorum. 

- Eksik olmn, efendi. Kanun ne 
emrediyorsa, onu yapcyorsun elbet • 
tel 

NEREDE BENiM KCÇOK? 
Diyen Gülizar, koridora çıkarktn, 

şefkatle !;Ocuğunu ~·ırdu: 

- .Vcırrde benim küs·iik? Ağlıyor 
galiba. lffeme istiyor. Nerede? 

Koridora çıkar çıkmaz, ~ocok ku
cağına verildi. Onu okşiyarak öptü 

Bu ge.ce nöbet~i eczaneıet 

Sanıatyada: Teofilos, Aksarayci' 
Sarım, Karagümrükte: 1\1. Ful 
Şehremininde: A. Hamdi, Fenerdi 
ll üsamettin, Şehzadebaşında: naaıı' 
di, Beşik taşta: Ali Riza, Gedikpaşl; 
da: Asadoryan, Cibalide: Ned 
Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Sirk~ 
de: Ali Riza, Karaköyde: Hüse>r, 
Hüsnü, Beyoğlunda: Delisuda, ~t 
tuğrul, Yenişehirde: S. BaronakY'~ 
Maçka da: Feyzi, Kasımpaşada: )ft 
kez, Hasköyde: Halk. _./ 

1 Gelenler, gidenler ] 

BAY MUSTAFA NURi-' 
Gümrükler ve inhisarlar Bak-1 
ğı tetkikat müdürü Bay Mu•~ 
Nuri, dün ak§&m nkaraya gitd' 
tir. 

ve usulca memesini ağzına sıkıştır - ====:::==========:::;-" 
dr. Hürriyetiebediyede bit 

Biraz sonra kırmızı otobüsle tev • 
kifhaneye gönderilen Gülizarın öldü- cinayet daha 
rüşü etrafındaki araştırma, bugün • Memo isminde 20 yaşında bir 
den itibaren istintak dairesince de • çe,·an Sotiri isminde bir bahçe. 
rinleştirilecektir. Müddeiumumilik av tüfeğiyle öldürmüştür. Soti:ı, 
dün vurulan Kazımın yanı sıra yürü- hayvanları Memonun bahçesine •r, 
yen lbrahimle başka birkaç şahidi, miş, bu yüzden aralarında ka,-p . 
bu arada kadının kocasını ve kadının mış, gözü çıkan Memo da eline 
tabancayı satın aldığı silahçıyı da diği a,· tüfeğini üç defa ateş ed 
dinlemiştir. SotiriJi eansız bir halde yere sef'IJ' 

E\'\·elkt gece saat dokuzda Hilr1· tir. Cinayet tahkikatına Sarıyer JI'. 
yeti Ebeiliye tepeeinde bir cinayet ol- darma kumandanlığı ve ad1i1' 
muştur. koymuştur. Katil yakalanmı~tır· 
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Endülüste Kemal Reis 
~elri!:, No: 124 1 1 Yazan: lıhak FERD!.J 

Hlf on~, Kenıoı Reisi ~urıarmo~ i~io. 
ze~'.rli sine~ aroııyor~u .. 

Mahmut Reis, ~lfonıu dinle· 
dikten ıonra, arkatlaılarına danış· 
lı: 

- Siz ne dersiniz? dedi, Alfoni 
bu meı'um haıtalığa çare bulaca· 
iını aöyli~yor .• inanalım mı? 

Gemiciler hep bir ağızdan: 
- Bir kere deneyelim ... Esen 

tüzgardan bile tifa umuyoruz. Bel· 
iti iyileıir. Olmazsa, Alfons uzakta 
değil ya .• Hemen sorguya çekeriz. 

Mahmut Reiı: 
- Sorguya değil, ipe çekeriz .. 
Diye mırıldandı .• Aıağıya indi· 

ler ve Alfonıun başıucunda dikil 
diler. 

Mahmut Reiı, Alfonaun yanın" 
•okuldu: 

- Sen (kara aıtma)nın ilacım 
hiliyonnuııun ! Haydi, söyle baka· 
lnn .. ! 

Alfonı ıııta1adı. 
Bir giin önce arkada§İyle gizli 

olara." konuıtuğu bu l?J geminin 
İçine ne sabuk yayılmııtı? 

Alfonı, Kemal Reisin ölümünü 
l>ekbrken, timdi onun iyileımeıi 
İçin yardım mı edecekti? 

Yavaıça gözünün ucuyla ya· 
hında duran arkadaıına bakarak, 
Mahmut Reise cevap verdi: 

- Benim elimde böyle bir kud· 
ret olsaydı, ka~ gündenberi deler 
· ~ -:-: .. ı .. nr-1.ru :uıhrabı ~ektirir miy· 
di!JI? Der'hal yapılacak ilacı size 
söylerdim. 

Mahmut Reiı botuna vakit ge· 
çirmektea hoılanmaz, hemen kam 
çıya sarıldı. Kolunu kaldırdı: 

- Şu kamçıyı sırtına bir ker~ 
indirirsem, bir aY. yerinden kalka· 
tnazam ! Haydi, bana çabuk söyle .. 
Bu ilicı nasıl bulacağız? 

Alfons kurtulut yolu kalmadığr 
ıu anlayın<:a: 

- Beni c!öğmeyiniz, dedi, bunufl 
tedariki güç olduğu için söylemel< 
istemiyordum. Mademki 11rar edi· 
Yorsun uz! Anlatayım: Benim ec· 
dadımdan bu haıtalığa tutulup 
kurtulanlar çoktur. Onlar, anne· 
ittin anlatıtına göre ·o ıinekle kur
lulmU§lar. 

- Bu ıineği naııl bulmalı? 
- Etraftaki köylülere habe!" 

IÖDderiraeniz, onlar ıize kolaycı. 
tedarik ederler. Akmayan sulat 
lcentnmda bu meı'um hayvanın yu 
"ala.rı vardır. Bunları ancak köy· 
lüler tanırlar. 

- Bu sineği buluraak, ne yapa· 
~iız? 

- Reisin diraeiindeki damar· 
lard-.ı birinin üstünden uırtacak· 
•1nız .. ! Üç gün içinde haıta ölüm
den kurtulacak .• Ve ayağa kalka· 
~k. Büyük babamı da ölümden 
böyle kurtamııtlar. 
I Mahmut Reiı dütünmeğe bat· 
&ınııtr. 

1 
(kara sıtma) ıineğinden haıta· 

~an bir adam, ayni sineğin ikin· 
c:ı ıaırıııyla nuıl iyileıecekti? 
~ ~~miciler tereddütle Mahmu~ 
eııın yüzüne bakıyorlardı. 
Acaba Mahmut Reis neye karar 

"el'ecekti? 

••• 
O gün bütün reiıler amiral ge· 

?ta' • .111ftde toplanmıılardı. Türk de-
ttııc:i) • l ..] "' l' . 1 . . k erı u u ve l":eger ı reıs erının 
Uttulmaıı için, canlannı tehlike· 

~e atmaktan çekinmiyorlardı. 

Ağız birliğiyle karar verilmitti: 
(Kara sıtma) sineğinden bir ta· 

ne buldurulacak ve bu tehlike de· 
neme yapıldıktan sonra, üç güıı 
beklenecekti. 

Mahmut Reis, Alfonıun ıözleri· 
ne ilk önce inanmazken, yavaf ya· 
vat inanmağa batlamıttı. 

Gemieilerden bir kaçı köylere 
yayıldılar .. 

(Kara sıtma sineğini) aramağa 
koyuldular. 

• • • 
Köylerde (kara sinek) aranır· 

ken, amiral gemisinin kürekçileri 
araıında rarip konutma1ar ıeçi· 
yordu: 

- Alfonı, reiıimizi öldürtme~ 
için güzel bir yol buldu. 

- Yaman herif be! Korkmuyor 
d-a ••• 

- Neden korksun? Reiı ölürse, 
hepimizden önce o kurtulur. 

- Ne dedin? O mu kurtulur .• ? 
Sen aklını kaçırmıtsm ! Buradaki 
kürekçilerin hepsi bizim ıibi tut· 
ıak değil ya. İçimizde aylıktı kü· 
rekçiler de var. Bunlardan biri 
olsun Alfonstan öç almaia kalkıı· 
mazmı? 

Bu sırada Alfonıla yanındaki 

arkadatı yavaş yavaı konuıuyor· 
lardı: 

- Sen ne botbofaz bir adam· 
mıısın be .. ? Ağzında bakla ıslan· 

. ' mıyor ıenın ... 

- Haydi, ağzını bozma! Bura11 
Türk yatağıdır .. insanı tükürükle 
boğarlar. Ben kimıeye ağzımı aç· 
madım. Onlar senin ağzını yokla· 
dılar .. Kamçıyı yemeden gevıe
din .. Bülbül gibi, her ıeyi söyleme· 
ğe baıladm ! 

- Hayvan gibi, ıuıup da kamçı 
mı yeydim? Senin ensen nasırlaş· 
mış amma .. benimki daha yumutalc 
tır. Kamçıya hiç gelemem. 

Kara sinek gelirse, ne yapacak· 
aın? 

- Ne mi yapacağım? Mahmut 
Reiıe ne yapacağımı söylf'dim .. 
lıitmedin mi? 

- ltittim de .. hayretimd~n ağ
zım kulaklarıma vardı. 

Kemal Reisi öbür dünyaya ça· 
buk göndermeğe azmettin ıali~ 
ba.?! 

- Sen yaman adamsın vallahi. 
insanın zihninden reçenleri dtı 
keıfediyoraun ! Hele bir defa da· 
ha tekrarla bakalım: Dünkü ver· 
diğin sözde duruyor muıun? 

- Elbette .. Ben mert bir ado· 
mım .. Tükürdüğümü yalamam. 
Peıinden gelmene ıöz verdim. 

- Bu laf nereden çıktı ya? .. 
- Benden tüphelenme ! Türk 

gemicileri bal alacak çiçeği bilir· 
ler. Bu haıtalığın ilacını elbettt'! 
ıenden batka biri bilemezdi. AP,
zını yokladılar .. Sen de kolayca 
söyleyiverdin. Bunu anlamıyacak 
ne var? 

- Sahi ... Fakat, ben doğruıunu 
ıöy)emedim ki .. 

- Kemal Reiı kurtulmıyacak 

mı? 

- Budala! Ben onu ~limle 
kurtarır mıyım sanıyorsun? Sinek 
geJince bir daha ısırtacağım .. Çar· 
çabuk geberip gidecek! 

( A rka&ı var) ' ! 

-===-
Dil işleri 

Kılavuz için 
detsler 
-25 

Bu derıe küçük bir tenkidle baş· 
lamak iıtiyoruz; 

Geçenlerde ~azetelerimizden biri 
belki bizimki, yeni devlet kurağla 
rının reıimleririi ba.tı. Her birinin 
altında ıu yaz~ var: " .... kurağının 
içinden bir görey!,, Halbuk: görcy 
bütün liıtelerde Fransızcası olar. 
" ·1 b b " payıage1, ı e era er manzara,. 
karıılığı yazılmııtır. Bu yaz&iarcleı· 
ki asıl kelime ıu olacaktı: " ... içitı· 
den bir görünüı!,, 

,,. . "' 
Zemmam = Alağız, yerıcı 
Zemmetmek = Yermek 
Zem= Yerme 
Alağız kimin hoşuna gider? 
Alağızlık en büyük ayıplardan· 

dır. .. ,,. ,,. 
Ticarethane = T ecimge 
Tecimer ve tecim kelimelerini 

yazarken oımanlıca "ticarethane;, 
karıılığı olan tecimge kelimeıi u• 
nutulmuıtur. 

lıtanbulcla yeniden hiç l-ir tc· 
cimge kapanmamtttır. . • • • 

Erdoğan ~rak bulunur doıtlcır· 
dandır. 

B'! yaz buracla ııığ derecen a 
:ay 22, çoğay, 42 olmuıtur. 

Yemekten ıonra çoğun iıahv" . 
ıçmem. 

Bu kelimelerin oımanlıca karıı· 
lıkları: 

Azrak = Ender 
lsıi = Suhunet 
Azay = Aısari 
Çoiay = Azami 
Çoiun ~ Elc .. riya . "' "' 
Bir gün iki Amerikalı q adamı 

bir lngiliz ekonomi üimmeninden 
ıormuılar: "- Tarihte ıimclikine 
benzer bir buhran olmuı mudur vu 
kaç yıl ıürmüf tür?,, 

llimmen cevap verdi: "- Evet 
ol l 1. vcJ • 
maıtur: ımıne ortaçag enır ı.'il 

bq yüz yıl ıürdü.,, 

Çocuklarımıza ıonçağ ve yeni· 
çağ tarihlerini iyi okutmalıyız! 

Biz çaid'lf medeniyetin en yü~· 
ıek kültür düzeyine eritmek i•tİ 
yoruz. 

Kelime karıılılrları: 
llkçağ = Kurunuula 
Ortaçağ = Kurunuvusta 
Sonçağ = Kurunuuhra 
Y eniçağ = Asrıhazır 
Çağdaş = Muasır 
Modern = Asri 

Bütün ömrü kuıku ve şiiphe i· 
çinde geçiyor. 

Kimıenin atalığı altında yaıa· 
mak iatemem. 

lran Büyük Elçiıi dün Dııiılet 
Bakanını ıağlıcayarak memleketi· 
ne döndü. 

Ona dün ıağlıca kartı bırakmış-
tım. 

Kendiıiyle dün ıağlıcalQftık. 
Kelime karıılıkları : 

Kutku = Vesvese 
Sağhcamak = Veda etmek 
Sağhcalaşmak = V edalaımak 
Sağlıca = Veda 

"' '1- • 

Cümhuriyet, halka karıı, bütün 
adançlarını yerine getirmiıtir. 

Adamak k<Jlay, ödemek güçtür. 
lnıan adançı kocakarı ac!ağına 

benzemez. 
Kelime karıılıkları: 
Adanç = Vait 
Adamak = Vadetmek, uezret· 

mek 

ı'i - fHJIUJN :; HAZİRAN 1~3:5 ~ 

KURUrıt'un Romanı: s Yazan: A. ismet Ulukut 

Gece sesler kesildikten sonra Hacı 
Y aşarağa ile görüşebilirdi ..• 

- Süleyman Şefik. 
- Hangi Süleyman Şefik? 
Polis müdürüı yerinden sıçra -

mamak için kendini zorladı. Ma· 
nalı manalı taharri memuruna 
baktı. Hüsnü şaıırmı§tı. Bu balsız 
kızdan gözlerini ayırmıyordu. 
Öğrendiği teyler yanlı§ mı idi? 
Binnaz Cevadın yarunda değil 
miydi? Onunla birlikte Bulgaris
tana gitmemit miydi? 

Binnaz Polis müdürünün sua· 
line cevap verdi: 

- Bundan bilmem kaç yıl ön· 
ce bir doktor Süleyman Şefik var
dı da öldürülmüttü. itte ben o • 
nun kızıyım. 

