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Pariste Karışıklıklar Basladı 
"Parlamento dağılmalı; 
. iktidarı bir selamet 
komitesine vermeli ! ,, 
Laval, Sıyasal buhran Fra.nsanın 

otoritesini zayıflattı, diyor 

Buhran üstüne 
b11:hran 

Günün en önemli (mühim) sıyasal 
hadisesi Fransadaki kabine buhranı
dır. Flanden hükumetinden sonra ye
tti kurulan l\f. Bmson kabinesi daha 
Parlamento ile karşılaştığı ilk günde 
düşmüştür. Hu sonuç o kadar bek -
lenmez bir şekilde olmuştur ki par
lamento üyeleri bile şaşırıp kalmıştır. 

Evellri iün J\nkaraya il Önen Cümhur BG§kanımız Çiftlik 
iıtayonunda kar,,lanırlr en ve otomobilde .. Sevinçle JuyJu 

M. Buison önce parlamentoda pro • 
&ramını okumuş, (192) reye karşı 

(390) rey ile çokluğun güvenini (iti • 
hıadım) kazanmıştır. Sonra finansal 
(nıali) işleri düzene koymak için tanı 
)'e~e (saUilıiyet) istiyen bir projeyi 
l'ermiş, ba proje parlamentonun ikin
ci toplanışında reye konunca (262) ye 
kar§t (264) üyenin reddettiği, daha 
doğrusu birkaç saat önce parlAmento
t&n pven almış olan kabinenin hu 
~re güvensizliğine (itimatsızlık) uğ. 
ladıfı anlaşılmıştır. 

...... f••P a.w· ~· H•r • 
.aila.Pıan!l--n!vfet"""Bankasından mil-
Yonlarca altın çekiliyor. Franga karşı 

lçerde ve dışarda genel güven<unıumi) 
·itimat) &al'Sllmış bulunuyor. Frangı 
tehlikeden kurtarmak için parlamento 
hükumetten tedbir istiyor. Fakat hü
kamet usnomal (levkaUi.de) yetgelere 
(ıalôhiyetler) lüzum gördüğü halde 
Parlamento ona bu yetgcleıi ,·ermek· 
ten kuşkulanıyor! lşte F'fansız buh· 
?anını bütün candamarı buradadır. 

Flinden kabinesi usnomal yetge is
temek yüzünden düştü. Onun yerine 
relen M. Iluison kabinesi gene hu se· 
hepten çekilrneğe mecbur oldu. Dik -
kat edilecek bir nokta şudur ki parla
lllentoda hükümete usnomal yetgc 
\'ermek istiyenler ile istemiyenler he
men hemen ayni derecededir. 262 üye 
hiikümtin isteğini kabul etmiş, 264 ü
)•e reddetmiştir. Demek ki Fransız 
kamutayı da şaşkın bir hale gelmis
tir.! Bir toplanışta hükumete güve~n 
kararı vermiş olan bir parlamentonun 
rene o gün ikinci toplanışında ,-erdiği 
ıü,·eni yeni bir kararla geri alması 
tarihte görülmüş bir şey değildir. 

Fransız Kamutay Başkanı olan l\f. 
lluison yeni hükumeti yaparken sira· 

ASIM US 

(Sonu Sa. 9 Sü. 3) 

fumuza aöre, Ulu Oncleri mi: yaluncla tekrar ıehrimize onu:- Of?Tecelıtir • 

Açık 
ilbaylıklar 

ı Dünkü Kamutay toplantısı münakaşalı geçti 

!Dayak yiyen,işkence gö
ren iki idam mahkUmu! 

Bay La1Jal 

Pariı 5, (A.A.) - B. Bouisso· 
nun tükel yetge edildiğini 262 oya 
kartı 264 oy ile reddeden Fransız 
kamutayınm dünkü toJ?,lant111 hak 
kıncfaki fafitllt apl'ftf a :Y1 
."~ükiimet 20,4,0 da istifa et · ı 

mııtır. • 1İay ~li Rıza Ç~ik ve 
Kamutayın toplanbıı 15,10 da · Bay Fehmi Varai 

baılunııtır. Ankara, 5 (Kurun) -Van, Me-
Merkez partisi ile sol ve sağ 

partilere mensup birçok saylavlar, 
raı, Beyazıt, Erzincan, Çorum, 
Bitlis, Sıvu ilbaylıkları (valilikle-

hük.Umet tarafından okunan bildi· .) k b l k d Ow d" 
•w• rı açı u uruna ta ır. gren ı-

rıgı alkıtlarmıtlardır. w• •• f · h · · · B 
B 1 b b k .. · ti · gıme ıore, le lıf eyetı reısı ay unun a era er omunıı er . . . .. . 

Sabrının Sıvaıa, terf ı muddetı gel-
bildirik okunurken araya söz ka • 
rıştırmıtlardır. Radikaller, ihfr 
yatlı hareket etmiılerdir. 

mit olan lıtanbul emniyet müdürü 
Bay Fehmi Vural ile liman idaresi 
müdürü Bay Ali Rıza Çevik'in mü
nasip ıörülecek ilbaylıklara tayin 
edilecekleri haberleri kuvvetlen-

Kamutay, uzun 
sonra, verilen 

24 yıl ağır 

münakaşaiardan 
idam cezalarını 
hapse çevirdi 

Ankara_, 5 (Kurun) - Bugün
Jdi ~iiiıl1 toplantramda .SaNltff
nin Güle köyünden Paıovali Meh
met oğlu arabacı Halil ile Maksut 
oğlu Çapacı Sadrinin ölüm ceza
la'rınrn tas~iki hakkındaki adliye 
encümeninin mazbatası üzerinde 
bir hayli münakaıa yapılmııtrr. 
Gele köyünde Mehmet karısı ile 
Ali çavuı karısı Rukiyeyi boğarak 
öldürmekten suçlu bulunan bu iki 
kitinin idamlarını encümen ço
ğunlukla onaylamııtı. Yalnız Bay 
Hasan Ferit Peker encümenin bu 
kararına muhalif kalarak suçlu 
ların ikrarlarının - mahkeme ıa -

bitlerinin ifadeleri, döğü\dükt• 
MWe •tr dektor .ra~e an 
laşıldığına göre __... istekle olma 
dığını ileri sürerek cezanın 24 yıl 
ağır hapse çevrilmesini mazbata· 
da tasrih etmişti. 

Mazbata Kamutayda derin bir 
alaka uyandırmıf, Bay Hasan F e 

rit, hadisenin nasıl olduğunu an 
}atarak üç çeyrek saat süren mü• 
dafaasiyle cezanın adilane olma 
srnı istemiı, Kamutayca dikkatle 
dinlenmiı ve çok alkışlanmıttır. 

Bay Hasan Ferit bilhassa dem it· 
tir ki: • 

(Sonu Sa. 9 Sü. 1) 

Hükumet, evveli., istizahların 

geriye bırakılması için güven oyu 
istemittir. Bu geri bırakma teklifi· 
ne karıı kısa bir aytışmadan 
sonra kamutay 19'2 oya kartı 390 
oy ile geri bırakmayı onaylamış · 
tır. (tasvip) etmiıtir. 

mektedir. ======================================================= 

Bunun üzerine B. Bouisson, tü
kel yetge kanun projesinia ortay 
koymuıtur. Finans komisyonu he· 
men toplanmıı ve 18 oya kartı 19 
oy ile tükel yetgelere yanat (leh
dar) olduğunu bildlrmiıtir. Ver· 
gileri azaltmayı ve ancak düt ünü • 

Evvele stajlarını bitirip de as
kere alınmaları üzerine aıli vazife. 
ye tayin edilemiyen mülkiye, hu
kuk mezunlarından yirmi gencin 
açık kaymakamlıklara tayinleri 
münasip görülmüttür. 

· Tayinler Haziran sonuna ka -
dar yüksek tasdike verilmiş ola -
caktır. 

Bir kız erkek · oldu ! 
"Çok seviniyorum, 

erkek elbisesi 
buradan çık~nca . "' . 
gıy~cegı~ .. u 

Fransod1 kabine 
(Sonu Sa. 9. Sü. 1) 

buhranları .• 

Y evtiç kabinesinin bazı 
üyeleri değişecek 

Belrrad, 5, (A.A.) - Havaı a· 
jan.aının özel aylan bildiriyor: 
"Skupçinada saylavlarm ıeçim 
mazbataları incelendikten ıonra, 

Y evtiç kabinesinin bazı üyeleri, 
yakında deiittirilecektir. 

Şimdiki eğitim Bakanı B. Ste· 
ventçirin Skupçina Baıkanhğına 

geçmesi muhtemeldir. Yerine ki· 
min geçeceii henüz belli değif.dir. 
Herhalde kabinede çok büyük de· 
iit iklikler yapıhnalaca.ktır. 

Gene7al Göring Sofgaga 
niçin gitti? · 

7 inci aayıfamızda 

Erkelt olan Cemile, Hcuelıl lla.tanainle omeliyaftan aonra 

Haseki hastanesinde yapılan 
bir ameliyat sonunda bir kız erkek 
olmuıtur: 

Malatyanın Şilo köyünde otu· 
ran Cemile isminde bir kız on bet 
rün evvel babasiylc birlikte Ma-

latyadan tehrimize gelmif, Hase
ki hutanesine l.Jafvurmuıtur. 

Cemilenin babaıı, Malatyada· 
ki doktorlara gösterdiği kızının er-

.• (lİ,._ Sa..1. Sü. 5). 
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Habeş - Italyan andlaşması Asgari mükellefiyet kanununun tatbik 
suretini gösterir bir izahname 

E J b l k, • • Ankara, S (Kman) - rmmn •ke•hfı, urarl llliikellefiyet lııl" n sonunua ozu aca • ismet lnönü 1 nununun tatbikat ahuında utradıjı buı yanlıt tefsirlere ıon vennek 
1 Anhra, S (K.rmın) - Baı· üzere kanunun tatbik ıuretini ıöı terir bir izabname yapmqtır. ... 

Rcwna, 1 (A..A.) - Gll..._, le ki 1aa ..Wmlar biltün 1DUr bo- 11 

hhn /.,,.., lnöniiniin Kamııta- izaluaamede, uaari Yerpuin ita amclan mabat, pJri aaft irat üsr 
19Z8 Hallet - ltalpa ==dhpna· ,.._ JIP'-Mtadır. 1111 lllliliılllen Wll'CI ,/ofa vila- rinden verıiye tibi olup kazanç vaziyeti ne oluraa olıun muayyen ,. 
ımm bomlecaı- P ......... • (Tefti'&) ıueteai Habet orda · ~.,;,.. eqa/aatcı ""1ruuı ıaılara P.re ftl'Si •ermekle mükeJ lef bulunanlarla beyannameli .... 
lar. .... Belçibhlarla birlikte mo • ,,.,.,.,,..,,,ir. kellefler arumda niıbt bir adalet tesiıi olduiundan mükelleflerin bl-

"LlYWO • Fa.W.,, ba WWD d-. ayqa huırlıyaa ineç heye- • • • yanname mucibince verecekleri vergiye z•mman bir vergi alınmuıad 
lwkkneda cliJw ki: ti •tbm Alba1 V-qia'ia resmi- lıalyaniann •onent•,,. cıjamı mevzu bahsolam!J&C&iı bildirilmektedir. 

"Haheti•nm m.,.W,.,~Jut- ni -....U AlhaJID ..dili delerli Biilıreıfen ltlı6er el"""'6iltliri- Bu nokta tatbikat sahumda bilhaua tereddüdü mucip olan bit 
lan, iki ilke anuncl•ki dOetJaia denlerini ıenit bir tarzda tatbik 70r: noktaydı. Beyannamede bildirilen kuanea göre alınacak verıi ..... 
-..Mir. Lojilr, pma IOnlJOr: edildiliai prmelde memnun oldu Tirlıqe .. 6daı General 1 ri vergiden fazlayia bunun indirilerek ıeriainin alınması lizma ı·--=--· 
~ aldırmamak m· lmm fasmaktadır. ISlltd ln6..anan, l>rfiıleri Balea- ı ği de izabnamede anlatdmıtbr• 

retile ıedclelaıkte W ...... Wr (Tri1'ana) paeteai de ltıalJU nı Teol.Uı Riitli Aralla hra- 1 Maktu v•ri, aan'at ve tlcare tin yapıldıiı yerlere ıare bazı 
•alapaa11, ltal,amn ela ....._ - Habet anlapna•himda ancak ber, Rumen BOlf6dcını Tcıtcırer 1 nıflara a~. ·Birinci ıımf aa yılan ıehirlerde (lstanbal gibi) 
~ .W. etsaıılli tloina ol- Od W tureti bulandulmnl JU& • lro oe O., Btdıanı Titulalıo ile 500, Udncl mal •J'llaa fe)airlsde (Ankara Ye bmir ıibi) 400, üçüıl' 
mu•?., rak dİJ'OI' ki: göriifmelı Ü8N B;u,,..,. •ele- 1 cü ınuf a;rılan ........... 200, dir diincü ımıf tehirlerde 100 lira ol-

Giormle tl'ltalia, Halnı)ilbaaı "Ya Habetiıtanm ltalyaya aal- cefi mahcılrlrcılr gibidir. ' rnak tısere tahaklmk ettirilecektir. 
1ta1Jaa lmll'I --.ı. ubr t.osr 4llJ'lllAk annuu 1anlac:ak Ye Habe· l•met lnönü, geleclr eylu! 1 Miitebanil ftl'Iİ aan'at Ye ticaretin icrası için iıtihdam eclild 
ı.-.1r1e ...._ ............ p.tan ltalyaıun baklannı tanıya. i'erüinde de Moalroocı1a gide- 'memur Ye miatabdem bapna ıene Lulunulan yere ıöre deiitmektedit• 
Ro~, 5 (A.A.) - ltalya De cak ,.ahut da ltalya Afribc:la her 1 celı ve Moakooa H)'tı~ati 0 ttıri- 1 lıtanbalda müstahdem ı.,ma 2, Ankara Ye lzmircle 1,5, üç°" 

Habetıstan araamda Ualual hldi· türlü ııyuat faaliyetten vazgeçe - lae atdmlf olan M. Tıtrılako ve Mnf tehirlerde 1 lira Tersi almma 11 icap etmektedir. 
aesini incelemek üzare ltalJ'&ll - c:ektir M. Benqle orada bulaıacalr-
Fruwz - Ameılwı komilyona· • h 

DllD toplanmaya huırlandıiı bu Roma: s (A.A.) Askerlerin ve r. Gene rejim Yüksek miibendi• 
ııratla Somali ılDD'md& Habefler itçilerin doğu Afrikuma ılnde • Beliicistandaki mektebı· 
yeniden ltalyan jandarmalarma rilmek üaere yaparlar& bindiril· meaeleai 
satdırmıılarclı. Roma gazeteleri mesine devam edilmektedir. Pa • felikel Atlna, S (Kurun) - Çiftçi ve • • 
banda Habetiatuun ıtaı,.,a kar· zarteat sfbıil Triyested• Saturnia iKi partisi hatlranı a. Papanas- Yenı nızamname Balctıtı" 
t• yeni bir dütmanlığmı ve Habeı illllindeki bnytik vapur dört bin Yangınlar, yıkıntı altın- tuyo Selbiie sitmit •e ıueteci· lar lıegetinin ta•di/dn-
hükGmetinin de ımırda ıüvenliii ameleyi ve Cenevreden de Livor· dan kıırtıılamıgan fere ıu aözleri .aylem!ftir: den geçti 
tatmaktan ektin oldufunan bir no yaparu bin itÇiyi alarak liman· binlerce garalıqı - "General Metaksaam krallık Ankara, s {Kurun)_ y..-
belteıini görmektedir. Gazetelere dan çıkmqlardır. air! diri gaktı l~hinde y~pbjı pro~damn ... mibeDllia mekt.W için huırJa.11 
göre ltalyaya kartı yapılan ha saJ.. Seferber edilmit olan Liduada Quetta, 5 (A.A.) _ Haher Ye- kı ':unanııtanda teaır! pek azdır. yeni niammme Bekenlv H.,.ai' 
dırmalar komisyonun itini·kolay. Tümeninin bir kı11111Dda Cagliari rilcl"i" • .. _-.1_ '---'- Yenı toplanacak meclıı, lrillnimet nln tudikbulen __.; Baaa ..a.ı1 

kt 1 ıne ıore, ;J..-UUU a..-.. • · ol ......__ M •~ P.-lqtırmakt,.- yok uzaktır. Huıusl de aemilere bindirilece ir. n, aanmbcı.. iki .. t IODra 10 için bir aile mecU.iacasnr. ~ ..._ ,.a,.. ~ ıirJol, ,_.. ir 
,,,....... bin !500 kitJl 71kmtıı.nn alı.(u ~Uf ~' ~~ ~ teÇı· leri ve terihcil1k, fen 1t1eri. ele 