Bu cevap çok açıktı. Nihayet 
sizliliklerin bir düğümü, döne do
laşa parmakları arasına girmitti. 
Bunu çözmek lazımdı. Belki de, 
doktorun dediği gibi, ~ütün sırla· 
rm ucu buna bağlıdır ve bü • 
tün düğümler bununla çözülecek
tir. Onun için polis müdürü kızı 
okıayıcı bir bakıtla cesaretlendir-

mek istedi: 
_ Kızım, hem hasta, hem yor-

gunıun. Öyle ayakta durma; fU 
sandalyeye otur bakayım. Seni 
sokakta bırakacak değiliz; deği • 
liz uruna, bir defa da vaziyeti 
anhyahm. 

Binnaz sandalyenin bir kena· 
rına iliıiverdi. 

- Baban aJmüt diyoraun. Ta· 
bii annen, akraban olacak. 

- Hayır, benim kimıem yok • 
tur. Annem hasta idi, babamdan 
ıonra öldü. 

- Ya o zaman dan heri sana 
kim baktı? 

- Babamın arkadaşlarından 
Cevat vardı, Beni yanına aldı, 
sonra hastalandığımı görünce he· 
ni hastaneye verdi. 

- Ne kadar zamandanberi 
hastanedesin. 

- Dokuz ay oluyor, zannede
rim. 

- Oradan niçin çıktın? 

- Orada kalırsam, öleceğime. 
iman etmiştim. Ben ölmek istemi· 
yordum. "Bırakın, gideyim,, di · 
ye o kadar yalvardım, o kadar ağ· 
)adım. Dinlemediler. Sonra, de ., 
min söylediğim gibi bu sabah u · 
yanınca kendimi sokakta buldum. 

- Bu olur mu hiç? Seni sokağa 
mı attılar! 

- Bilmiyorum. Oradan kaçı · 

Binnazın ka,ları çatıldı. Renk • 
siz yüzü da:ba ziyade sislendi, çiz· 
gilerle doldu. 

- Ben artık oraya gidemem. 
Hem onlar burada değiller zanne· 
derim. Beni hastaneye vermezden 
evvel Tatarpazarcığına gidecek • 
}erini söylüyorlardı. 

Taharri memurunun tahkikatı 
doğru çıkmr§h. Cevat §İmdi Bul -
garistanda bulunuyordu. Polis mü 
dürü gizlice birkaç söz söyledi, 
Hüsnü de tasdik yollu ba§ını sal • 
laynca Binnaza dedi ki: 

- Peki kızım, §İmdi karar ver· 
dik, ~eni hastalığından kurtaracak 
bir yere götüreceğim. O da bir 
hastanedir amma, senin bildiğin 

gibi değil; orada şifa ve saadet bu
lacaksın. 

Kız dikkatle müdürün yüzüne 
baktı . 

- Beni battanatmak için söy • 
}emiyorsunuz, değil mi? 

- Öyle yapmak isteseydim, 
derirdim. Öyle yapmıyorum, çok 
derirdm. Öyle yapmıyorum, çok 
eİnin olduğum.bir yere kendim gö
türeceğm. Yine söylüyorum ki o
rada tif a ve ıaadet bulacaksın. 
Sen Hacı Ya§ar Ağa haıtaneıini 
biliyor musun? 

Cemil bunu söylerken "Hacı 

Yaşar Ağa,, adının kızda yapaca 
iı tesiri anlamak için ona dikkat· 
le bakıyordu. Fakat Binnazın ne 
yüzünde, ne halinde hiçbir deği • 
tiklik yoktu. Pek tabii, pek aldı • 
rıısız bir söyleyişle cevap verdi: 

- Bilmiyorum. 

- Ya doktor Neziri? 
Binnaz biraz düıündü, yine o 

halile: 

-Tanımıyorum. Dedi. 
Müdürle taharri memuru buna 

şaşmışlardı. Hacı Yatar Ağa ile 

Binnaz bu kızla o kadar alakalı 
göründükleri halde Binnaz ikisi -
ni de tanımıyordu\& Lakin bunun 
sebebi de anlaşılmaz değil. O za-

man dokuz yaıında olan bir ço • 
cuğun hatırasından on sene içinde 

bunlar silinebilirdi. Kız, doktoru 
görünce belki eski hatıralar can • 

lanmış olacaktı. İşte bunun için 
polis müdürü Binnazı hastaneye 
götürmek istiyordu. 

-7-
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lamazdı. Beni sokağa atmak gibi Doktor Nezir, tabiatin, henüz 
bir vicdansızlığı c!a yapamazlat .kanunları tesbit edilmemi§ kuv -
tabii. Eh, itte böyle ... Ne bileyim vetlerinden birile aldığı haberden 

ben? sonra günler geçmİ§, Binnaz haı • 
Kız, bunları t<iylerken gözle • taneye gelmemiıti.Hacı Yatar ağa 

rinde gizlilikler anlatan bir mana da yeni bir emir vermit değildi. 

vardı. Hastaneden çıkı,ını pek an Doktor üzüntülü bir beklemeden 
latmak istemiyor a-ibiydi. Polis ise Hacı Yaşar Ağadan malumat 
müdürü bunda ısrar etmedi. almayı daha uygun buldu. 

- Şimdi nereye gitmek isti Gece, işler bittikten, haıtanede 
yorsun? Dedi. seı, sada kesildikten ıonra kendi • 

- Bilmiyorum, ıize aığındım; ıini ıaklıyan bu adamla görütebi-
ne derseniz onu yapacağım. lirdi. Onun için en uygun zaman 

Taharri memuru bir düğüm da· bu idi. Odasındaki kütüphaneyi 
ha çözmüt olmak için bu teklif · açtı, bir kenardan kalınca bir ki • 
le bulundu: tap çıkararak boş kalan yere eli· 
· - Madam ki bu kız, evvelce ni soktu; kütüphanenin bir kısmı 

Cevat dediği zatın yanında imiş, yerinden oynadı ve bir kapı gibi 
yine oraya göndeneniz... Cemil, açılıverdi. Nezir buradan görülen 
bundaki makıadı anladı. karanlığa doğru yürüdü; kütüp • 

- Evet, evet! yine Cevata tes· hanenin durumunu yerine getirdi; 

ı Hm edelim. Bize bu zatın neredE> elektiriği açtı, 
bulunduğunu söyler miıin.? 1 (Arkası var) 