\'asıf Çınarın Ct!• Açlık 1 kurtarabilmittir. ~ın mc:.'~ulmı~el.\J?~ •. ~~orır· roiı~ &tlt itler, nnih•IHi' 
• • • oizim fııu ızce uır reJım m•e e- itleri su itleri umlari1le tu'"'1' 

nazesi getiriliyor Belicialan ıselJeleei hakkında ıi de yoktur.,, r• .;..ı,.)dacbr. 
: Moakova, s (A.A.) - Vuıf Bir gıltlq. 2,5 milgo- AvruJ* ıeaeWerincle ıördüiü • Muhalif parti bqkanlanndan. T.w..ba telmik ~ 
Çınara IÖn ölü töreni tlün Japd • L • müz IOD tafıilitı nakledi1oruz: 8 • Kafanc1arla, eild _.. \lla•• ..... tiMr ....... taWI elllMll'·ıı 
llllfbr. ~ilikte tabutun bulundu· na 11a1eın ınsan ~ettada zelzele netlceal olvak ıeçmenlerine hitaben nepettlli .... i~in ~ ._ Mtk-
.. ıa!on .1a merkezi 1&rütu.a ko • ~/ıktan ölmiiş çıkan yanınalar müthlı lJlr sarette bir beyannamede onlan seçime it- ftJa dıfancla aJDI d...a. ~ 
miteai batkaıımm oruM:qs Miaz • 1er1· 1 (A.A.) _ D N 8 bil· ıenifliyerek bitiln yıkmtdan ve tirak etmemeletetYlk ediyor. ıll llrJDiit ol.ı.tıum imdlaeaJa ir 
Jd ile Litvinof, Rozencolt, Kres • d" • ua, • • • alt.ında kaWı pek çok eesederi Atina, 1 (Kurun) - Eski Dıt- pat.,.__ pnıldir. 
thlalri, Stmoniakof, Buclaqi, Elia• 

81'°'!n. i in .__.__ lata • ik yakmııtır. OIGler uuında yetmit iı*.'i Bakam ve .-uhafeDWı-lar P• ,........._. ...... ~ 
ft, Mihael IC&utncwiG, Esorof, Elli wae çld -...a tist • iki kadar Avrçab da buhumnıı.. partiıi bqkam B. Mlhal.-,..ıa1 lar,.laa fülltıa. cl t ı .. i,-ı 
Orlof, dıtiıleri komiaerlili Jiibe1c lerden anlatı 1= ...,, 1934 tur. ICetta tıtuyona tanwmile ıazetecilere 4emlttlr 1d: clwa1erclen imtihan .m......-
if1&J'larından Zuk.man, Barkof yılında Z,400, e 1-'nn adam mahvolmuıtur. Şimendifer hattı.. - Yuıı!'!8iatanda Jsralqa ••elet dlr. 
Ye elçiler hazır buluıamwqlardır. açlıktan &bn6ttür· mn kı1CDen bozuldulu anlaptmak. eclebilıııesı ı~bl p.pı1acak ral a.. -----~--
Talr.ıtun befQMla son anı nöbeti· Diler taraftan bir •il1on •a· tadD'. Mardeh . datı etellnde ,. .. da lıalktao Jilzde ~ '8finb> 

28,~oo ıon ka1a '-Uık lehlnıle - Yenilesi ll-ni Litvinof ile e1PJerbı en eakiai ıon arpa, '' va Te, pılmıı olan 1nalH~ tayyere mey· • 111 ·-, 

ltalp büyük elçW Attoliko, Efp· 258 milyon kilo ~er, Z6 ~il,.. dam kullanılmıyacak Mr We ıel- zon ıoldiil llpkmu Har1tl1e S.· 
--.. eata elgili .AlicU• .. lia Ha kilo s>irilll Y•2S milyon kılo et, mit bulunu7or. Buruı aanmtıdaa kam, h bepaatta bulanurke 
Lls. ft Romaa,. Miytik elçtai ldıt ~16 •e fiyat cltitüklüğün- o kadar mUteeuir olmuıtur ki, Hia Bqhabnm munf.katini almıt 
t-Jaata yap1D1tlardır. Tabuta. den yok edilmiıtir. dhtandan gelecek olan taneler, olmak lbım ıelir. Zira abiai 
11 ..... • Alı• in 11 lsaldlnlmat bu.aya inemlyecekleri için hare • dütünmek bbine ü1eai arumcla 
ve bir top ....ı....,. yüldenmit • C ff P ket edememiftir. l>u m ... lecle ..,.,,..,,,.,JJIE _.,. 
tir. • • • Betüeistan po1lı 1anvetlerinbı cut olduimaa blml -..k d....ıs. 

Elçilik iiniinde, Stalin muhafız Genel yönetim kurulu tamwlle mah•olduta tlJleniyo•. tir.,. ___ .... ___ _.__ 

.-ı_ • ..,..._. ••'••••••• elin ıoPlaftfl.ı Btım•nn .em.1eri ,_.. btr .ı. Almau~anm ban 
...... tl»•tcW ft ..... muf, yangınlar bütün enkazı Jale- '# 

• l ı•,..... kH tW...... mıfbr. onlaea 
fi ıia•e Zel---~bii7tk~"°· Berlin: S (A.A.) - Uçak itleri 

Gll alaıı 1 - Gıaıl JI• tim -.ba bu· lar, Kett&,Ja illıbillU' etmiJ'OI". K• 
llalt m u'ım ........-, Aahn, lalıke- llta kadar uzanan yüz altmq ki • 
...,.. ....... al 'ıllt. 9Plu CiJelilderle Kel tommellk .....We w tef tama -

•alıNe lsltl...,. ---••• -.Jaa •fbnlıfa mlle ._.P oha8'l•· Mm.t.ns, 
ı•n ı.-.l1111ırı•• ..,._._ ,.._lıf• .. flrll•aılsUatla" Ratadero,Şikarpurftı...t..&'da 
..,.,.vaıı'kltwırı , ...... ,...,..........__. 11enıer1n.,...,.m.1Wniıecmek· 

-.. 1111 ,_ , .. , ..... T..... 1- P.U 1 r lırma .... teclir. Kellt telHt de Wr ..... YI· 

ı•a lna ... Wr -•itli ft 1- ..... "pk111 ..... lanDdin tmı haHne ıelmlftlr. K.ttıada ö : ......... ..,.._ Mr 11aft ıene- ~ 
99 

aliileri tllr•ararJda~ 
11 ...... lçlade 'atMIP. ....... Wr teftit altmda Waa- len l..Uia taı..u ea;.& Ud yüzü w.e.a..ıy. . a.... aç 

&lz:nıu~kltl pllal-'fle .Wt111ıt, ebür .. ,.ahbl· a 'tpı t: ~ •• llu sa da ile:.=~~ .......... 
Kata tana ı..,.. tatilW• m ,,,1 &lmlmt "917,... ır ll'D 
....... , .,. ....... _ ... ,- öleıl~il.ııa .. ,.. ... eeç. ...itdı'." ,~ ş~ 1-clar 
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~I itleri 

Kılavuz için 
dersler 

Tarif = Ta!!ı - Afyon İşleri Kadıköyü "Ba nasıl kadın!,, 
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1 Gezintiler İ 
Y adillerde Türk 

atlışı 

l'a.rif etmek = Tanılamak, ta- •• J d .. kk 
·'•rnıarnak M~steşar.ar an mure ep tramvayları 

Bana önürdeıme özgürlüğünü bır komısyon toplanıyor j Erkeği öldüren kadına 
ait dosya 

Türk atlıları Herlinde birinci 
geldiler. Ajanılar, Vsteymen Sa
imin ıekıen ıu kadar atlı araıında 
hiç yanlı§ yapmadan, hiç sürç• 
meden en öne geçtiğini yazdılar. 
Şahlanmıf bir atın engelleri Qfh· 

ğını gösteren bir resmin altında 

bu duyumu okuyunca, göğıüm ka
bardı. Sanki ciğerlerimden eıki 

bir tarih rüzgarı doludizgin geçi
yordu. 

IQrıılar mrıınrz? Bana •erbeıttii Uyufturucu maddeler inhiıarı 
rekabeti taril eder miıiniz? genel direktörü bay Ali Sami dün 

Her tanım açık olmalıdır. Ankaradan dönmüttür. 
Eğer evinizin yerini bana iyi ta· Bir yazarımıza tunları ıöyle -

~dQrnıı olsaydınız, aramakta bu miştir: 
QJQr zorluk çekmezdim. "- Ankarada toplanan ve E -

• • • 1 senlik, Dışişleri, Tarım ve E wno -
Tarziye = Onarsa mi Bakanhklannın delegelerinden 
l' arz iye vermek = Onarsamak kun.ılu komisyon, vazifesini bitir
Bu ağır •özden dolayı arkadaJı- miş ve raporunu hazırlamıştır. 

"'~onarsa vermelisiniz. Başbakanlığın emri üzerine ala -
Böyle bir adama karıı onarsa- kadar bakanlıklann müsteşarla -

'1ıa küçüklüğünden, Jöğüfmeyi rından mürekkep ikinci bir ko -
"Qha öney bulurum. misyon toplanacaktır. Komsiyon -

Bu misallerde geçen yeni keli- da bulunmak üzere beni de çağrra-
lt'ıe: caklardır. 

Müreccah = Oney 
• • • 

''Göıteriı'•iz bir adam,, yahut 
''b 

q ne göıteriı,, dediğimiz zaman, ,, 
fÖıferif,, i oımanlıca "tezahü· 

"Qf,, anlamına kullanıyoruz. "T e. 

~hürat,, karıılığı "göıterim,, Jir. 
Cöıteriı iıe oımanlıca nümayiı'i 
4Qrıılıyabilir. 

lırnet lnönü Moıkovaya gittiği 
~an, bütün ıahir halkı en yük· 
;elt dostluk göıterimlerinde bu-
flrarnuıtur. 

Kelime karıılıkları: 
Nümayif = Gösterit 
l' ezahürat, tezahürler = Gös· 

ltri111 

• • • 
b l='ikirlerdeki aynlC1fma, ıokak 
0fuımalanna kadar gitti. 
Her İf e verinıelik göıtermek. 

l'Cl fikir, 7altrd onar eksillrliiüwlcn 
teli • 

Curnuriyetin onuncu yıldönü
'1tiinü ne kadar candan bayramı§· 
tık. 

Kendi 6ayragün'lerinJe l11rüti · 
)Qn iı yarlara izin verilir. 

Dura ne kadar iyi bir ıeyıe, di
"e11~ o kadar kötü bir feydir. 

Kendisinde bu likri kabul ef· 
ftteğe eğgin değildir. 
l Oğlumun eğlimi, resimden /az. 
Q heykeledir. 

Bu İfe onunla henüz hiçbir de· 
iet'te bulunmadım. 

Ne aözJe, ne de harekette ya -
l>tratı' yı ıeverim. 

O, bir iıte ayrıntı'lan ile değil, 
tıct.ı ile uğrC1fmağı sever. 

Birinci komisyonun hazırladı -
ğı rapor, bu komisyona verile · 
cektir. İkici komisyon, iş hakkın -
daki görüş tarzını Başbakanlığa 
bildirecektir. 

Finansal, Tarımsal ve satışı ko
laylaştfrma, alanlannda, alınacak 
karara intizaren afyonun başını 
boş bırakmamak için yeni yıl mah
sulünün lstanbuldıa açacağımız ö

zel bir depoya getirilmesini ilgi -
1i (alakadar) olanlara bildirdim. 

Bu depoya konulacak af yon -
lardan, ardiye parası alınmadığı 

gibi bunların sigorta parası da in
hisara ait olacaktır. Bundan baş -
ka, bu depoya mal koyanlar, af -

yonlarını istedikleri gibi kullana
caklardır. 

Eski mahsulleri de İstanbul ve 
lzmirdeki depolara koyacağrz. 

Bunlardan da depo ve sigorta pa

r~sı almıyacağız. 

Birinci komisyonun hazırladı -
ğr raporda, inhisann istekleri göz
öni.lnde tutulmu~tur. ,, 

Japon elçileri 
Hacima iıimli eski bir Japon 

elçisinin yakında Tokyodan kal • 

karak yakın ıark memleketlerin • 
de bir tetkik seyahatine çıkacağı 

öğrenilmiftir. 

Şehrimizdeki Japon çeverenle
rinde ıöylendiğine göre, Japonya 
yakında Bağdatta bir elçilik ku • 
racaktır. 

Diğer taraftan Avrupadaki Ja-
!'elime karıJıkları: 
4Ynlaıma = Teıettüt 
Verinselik = Teslimiyet 
8a.yramak = T esit etmek 
Be.nagün = Yevmi mahıuı 
Dura = Sebat 
Direnç = T emerrüd 

• PoD elçilerinin Pariate bir toplan· 
tı yapacakları yazılmııtı. Toplan· 
tıya Japonyanm Londra elçiıi bat· 
kanlık edecektir. Japonyanın Tür
kiye elçisi baY. To(U'lava da Fran
saya vitmit bu'lunmaktadır. 

tımm, eğginlik = Temayül 
tiıin = Mütemayil 
l>eğet = Temas 
~ apıntı = Tekellüf 
Ayrıntı = T eferrüat 

-ULUS-

t 

Pendikte mezbaha 
Pendik belediyesi tarafından 

Pendikte bir mezbaha yapılmıt · 
tır. Yeni mezbahanın açılma töre· 
ni bu sabah onda yapılacaktır. 

istasyondan l>afka yerde 
durdurulabilir mi, 
durdurulamaz mı? 

Evvelki gün, Arap camiinde 
Mahmudiye caddesinde Yetil di· 
rek hamamı önünde Kazım ismin-

B. k ba de bir adamı, evvelce kardeti Ha· 
ır o uyucum uzun - j Al" . ··ıd·· d .. w.. • • tabanca d. san ıyı o ur ugu ıçın 
ş1ndan geçe!" ha ıse ile vuran Gülüzarın Sultanahmet 
Memleketimizin tanınmı§, ıe · j birinci ıulh ceza hakyeri hakimi 

vilmi! bir şahıiyeti bize batından Reıit tarafından nasıl sorguya çe
geçen bir vakayı anlatt: kildiğini, dünkü ıayıda etraflı ıu-

Ü sküdar ve Kadıköy Tramvay rette yazmı,tık. 
Şirketi arabalarında kazaların Gülizar hakkındaki doıya, dün 
önüne geçilmek için kapılar ara • bu itin ara,tırmaaını yapan mü~· 
baların hareketinden önce kapatı· deiumumi muavini tarafından hı· 
lıyor, onda sonra acak arabanın rinci istintak dairesine gönder~! · 
durduğu iıtaıyonda açılıyor; Ara- mittir. Araıtırmanın bundan ° · 
balar da istasyonlardan batka tesini istintak hakimi yapacaktır. 

yetlerde durmuyor. llk bakııta iyi KOCASININ SÖZLERi 
bir uıul; fakat kaidelerin hiçbir 
zaman hiçbir yerde müstesnaları 

yok mudur? 
Okuyucumuz, diyor ki: 
" - Birtakım yeni elbise yap · 

tırmıştım; akıam üıtü evime gi • 
derken terziden elbise paketini 
aldım, Kadıköy vapuruna bindim, 
Kadıköyü iskelesine çıktım. Göz· 
tepe yakınlarındaki evime gitmek 
üezre tramvaya bindim, kapılar 

kapandı, araba kalktı ve bir iki 
saniye sonra hatırladım ki elbise 
paketini vapurda unutmuşum. 