Adak= Nezir 
ULUS 



Değirmende bir boğuşma 
~~~-----·-----~~~-

Geceyarısı biri usturalı, ikisi sopalı 
üç kişi hiç yüzündnn kana bulandılar 

·---------
Karacua, (Ozel) - llçemizinf menci Mebmedi yaralama!' iıter-

çiftHk ldiyünde Demirci Efenin bıı boiutma ıırumda elindeki uı 
klyünde ıeceyanıı bir cinay~t ol· tura kendiıine batmıf, Dede oğla. 
lllllfbar. sol kolu bazuaunclan yaralanmq· 

Deiirmenci Mehmetle müıteriıi 
Nuillinin Çoban ı.. köyünden 
Dede oila Hüseyin, unu iyi övüt

mek, iritmemek meaeleıinden 
aYp ç~, delirmenin ıuyolcu 
au Kemikoilu Hüaeyin ka•ıavı 
J&bftırmak üzere ar&J& IİnDİflİ"'· 
Unlann avütülmeaini heienmiye
rek kaYp çıkaran müıteri Dede 
ofla Hiileyin, buna lnzmq, utu• 
rumı çekerek myolca Hiileybıin 
hoiuma, aol kohma ...,ı ....... 
Dede oila, 'bundan soma delir 

tır. 

Deiirmenci ile suyolcu birlete
rek sopa ile Aldırmıtlar, boiuf· 
mada Dede oilu aopa ile kafum· 
dan ve ıırbndan yaralanmı9, fa· 
kat utura ile deiirmencinin bir 
parmajmı kopanmfbr. 

Cümhmiyet miiddeiumumiai 
vU.yı telefonla haber almıt, he
men çiftlik klJllne plini9, tahki· 
kata batlamlflır. Yaralan r.iır o
lan Htlleyin ile müfteri Dede oğlu 
HiMJin A7dm hastanesine ıön· 
derilmiıtir. 

Devrek'te özlü çalışmalar 

•""'"""" ütoqonla 
Devrek, (0zel) - Dene1' kay- kitap ya•'-• içia karmabmlr 

mabmı Bay K••il ICaJ&D tuh. tın hazırlık J&P""kta olduiunu 
reiei Binhatı Bay Salahaddin, duydum. Denek lra•ımpa ıeleli 
Juularma komatam Jiizbap Bay benb üç ay olmamtt llalde çalıt· 
7.eld ile bunm idari, içtimai, ik- kanlık ve deierli itlerlle halka 
badi dmamlanm tetkik ve tefti~ 
etmek üwe-Denelin çaycuma Y~ ve muhite kendisini aevdmm kar 
Yenice nahi,.lerini perfelllbepa· m•k•m Bay Kamili ve deierli ar-

an" Dirıine mmtakalanm do- bdqlannı •111 ile anmak ıerek

EMiN 
ı.pnılar, balkın itleriyle yalan· tir. 
... al&bclar olarak faydalı itler 
alrmüflerdir. Y eaice nabiyeainde 
siraat ye orman fen memurlan it., 
Wrlewen 1raza biiyGlderi meml~
ır.tln aereldi itlerine ait ica11 eden 

Safrada faydalı yağmur 

•h ...... den notlar alnutlarclJT. 
KlıDmn içtimai, idari, ikbaadi 
ft diler YMiyetleri hakkında bi!' 

addi 

Bafra, 4 (A.A.) - Bu ıece ıelı 
rimize yaimur düpnüttür. Çok
tanheri beklenen yaiJnurun üriine 
faydalı olacafı umulmaktadır. 

• 
MI 

lzmirde büyük 
bir toplanh 

Bursa, Bafra ve Zc n . 
guldakta yurtseverlerhk J 

lzmir, 4 (A.A.) - Dün bükG.f: 
met buyrumanlan tecim Ye endüa
tri ve •ilık odası yönetim kunal
lanyla eınaf ve İKİ birlikleri il· 
baylık kuralı salonunda toplan· 
mıılardır. Toplanb iki 1aat ıür
müıtür. Toplanbya bqbnlık e· 
den ilbay Kizım Dirik, han tehli
keıini bilenler üyeliii haldancla 
uzun izahatta bulundu. Ve bmü· 
lilerin hava ıeferberliiine en bat
ta yürümelerini diledi. Toplantr 
da bulunanlar ilb. r• ~lı 
tözlerinden ıonra iıyarlanl' ve 

kurumlan üyelerinin yükenlerini 
Aptamak için filken kijıdlan İl
tediler. Tecim, •ilık odaları ba
ro, eanaf ve İKİ kurumlan da ken
di kurumlarına ballı üyelerinin 
adlanm ı&terir defterleri han 
teblikeaini bilenler Gyeliiine b71t 
için uçak kurumuna yazılac•lda
rım bildirmiflerdir. 

Hava teblikeaini bilenler üyele
rini J&ZIDU için ilcenliie 1eçDÜ! 
olan hava kunmnı lzmir kolu JI· 
netim heyeti ile beraher çalltJDllk 
üzere ilbaylddan C.H. Partisinden 
tecim Ye endüatri odamıdan. •1-
bk ocluından, buoclan, •mf Ye 
İKİ birliklerinden, akar Ye emllk 
sahiplerinden 'birer deleıe ıincle
..U.....i ve ~ T.H. bnunu ._.,.,..,, . ~ 

hava \eLlikeaım ı • üye kayd1 
na batlamuı kararlqtmlmqtır. 

Çanakkale ilkokulları~ 
daki sergiler 

Aynca bdmlarclan Han Ku 
rumu emrinde çalqmalc izne 20 
ipn kurulacaktır. Wn Okullar 
dald linncinin (tale1Maaln) Türk 
Han Kunuaam ,.rdnw iiye Trooa gıkınt.ılarında Taggareci Bedri için an 
olmalan ~ildir. Çanakble, (Özel) - Trova· Çanakkale, (Oul) -Ha..,..ı 

Herman w ı• ttltb Jmm- da kaaı itleriyle uirqan Amerika· neYl'UIDcla tehit olan tanarecitr 
panyalan iffileri Mrer IÜ!ldelildr.- b profeaörler Trova kaza komiıe- rimizden Bedrinin n•mma Edil: 
rini Han Kurumuna bırabcalda- ri Remzi Oiuz Ankla Ez\ı~edeki klJiinde yapılan amdm 
rmı bildirmiflerdir. kale üzerinde tetkikat yapmak ü· yapılmııtır. Çanakble baDam 

Zonpldak, 4 (A.A.) - Ha•A zere Ezineye ıitmiılerdir. 1eleri de otobüalerle topha ,. .... .. ~· 
Kunuau teblikeaini bilenler kuru· ---- -------- Erenköyiine ıitmifler. Amclm W' 
muna üye yazılmak üzere ıonıut- ni her ay vermeyi yüklenmiı!erdir muında bulumnutlar, hey_.ı.. 
dak ilbaymm bqkanhp albnda (taahhüt) aöylevler aöyLmilmiftir. 
Cümhuriret Halk Partiainde bir Buna, 4 (A.A.) - Cümhuriyet Sıcaklar 
toplanb yapıhmftır. Finanr.al ku Halk Partiıinin CSncülüiü ile ha- Karacua (0.1) llçemiscle 
ramlar ve halk büyük bir heyecan- n tehlikeaini bilenler kurun:unun tanclqo ıüren kuraldılm ••• 
la üye yazılmaktadır. kurulmuı için perfembts pnü verdiii zarar büyüktiir. Kmailsll9i 

Bafra, 4 (A.A.) - Hava tebli· cümhariyet alanında bir toplantı tan ötürü ııcak arttıiından 
keaine kartı yurdu konunak içb yapılacaktır. Kanncalıdaj eteiindeld .,.., ........ ,,,.. 
her tarafta olduiu ıibi burada da lımet lnönünün deierli söyle· tapnmaia bat19mqtır. Aydia; 
çalıtmalara baflaDIDlftlr. vinden ıonra Bunablar üzer)erine Nuilliden timdiden J&Jla,. 
Merkez ve bailanb okulalan öl" düteni üıtünlükle bqarmıyıı ça)lf· lenler ve bat kiralamak u· ti<" ... .-. 

retimleri aylıklanndan JÜ'lde biri· maktadıtlar. seçen yıllardan çoktur. 

aaı 

biraz ayılayım, kendime bir çeki
düzen vereyim. Beni Arbot ıö • 
rüne hıımma uiranm, vallalı, 
hiç takuı yoktur. 

1 Bir müddet aonra Mükerrem -
le Bedri1e ıeldiler. Nimet tezye, 
kızım Necdetle darımmıpınız, 

lar ve ıenç zabitler vardı, ıelin • 
le ıü•eJİD arkadaılan. Sahaya 
en yakın ae)'İrci 1ercle orta raıb 
beyler, hammlar ki, banlar, iki 
dünya aramda kalm11 kiımeter -
di; dönüp incesaz dinliyorlar, dö
nüp dama kalk11orlardı. Kuytu 
bir kilede eqifte beyin arkadat -
lan, kiffeai enitte bey ıibi vak -
tiyle aanlcb olup aonradan aaniı 
atanlar, miiderrWer, avukatlar. 

T.rrtlla numar•u 7 . 
Birliaç mertaale belllıılesimn elin-

den sçilden sonra beni aan o· 
elaya alc:lılar. Beclrire buramı 
kmdiaiae yaJottırmak için l&l'I 

atla dltetmif. Ne diJorclmn, e -
Yet, thr midclet bekledik. Boru 
delil, hanra flkacaiız. Nihayet 
Premea, eteklerini yerele aürii1e-
rek piiNda tepif etti. Yanı ııra 
Wr klpek, Peti ura diler bir kö
pek, ild .. adi. Delronm olmaz. 
~~dald

0 

Kleopatra mı, Semira
.. mi, .ecaba,yoba Diya•mn ta 

Yazan: Safiye Erol 

kendiıi olmaım diye zihnim ka • 
rııtı. Şap! El öptük, niyazımızı 
aiyleclik. Kimler var, diye aorda. 
Sizleri aöyledim. Ben Necdetle 
da1'11DJ111t Mlki benimle JÜZ yü • 
ze plmek İltema, dedi. Kmtb, 
hayvanlarım olqadı, bepai naime 
Gelmek için can atıyordu. Dedim 
iri, elçiye zeval yoktur. Birdenbi • 
re :Jiizü ıüldü. Muvafakat etti. 
Neye aommttu, •Je süldü anla· 
ıılmaz ki. Nerede İle ıeHr. Ben 
laıpJDD " inam çdnnak için 

·haydi ıözUmün önünde bantm 
-bakayım, diyecek oldu. Fakat 
Bedriye ıönül alıcı bir tebeaıüm
le itiraz etti: 

- Kim demiı darımız diye 7 
Öyle teY Jok, delil mi Necdet? 
Ver elini Necdetçijim. Arkaclq
lar arumda küalninlük ne de -
mele? ... 

Bahçede ciitkbüt tamamdı. Ka-
meriyedekiler bu acayip ilemi bi
ribirine ıöıterip ıülütü1orlardı. 
Ahali, MYİJe ve sörsü iiaerine 
grup IJ'UP ayrılınqtı. Eneli, 
dana ahaaım dolduran paç im-

Bu lleyler, elde teabih, utılahlı, 
cinutı nlktelerle etrafı t.ıcit ıe· 
çerken, eski itiyat bu ya, matrut 
~lerini ııvul11orlarclı. 

Mükerrem alnmm terini lmru -
!arken of 1 diyordu, artık benden 
puo, yahu inaaf, benim de keneli 
..u.,Jirlerim yok mu? yüzlerce 
İlllaa lrartıladım. Hediyeleri tea
lim aldaa. Sahahtanberi ayakta • 
JllD· Balic-in ı.nirab, ıanon • 



Universitede konferas 

Görmiyen insanlar mü-
kemmel iş görebilirler 

Anıerikada görmiyenler için kumlan 
. bir kurumun adı : Deniz feneri .. 

Peşte .karışık takımı J'unan ulusal 
takım.mı 4 - 3 9endi 

Atina, '(Kanm} - YUD&D ubr 
aal (mılll) takmn, Pette kantdi. 
(mUhtelit) talnmi:rle ilk masmı; 
J&pmıı ve 4 - 3 yenilmiftir. Pette 
talrnnı ıu kadro ile o:rnamqbr: : 

. Gözlsi cörmi1en imanlara yar• 
~ :rolunda konferanalar vererelC 

filmler aö•tererek biitüu dünt 
dolqan Ameriblı Bay Ra· 

'-Matber ve kanar Vinifrec:I Mat 
Anlraraclan sonra tebrimi• Vaç - Dandu, Dandu -· 

Mazbr, Kuruai, Lenes - Manpr; 

11, Varp, T~ Ho&ert. Kel ... ' 

Rltı1P91R din Onivenite lcouferam 
onanda filmlerini aöatermit " 

-.,-. .. ı.erden ne tekilde istifa• . 
a&;ileceli hakkında iahat vet! men, rı 

Yanan milli t1ıkımı kadrcaa 111 
.. __ _ 
~ .. ite ilal ,aateren bir 

talHe doktor ve küJtür adam- • 
e dolu idi ••• Bay Rufua Mat . 

, lltmelde olduktan ü!küyi: Amerilioilcı lörleri lora,.,. Bay 

idi: ,· 

Riyu - Cuparia, Piyerrak•~ 
- Koni,.._., Kuimatia, Sidirr 
puloa - Miyaki, Baltui, Homie,' 
Siamonidie, Hiriatodolo. 4 aynca fÖJ)ft .,. Bqan •at1aer 

-malbr: ,.,. "• e1171'7e6illrlm: ~meriAa a· °'1mun betinci aldkaımd.: . 
8İl7 Matber di:ror ld ı ı 7'lltlftllcı .Weri •irmiyen :iri tle· 
-c&ml7Wft İnMlnlar ~ afrllfl ferli ~ ( ,,_), ..,ıtıfl lırınılıımla 

Din7Mcı 6qiln lt6rler laalı 1'ir ..,,ı., oe Neı170rlı Welltrt ıev 

Yunanlılar orta akmcılariyle illC 
ıolü yapblar. Fakat Macarlar, . 
Ya'ftf y&Yaf üstün oJDUD&ia bq-· 
ladılar. Pette kantık bakımı neti" 

llıllll~ 4ilıinceler oltlalıra ti~· 
1191111fft~. E•lıületa, lt6rler İfe )'CIJ'a

llr 7lfan laalinde •lirülü7«" 

'"""' tlnwli an1,,,,ımaııat1ır 
lllrler sanneftilinü ~6i tle-
•ı 6ir İp 1fll'G7G6ilirler •.. 
.,,., lılı 

•-1Cirf1Uı f.,..Jır. Bana bili· 

....... '"""' .Weri .aren1.nr: 
~lllllWt• latll•e7i ..... MNlll:llİ tltı 

'*-'ır.,, 
.. ~~iZ 

"-"'-'" B081on telari yer 
.... llllllfıCI (Perlıinı lcörler kurumu.> 
....,. 6ir oialcının lilmülir. Kör• 

~~ 

rın.ı .. ne yolda üıilade edilebi· 
lir? B.,. p.ı.n,.,. ... Bu olralcı r 
le laün 6ir Usiınü yolı .. Ken'i 
,....,..._ yolcalalı ediyonu. 

~ hnm """""" 7'rmi -,., ince, N erJyorlııa a)'l'IC'CI 6ir 
lılr larwnu mey.lana welirıli. Ba· 
""" ""• bira prcetlir. (Denis le· 
~ ieniyor. Kcıranlılıla ıemi· 
ı., ,...,, •irmiyen üuanlara hrr 
ar,...,. tletais leneri onlara inin· 
-.ıa et1i101sa, 6a laraman ""'" 
111 tla Cl7ni rnaMtdla, .,.Maz enp· 
lerin sirmi7Wft imanlarının ( , .. 
.. leneri) tli79 lıoytlalr. 

• ArneriWa bqiin 15 bin lrcr 
4., ~ İılMll oar. Banlar· 
'• fiırwli79 War ütillllle eılil· 
.._ ..,.,ıuhn, iaPn ~· ;,. ya
,.__ imanlar ~r. Kö• 
....,.,Itır oar. Türlü elifleri 
,...,_., mıltlelertle lıiiçlilı lıalü· 

"""· .,.., • .,,,,.,. firiir9Ö
...._ Ainerilralla, wörmi,.n in· 
...., ... araında ,,,,..,,,,.., taMiyct-

IEiLYnJamam•ftı. Poatacı kırmızı 
llleldabu kime ıetirdin suali kar • 
fltıDcla l&f&lıyarak: 

- Bedriye Hanıma! Dedi. 
- Seni sidi külhani. Doiru 
~ nuıl da buldun? Eh peki • 

lan mektup nereye ıidiyor? 
Hal&, hanımlara bir cemile 
~ı zannederek Necdet, 
"-1 mektup Nesrine! dedi. 
""l - Hiç fena delil, vallahi. Ma

lllektap kala kala, ya Orhana 
~kaldı, vay külhani söyle 

- Orhana olsun. 
lıi..~~enemin, haydi bakalım, 
·~_Eneli Bedriye Hanımı 
:~ndan öpeceksin! Ku • 
~ üzerine Necdet fena hal· 

.::ldu. Diier iki ıenç onu i
Bedriyenin yanına ıötür

• ne1e ujradıcını anlam17an 

md ,,,,...,,.,. ""futtl• .Weri 
,,_..,. laig .,,.,,... fleret»Je biri 
6alamnalıtadır. 

• (DellQ feneri) ""ı oertlifim:.z 
lıirler lıanımıı, Amerika Ciimlaır 
Bllflıanunn lainuıyai allıni""u. 

BGf/taiu Neuyork Tüna waeıe
n MltiW tlolıtor Finle7 .,. lcılui 
6cı,lıam ~ ..,., Dıı ... 
hnı lf r. Root'mr. 

"AmerilıOıl• •örmiyen imanlar 
itin ilıi maele oar. Biri lB yaıına 
1-tlar onlara yqlirmek, öıelı; 
yetif tilıten ıonra ne olacalılara me 
.elaülir. lıt• birinciıiyle, 6a lil· ........ d. .. '• ,, .. 
yor. llıinciıi (Denü feneri) hnr 
manda bafanlmalıtaJır. Y alna 
fUllll lla .ö,liyeyim lıi, pmai7911 
iiuanlartlan eiUecelı ütilllllql 
orllqcı 1ıo,,,,.,. s-1.,...1 .. -., 
....,. üaıanlara, 6a ütila4enin 
rniınlıiin oltlafrına inandırmalı li· 
mnıla. • .,.,,.,. '" afraflltla. 

" AmeriWcı wÜ81rİ luıyatın· 
da Ja wasleri 6osal1111 6ir foi lıifi· 
ler uar. Amerihtlalıi lıirlerin Jls 
de on beti 6i 71Mentllr. Gkl.,. 
tetir etlen endiidri lıaaıfClll'UIUI _. 
yrıı ıenetle, 200 bin oltll"flle ıa6if 
edUmlflir. Ve Almanyaıl"" Aer 7rl 
Amerihycı 20 bin wislülr P.i· 

cede maçı 4 3 kazanarak hitinlL 

Yunan ulual talnmmm OJUDll 

seyircileri memnun etmemlftir. 
Macarlar kuYYetli bir takım olma· 
malda beraber topa danlmmak" 
topu llontroldald 1lltablda kend\• 
lerini ı&tsmitlerdir. :Yuma ta
knm ilk Ufta1111da i:ri ..,....., 
ikinci hafta1111da 7orulmattm. 

yor •• ,. 

• • • · s.• oJiineBlan ırnı • 
Bay Matber bundan sonra An· 

kara yolculuklanna dair anlata
rak demittir ki: 

Önümüzdeki liafta Galataaara,, maa:ra bandıralı K&tence Tapu 
- Betiktat ve Fener - Cünet rile tehrimize ıelmiftir • 

'
4BuraJan ince Anhraya pftilı. 

Kanm ,,. ben, biiyiilı ttılıclır tluy 

( Sou f ucu .,,.,,,,,,., 

kantık (muhtelit) talmnlari1le i- Macar sporcular 14 kitidir. On 
ki maç J&pacak olan Macaristan ildai oJUDCU, biri antrenör Hun· 
profes1onel liki dördiinciiaü Se- parya ve Macar ulusal (mi!ll) ta· 
ıed t.alnmı dün tut 11,30 da, Ro- lrnnmm methur oyuncusu Belli 

çoculu boymuıclan ,.kalayıp ba • ae çileli iniiDe çekmif ayıkbyor, 
ımı eicliler. Necdet yalancıktan tabaklara aJll'IP toz teker serptik· 
öper ıibi yapıp çekilmek iltedi. ten tonra bir 'bir clqıtıyordu. 
Fakat Orhan üttlerine bir manto Memmmdu, mmuıun, hayattan 
attı. Bu mantom altında, nasd daha ne beldiyebilirdi? Taflanla
oldu, Necclet kendiai ele bilmiyor, nn arkaımda ~-•nlar inlerken, 
iki çift hararetli dudak arla arkı ıüller, zambaklar bayım kokar· 
birlefti. Duyduiu feY, katiyyen ken, kendiei, ae•diii ile dizdiu 
tehvanl delil, ruyada tepe qaiı bir muada oturu:ror, arada bir 
bir karanlık ku1111a düımek ihti • kalkıp onmıla ıül fidanlan ara • 
auqıa bemer bir helecandı. Ken• 1mda clamecliyordu. Bir tabak çi
di• ıelip mantonun altından lek uzatırken sizleri Necdetin 
kurtulduktan sonra bir daha Bed· çukur çenesine, sevimli dadakla
ri,....in yüdne bak•madı. Bir o - nna ilifti. Eler ba (POltac:ı) ken
tomat ıibi oyuna deTam etti: diaine bir mektup ıetirmit olay
Nearini haTaya kaldırdı, elleri U.- dı! Fakat o talih ne ıezer? 
t6ncle taııdı. Nearin için için utandı ve bir· 

Pembe elbiseli kız, Nesrin, denbire mahzunlatb. 
bu ıece ne bahtiyardı. lıte Nec • • • • 
det ıene onun olmuıtu. lıte seT - Bedriye kendi odasında IO • 

ıili Bedriye ablası da Necdetle yunduiu zaman tanyeri aiUllUf • 
barrımııtı. Nesrin, büJik bir. ki -l b. Neredqae ıünet d«»t-ak. Çıp-

lak ayaklarla dupm. akma koftu. 
Bir ucak, bir toiuk lmrnuau açı-
yor, 1UJ11 vücadü üseriıicle aürat
le Jmtturuyorclu. Smçlanndan 
cl.emlalar aüziilerek yatak odaama 
dWü. Bahçede kutlar cmldatı· 
:ror, 1ikJiiai pembelilds içinde 
upıuyortla. SeYihnek ! .. Öyle an
lıyordu ki, bu defa brfuma çı • 
kan alellde bir aevıi delildir. 
Bu küçük Necdet, toprak altm • 
dan birdenbire fıtlman bir kay • 
nak pbi tabii, taze •e kuvvetli i
di. Opiifürken ne kadar hareket
siz, kukab donup kalmıfb. Onun 
bu hali hiuialik delil, biWda 
fazla dayla, fazla helecan eseri. 

Bedri1e sislerini kapayarak 
yorsun bir bu içinde Necdeti 
dütündii. Şafak pembelilderine 
kartı lale yapratı ıibi parhJan 
omuzlan serildi. Belki mukadder 

•r ~d VlllUa:rhlir. 
bafile reisi bize ıunlan ıöylt!· 

. mittir : . 
' 

14TtıliununuJa (6) iane enterr 
ncu70nal 0111nca vartlır. Bunlar, 

, •.,.Zenle Frannzlara ""''' Pa 
JÜte O)'ftl)'Clft lıalecimiz, Nj mütla 

ı Riinis Prü, Nf halımız Curço, 

orta W SanN,.i, ve''• "f·' C:o• 
ni ile sol ~ BawnGTJır. 

' Og iane tle •ens oyancamua 
Dtırdır. 

; Lisıırn WÖrlir•elı mqlmr antrfr 
1 nöriinrüii tle oynatabiliriz. 811 
""""""a iyi bir rHırlılı BÖ•lerme
i• 6"'acafu. Pinlıü 6a a)'ln 16 •n 
"tlcı ~p oldrifrıma, imaini iti" 
ıullfums S..etl ıelarinJe, Çeltc. 
looalıya ıampiyona Sparta ile lco7 
pltlf'ICtlia rJe ayın 23 ünde tle 
6ü: Prqa pderelı Sparta ile bıı 
"""1ar raHUlfllll oynı)'WICCIİız lıf. 
6a maglar bisim ~in çolı ehemmi• 
yedülir.,, 

baJ'leclir. Belki münzevi hay~nı 
bu sevimli çocuk iatiti edecek ve 
bu hayata 7eni bir istikamet v.e • 
recek. Belki.. Belki de kendisi. 
Bedriye, büyGk bir teıliıqiyet için
de bahtiyar olacaktı. 

KADIKOY 
Cenndilunİf 6a lıöye ümini rJr 
ren lıaJL 

(Necdet Rtittti) 

Fenerbahçe deniz banyoların
da Bedriye ile Orhan yüzükoyun 
kumlara uzanmq, dedikodu kay. 
~rlardı. Otarcluldan yer 
t .ı.aca icli. Yabm bir kiti, onlar 
ıibi lralaltahktan kaçmq bir 
ıenç, arada epeyi bir nezaket 
mesafesi bırakarak beri tarafa 
mtiillii J'.alauf tabane ricudünü 
tlaette kurutuyordu. O.iade ıa
lanan ai,.h uçlan,. alamdan ıe-

( Arkaaı tnır) 



TAKV iM 

• Çarşamba 

~ Hulrıın 

4 R. En·el 
,,'i9 

19.:i'T 

Pcr~embe 

6 Haziran 
."ı it En-ti 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -1&3-

Kral Kalpleri! 
Cila doğuşu 
Glln batısı 
Sabah namazı 

Og!e namazı 
llı:lndl namazı 
ı\kpm namaz· 
Yatsı namuı 

lmsak 

3.34 
12. 1:! 
16.1% 
lll.37 
21.37 

4.Y.9 
19,37 
333 
li.I\! 

16.1'! 
19,37 
~ı.:;5 

Topkapı 

Koyı~~one - ocuıı 
ve cıvarı 

Yazan : H. H. Ewers 
· ~ <Baıı dünkü •tı11ımızda) 

lakemlesinl Dükün koltuiuna ya. 
naştırdı. Ve onun sat elini, iki elleri 
içine alarak dedi ki: 

- Siz de Orlean hanedanının bir 
uzvu ve bugünkü Fransa kralının ol· 

. lusunuz. Hanedanınıza kartı ne bil • 
yük bir kin beslediğimi şimdi gördü • 
nüz, öğrendiniz. Fakat şu dakikada 
o kadar ne§e1iyim ki, ailenizin yü • 
zünden, seneler senesi çektiğim müt
hiş azabı adeta unutuyorum. Dünya 
kurulalı, bir tek insan yarachlmamıt
tır ki, benim sürdüğüm korkunÇ öm· 
rü geçirmiş olsun 1 Dinleyiniz, hldise
nin nasıl başladığını size anlataca • 
ğım. Bun~ benden bqka bir kiıue • 
nin öğrenmesi, bilmesi, lizım. O kim· 
se neden bu bedbaht memleketin vell
ahdi olmasın? Ucuz mumya elde et· 
mek, kral kalplerini ucuz fiyatla al • 
mak fikrini bana verenin büyük pe • 
deriniz Filip Egalite olduğunu söy • 
Jemiştim. Kendisi iyi doetlanm~n f. 
di ve sık sık beni ziyarete gelirdi. 
Lüvrdeki tablomun vaktiyle hüktl · 
met tarafından satın alınmış olması
nı da ona medyunum. O mutfak res
mi. boyasına ilk defa olarak bf r kraJ 
kalbi karıştırdığım ilk tablomdur. 
Krala karşı olan kinim yüzünden, on 
üçüncü Luinin kalbinden, ufak bir 
parçayı, süprüntü tenekesinin resmi
ni yaparken ku11andım. Zevk mesele
si? O tarihte hanedanınız hakkındaki 
düşüncelerim ve duygularım bugün . 
kilerden büsbütün başka idi. Kral ve 
krali~eden nefret ediyordum. Fakat 
her Parislinin nefret ettiği gibi. Filip 
dostumdu. Onun kendi ailesine karşı 
beslediği kin e garez benimkinden 
ık-fazla idi. ıre kral kalplerinin yal
nız uzvi maddelerini kullanmakla ik
tifa etmeyip, tablolarımda bu kalple
ıfo m:mc\·i cihetlerini de ifade etmek 
n:\ı ini ilk C\'"\"Cl bana o verdi. On bi
ri-ıci Lulnin bahçesini tersim etmek 
' 'e bu suretle o kralın ka1bini Jlyik 
olduğu tarzda ifade etmek fikrini 
bana telkin eden de odur. Doğrun . 
nu söyJiyeyim. Mösyö Orlean, o za • 
man büyük pederinize karşı çok mü
teşekkir kaldım. Elimde 33 tane kalp 
vardı. 18 tanesi kral kalbi f di. Fransa 
tarih\ni, bu kralların kalplerinde te . 
cessüm ettiği şekil ve manada, on se
kiz tablo i!:inde vücude ~etirebilecek 
ve bu tablolar için bizzat kralların 
kendi kalplerini kulJanacaktım. Bir 
san'atkıl.r isin bundan daha cazip bir 
şey ta.-.anur edebilir mtıfniz? 

Derhal ite koyuldum ve ilk olarak 
On birinci Luinia tablosuna hafla -
makla beraber, ayni zamanda iyi bil
mediğim memleketin tarihini kayda 
karar verdim. 

Büyük pederiniz kütüphanelerde 
bulabildiği ne kadar kitap, gizli mu . 
ahede, ıazete, hatırat ve saire varsa 
hepsini bana veriyordu. Senelerce mü· 
talea ettim. Hanedanınızın kan1ı ta . 
xihinl yutarcasına ezberledim. Ecda
dnuzın hayatını son nefeslerine ka • 
dar takip ettim. Öfrendfm. Ve yavaş 
J"aftf üzerime alcbinn itin korkunç 
mahiyetini kavramağa bqladı-. Her 
tablo, ait oldufu kral kalbinin V1ll'1I • 

şunun bir hülisası olacaktı; fakat f. 
cat ettiğim zu1Um ne kadar vahşiya
ne olursa olsan gene hakikatin al -
tında kalıyordu. Mesaim o kadar deY· 
asa idi ve o kadar dehhq bir düşün· 
ce )"Jfımna ihtiyaç gösteriyordu ki, 
ümidimi kesiyor ve bu aiır yük al • 
tında ezi1diğim1 hissediyordum. VaJo. 
'98 - Burbon - Orlean, hanedanının 
dnayetleri o kadar azametli idi ki, 
buna ifade edebilmek an'at nokta • 
sındaa llllUn haridnde göriinfb'or • 
du. Yorgunluktan bitkin bir halde, 
ge~ vakit yatağıma uzanıyor; ertesi 
sabah erkenden işe başlıyor; bu kan
lı şakavet deryasının derinliklerine 
ne kadar fazla c1a1anam, içinden çı
kablleceğimden o kadar timit.ız bu • 
lunayordum. Kral hanedanına n o
nunla beraber beni bu işkencelere so
kan büyük pederinize karşı hissetti • 
ğim bu büyük kin işte böyle böyle 

Çeivren: H. Var oğlu 
dofdu. Elime ıeçse, büyük pederinizi 

Yılıo gtçea gilnlerı 
Yılıa kalaa ıflnlerl 

2.11' 
16:'1 
201 

2.u 
166 

!00 

bofacaktım. !!::===========;:: 
O tarihlerde, uzun müddet benden R A D y Q ı 

uzak kaldı. Onun yüzünü görmedi • 
ttm için kendimi pek bahtiyar adde- -=-----S~u-g-İl~--n-----:--
diyordum. Günün birinde koşa koşa lSTANBUL: 
atölyeme girdi. Jiront taraftarları 18: Fransızca ders. 18.30: Jlmnas-
arasına dahil olmu§, vatan haini ad- tik <Bayan Azade 1'arcan), 18.50: 
dedilmi•ti. Dantonun adamları ken . Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 

:r 19.40: Bayan Halide (Monolog) 20: 
disini takip ediyorlardı. Konferans Maarif Bakanlığı namına 

Halbuki pederiniz daha akılane 20.30: Stüdyo Sigan orkestrası. 21: 
davranmış, Jakobenlere sadık kal • Bayan Ateş (şan) 21.20: Son haber • 
mıttı. Filip atölyeme girdi ve kendi • ler borsalar 21,30: Radyo orkestrası. 
sini saklamamı, himaye etmemi rica 22 = Bayan Emine Ihsan (şan) ve 

radyo caz ve tango orkestrası. 
etti. Blttün Paıi8ln içinde onu cella • 823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
da teslim etmekten benim kadar zevk 13 - 15 Gündüz pl!k yayımı. 18: 
alacak kimse bulunamazdı. Hizmet · Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
çimi derhal komiteye sönderdim. Ka- 15: Konserin devamı. 20: Sözler. 20. 
pıyı sUrmeledim. Zabıta adamları ge- 20: Muhtelif miltetlerin dansların • 

i -'-lf d. kad dan. 21: Sözler. 21.15: Piyano - şar-
lip kendisin ten e ınceye ar la solist konseri. 22.15: Radyo salon 
onu atelyede hapsettim. On gün son- orkestrası. 23: Du}umJar 23.15: Kon
ra idam edildi. Bu vatani hizmetime serin devamı. 23.45: Fransızça ve Al
mukabil, kalbinin bana \·erilmesini manca duyumlar. 
talep ettim. 17.> Khz. M08KOVA 1724 m. 

17.30: Parti yayımı. 18 .. 10: Mosko
Dük ressamın sözünü kesti: va operasından verilecek piyesi röle. 