Tramvay arabası Kadıköyü is
taıyonundan ayrılalı henüz pek az 
olmuştu; gözle görülüyor -
du; vapurda orada duru-
yordu; hemen dönülürse pa · 
keti bulmak . kabildi. ııı • 
biletçiye anlattım; arabayı dur • 
durmasını söyledim; "sonra ben· 
den üç gündelik ceza alırlar!,, de
di. Üç gündeliği altı lira ediyor· 
muş; benim elbise altmış liradan 
fazla ya yaptırılmıttı ! 

Biz "usule uygundur, değildir, 
araba durdurulur mu, durdurul · 
maz mı, kapı açılır mı açılmaz 
mı?,, münakaıasını yaparken 
tramvay hızını gittikçe arttırarak 
yoluna devam ediyordu; tabii va· 
pur da Kadıköyü iskelesinde beni 
daha fazla beklemiyerek kalkıp 
gitti! 

Parasını biraz önce verdiğim 
halde henüz bir kere bile giy • 
mek naıip olmıyan yeni elbisemi 
bulmak ihtimalleri gittikçe azalı · 
yordu! 

Kadıköyü iıkeleıinden kalkan di
rek tramvay arabasının ilk iıtaıyo· 
nu.hayli uzaktadır.Oraya gelince in 
dim; bir otomobile binip geri dön· 
düm, elbiseyi aramağa batladrm. 

Mahalle içinde iıliyen tramvay· 
lar değil, şehirler arasında iıliyen 
koca t~enler bile f evkalide ıhaller· 
de imdat çanının çalındığı yerler· 
de dururlar; çanı çalıp treni dur· 

Gülizarın kocası dün bir muhar
ririmize tunları söylemittir: 

" - Bu iş nereden geldi başıma .. 
Kadının böyle bir iş yapacağından 
haberim olsaydı, önüne geçerdim. Fa· 
kat ne bileyim ... Senelerce evvel ölen 
ölmüş ... Bu çocukları böyle sefil ve 
perişan bırakmıya ne lüzum vardı? 
mr şey değil, bu yüzden işimden de 

olacağım"'" 
Diğer taraftan Kazımın kardeşi Sü· 

leyman da şunları söylemiştir: 
" - Biz Erzincanın Plomar kazası· 

nın Kaymaz köyündeniz .• Kazım bir 
sene enel buraya gelmişti. Rençber· 
lik yapıyordu .. Dün sabah, memleket 
ten gelen genç bir arkadaşiyle Topha· 
neden çıkmış, Unkapanı köprüsü yo· 
luyla Yalde hastanesinin yanındaki 
bir işe gidiyordu. 
Kadın arkasından ateş ederek ken

disini yere sermiş... Henüz gençti .. 

Hastaneye kaldırdıktan iki saat sonra 
polis gelerek kendisini askere ~ağır
dı. Kazım senelerce hapiste yattı ve 
~ıktı .. Gülizarın kardeşi Hasanı öldür 
mck suçuyla lsmail. Haydar, Hüseyin 
de hapse girmişti. Bunlardan Şükrü 
hflla yatmaktadır. 
Kazım zaten bir iftiraya uğramıştı. 

Kanun zaten suçlulara ceza vermişti. 
Ne diye bu kadın bu gence kıydı? Be· 
nim bildiğim erkek erkeği öldürebi • 
lir .. Fakat bir kadının bir erkeği öl-

dürmesi bizim şanımıza, namusumuza 
dokundu. Bu nasıl kadın?,. 

duran adamın göıterdiği sebep 

uygun görülmezse nihayet kendi · 
sinden muayyen cezası alınır. 
Oıküdar- Kadıköyü Tramvay 

Şirketi fevkalade haller için her 

yerde tatbik edilen umumi kaide · 
leri dütünmeli ve memurlarına o· 

na göre emir vermelidir! 

Okuyucumuz böyle diyor; yer· 
den göğe kadar haklı olduğu gün 

ıibi açık .. Yolcu, cezayı vermeğe 
de razı olduktan sonra ara'ba böy
le f evkalide •bir vaziyette niçin 
durdurulmaz? 

Üsküdar - Kadıköyü Tramvay 
Şirketi bu iti düzelbnelidir. 

Sınırdan sınıra atılan akıncı 
kollarının toz bulutlarını ve 
o bulutlar içinde çakan yalın kılıç
lan görür gibi oldum; bu duyum, 
beni yüzlerce yılın kazdığı uçu· 
rumlardan atlatmıı, Türk adının 
dünyaya korku ıaldığı ıanlı gün
lere kavuıturmuı tu. 

Oıteymen Saim, "Berlin,. in 
ıüzülüp seçilmiı ıeksen beı atılııı

nı peıinde ıürüklerken, hiç ıüphe 
etmiyorum, ki benim §İmdi gönlü
mü dolduran ıeylerin hepıini bir
den duymuıtu. Biraz öne eğik, 

altından toprak uçar ve bineğinin 
•oluyuıunu dinlerken, kimbilir yü· 
reği naııl vurdu? Eğer iç dün· 
yaıının reımini çıkaran bir alet 
yapılmıf olaydı, belki ömrün 
en örünçlü varlıklarından birini 
görürdük. 

lıin gönül taralı bu .. Fakat bu 
kazancın bir de kala yanı var, ld 
onun üstünde ne kadar durulıa ye
ridir. Dokıan üçten sonra orduda 
.üvariliğin değeri azaldığını ıöyli

yen YClflı aıkerler yarayı yakından 
görerek konuıuyorlardı. Memle
ketle orduyu kendi tahtının dü§
manı ıayan bir kaan vardı. Sa
ray, ,,Jlanmıı lcor/nj.ar, iJaJ#ôl(lr, 
devrimlerle "yeniçeri,, Jen yılml.f-
tı •• "Genç Oıman,, ın, "Üçüncü Se
lim,, in kanlı gövdeleri bütün o 
ıoydan gelenleri aıker clü§mam 
yapmııtı. Kimi kara, kimi deniz 
gücümüzü körletmek ııyaıetini 

güdüyordu. Böyle bir inanqla na-
11l ilerlenebilir? "At,, ı bir erke
ğe gereken ıeylerin en bafına alan 
Türk, bu kötürümlerin elinde yıl· 
dan yıla clüıüyor, yıpranıyor, ezi
liyordu. 

"Musul,, ve "Necit,, i üç, dört 
yüzyıl ellerinde tutanlar, yaradı· 
lııın en soy atlarından yeni döller 
almağı düıünmediler. Macar ka
danalarına •aplanıp kaldılar: Es· 
ki "cirit,, ler, at ıporları ıöndü. 
Düğünlerde alanları dolduran oy

nalıı tayların yerinde yeller eıti. 
Sülün bineklerin kanı bozuldu. 
Yapıları küçüldü. Eılriden kazan 
üzengiler üıtünJe mıhlanmı' gibi 
dalgaıız, •ar11ntı11z uçanlar. ma
•al oldu. 

Bugün ·~Niı,, ten, "Bertin,, den 
biu eski Türk atlı11nın ününü •e
tirenler, yeni çağın taze fidanla· 

S. Gezgin 

.... (Lut/en sayı/ayı çeviriniz) 

.. -- ------- .......--. 

llt~~1"'rstte Rektörü Bay Cemil dUn ı 
~lllarstle gitti. Orada iki hafta kadar 

•k tetkikat yapacaktır. Soldan 

birinci resimde Bay Cemili trene bf · 1 olarak tertip ettiği cerrahlar seansı ·ı operatörlerimizden Kemıu, .~azım 1 birer ameliyat yapacaklardır. 
nerken görüyorsunuz. İkinci resim, na i~tirak edecek doktorlarımızı ha · İ!'lmail, Murat, A. Süheyldir. Opera- Üçüncü resimde deniz işçilerini ye. 
Balkan Birliğinin merkezi Bükreşte reket ederken gösteriyor. Giden törlerimiz Bükreş Tıp Fakültesinde ni kıhklariyle görüyorsunuz. 
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Ha va Kurumuna SiYASA 

Japonya ve 
Mongolistan 

üye olanlar 
Şiılide Rumeli caddesinde 59 ,.,. 

numarada oturan Bayan Halide, { ilk • d k • •• f Birkaç gün önte Japonlu bir .. Bı·r çoban teşrın e ı nu us sa - yarecinin Motigolistan ovalan ilst' Yağ iskelesinde }11111Urta tuccarı rinde uçarak, .• bu ülkenin idare-: 
Bay Harun, komiayoncu Bay la· ? , · k ce• 

ı ı k kezi olan Pailingmao ya ınere itle't'' hak Süktlti, yumurta tücean Kılıç- Adliyeye verildi yımı nası yapı aca . giz Hanın toronu sayılan Prens .1 ' oğlu kardqler, yumurta tüccarı bir tehdit mektubu verm .. ı, Ja~ 
falim zade Bay lhrabim, Yumur· k nın yeni ülkeleri i~till arifesınae 
ta ihracat tirketi, &ur... acettteai Parasını alamayınca uzu BaQbakanlık istatistik genel tnüdür- ıuntıu;unu gösterdt~i tçın, a1Ak• •' 
Bay Firuz Kapancı Tayyate Ce1ni- ve koyun aıırmıı ! Y yandırdı. . ~• 
yetlae yirmiter Uta~ etMif· a.Jurkö:r cinnndaki Safta kö- 0··g"" U &Zil ) arın. J 1 ırme e lr da k~ 1 •• h ) kJ b't' kt d• Japonya bu tehdit mekta~ ler•ır. a.... .... ..ı .... 1ı. .. .L... KJl..oAlr.fa wıi~111ıele obiran Ye ôralarda çoban- Mongollarm şimd~~ i . re me~ 1 

a --......- ....,.. •- rini bırakarak Beısımaıo ııehnae.., lıatdetler 28o, ,.._la ilıtacat tir ldı: eoln Salih oğlu Şakir, dün ak- 1935 ıenel nüfui yazımına ait j lanacak wdibmat ıunlardır: türülmesini ve orada da Japoa,a-
keti 150, Sirkeci araba hkelesi tam üzeri müddeiumumilije ıe· hatırlıklar bitirilmek üzeredir. 1 Cinsiyet, yaf, tabiiyet, ana li · gönderilecek askeri bir heyeti btı19' 
liatnaJları 300 lira atntalan elmit- tirilmittir. Sayım ilktetrin ayında, mem • •nı, konuftuiu batka ti.anlar, durma.•ınt istemektedir. Şaret Japtil 1 d

. ş· d' 1ıa..ı~.... •-~ b k -..·anın bu dilekleri yerine getiril-'' er ır. un ıye utLI" yapı .... atat r .. leketin her yetinde ayni glinde ya· ıörünür vücut sakatlıjı. din o u.. ' _..,., 
Ş d A yecek olul'tl& bombardıman tan ..... Bulgar npurlatı acentesi Bay maya göre, çoban akir, ora a • pılıp biritllecektir. mak, yazmıırk, medeni hal (evli, feri gönderilecek ve bunlar ..ıııı:ıı• 

Baklacıyef de .enede yinrıi lira li Oaman oilu Ali denilen lııir a- Nilfuıu yazıp ıa.ymak için bü- bekir, dul, botanlıiıt), doiium Y•· re Merkezini de, yenisini de, Ce 
Yermeyi taaMıUt etmittir. BafBak damın koyun ve kuzularını otlabr- tiin insan oturan veya otunnuı ri. meslek, ean'at veya rne11ale. Hahrn toronlartiıt da ortadan 
laclyef Türldyede oturduğu için mıt- Bunun için de ayda on lira muhtemel olan y.,ler 6nceden nu- Okur ~ her tahıı sayım m..- süpürecek. fi 
hu para11 ıeYe, ıeve verecefini alıtmıt• Son samanlarda mal sa .. maralanacaktır. Bu ıuretle numa- murıu~· vuifeainl kabule nıec • Bundan yedi yib otu bet 11t 

"' •• ce de Cengiz Han ile elçileri ta• söylemittir. bibi ııobt.mn paruuıı vermemege ralanan yerl•nlen herlıirl en çok burdur. Umumi bayatın Ye inıli • dille konuşur, bir ııehre aidip 
0 

~ 
TELGRAFI KiM Ç!KMIŞ7 bqlamq. Bu yüzden bir hayli çe· (200) nüfmu ha•i (sayım mınta.. batın bo•ulm...,.ıt içiu mahdut ba rin kapısına bir ok atar ve banDY 

kitmiıler.. katarı) te9kil edilerek her mmta • zı itlerin meıuuplan bu mükelle • büyük Hanın \ötün dilekleri 7erf11 Müllürdar .ade BeY. Ntıtlllill 
hata kOnınm&ii ltİnd 300,000 lir• 
verdili Jıaıa.riala d6ftü olnMl4ı .. 
lmı dün yumıftık. V •rilea yeni 
mal6mata f6n, AllktiaJA Bay 
Nurinln imnaı talclit edllet'.lı bir 
telaraf ~kilmlt ••bu telrrafta i· 

ld ,.Uz bin lnnm ••ll«efl lril • 
dtrilmitllr. 

Bay Nuri dtin demiftir ki: 

- "Bu telrrafı kimin çektilinin 
anlaıılma.ı l~iıt tetebtriisatta bu
'1ıdum. Bunu yaJjan her halde ya· 
landa btılunacaktrr. Dtıydufairna 
tire Hava Kurumu da bu telırafı 
~en hakkında takibat yapmalcta 
lir.,, 

IUZU>E 
RIH1 Ş, ~A.A.) - lll•ylalc or • 

ıaan chrektörü vt iıyarları birer 
ayLklannı ha va kutwbuna verme. 
ti karwl•ttırmııl-.ltt. 

Onnancılu, diler arkadqlatı-
11n da lcıatılması siıntile orman • 
ular Mltna bir ucak .ımmumı ta• 

,_, Bakanhima bildirmitlerdir. 

BtL!ClkTE 
Bilecik, 5 (A.A.) - Buıün il· 

bayın bafbnlılmda yapılan top • 
lantıdan sonra Lir hava teh1ikeai
ni hilen üyeler kaydına hqlan • 
mıftır. Bu büyük yurt itini daha 
kapsal bir bale koymak için köy • 
li!zii bir araya ıetirerek hava teh
likeli hakkında konferular veri • 
lecek ve halk bu tehlikelerin öne
IDİne kartı seferber edilecektir. 

MERSJNDE 

Met1ha, 5 (A..A.) - Ha•a lnı
naancla dUn akp.m llbaJm 'bat • 
lianlıimcla ilcinct bir toplanb ya • 
pdmg .,. haZ11')&11&11 prapam u.. 
riDde haT& tehliblini bilenleri 
kayıt için sıkı salıtmdara ha!lua
DUflll'· Buıtıa ,..-ti lratatında par
tl j6Mtian bnaha toplamWc yapı
lacak P"'P ........... 79-Fm itle • 
rini apJ&yacalm. Şimdiden bir 
çok kimseler üye kaydolunmuı • 
1"1'dır. 

ŞEKER KAÇAKÇILICI -
Ralpri1taaclan -..uaalr hir • • 
rette teker lcaıcalmcılılı ,apmaktan 
~ XaraWrir Te arbdql.mm 
dmufmalarma dün tekidnci lbti • 
.. llaberinde dnam ecllbniftlr. 
!-nalan utkiki için durutma hat
b sh 1nra1almıfbt. 

rul1r. ·~ .. 6otana ,,,,,.,,_ _,, A..-,..,., 6araıla Sip;ıAi 
OcMlanna ,,..,._ lıotal""""'f, 
tlanelı. Aiınal.. rofuttl•...,. 
Tlr1ı atlı lelırar liin~a 1'JYflıyar. 
llıınun milJlaini 6İ2, zcd• 5Mar
ycıı lvıltınnlan allfllflJı. 