- Fakat taze bir kalple nasıl re • 22: ekçe yayım. 23.0;): İngilizce ya • 

sim yapacaktınız? yım. 24.0S: Almanca yayım. 
- Vaktim vardı? Vaktim vardı! PARIS KISA DALGALAR: 

Daha elimde kullanılacak öteki kalp- 6: (25.60 m.) Plak. 6.45: Duyumlar 
borsa. 13: (19,68 m.) Duyumlar, bor· 

ler duruyordu. Büyük pederinizin sa. 13.30: Liyondan konser. U.30: Jn-
kalbini tahnit ettim. Ve otuz altı se- giltzce duyumlar. 14.40: Sözler. 15. 
ne kurumasını bekledim, mükemmel 15: Sinema bahSi. 15.30: Tiyatro ya· 
bir mumya rengi aldı. En son tablo - yımı: "La Parisienne,. ve "La Gram· 
mu onunla yaptım, bakın göstereyim. maire,, adlı birer perdelik iki piyes. 

18: <25.23 m.) duyumlar. borsa -
Mösyö Orlt~an. ~ Sözler. 19.30: Konser. 20.30: Sözler. 

Paravananın arkasından başka biı· 21: Duyumlar. borsa, 21.30: Konser. 
tuval çıkardı. (röle) • .23.45: Sinema bahsi. 

- lşte Mösyö Orlcan, orada gör- 904 Khz. HAMBURG 332 m. 
düiünüz şeyin vuruşunu ben bir!;ok • 21: Duyumlar. 21.15: Gençlere u • 
defalar kulaklarımla işitmişimdir. lusal yayıın. 21.4:J: Köylü yayımı. 22: 

Uluslararuı Müzik "~likler,i. 23: 
Orada, şimdi Bizin oturduğunuz şu Du:t'Umlar. 2:3.25: Müzik1i program 
iskemlenin üzerinde vuran büyük PC· arasr. 24: Büyük operet popuri~i. 
deriniz Pilipin kalbi! 8 Ü R S A _ 

Dük, sanki karŞtSındaki bu kor • 
kunç ihtiyarın, kendi kalbini de vü • 
cudünden çıkarıp alacak 'bir kuvveti 1 Hiz1lannda yıldız işareti '>lınlar üze· 

Yalı kıötkünden ıonra Sepetçi· 
ler kötkü ıeliyordu. Bundan son· 
raıı Kayıkhanenin önüdür. Ayni 
zamanda "Kayıkhane ocajı,, de · 
nen 'bu yere uzun müddet kimıe 
giremezdi. Buraıı Abdülaziz ku · 
rununun ıonuna kadar kalmııtır. 

' Kayıkhanede 'bir de Sandalcı 
ocaiı bulunuyordu, ki bunlar :ı 
"hünkar ıandalcdarı,, ve bunların 
eıkilerine hamlacı denirdi. Yu · 
karda anlattığımız boıtancıhktan 
yetiıirlerdi. Buradan yeti,enler 
Çırpıcı çayırı Kiğıtane, Bahariye. 
Karaağaç, Boğa:ıkoyü, Baltalima· 
nı, Büyükdere, Tarabya, Mirgüıı 
(Uluköy), Gökıu, Kandilli, Hi · 
aarlar, Bebek, Arnavutköyü, Kuru 

çeıme, Ortaköy, Beıiktaı, Kuz • 
guncuk, Üıküdar. Salacak, Ha • 
rem iskelesi, Tazıcdar, Haydarpa· 
tar Kadıköy, Sultan çiftliği, Bul · 

gurlu, Büyük ve Küçük Çamlıca 
F enerbahçe, Boıtancıba!ı köprü • 
ıü, Çifte Havuzlar Erenköyü A -' ' 
lemdağı, Dudullu, Maltepe ocak · 
larında ustalıklara tayin edilerek 
buraların zapturaptına bakarlar · 
dı. 

Kayıkhanedeki saltanat kayık
larım ziyaret eden eski müze mü· 
dürü Say Halil, buraya girip sı · 
kıtını su satırlarla anlatmaktadır~ 

~ .. 
"Beni igcri götür.düle·r ve ke " 

mali tazim ile o koca sefincnin qt
rafmı dolaştırdılar, ziyaret ettir -
diler. Bann. hir ccmilei mahsus ol· 
mak üzere sefinenin kıç tarafının 

ve sıtma ıııcı 
üstündeki taht gibi köşkün ört 
sünü biraz açarak bir cephe · 
gösterdiler. 

Anısun ve fil dişi ve bağa. 
işlenmiş ve necef ve firuze ve 
ehcan nadire ile müzeyyen ol 
bu eseri biadilin karşısında ha 
katen ruhaniyet hissettim. Bu 
dan sonra geminin çürük bir ta 
tasından sıtma ( !) ilacı olarak 
mikdar toz verdiler. Gene kem 
ihtiram ile oradGn çıktık.,, 

Kayıkhaneden sonra "Odun 
p111,, gelir. "Hatap anbarı oca"' 
diye de kaydedilen bu kapıd 
ocak üç koğuıtu. Bunlar, ayni 
manda tedaviye muhtaç haıtal 
kırmızı çuha ile örtülü iki teke 
lekli bir araba ile Ortakapıd 
"Babı hünıayun,, civarındaki h 
talar daireıine ıötürürlerdi. 

· Odun kapıııdan aonra ''Top 
pı,, önündeyiz. Buraya bu adın 
rilmeıine ıebep, iki tarafa top 
yerlettirilmiş olmandır. Bu top 
limanın müdaf aaıı için konmuı 

Buruma, Bizant kurununda 
"Harp nıakineri,, anlamına ı 
len bir ad verilmişti. "Manca 
terıaneıi burada idi. Nitefor F 
kaı ( 969 - 963) Kilikyada A 
larla yaptJiı 1'ir.Jaarbi kuand 
tan .sonra Tarıuıtan getirdiii · -yük kapı kanatlarını burada ye 
lettimıif, kapının iki tarafma 
mermerden dörtköte kuleler di 
mifti. 

( Arkaaı var) varmış gibi, elini gayri ihtiyari röi . inde 4 6-9~5 de muamele görenler· 
süne a'ötürdfi. Tabloya bakmaktan dir.J Rakamlırkapanıf Uıtlannı ıösterir 
ilrkfiyorda. nukut (&ati ) lstanbul alt~ncı icra nıemurlu- ı lstanbul ikinci icra menıurlu 

Tablo, -.Onda ~lan •ivri demir1er- 11•.;;;;Lo=n;;;;dn-;;;;;;;ıı;;;;~1 .. 6•, __ ;i;•;;;;V;;;;l;;;;yu~ı ;;;;;m;;au.ı;;ı;;;ıı-~ll ğundan: ğundan: 
le mücehhez bir parmakJıtı tuvir e- • Nnyort ıt~. - * Maı!rtı. !6 - Mahcuz Te paraya çevrilmeıi • ipotek cihetinden 934/ 2143 N 
diyordu. ÖD tarafta Jerlere ~lmış •/~~~ao !:!: : * Bırlln 48• - ne karar verilen ev eıyuı açık art· lu doıya ile paraya çenilmeai Dl 

kazıklar ve bu kazıklara geçirilmiş • erııtse 111, - : X=te ;~ : tırma ıuretile 17--6-935 tarihi- karrer olup açık arttırma ıünü 
kesik tuan bqlan IÖrilfiyordu. De- • Atını !4, _ • Blilt 
mir parmakbfln sivrflikleriae de bi- • Ceanre tos .• • Bete:! !!: : ne müıadif pazarteıi ıünü aaat ıaatleri ile Haber ıazeteıinin 
rer ke9ik bat takılmıttı. Kazıklar • Sofya ... - • Yolelıamı 18, - 10 dan 11 e kadar Y eıilköy Mah· 5-935 günü ve 13 üncü aahife 
kalp teklinde çakılnut. demir par • • Amaerdım n. - * Alaı 988. - mut Şevket pata aokak 7 numa • ıinin 3 üncü ıütunu ve Kurun ı 
makhk da kalbin üst kısmım tetldl e- ! ~:fholı" :: =: ! :,e;!~• ı:!: ~ ralı hane önünde satdacaiından zeteıinin ~5-935 ıün ve 14 " 
deeek tarzda çizllmi§ti. Kalbin dahf. IJ;==:=====:!:=:=m========:::(I talip olanların mahallinde hazır cü ıa.hifeıinin 3 üncü ıütunun 
ll, orada açmıı ölüm çiçekleri halin· m•=Ç::;e=k-ler=..;;:;;;(;;;k"?a;;;p~·;ıı;;:ı-A=. ;;;1;;;8;;;);;;ı;ıı;;~ bulunacak memuruna müracaat - yazılı gayri menkulün birinci a 

:i:!'ea~~:a;!:g~0,~: ::~:ı:::~• b!7-:i: ı ~ • L~~:~:rk ~~9:~ : ~~~~ıam ~·~!~6 ları ilan olunur. ( 7511) lırma günü kanunu ahir mucib • 
ma içı'nde, şeytani bir istihza gibi do- .,. l'uıs 12.00- • Madrlı 5.8'46 ce tatil ıününe teaadüf etmeai İ 

l\111 • 9 63°0 B ıı 19"78 lstnbul ikinci icı~ nıemurlu - ba ·ı b. · · k Jaşan, belli belirsiz buruşuk bir çeh· • .. no · "' • er 0 
• • "" rı e ırıncı açı arttırmanın 

• Brüaeı 4.701~ • VarşOTa 4,2160 ğundan: -6 935 
re vardı. Yakından bakıldıfı zaman .. Atin• 84.H- • Budap~te 4•4970 - pazarteai aünü aaat 
kesik bir ba~ olduğa farkedilen bu • Cenevre '1.46M • fHUı:res 78,7787 Bir borçtan ötürü haczedilen v~ den 16 ya kadar ve ikinci artır 
buruşuk çehrenin !"kll de bir kalbi, • Sofya 6'4.tı36 • Belıraı :ı5.l!H6 yedi emin ııfatile Beyoilu lıtik • ıının iae 25 ~935 NJı ıünü 
Orlean hanedanına has olan armut • /ımsterdam 1.1786 • Yotobama um 1•1 dd · a ca eainde 210 No. lu yerde ne •••t 14 den 16 ya kadar ..1_ • şeklinde bir kalbi andırıyordu. • Prıg 19,072~ • 1'1oılı:on 1087.7~ -- ua 

bulundurulan Kelvinatör marka • · d 1 i k f · et' •--i Dük büyük pederini tanımazdı. E S H A M mız e yapı aca ı ey ıy ı ...,.,_ 
Fakat bu armut şeklindeki buruşu • 111;;.:=====:;;::;:=======t lı elektrikle itler beyaz iki göz ve han ilin olunur. (7512) 
fun kendi pederiyle ve hattl bizzat 1 iş Baotası 9.N- Tramvay )9,- kapaklı buz dolabı 11 ~935 
kend~iyle olan naUpbehetlni derhal ReJt , 35 Onyoa oer. - ıününe raatlayan aalı ıünü yukar-

f 
Anadolu :ı~.~o • Çimento as ı_ll .• ~o· ı 

gördU. ~ır. Hayrtyı 15.- Sarlı: Deı. -.- da yazı11 geçen yerde aaat 10--t ·-! 
Gitafde büyüyen bir korkuya dü • Merk" Bwısı 511,- Balyı • ye kadar birinci ... ık arttırma ıu .. 

tüyor, bu kiyoünle kesilmiş başların u. sııort.ı -.oo Şark m. ecu -.- -7 

korkunç manzarasından gözlerini a - ı.==Bo=m=o=a=u===~=·=50==T=e=le==ro=n==-=·-=lll retile ıatılacaiınclan almak iıtek· 
yıramıyorda. ihtiyarın sesi uzaktan fatlkrazlar tahvlUer lilerinin ıabf yerinde hazır bulun· 
geltr glbl kulafına aksetti: maları ilin olunur. (7510) 

- Yalandan bakınız, Möeyö Or1e
an, bütün bu bqlann hepai birer 
portredir. 

Bu adamların protrelerini birer 
birer toplamak emin olunuz bana pek 
pahalıya mal oldu. Büyük pederini -
zln, yakandan bu kadar can ve gö • 
ntilden, şevkle seyrettiif bu ba,ıarın 
kimlere ait oldllfuau ötrenmek ister 
mlsiniz1 Bu hatlar, kiyotine gitmele
rine sebep olduğu insanların başıdır. 
Jıte Dük dö Monpansiye şu, Markiz 
dö Klermon, işte Neker, şuradaki Tor-
1'0, öteki Bolyö - Rüben. Şu da am
cazadesi Lalkape, Kral On altıncı Lui 
dedikleri! Durun size listesini vere • 
yim. 

Ceketinin cebini kanştırdı, sarar
mış bir tep def teri çıkardı. 

- Buyurun, Mösyö Orlean, Filip 

1*193JTilrkBor. l :S.40 Elekulk -.-

~
• • il 26040 Tramvay 31.70 
• . - 111 27.U Rıhtım 17.00 

lltltruıDahlll 1 94.25 • Aaadolo ı 44 40 

L
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1928 A \I 10, Anadolu llr Sl,50 
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Egalitenın ransamn varisi saltana-
tı olan toronana mir881 I Kiyotine 
gönderdiii insanlann bir listesini 
yaptığı cep defterL Filipin sporu idi 
bu iş! Kafasını kesen cellattan yüz 
(Su) mukabilinde satın aldım. 

Dük defteri aldı, yapraklarını çe

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Faik tarafından Btttiktaı Kü • 
çük Çiftlik aokağında 8 No. da o
turan karııı Hürmüz aleyhine aç • 
tıiı botanma davaıında müddeia· 

le,bin ikametaihının meçhuliyet i 
haıebile hakkında ilanen tebliğat 
icraıma karar verilerek devamı 
muhakeme 17--6-35 pazarteıi 

virdi. fakat bir harfini bile okuyama- günü ıaat 10 tayin krlınmıt oldu. 
dr, yazılar gözünün Önünde adeta ğundan yeYmÜ mezkUrda bizzat 
raksediyordu. Tekrar koltuğa düşer· veya 'bilvekile mahkemede hazır 
cesine oturdu. İhtiyar, ufak adımlar- 'b 1 1.. t brx. ak 
la yanına yaklaşarak, önünde ayakta u unmaıı uzumu e 1s m a · 
durdu: 'ı mma kaim olmak üzere ilan olu • 

(Sonu yann) nur. (7508) ~ 

İstanbul ikinci icra memurl 
ğundan: 

Bir borçtu dolayı mahcuz O 

lup açık arttırma ile aatılmaı 
karar verilmit olan muhtelif c' 
manifatura yünlü ve ipekli k 
paraçalarının 7 Haziran 935 c 
ıünü ıaat 10 c!an 12 ye kadar 
yoğlunda Galatataray kar111uı 
Haçoplo ıeçidi çar§ııında ilk • 
çık arttırma ile ıatılacaimdan :J 
leyenlerin mezkllr ıün ve ı~ 
adreai yukarda yazılı çarıı mab~ 
linde hazır bulunacak mem1 
ve da.ha fazla izahat almak itt' 
yenlerin de dairemizin 935/ 1."..:J 
No. lu doıyaıma müracaatları J~ 
olunur. (12104) 

öz tarihimizi, öz dili111~ 
cümhuri1Jet öğretti 
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krallığa mı, yoksa 
ciimburiyete mi 
taraftarsın ? 

b~tina 4 (Kurun) - Yunl\n Har 
1Ye Bakam General KontJ;Hs rc-

iiın meselesinden bahse".lr!rken 
deınittir ki: 
.. - Parti menfaati güdemHe re 
Jıın meselesini ortaya atan Gene
l\) Metaksas, krallığın iad~ıi fik 
tirıi batırmııtır. Zira bu hareket. 
ölınüı olan Venizelizm son iw 
l'tn hareketinin iktidarı ele alme ı. 
hırsıyla yapılmadığını idt!ia et· 

-- .. 

Yunan Harp Bakanı General 
Kondilisin bir krokisi 

llıek fırsatını vermittir. Doğru bi"\ 
•urette hareket eden hükUınet S'!

Çİnıden sonra rejim meself'sjni or· 
llya atacaktır. Tahtan dii,ürü1- --------------

llıii! olan kraı hanedanı, reyiam Görmiyen gözler 
d, ahalinin yüzde yetmİf beti leh-
de rey verirse Yunanistana dönebi mükemmel 
lecektir. J 

Memleketin mildafaa prugramı, gÖrebİ irler 
'tçim savaşı esnasında münakaş.ı W'" (Üatyanı 7. aayıfada) 

edilemez. Hükumet mE:IT'leketin gulariyle dolu olduğumuzu ıöy/e
lnüdaf aası hakkındaki fikh-leriııi meliyim. Türkiyenin neler yapfr 
tehellür ettirmit ve süel techizattıı ğını ve neler yapmak ;,t~diğini 
?ııevcut olan eksiklikleri tamamla görüp anlamaktan çok ıevinçli· 
~k için gerekli olan finansa! yiz, Ankarada Sağlık Bakanı dok· 
ktynakları bulmuttur. HükUınet, tor Bay Reliğin bize göıtt>rdiğt 
tt'ki.nı harbiyei umumiyenin pli."' büyük konukıeverlik ve der·n Ügi· 
lbucibince techizat eksikl:kJerinj h yi hiç unutmıyacağız .. Bütün ıafi· 
İr an evvel tamamlamak azmin· lık kurumlarını gezdik. ÇC1k yen: 

dedir. 
ve faydalı bulduk. Büyük bir inar 

Bab:.a memleketlerde olduğu · la çalııtıklarını gördük. Türkiyeyc 
'\i memleketin müdafaasına a\t 1 geldiğimize çok memnunuı ... ,, 
('l ln §eylerin gazetelerde yazıl-

Bay ve Bayan Mather, bugiıa 
llıa.~ını ve münakaıa edilmeai.r.i saat 17 de Üniversite konferans 
Yasak eclecegiz. Aıkert kıtaatı., 
b salonunda Amerikada körlerin ye· 
!r yerden bir yere gitmesi de an-

tiıtirilmesine ait filmleri yenideıı 
tak resmi tebliğlerle yazılabile 
tektir. gösterecek ve izahat verec'°kler-

dir. Film göstermesine Amerik.~ 
Atina, 4 (Kurun) - Hükômet 

erkanından birinin teminatına sö· elçisi Bay Skinner ve karısı da 

re baıbakanlık bakanların büyük 
bir kısmı rejim meselesinin orta 
)a atılmasına çalıtıyorlar. 

Hatti. Batbakan cümhur:yet re· 
iirrıini evvelce tanımıt olduğu ci
hetle, bu meselenin mevzm1 bah 
•edilmesini ve toplanacalr. olan 
l'tni meclisin . alelade bir mec\io; 
01rnasını istiyordu. Fakat vağm 
••:ı:lar partisi batkanı General Me· 
ttksas tarafından krallık meaelc
•İnin ortaya atılması üzerinedir ki 
Yeni meclisin müeasesan meclisi 
0lrnrmnı ilan etmeğe mecbur ka\
lllıştır. 

Bn~bakan timdi de takip ettiji 
hltcı hareket ile bu meaelevi ıav
•aklamak ve sürüncemede bıralc
~ak istiyor. 

Ri·;ayete göre Batbakan. yeni 
lnetiis toplandığı zaman Kanunu 
tıasinin, Yunaniıtanın reiimi cü
~Uri)•et olduğuna dair olall 102 ci 
~lddesini yeni meclise kabul ett=
recek ve rejim meselesi yavat yo.-
) . 
'~ unutulacaktır. 
Şayet hükU.met, bütün inançla· 

r, (teminat) rağmen ,.ej1m için 
teb· -

selecektir. 

No1"mandi 
ilk seferinde mavi 
kotdelayı kazandı ! 

Paris, 4 (A.A.) - Normandir. 
vapuru, daha ilk seyahatinde ma
vi kordeliyı kaznmııtır. Vapur, 
kuzey (şimal) Atlantik denizin · 
deki bu seyahati 107 saat 33 ~aki
kada yaparak evvelce İtalyan ban
dıralı Rex vapuru tarafından 109 
saat 58 dakika olarak elde edilmit 
olan rekoru kırmııtır. Kalabalık 
bir halk kütleıi, vapuru kar,ıla -
mıı, 10-15 uçak da Nevyork ko· 
yu üzerinde ve vapurun etrafında 
dolaımııtır. Bay Southgate, Ame • 
rika hükumeti namına Bay Le -
brün'ü selimlamı~tır. 

Nevyork ıarbayı bay La Guar· 
dia, Nevyork kadınları namına 
kendisine çiçekler sunmuttur. 

Bay Hull tarafından hoı gel • 
diniz temennisi~ bildiren mektup 
yokulara okunmuf ve vapurun 
limana giritine ait tafsil at, bütün 
Amerikaya radyo ile yayılmıthr. .rıaına kavuımağa karar vertr· 

•e, o zaman bütün cümhuriyetç1 ---------
l>artiler ,bugünkü rejimi kurtu· Ölüm cezalan 
~tk için reyiama iıtirak decek · Ankara, 4 (Kurun) - Salihli· 
.. erdir. Patris gazetesi bugün yazd~ nin Gele köyünden'Prasovalı Meh· 
~bir başmakalede Harbiye 8!'· met oğlu arabacı Halil ile Mak -

llına soruyor: sut 0ğlu çapacı Sadrinin, Çalın · 
•'F· . •krinizi açıkça ıöyler mu: dede köyünden Osman oğlu Ome-

"'1~"· c·· 1.. ••• k L 1 Ki c .. kb bil l · • ıımnurıyetı mı, yo ıo 11ra · rin, u anın amn e ir ma a e· 
'Rı '111 tercih ediyorsunuz?,, sinden Mehmet Oğlu Hakkının, 

}) Çiftçi ve itçi partisi batkanı B. Çalk Şeyh Elvan köyünden Meh· 
"'""~Panastaıyu da gazetecilere de· met oğlu Velinin, Kuruçayın Ço • 
oq•ttir kı· •• d rak köyün en Mehmet oğlu Ca · 

811
- Cürnlıuriyetin temelleri •ar- ferin ölüm cezalarına çarpılmalar: 

fli:;oz. Bugün öldükten •onra hakındaki karalar adliye encüm~ 
1'1elt rnucizelai olama.n nince ona7landı. 

_... (Üstyanı 1. sayıfada) 

yağmuru başlıyacak demektir. 
Uluslar Kurumunun, şemsiyesinin 

altına sığınanları koruyup koruya • 
mıyacağı resimden pek iyi anlaı;;ıh • 
yor.,, 

Roma, 4 (A.A.) - 31 Mayıs
ta, İtalya - Habet sınırı boyundE> 
çıkan hadisede İtalyan ve Eritre· 
lilerden 30 kiti ölmüştür. 

Yine o gün_Somali sınnırların· 
da, Müstahilde çıkan başka bir Ö· 

nemli hadisede, ltalyan hatlarına 
saldıran Habeşlilerden 10 kadarı 
öldürülmüttür. 

INGİLİZLER KA YGUDA 
Londra, 4 (A.A.) - Habeşis

tanın ltalyaya karşı bir salgın yap
tığı hakkında Romadan gelen ha· 
herler, büyük bir kaygu uyandır -
mıştır. ltalyan hükumetinin, bu 
hadiseyi Cenevredcki hakem ko 
miteıinin yetkisinden dışarı say· 
maıından ve ıüel bir müdahaleye 
girişmekte kendi kendini haklı 
görmesinden korkuluyor. 

Sıyasal çevre, d.ün akşam, bu 
yeni hadisenin kotarılmasını ya 
Ualual komisyonuna, ya sınırları 
tahdit edecek olan komiteye veya· 
but ki başka bir yeni kuruma yük
lemek imkanlarını görüşüyorlar . 
dı. 

_... (Üstyanı 1. sayıfada) 

nizden, havadan her türlü müda
faa araçları bulunan bir ülked~ 
halk hava tehlikesine karşı bu tür· 
lü korunma tedbirleri alırlarsa bi
zim ne yoİda hazırlanmamız la • 
zım geleceği derhal anlaşılır . 

Memnuniyetle görüyoruz ki, (Hav~ 
tehlikelerini bilenler) kurumu heı 
tarafta büyük sevinçle karşılan -
mışhr. Her gün yeni yazılan üye -
lerle bu kurum büyümektedir. 

Yeniden Üye olanlar 
Evvelce tayyare kurumuna ikı 

yüz lira armağan eden bay Armo
da hava tehlikesini bilen üyeliğt: 
yılda 100 lira taahhüt etmiş ve ay
rıca 100 l i r a a r m a ğ a ·~ 
etmiştir. Karamürsel mensucat 
fabrikası Türk ticaret sosyetesi 
yılda 600 lira taahhüt etmiştir. 

Yumurta tecimerlerindcn Yağ is .. 
kelesinde 12 numarda Bay Ahmet 
Hamdi yılda 20 lira taahhüt 200 , 
lira da bir armağan etmiştir. Sul
tanhamamında kazmirci Moiz İsa 
niyet oğulları yılda 30 lira, Ayak· 
kabıcılar cemiyeti yıllık gelirleri • 
nin yüzde onunu, Marpuççularda 
Nüel hanında lsak Rötiri ve Moi:r. 
yılda 100 lira vermeği taahhü: 

Ancak bu cevrelerin, bu husus· etmişlerdir. 
taki umutları zayıftır. Zira ordu - 200 bin Jirahk teberru 
yu Kızıldeniz kıyılarında, bütü11 doğru değil 
yaz tutmanın Bay Musolini içil 

Dün sabahki gazetelerden biri 
güç olacağını düşünüyor ve Ro · 

bay Abdürrahman Nacinin kar -
manın, biran evvel süel harekata 

deşi bay Nurinin tayyare kurumu~ 
geçmek kararını vermek isteme · 

na iki yüz bin lira verdiğini yazı
sinden korkuyorlar. 

Roma, 4 (A.A.) - lngiliz -1· yordu. 
Karaköyde Karaköy Palasta 

talyan "Basın aytışmasına,, devam 
yazıhanesi bulunan bay Nuri dün 

eden Giornale d'ltalia gazetesi, 1· 
bu haberin doğru olmadığım söyle 

talyan süel tedbirlerini doğru bul· 
miş ve demiştir ki: 

makta ve Habeşistandaki İngiliz 
"' - Cümhuriyet gazetesinde 

iıçimenliğini tenkit etmektedir-
200000 lira verdiğim hakkmdakt 

Bu gazeteye göre, Habeşiıtand" 

bulunan İngiliz aıalbayı Clifford, ~~~t~~:~~~ac~~~~~~a~;ı:. ci~~~~ 
Habeş hükumetinin 25 yıl için İn· 

isterdi ki bu savaşta benim de ge-
gilterenin himayesini istediğin: 

niş mikyasta iştirakim lmlunsuıı 
söylem ittir. 

Clifford'un bu sözü, Londra ile sermayem ve kredim bü,·Uk tenzi
lfı.tlaı'la alcldrm SiYas -· El'zuıum Adisababa arasındaki arkı bağla- ...... 

rın yeni bir delili olarak görülmüş- hattma bağlıciır. Hattfı 100 çocu
ğa hakılm:ık üzeı·e bir vetim yur-

tür. d · · 
Habeş hüklııneti, gerçi bu sözi: u kuracaktım. Bunun irin dP Ü:\-

küdarda bir koruluk al~ıştıın . Butekzip etmi§tİr. Fakat fngiliz asal-
bayının ıözleri, ağızdan ağıza do- rarla da tesisat yaptıracaktım. Bu· 
Iatmaktadır. nu ôa vaziyetin inki~afma bırak -

Giornale d'ltalia, ilk Habeş ya- tım. Eı'Zttrttm hattım yedi milyon 
lira tenzilfıtla aldım. Benim de· ralılarına bir İngiliz doktorunun 

baktığını ve Habeşistanda dola -
şan İngiliz ajan ve memurlarınw 
Ualual hadisesinden sonra artmı~ 
olduğunu yazmaktadır. İtalyan 
gazetesi, bundan sonra Kenya ilt> 
önemli gereç (malzeme) geldiği· 

ni, bu özgür gelişin "'kapalı kapı 
iç rejimi ile,, karııtlık yaptığını ve 
Cibuti'deki Fransız memurlarının 
Adisababa trenlerinin kalkması sı· 
rasında gösterdikleri dikkati yaz · 
maktadır. 

memleketin havadan korunmas1 
için düşündüğüm \"ar. tabii ... Pa
kat şimdilik bir şey söyliyemeın. 

Esnafın yapcağı yardım 
İstanbul esnafının tayyareye ya. 

pacağı yardım iizerinde, esnaf iş · 

leri şefi bay Galip Bahtiyar, dün 
öğleden sonra tayyare kurumu ile 
konuşmuştur. Esnaf m yazılması 

Yeni Çek kabinesi 
Giornale c!'ltalia gazetesi, h!ı Prağ, 4 (A.A.) Cümurluk baş-

hidiselel"in Habeşistana İngiltere· kanı Mazarik
1 

yeni kabinenin lis· 
nin kendisine yardım etmekte ol- tesini onaylamıştır. Liste şudur: 
duğu duygusunu veı·eceğini yaz · Başbakan Çiftçi partisinden B. 
makta ve yazılarını şöyle bitir • Malipeter, Dış Bakam Sosyal ulus
mektedir: culardan Bay Benes, lç Bakam 

'"işte bütün bunlar içindir ki. çiftçilerdeıı B. Çerni, Finans Ba 
uzlaşmaya inanç gitgide azalmak· kanı Teknisyen bay Tropl, Kül 
tadır.,, ı tür Bakam Teknisyen B. Kromar, 
DOC.U AFRİKASI YARAMADI! Tüze Bakanı Çekoslovak sosyaı 

Roma, 4 (A.A.) - Doğu Af· demokratlardan bay Derer, Sü Ba· 
rikasından dönen 329 hasta işçi, kanı Çiftçilerden Bay Mahnik. 
dün Mesina ve Napoliye gelmiş - Kabine, Çiftçi, sosyalist-ulusa!, 
lerdir. Stefani ajansı, maliryııdan Çekoslovak sosyal-demokrat, Al • 
hasta olan bu işçilerin iyileşmekte man s':>syal-demokrat, Çekoslovak 
olduğunu, ve 20 sinin hastaneye halkçı partileri üyelcrile teknis -
kaldırıldığını bildirmektedir. yenlerden kurulmuıtur. 

>işleri bittikten sonra, esnafın tay• 
yareye yapacağı yardım mikdarı 
belli olacaktır. 

Istanbul esnafının yazılma işi
ne devam edilmektedir. 

ANICAHA ELEl\:TRII\ SOSYETF; • 
:51N1N YARDIMI 

Ankara. 4 (A.A.) - .Anlrnra Elek
trik Sosycte~ i 2000 lirac;ı so~) eh-ye, 
127S lirn ı sosyete i ... ) arlarına, 4 il li
ra ı i"~itcrine, 419 l;m."ı motörlerinc 
ait olmak iizcre Türk hava kurnmuna 
4174 liralık bir ynrdınırla bulunmuş -
tur. 

Türk Hava Kurumu Başkanlığı 
so~yetenin gösterdiği hassasiyeti tc • 
şekkürle alkışlamıştır. 

ÜYE YAZILANLAR 
Ankara, 4 (A.A.) - Yeniden hava 

tehlikes ini hilen iiye yazılanlar: 
YILLIK YÜKENl 

Bay Hüsnü Kitapçı Muğla sayla. 
vı W, !fay Halil Eökmensüer 'l'. Ha. 
K. lspekteri 100, Bay Bere K. Tür • 
kcr Afyon saylan, 100, Bay Ramiz 
E. kişchir Ziraat banka müdürü 23, 
\ ' chbi çolpan Ziraat bank kontrolörü 
!!1, Bay lsrnail özment Eskişehir Ka
vaklıdere şaraphanesi 5ahibi 20, Bay, 
Yiimni 'l'tlnçt'l J haklı <Bolvadin) ilk 
okula baş öğretmeni 20, Bay :\lchmet 
Oztiirk J~haklı T. Ha. K. şube, mu • 
hasip 20, Ray :mm Karaman lshakh 
Kamunbayı 24, Bay Mehmet Reşat 
l haklı Bakkal 20, Bay Bekir öz Js -
haklı Şuhut baş öğretmeni 2-, Bay 
~uri Ergün lshnkh Emekli öğret -
men 20, Bay Mustafa Dereli lshakh 
Emekli öğretmen, 20, Bay Abdurrah
man Çelik Karabağ köy öğretmeni 
24, Bay Seyfi Oran \ ' C ailesi dfranı 
muhasebat birinci reisi. 120, Bay Fa
ik ve ailes i divanı muhasebat ikinci 
reis i. :ıo, Bay Abidin Yurdakul ,.e a
ilesi divanı muhasebat ikinci reisi 
r>O, Bay Alim Ozen ve ailesi divanı 

muhasebat ikinci reisi ;;o, Bay Fevzi 
I~l'inç ye ailesi divanı muhasebat i -
kinci rei i. 

Divanı muhasebat azalarından B. 
Celal Dincer ve ailesi 40, Bay Refik 
Bakuy 40, Bay Ilnsri Esen 40, Bay 
:Pnhri Özbudun 40, Bay Mehmet Ali 
40, Bay E. Rifat Okan 40, Bay lbra -
him Tümay 40, Bay Z. Akif Akeren 
40, Hay Yusuf Ziya Aslan 40, Bay 
;\lüeyyet Menernencioğlu ,·e ailesi 
divanı muhasebatta aza. 40, Bay Ha