S. G-ln 

D~tken haatalanan ~oban, ha.. kaya bir aayım memuru tayin olu. fiyetten istisna edilmiıtir. getirilmezse harbin lmpacafmı an1'' 
ta .... ,_.., lyil-it, tekrar A- nacaktır. Sayım ıünü, sayınım hitamına tırlardı. .ı 
linia yanmda çobanlık etmif. Fa. Her sayım meuru, sayım ıünü kadar vaz"ıfeıi olanlardan baıka Bugün Cengiz Hanın toronlan / 
'-- 1 b dukları söylenen ibsanlara kart' -t, ıene paraaım a &mayınca, u sabahleyin i .. baılıyarak mınta • kimoe ninden çdınııyacaktır. ayni dil kullanılıyor. 
durum caııma tıkdemit YI parur• kaamdüi binalarda bulunan nü - Sayım ılinU bir ııün erte! :rol• llefki yarın Japon askerleri 1ı11 il nı zorla almayı taıarlamıf. Çare ruıu sayıp defterine birer birer 

1 
,_ lard kelere dogvru yürür ve onu battill.,. 

çıkmıt olan tren erıe vapur an olarak da bula bula Alinin iki lıu- yazacaktır. Sayım defterinin Ler maada nakil vasıtaları iılemiye • şa işkal ederler. ...ıı 
zusunu Ve üç koyununu alıp aatür- bir yapraiı bir nüfusa taıhıis edil- Monfoll8tan zengin ~tlaklatbr 
meii bulmut! • mıt· , yani ferdi bülten esası kabul eektir. riie,har olan bir illkedfr. B._r•da P' 

Bunları alıp götürmilf, ır r· edı'lmı"tfır. ayım n _.. r- , .. JU J• 
b A S et:-ıer"ın"ın mufa11a • tlaon kovnnlann ""'nleri dla-111• ". 

• d lan laaftifi 115 - 2 aelM ıürecek • iyi yünleri arasında sayılır. Bu ot D&YGda aatmıf. Ali, J&n armaya Sayımda yapılacak nüfus her laklar her yıl 2 miJvon ko'll"llft •• 4' 1 k tir. Bu taanifler bize nüfusumu • , , _ ıiki-t etmif. Şakir tuba up ara- sayım mıntak••ında ıayım günü b 1 "'ğe -..·etı'ı;lr i...ıa'~. Nasılsa oradan talısan hazır i:ıunan lmaıılardır. zun Y•t te,ekküllerini, inkitafın. vanBu~d:=l,qk. bu İaratıum ıtP 
kacınıt· Nihayet arana arana son Bulunmayanlar yazdmıyacaktır. daki kuvveti ve kabiliyeti, okur altına altnliUm bUtün ÇIA ptyagJaıt' 
cün1erde izine ayak baıdmıf, Şa• Sayımın nüfus kütükletl ve ta· yazar nisbetini, okuma çağındaki nın Japonyaya açılmasını sağla•• 

1 d d. · ·ı t 1-~~ıatının Onun i,.in Japonv.nın Mongollf' kir lldnci defa olarak yaka anmıf. tr hu".....ıvet '-a--'lan·ıe allkaar •ok • çocuk a e ını, •• e eıe~Au '.\' JU. ~ 
ı vı,, a :r•.. " 1 • tan içlerinde nüfuzunu ilerletmek""' Dün akpm üzeri adliyeye ae· tur. Sadece nilfuıun adedini ve kuvvet ve niıbetini, faa ve gayrı saitamlamak yolunda büyük hart' 

tirilen çoban Şakirle hakkındaki vaııflarmı tesblt etmek 1*-1flİle faal nüfuı mikdannı, malaliyet1e- kete sff9• lhtn.tJe muhtemeldlı'• 
tahlcikat doayuı, müddeiumumi :rapdmaktadtr. rin nev'i Ye derecelerini, metteki 8. lii. Dotru!,. 
Şefik tarafmdan ıözden ıeçiril • Sayımda her ferd hakında top- inkisam vaziyetini gö&tere~ektir. ~ 
m~~M~~~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hneye~~~ig~~d 
takibat yüriiyor. Fi Kısa isteniyor 
Het1be)İ Önündeki kaza orya ~c/ıir•--· ISTANIJlJL HALKEYINDBN: 

, yı Temsil şubemize yeniden sa~ 
Geçen senenin ıonbahannda PJ"' • k d •• } Haberleri heveeJi gençler ahnacütir. Bu ~ 

Heyi.eli açıklannda "Firuzan,, va· 8j ya JD 8 guze TUBERKULOZ CEMIY~Tl~DE Jerin Orta Okulu bltirmit ol......-
puru ile bir motör çarp1fmıt m~ b• k• l 1 k - lstanbal Tüberküloz Cemıyetı YI· lazımdır. baiı ka ... . . i d • bu 1r şe J 8 8 C8 l lın son aylık toplantısını dün saat Aranılan pttlar kendilerinde "' töre ı YJIPD _.. n 

9 
' c • ı •ı d Etıbba Odası it• 

hınan Y alon körlülerinden bir- Kamil Atatürk, Frc>lya. plljını 18,30 da ara 08 un a Junup fdbeye altnartlat4tb bayaa ... 
dü nm en salonunda yapmıştır. ra ayda (16 deh 3!) liraya kadar .:i 

çolU danlte dlitUp bolı!lmatlar- «•Znıif, ırötmlit yek ~Y•laıt b KAÇAKÇILIK - Romanya bandı- baylara (5 dett 25) llta)'ll kadar 1"' dı. Bu acıklı lcaaadan dolayı rüzel deni%i ye umsa ı o u ralı Reçelkarol vapuru yolcularından parası da nrilecektlr. 
vapurun kaptanı Hüınü ile motö- yerin liyık oldu~ • tekle ıetii'il· Davtt yoku salonundan çıkarken mu• Yazılmak istiyenlerla ilet sUA,, 
rün kaptanı Faik'nı ve ıemici Şdv· meıini iıaret ebliıttır. hafaza memurları ,u.,helentnifler "ft at <17) elen sonra Gillhane ParlP l' 
kinin durutmaJarına, lıtanbul a· BUy{ik Örıde.rimiz~ ~ itü.t· üzerini aramışlar 6 kilo )'tlnld "fe ipek ~indeki Alaykö§kü Çevirgtnliğine wl 
... a hakyerı·nde dün devam e- leri üzerine •alı muavını Be.y Ruk.. li kumq bulmqlardır. Saçla hakkın· , un; ı l:ı rr l:ıildlrflir. ıır cez . ı.. ..... k k·ı· ka " mele yapıl '""';liı;;;;;;:;;::;;:;;.;·;;;· :·;;·:;:::;:;-ı eli) • tir. neddin ile beledıye UG! an ve ı ı da lizımgelea nana maa · '" 
~ el ruımada müdafaa Bay Himit Floryamn kıaa bir n.· mıştır. 

tahidi olarakuiki kiti dinlenilecek. manda bayındır bir hale aetiril- _K_a_d_ı_n_t_e_r_z_i _ih-t-is_a_s_h_e_k ...... 
ti. Bunlar ıelmediğinden durut- meti için metaul olmıya batlamıı· 

1-tka güne bırakıldı. lardır. Florya plljlan eauen be • yerine verildi 
ma k d lediyeye reçtili için hu çallflD& Kumq ~ılıjı ya.pmaldan Karı oca ara~ın a daha kolay bir tekil almıı, plij · 

Ommiye iaminde bır ~dın ta· lann etrafındaki ıöae çirkin ıelen suçlu olarak emniyet müdürlüğü ta 
rafından kocuı Fahrettın aJey.. ı.. ___ .. ___ 1 __ ye kUlülMlerin y,rkıl. rafından yakalanan Ye SQJtanah • 

1 ak d ~ uaraaa met sulh t.kyeri kararile teTkif hine açılan yara am ava.sına ınaaına batlamnıftır. 
lstanhul birinci ceza hakyennde Plajlardan ballan daha çok is· edilen Aliı Ba.h&r irıninde 'bir ka· 
L.•-1 kad hu un yanbt1ıkla dm terzi diln ıekizinci ihtiıaı hak· uaAI IDlf, m, n tif ade edebilmesi için tten ücret-
oldutunu, bir kult lıeri olmadıfı. !erinin indirilmoti de dütiini.ilmek· yerine •erllalftir. 
nı, kocutyle banttıfmı Heri ıUr- S~lular araamcla aayri meYkuf 
mOf, daTundan vazıeçmlttir. tedir. olarak iki kaclm daha vardır. Bun-