lit Demirsoy ve ailesi divanı muha • 
sebat az. 40, Bay Nazmi Başak \'e 
ailes i divanı muhasebat aza 40, Bay; 
Em•er Arkem di\'anı muhasebat müd
deiumumi 40, Bay Kemalettin Akan
ca divanı muhn~ebat ba '.>katip 25, BaY, 
Emin llal\kı Yunak divanı muhasc • 
bat raportör 30, Bay Tahsin llkaY, 
divanı muhas ebat r;ıporter, 30, Bay; 
J\:cmal Batuk J.unak başkfltip muavi
ni 2;;, llay Niyazi <lnceler Yunak 
divanı muhasebat baş rnurakip, 2.5. 
Bay Lmail llnkkı Serdaroğlu divanı 
muhasl'hat haşmiirakip 2:l, Bay !\foh
mct Zeki Siderm<'n divanı muhasebat 
haşmiir:ıkıp Bay Halit Yaşar, Dirnnı 
muhasebat baş mürakip 2.), Bay Ah· 
dullah Ali Hemen dirnnı muhasebat 
baş mürakiı> 2:;, Bay Faruk Işık di • 
mnı muhasebat ha~ mürakip 2;;, diva
nı muhasebat birinci .sınıf mürakip • 
terinden Hay Fevzi Darcan 20, Uay 
lhrahinı Etem üzmen 20 • .Bay Resmi 
özg ül 20, Bay Fuat Bc~kardeş 20, 
Bay l\lukbil 20, Bay Hakkı Ateş 20, 
Bay Ali Nl•mki Görk ::!O, Baki Ergiin 
20, Said Babacan 20, l\1itat Cemal 
Akday 20, ::\lus tafa Nuri Aydemir 20, 
Mahmut üztekin 20. ~ahin 20, Resmi 
l\'.ot;ak 20, lhrnhim Senrman 20, Ga
lip Aksoy 20. Ilii nmettin Ers in 20, 
.Ali niza Togaz 20, Husuhi Bulayır 

20, Mustafa Bakman 20, Hesim Kızıl
ok 20, l smail Gökcr 20, Vedat Göken 
20, :\tecdi l{ut idarc \"C H. iş. müdürü 
20, Sezai Erkut dh•nnı muhasebat ü • 
çüncü sınıf mürnldp 20, T:ıhsin Alp
t ekin dh am muhast>bat mahzen mü
dürii 20, Tedik Öznwn di\'anı muha
sebat idare mü men izi 20, Alaettin 
divanı muhasebat nıürakıp muavini 
20, Hasan Tahsin Merrnercioğlu An .. 
kara Atpazarı manifaturacı 100, Gc· 
ncral Ali Fua t Cehes oy Afyonkara .. 
hisar sayla\'I 50. • .. 
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Galatada yeni yeni zengin ve eıki Beyzade sokağında 14 No. lı TORK ANONiM ŞiRKETi dan Beyoğlunda Kamer Hatun i Ş L E T M E S 1 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

cört katlı harici kagir dahili ahşap ve fevkalade harap bina !akuliyet· lıtanbul Acentalığr mahallesinde Papatya aokağında Acenteleri: Karaköy - KöprübaŞI 
ten inhiraf ederek yıkılmak tehlikesi göstermektedir. Daha fazla ta- Liman han, Telefon: 2.2925 eski 11, 13, 17 yeni 13, 15, 17 No 'fel. 42862 ·Sirkeci Mühürdar zade 
mirsiz kalmağa müsait olm3dığm dan ve sahibi de meçhul oiduğun· ·•-------------. lu bir dükkanlı iki bap hanenin ta- .. __ Han telefon: 2.2740 --11111 

lzmir Sür'at Yolu 1 b dan ilan tarihinden itibaren 48 uat zarfında defi mahzur edilmediğ; mamına 2100 lira kıymet takdire· ra zon Yolu 
takdirde yeni yapı ve yollar kanıınun tatbik edileceği ilan olunur. SAKARYA vapuru her hafla dilmit olup mezkur gayri menkul- ERZURUM vapuru 6 Hazi. 

(8.) (3!08) PERŞEMBE günleri saat 16 da ler lS-7-935 tarihine müıadif ı-an PERŞEMBE günü saat 20 

Toptan olarak beher tonu 22,5 liraya aatılmalr.ta olan çimentonun 
l/Haziran/ 935 tarihinden \tibaren tonu 20 liraya düJürüldüğü ~uhte
rem halkımı~a ilan olunur. (B.) (3109) 

l•tanbuldan lZMIRE ve PA· rt · .. ·· t 14 d 16 .. paza eıı ıunu ıaa en ya de Hopaya kadar. (3097) 
ZAR günleri de IZM!RDEN kadar birinci açık arttırmaya çı • ı•--------------- • 
lstanbula kalkar. karılacaktır. Arttırma bedeli mu - Jmroz }'olu 

Cağaloğlunda Cezri Kaaım ma • 

halJesinde Hilaliıdımer sokağın • 
da Hadım Hasan paşa medresesi • 
nin aağ tarafındaki aralık mahalli. 
Çakmakçılarda Dayahatun mahal. 
iesinde Valde hanının büyük kıs· 
mındaki ikinci katta 25-30 No. h 
oda. 
Kapalı çar!ıda cevahir bedestenin
de Şerif ağa sokağında 114 yeni 
No. lı dolap. 
Amavutköyünde Lutfiye mahal -
lesinde küçük ayazma ıokağında 
eski 12 yeni 25 No. la iki katlı üç 
odalı kagir ev. 
Kapalı çarııda cevahir bedeıte • 
ninde Şerif ağa •okağında 9· 11 No. 
lı dolap. 

Senelik 
Muhammen 
kirası 

96 

42 

30 

72 

12 

Muvakkat 
Teminat 

7,20 

3,15 

5,40 

0,90 

Yukarda semti, senelik rnuh.ammen kiraları ve muvakliat t~minat~ 
yazılı bulunan mahalleler 936 ıene ıi Mayıı sonuna kadar" ayrı, ayrı 
pazarlıkla kiraya verilecektir. lı tekli olcnlar ıera~ anlamalı: üz~· 
re Levazım Müdürlüğüne müracal\t etmelidir. Pazarlığa girmek için cie 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz v~a mektuLu ile 
h'eraber ihale günü olan 14/ 6/ 935 cuma günü saat İS de Daimi En· 
cümende bulunmalıdır (1.) .(3105) . 

Topkapıda Sulukule Caddesinde 

Senelik 
Muhammen 
kiraıı 

Muvakkat 
Teminatı 

kale .burcu 24 1,80 
Lalelide Mimar Kemalettin ma . 
ha1leıin ıucu çıkmazında 64 yeni 
No. lı üç kat dört odalı ev. 120 9 
Unkapanında Haraççı Kara Mdı· 
met mabaUeıinde kayık iskelesi 
sokağında kahve yeri. 45 3,38 
Lilelide Mimar Kemalettin ma -
hallesinde a 1eu çıkmazı aokak 60-
62 No. lı üç kat bef odalı ev. 216 .6,20 

Yukarda senelik muhammen kirası, ııemti ve muvakkat teminatı 
yazılı <>lan mahalleler 936 seneai Mayıs sonuna kadar ayrı, ayrı pa· 
.zarhkla kiraya verilecektir. Pazar lığa girmek istiyenler de ve hiz~
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile be
raber ihale günü olan 5/6/935 çar§amba günü saat on beıte Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B.) (31 07) 

l LtAN 

Bayram ve tatil günleri hakkın • 
daki kanunun tatbiki zımnında a· 
§ağıdaki Bankalar giıelerinin cu· 

·------------"- Jmartesi günleri 9 1/2 den 12 ye 
Dt1n '"Yarm k_!ldar açık bulunacağı ilin olu . 

Yeni Çıktı 

'l'e.rcQme ldlll.lyatr 

Sayı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Avguıt Bebel 
Sabi:ha Zekeriya 

~''''''''''////~ 
~zalf", ~ 
~~4~ 

nur. 
Banco Commercialc İtalyana, 

Banco di !Roma, Deutache Bank 
und Discondo Geselischaft, Deut • 
sche Orier.tbank .(Drcsdner Bank 
Filyalr), Holantae Bank Üni N. V., 
Oamanh Bankası, Selanik Banka~ 
sı, S.S.C.I. Ticareti Hariciye Ban
kau, Şarkıkarip Ticaret Bankası; 
Türkiye lı Bankaıı, Türkiye Zira. 
at Bankası. 

İstanbul 5 inci icra memurlu • 
ğundan: 

Mersin Yolu 
GERZE vapuru 1 Haziran 

CUMA saat 11 de Merııine ka· 
dar. 

Ayvalık Yolu 
KEMAL vapuru 5 Haziran 

ÇARŞAMBA saat 19 da Ay· 
valrğa kadar. 

""--• Dr. Ihsan Saıni ••-• 
öksUrllk şurubu 

Oisüriık ve nefe' dırlıtı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli iltçtJr. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. -

111-----·· 
Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz I 

Aşağıda 30 rakamının 
yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısnuz ki be -
Jirecek şekil bir insan 
başı olsun. 

1 1\tt' . ' 
' 
~ ' ,, 

\.~ ,,.ı ~ • 
1.~' 

" • • 
•'' "". 

• ,ı. 

.... 

Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it
te böyle yetiıkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

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

\ Yukımda;.i rakamlar arasını bir 
çizgi ıle biriblrlerine bağJıyarak 
dediği01iz yetişkin insan kafası· 
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte lSTAN • 
BUL .ANKARA CADDESi, VA
KIT YURDU adresine yollar • 
Iarsa, gelen doğru haller arasın-
da çekilec::ek KUR'Acla kazanan: 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
''aplık bir takıınx, üçüncüye külli

yatın 10 kitaplık 

bir takımı bediye edilecektir. 

15 Haıiran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. 

! 
1 

j 

İstanbul - 1935 

lımail lbharimin Gayret motö· 
rü sahibi Rıza kaptan zimmetin -
deki alacağının temini için mah • 
cuz ve paraya çevrilmeşine karar I• ~ 

........... --.:ı verilen 30 beygir kuvetinde ve iki cilcrde 16 No. lu tornacı di.ikka. 
Fiata 100 Kurut 

Satıldığı yer: 

VAKiT Matbaası - htanbul 

zamanlı mazotla müteharrik Di - nı önünde satılacaktır. Almak iı -
zel motörü ve mezkur motöre ait tiyenlerin yevmi ve vakti mezkUr· 
regulitör l 1 haziran 935 tarihine da mahallinde hau.r bulunacak 
müıadif sah günü ıaat 13 den 14 memuruna müracaatları ilan olu· 
e kadar kadar Gatatada Yemeni - nur. (7516) 

hammen kıymetinin yüzde 75 ini 
KOCAELi vapuru 6 HııziraP 

bulduğu takdirde müşteri üzerin -
de bırakalackatır. Akıi takdirde PERŞEMBE günü ıaat 16 da. 

İmroz'a kadar. (3096) 
en son arttıranın taahhüdü baki •••••••••!!imi••~ 
kalmak üzere arttırma on heı gün 
geri hırakaharak 30--7-935 ta -
rihine müsadif sah günü ıaat 14 
den 16 ya kadar ikinci açık arttır
ması yapılacaktır. Arttırma bede -
li yüzde 75 i bulmazsa da satıla • 
caktır. Arttırmaya iıtirak etmek 
iateyenlerin kıymeti muhamme -
nesinin o/o 7,5 niabetinde pey ak • 
çeai veya milli bir bankanın te • 
minat mektubunu hamil olmaları 
li\zımdır. Hakları tapu ıicillile aa· 
bit olmayan ipotekli alacaklılar ds 
diğer alakadaranın ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu· 
susile faiz ve masarife dair olan 
iddialarının evrakı müıbitelerile 
birlikte ilandan nihaY.et yirmi gün· 
de dairemize bildirmeleri lazım -
dır. Aksi takdirde hakları ıicil ile 
sabit olmayanlar salı§ bedelinin 
paylaıtırılmaıından hariç kalırlar. 
Müterakim verıi, tanzifat ve ten • 
viriye rüsumu borçluya aittir. Faz
la malumat isteyenler 5-&-935 
dem itibaren herke.sin görebilmeai 
için dairede açık bulundurulacak 
artırma §nrtnameıile 934/5036 
No. lu doıyaya müracatla mezkur 
doayada mevcut veaaiki görebile -
cekleri illn olumır. (7515) 

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev
rilmesine karar verilen ve tama -
mına yeminli ehlivukuf tarafında:l 
(20288) yirmi bin iki yüz seksen 
sekiz lira kıymet takdir olunan Üs· 
küdarda Hacı Hesnahatun mahalb 
ıinde Paıalimanı caddesinde eski 
128, 131 yeni 49, 49/1, 42 numa -
ralarla murakkam maamüıtemilaı 
iki bap depo ve derununa cari nı· 
sıf masura mailezizi havi ve tap•J 
kaydına n~zaran (1865) bin se • 
kiz yüz altmıt be! metre mubar . 
baında. bulunan dağ mahalliniu 
tamamı açık arttırmaya konmu! 
olup 5--7-935 cuma günü ıaat 

10 dan 12 ye kadar dairemizde a· 
çık arttırmas1 icra kılınacaktır. 
Arttırma. bedeli takdir edilen kıy~ 
metin yüzde yetmit betini buldu
ğu surette mezkUr gayri menkul 

l ıst. Levazım Amirll§I Satıfl 
Alma Komisyonu iflnlart 

latanbul Levazım imirliğiıı' 
bağlı kıtaat için 450 bin yumurl' 
21 Haziran 935 cuma günü ıa•1 

15,30 da kapalı zarfla alınacak ' 
tır. Tahmin bedeli 7875 liradıt· 
isteklilerin şartnamesini aörmeı. 
üzere her gün öjleden evvel ve ek· 
siltme.ai için de 590 lira 63 kurııf 
luk ilk teminat mektup veya mak' 
buzlarile tekliflerini saat 14,30 • 
kadar Tophanede Satmalma ko · 
misyonuna vermeleri. (3) (3101) 

Levazım amirliğine bağlı mil ' 
esseseler için 5000 kilo taze kaı,.~ 
5000 kilo taze çalı fasulyesi 6 H•' 
ziran 935 pere~embe günü saat ı' 
de pazarlıkla satın ahnacaktJt• 
Tahmin fiatı 900 liradır. lıtekli ' 
lerin 135 lira aon teminatlariyl' 
belli ıaatte T opbanede satınalı11• 
komisyonuna gelmeleri. (2) 

.(3100) 

• • • 
. Piyade ve Atıf okulu için 40,~ 1 

kılo koyun ve 30,000 kilo ıılır etr 
nin 15 Haziran 935 cumartesi ıt 
nü saat 15,30 da kapalı zarfla •"' 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin b" 
deli 21,700 liradır. Şartnameıiıtİ 
göreceklerin her gün öğleden et' 
vel ve eksiltmeııi için belli günÖ' 
ıaat 14,30 a kadar 1627 buçuk li· 
ra ilk teminat mektup veya ma1'' 
buzlarile teklif mektuplarını ToP' 
hanede salınalma komisyonuıı' 
vermeleri. (2878) 

73.000 kilo süt 66.500 kilo Y"' 
ğurt 13 Haziran 935 pereşeınbtı 
günü saat 15,30 da kapalı zarftı 
alınacaktır. Tahmin bedeli 194()0 
liradır. isteklilerin §&rtnamesi1J1 

görmek üzere her gün öğleden e1' 
vel ve eksiltmeye girecekleri~ 
1455 liralık ilk teminat mektııl' 
veya makbuzlarile teklif mektuP 1 
lannı belli saatten bir saat c"/'fe 
Tophanede aatınalma komiıyoıı\J' 
na vermeleri. (2816) ____________________________ _./ 

alıcısı uhdesine ihale olunacaktır !1111••••·~~~-~-ll"'ll 
Aksi halde son arthranm taahhü- Göz Hekimi 
dü baki kalmak üzere arttırma on Dr. Şükrü Ertan 
bet gün müddetle uzatılarak 20- BabU.li, Ankara caddeıi No. 60 

7-935 cumartesi günü aaat 10 · Telefon: 22566 

dan 12 ye kadar yine dairemizde l .. ••S•a•lı•g•ü•n•ltt•i•mcccanendir .. 
yapılacak olan açık arttırma11nda 
dahi arttırma b:deli kıymeti mu. 
hamminenin yüzde yetmit beıini 
bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılacaktır. Arttırmaya girmek 
iıtiyenler takdir edilen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey 
akçeıi veya ulusal bir bankanın 
teminet mektubunu vermeleri la • 
zımdır. Hakları tapuya kayıtlı ol· 
mayan İpotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların, irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım ve husuıile fa· 
iz ve maıarife dair olan iddiala • 
rını ili.n tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile hiı· 
likte dairemize bildirmelidirler. 

Aksi halde hakları tapuya k•1,t 

lı olmayanlar satış bedelinin ~f' 
( 

laımaıına giremezler. MezkUr 11 

• 1 l" f • d d v bil I rı men ru un ne sın en ogan 

cümle vergi mükellefiyetleri b0~ 
luya aittir. Daha fazla maluıil', 
almak iıtiyenlerin 7--6-935 caJ 

1 

ma gününden itibaren dairede '-
Jı 

çık ve aaıh bulundurulacak 0 n 
..sı· arttırma tartnamesile 934/ ,f 

No. lu dosyasında mevcut ve ıı1 ., 

kiır mahallerin evsaf, mesah• ;~ 
sairesini gösterir vaziyet ve talı 
ri kıymet raporunu okuyup anlı. 
yabilecekleri ilan olunur. c1s11) 



A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletleri 

Alevıiz, dumansız ve kokusuz • J-1 iç bir tehlikesi yoktur - otomatik a}·arh 
Peıin 66 lira - Bir ıene vade ile v~resiye 72 lira • 4 sene vade ile ver~siye 82 1/ 2 lira - kiı aayda 75 kuruı 

il . " 'I' 1 1: 
Satış yerleri 

SALIPAZAR MACAZASI Salıpazarı, Necatibey caddeıi No. 428 · 430, Tel: 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVi Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, T elcfon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BOYOKADA 23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
OSKODAR Şirketi Hayriye iıkelesi, Telefon: 60312 

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

Yazlığa gideceklere ! 

KBr'818 •e snı~ııyılnrın enuaı 
lstanbul Rızapa9a yoku9u no. 88 

ASRI MOSiLYA nAGAZASI Telefon 23407 

HAVAGAZJ ile 

FRiGELUX 
r>ünyaca tanınmı~ markalı bir 

BUZ DOLABI 
i:)Lt:MESl GARANTi 

MÜSTESNA FlAT 

Ayda 5,50 lira 
Veresiye satış 

101 tstikllU cadde1i 

Şirketi Hayriyeden : ---
Perşembe akşamlarının gece seferleri ter

t;bi şimdiden sonra aynen Cumartesi akşam .. 
farı yapılacaktır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
2000 kilo Parf(>men kağıdı 
Çamalt1Tuıla11 elektrik malzemeıi 

17 ı 6/ 93S Pazaı-tesi ıaal 14 
"1 nci lnıım 19/ 6/ 935 çar§amba 

ıaat 14 
,, ,, ,, ,, "2 ,, ,, " 24/ 6/ 935 pazartesi 

saat 14 
,, 

" 
,, ,, "3 ,, ,, " 27 / 6/ 93_S PeT§emhe 

saat 15 

1 - idaremiz ihtiyacı için ıartna meıi mucibince yukarda yazılı 
l'=arıümen kağıdı ile elektrik malze meıi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri herıün Cibali de Levazım ve Mübayaat ıubeain· 
den almabilir. 

3 - Vennek istiyenlerin yukarı da ıösterilen gün ve ıaatl~rde % 
7,S muYakkat ıüvenme paralariyl" birlikte Cibalide Levazım ve Mü· 
bayaat ıubesinde Satınalma komiı yonuna müracaatları (2619) 

Nev'i Mikdarı Top Muhammen 
Beledi 

kalın Makine kağıdı 3000 3400 Lira 
ı ·sooo ilce ,, ,, 
Bliyijk Boy Karbon kağıdı 1500 Kutu 
tn "k 

. 
2700 . 49SO çu ,, ,, ,, . ,, 

S..rı kalem ucu 3000 1500 ,, 
Yukarda nev'i ve mikt,ırlariy le muhammen bedelleri yazılı le

\'aıım kırtasiye nevine göre ayrı ayrı açık ekıiltme ıuretiyle münakil· 
taya. konulmuıtur. Eksiltme 4/ 7/ !'35 tarihine müaadif pertemhe ıü
llij ıaat 14 de Cibalide levazım veı mübayaat !Ubesi binasında yapıla· 
t4ktır. Talipler nümuneleri a()rmek için hergün ve pazarlık için Je yu
karda yazılı ıün ve saatlerde % 7,5 muvakkat güvenme paralariyl~ 
bitlikte Cibalide Levazım ve müba J aat ıubesindeki alım komityonu· 
11• llıÜracatları. (2764) 

ZAYi ' 

i Arabacılar cemiyetinden aldı· 
•ın 690 sicil numaralı ehliyetna· 

~enı.· . t' zayı et ım. 

h . Yenisini a,acağımdan eıkisinin 
liknıu yoktur. (7509) 

karagümrükte İsmail. 

İstanbul altıncı icra memurlu -
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ev eıyası FeTiköyünde 
Bilciç aokağmda 7 No. lu hanede 
10 ~935 tarihinde saat 9 dan 
11 e kadar açık artırma ile satıla· 
caktrr. Talip,erin ma'1allinde 'ha p 

zır bulunacak memuruna müraca· 
atları ilin olunur. (7514) 

İstanbul altıncı hukuk mahke
mesinden: 

Mehmet tarafından karıaı Ci -
bati Sivrikoz mahallesinde mezun 
Mehmet aokaiında 11 sayılı evde 
oturan L<itfiye aleyhine açı1an bo
famna davaıında müddeialeyhi,1 
ikametıihının m~hul olduju mü· 
bat ir tarafından teblii varakası • 
na verilen 9erhten anlat ılmıt ol • 
malda, davetiyenin 15 ıün müd • 
detle ilinen tebliiine karar veril· 
mekle, ve tahkikat ıünü olan 22-
~935 cumarteıi saat ona tayin 
edilmit ve davetiyenin bir nüıha • 
ıı mahkeme divanhanesine talik 
edilmit olduğundan mezkur gün 
ve ıaatte lıtanbul yeni poılahanl! 
binasında altıncı hukuk mahke · 
meıinde hazır bulunması, aksi 

TC!JO.KiVE 

l\RAAT 
6A.NKA51 

• 

Oeılıt nemimllırı ve liıanf orı i~lmme Umum i~aresi ililnorı 
Muhammen bedeli 10440 lira olan ve 775 tonu tamamiyle meie 

385 meıe çam veya gürgen olabitecek ce!D'an 1160 ton odun 17 - 6 
- 935 pazartesi günü ıaat 15,30 da kapnlr zarf usuliyle Ankarada 
idare binaıında .atın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlcrin 753 lira-

lık muvakat teminat i:e kanunun tayin ettiği veıikaları keza kanu

nun dördüncü maddesi mucibincP. ite girmeğe kanuni manileri bulun
madığına dair beyannameyi havi tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna dair §artnameler paras1z olarak Ankarada malzeme daire
ıinde ve Haydarpaıada tesellüm ve ıevk müdürlüğünden alınabilir. 

takdirde gıyabında tahkikat ve 
muhakemenin yapılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilihı 
olunur . . (7518) 

(2949} 

Sahibi: ASIM US 

Ne§rİyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGlL 

V AKIT Matbaası - İstanbul 



Yurttaş, Hava 
Kurumuna yazd 

Yurttaş, beş yir ı 

uçaiımız olmalı 
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l Pro1fllİlr Toma Vittemorlln aon[ liaıka Meryemin sol tartilın· 
aünln• A.7ao17'Mla meytlana ~t· Ja impMator hiiyülc Koı · 
lıanıwfa 'lllGfHlllalt oldafa moza. tantin •örünmelıteJir. lmparatoı 
yilılerden birinin liin elimize dır (301 · 337) yılları aramda .'Hilıünı 
ita qi olUlllllf lotofralı •efli· Ya· 8 miiftii. imparator KNtantin bır 
liarla •irii~ Ba mozayı1ı mozaJllda lttanlnıl ıelarini Mer· 
SOO yrllan6eri •oalı üli. Barı· yem ile IM7G Wi7e etm~1ıtellir 
la • .,,.,,. ile oilan4an Meryemin •af tfll'allllfla lrıpara 

·~ • YE? 
l,,Pıeride 1ia &-,,.elmen Wial- Montekarloda 

Lmnan (muallim melrtepleri). 6ii· Rua balelmn&t. 

7iilı 6ir lamı ycmn lenl.nni . .,, büJiik muftffa " 
,,.,,_,. ohrlar oe ,_. ,_ ...-. ~ aW••· 
mi •.Uilıte 6iiliin W... .... ..._ ~dn LBhoY.f 

4,Merı ohmalcmm fefOİlı Roatova ıinkı 
~ ıtilmıqİfler 7flllG'lar. Raim· hahranları ara • 
tle •örülen lmlar ,,,.,,.,..,.. ,.... matla daima cin ~, 

'"""" 6ayralıllll'ia " Uerinln lif" ler alrdüfiiatl ... 
nfmenleri,, ~a. BanJan iaı· narak pek ._... 
lıa .,. _,,ılı oe p.llilı Wın er lu dakikalar p •I 
miydinin üliili a1a..ı ...,ıldır,, çiri1orda, Bir çolil 

• __ .ı doktorlara kt 
..,.,.. .,..,..,. nrdaiu hal ...... 

hayallerden kar • 
tglamamııtı. EY• 
lendi, ha Jeni 7&• ı 
pJll)a kendillni 1 
Waraalardan kar. I 
taracaimı 1&11dt, . 
..... olmadı. 

Bir kaç aiin eY• 
vel aabaha kar • . . . 
ıı ıene müthiı bir korliu He yafa· f !;iri 1iu ıuunm . liarelieti ttörünc · 1m• fırladı, kendilini kovala· aokaia fırladL Genç yıldız kald1 
dıtım zannettiii cinden kuıtulmak rımda kanlar içinde JabJrodu. 
ve odadan kaçmak için yataim- Daha ölmemiıti. Hutaneye ıötü

dan atlı,acaktı. Fakat pencere ta- rüldü. Sorulanlara verdiii tevap
rafma döamüt olduiumm far- lar, hayallerine kurban olduiunu 
kında delildi. Bir atlama ~e bot· ıöateriyordu. Roatonnm aıblii 
laia aitti· durumu tehlikelidir. Doktorlarm 

O ııracla ocluma ıirmekte olan kurtarmak ümitleri pek azdır. 

tor Jaıtinian görülüyor. Ba İmPft 
rator 327 ile 565 ,.Iları ara j 
..,.,," laiilriim 8iinniiftii. O dn 
Ayaolyayı Meryem ile lıaj't 
hediye etmektedir. Meryem, riülit 
mor Nllllf 6lr elW.. fglrkle, "'' 
tq/d a.rinle eturmıqtur. TQht al· ı 
tıntlantlır. Ve YCJrı lıcynaetli toılAr 1 
la .a.lenmiftir. Meryemin ayak · 
lanm 4,ayaclıfı yatılı giinıiiıteu 
~. im la altından bir el· 
W.e Iİ)'mİf prülüyor. lm,:arato
ra. ı elbiseleri ıırnuılılır. Btlfia· 
ruula t~ar inci ue zümrütle İfl•n · 

V aktlyle Rus • 
yadan kaçarak 
her tarafa giden 
Raslann bir kıs' 
mı da Fraasada 
bulunmaktadır. 

Bunlar ttirlU 
tflrlti san'atlere Ki· 
rerek yiyecekle • 
rini kazanmata 
çabşıyorlar. Bir 
Fransm pRteel • 
nln sörUştlne gö • 
re yerlerini oldu· 
ta gibi ümitleri • 
ni de kaybetmft • 
lerdir. Yalmz es • 
ki hatıralan 11 • 
nutmamak, onu 
yaşatmak istiyor -
Jar. 

öneeletl Don ırmafl çevnslDde l 
bUyllk bir efemenlik ile yaşıyan Kn-

1 
zaklar, pdi dalılmıt oldukl&ın hn, -

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

Frııruatla ~ıkan bir kcınuncı göre iyi cinsten olılu#• anla,,ldıil lıoltle iiriiıJllnii (maJ..ılilni) .al#" 
nııyan b:ailar yolr eJilecelı au: fi,·alrnın yan11 hiJldimd taTaluttlan wrileceldir. Ba hnan. ıöre 1.iis hin 

l ıranlı Jeferintle olan IJir hofuı 7tılnldıjına ıö~auu. 

nü,tir. Znnln lep oltınd.,,J,t· 
ltleryemin 6aımın 6ir tanlı# 
M P. 6ir larahnda O U. lwıflitl 
ıiriilmelıtellir. Bani• Allaluı(I 
naı lllGllCllUICI •eliyor. BarJ/fl' 
ba,luı imparatorlann İIİml•ri fi# 

alatları yaılulır. KNtantüı 1i#' 
l:uala "aziz, lrii,ah inıpT'tıffll ı 
Jiiılinien """1ıuwla "laatırm yll#' 
imparator,, lenilme/ıletlir: 

•OU7ilıler imparaloı Urlıt'I 
Baıilin Jeurinrlen kalmcı!lu . Bfl 
imparator 961ile1026 yıllan~ 
nndtı,.... .. -.iiflii. '*1t#lfi, 
ler ıon derece mükeııv.l lNı 
dlf'lir. Prolaör Vittemor ,_.,.. .. 
bütiin alıi pzellilılerini ma 
za ellerelı me1Jana plıamwıf• 
,.,,,.., .,. ...,.,.,. ifl• in' 
Bizatuın mozayik ıanatine '* 
lra1111etli hilgialni 6ir le•• ,/alto 
•Nfermiffir. 

de gene eski birliklerini JKraa 
ya çalı~yotlar. Bunun lçia keM 
rine bir bafkaa seçiyorlar. P 
ötesinde, berisinde dağılmış olaaW 
bir garajin yanında, fakir bir fili! 
gelerek 01 (rey) lanm Yeriyor 
Dtlllyama dm buc:atıada bal•"' 
lann oylan da mekblDt, tep 

"Cok kuctreW Don c;amarl 
Başkanı,, blylece aedlı:nlf of: 
Ortada namzetler Yok defli • ..,...~ 
ki Kuaklar Kont Grableyl latl 
Bu adam 1ter ne kadar kuak 
dotmam1Ş11& da Çar la.rafından 
zaklara başkan verilm{ftf. Bskl 
lak devirlerden blmıt olan 
Aaniyer de oturuyor. Evlnln 1 
de Sen Giyo• IOkatmda kaplfs 
•ize de .ardır. Ba mUsecle Kat~ 
na bayraldan, haçlan, Uıdforma 
eski tablolan bulanmakta1kr. 
Kazaklan için b111'U1 makHtii 
yer 1ayıbr. 
Bundu~ Lantel •e 

bir ahır l~de k~lik ve takti' 
klliseleıl de vardır. lttldau 