Yaranın pek hafif o1maıı •e Firma taklitçilitinin lann k~dıia ilet old11kları 
,a 1ma hir müddet i~ıinde ka- önüne geçmek için söylenilmektedir. 
panımn ı&setllerek, bu davanın Şehrimizde bulunan iç Tecim Durutmalarına birkaç aün MD• 

tahtl ftSf9C1tle c1tlfen elanlar • Genel Direktörü Bey lamail Hak· ra bakılacaktır· 
elan old11p belirtilmit. dava düt kı buı itleri ıöıden ıeçirmekte • _ .............. 

milftlr. clir. Bu arada metru olmıyan ö · Ekonomi Bakanlıf ı müa-
Bir aparbman ıorumu nürdetm• (rekabet) meftUllnu da teıarı Pariıe gidiyor 

On J•di bin liralık bir apart· arqtmnalctadır. . Ekonomi S.kanlılJ, müttetarı 
manm hatka bafb ldmaelere •Jl'I Son brunlarcla, Türldyede, ba· &a,. Faik Kurdollu birkaç aUn• 
•Jrl tablclılt Te bu suretle JOllUZ aı kimHler firma taklltçiliii yap· kadar lıtanbula ıelecek •• J•i 
blrtaJam itler çnrlldili iddiuiJle maktadırlar. Bizdeki ticaret ve bir Türk_ Franaı• tecim anlq • 
Fikri •• Celllle iki kadm aleyhine "meni rekabet,, lmnunlarmm bu maaı yapmak üzere PariH tide • 
açılan da.aya ait dunqma, latan- ıil»i kimseleri caalandırmak hu • c:ektir. Bilindili Uzere Frama ile 
inal llçOntil cea hakyerinde dün 1111unda klfi olmadıiı ileriye ıir olan tecim anlapn•mı:nn müdde· 
ele yapıbmıtır. rülmektedir. Bunun için meıru ol· ti ıeçen Ma11110nanda bitmif ti. 

Retit •• Fuat iaiml.U.de iki mıyan rekabetin firma talditçili : Ancak iki tarafm isteği üzerine 
kitinin davacı bulunduklan bu linin önüne ıeçmek üzere yenı bu müddet bir ay daha uzaltılm11-
davada dUn müdafaa safhuı geç.. bir kanun çıkanlmuı veya ıimdi-
mittir. Yakında karar verilecek- ki mevcut lcammlara iliYeler ya· 
tir. ' pılmuı dütünülmektedir •. 

b. Bu bir ay sarfında yeni bir an · 
lqma yapılacakbr. 

su g ~ce nöbet~ı ~aaıuıl 

Samatyadaı RıdTUt Ak11ara7d&S J 
Pertev, KarqtimrUkte: Saat, ~ 
mininde: N&zım. Feaerde: ~~ 
Şehzadebqında: İbrahim Halil, 1111""_ 
taşta Slll~yman Recep, beyuıtta:; 
mil, Zeyrekte: Yargt, Ankara tad ~ 
sinde: Etref Ntttt, Bala•pıb 
Kazım, Galatada Okçu Maa cad:.:: 
de: Asri lttlbat, Beyoth111cla Jİ 
sokağındaı Galib, Mis sokailada• 
moncuyan: Kurtuluıta: Dlmitd, 1; 
sımpaşada: Yeni Turab, Haberofl 
da Yeni Türkiye. 

7 ııııuııııııııııııoı a 
Geçmiş Kuranları 

8 Haziran 1-
- Birkaç zamandanberi tehir il 

bilinde iflemekte buluıwı o~~~ 
dıa a1maeak l'tlllm beJecUye ~ 
da eJde meYeat bir tarife " ~· 
name meyeut olmadltmdaa v--- ı 
td1UGktbnypaadblnce ~ 
manetlaee bir nridat temial ~· 
• bir taUmatnamealn ta•"• " 
melde oldala mtlltalabercllr. 

- lelırlmlsd• balau -~---
Generallerlndea Kot dla IÜlll 
veri ile birlikte YıJdm lltllaal-": 
sezerkm bbadJll at tlrkalf, 
ta b&flalnıttır. Yanrl keadllllll 
tişer• atı zaptetmek lllt•'I" 
muvaffak olamamış, at bir mtıd# 
labll41tlne k09tuktan aonra 
bir hendik içine atmııtrr. Yaftf fi. 
tlttitl zamu Gtneral llmlt bil 
yormu1-
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Öz dil 
19 uncu Liste 

.... .._.sovcK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
Yazan: laltalı FERDi 

l - Tefevvuk - 'Osgelmek, Ust-

lın sıtıı siııliıi Hlf oun 
eısesııe yıııunmulndıl 

a ralk. #IWnıoik-c:!.m;!.n KU•Urt'un Romanı: 10 Yazan: A. lamel Wukut 

TefeflCJUk - '0111eım;.:~~ma.ID Doktor, kızın mevdana çıkmasi1e elin
ORNBK.LBRı d eti de.-abt • • d•• •• •• ? . ı- 1>111maaa ,.ıaız .uüca de-u en serv .n gı ~5.nı ı uşunuyor. 

• tıl, kafaca da Udolaıılarclır ki, 
harbi kazanırlar. Buruı müaeHeı ıeJdinde bir o

da WL Delk -•'•• iw'ilMle 
- Size, bilhHu taY1i7e ede • 

cıeı• - ............ Kwli· 
-llnll' sineli AHonaun 
-. .. ·ne yapafbrchlar 1 ........... .., .......... ..... •-wn. .., •••• Wd• 
.. h•tb ... plinlitti. 

1111._lll .. lirıli JWlilere 
.. .--.ıLHeplibWea: 

-lttet...lraıa•' LIJIJ8P&D 
--~..,........ 

Dit•• , • .,. pWLIUs. 
lillıll Wr iw tel w..ın içine 

.., ... lardı. 

M.bmut Reis ıeminin güverte
alne Mitin aıbdqlarm.ı topla · 
~ " tekrar danqarak laep
tinln nyini aldıktan aonra ı 

- Bir kere de hunu deneyece· 
tiz... Batka çare kalmadı. 

Diyerek Alfomu yukarıya ça· 
llttı. 

Etir llpuıyol ubiti aeviıMrek 
ıüYerte7e çıktılı ıaman, hütüa 
•••mn• reiıleri .-iraJ pımiıiae 
teplanınqlarclı. 

Malmaut Rele küçük bfeal Al· 
fona uzattı: 

- Haydi bakalım.. y.,_.ınu 
7ap ! H•pİIDİs UMI içtik •• !ier re· 
laiıais kurtulana, teni heınen 

-..11aıııeketine ,aoderecellz ! 
Alfona kollarını ııvadı.. San 

r..ır.11! ... i avucunun içine alclı: 

eiıler, Kemal Reiıin 7attıiı 
Jere döndüler. Alfont bacakla" 
rıntl- zincirleri ıüriikliyerek, 
K...ı Jleitin ptaimııa JUUD& 
doinı fiiriiyordu. 

Bütün ıemiciler, dqerli bat· 
laıwıa lnartQauı için eDerini 
1Ulcanya kaldırarak dua ediyor· 
lardı. 
•mnutReiı: 
- Mümkün ol1&yclı, Keıoal 

Re!ain kanına kan verirdbp. 
Diyerek Alfomu omuzundap 

et\wıu•• 
- HaJ4i bakıhın, pkıada ıe• 

ile kral zabiti olacaJcam.. OqeQıt 
ile kawpc•lwn 1 

Alfou, Jtemal Reitin bqNCllQ· 
da dururkea, ı•iain ~oıı -
leriaden acı bir ıea ititildi: 

- Dunuıuz •.• SU.ti ıurtma11 • 
1'1a., Alfoaa, Ktaıal Reiıi i7~ 
le\irleylp aldiirmek iıtiyor ! 

Bu au, Arfipelli esir kürekçi· 
.. .-,.ıi. ReUler birdu JllCll'di· 

1'atma kOfUibllar.. Ve M.b
._ Reiı AlfOLllllJ) iisWİDe abla· 
tt1s kolanllu ..,., ,.kala& 

- h ~·lal• .. iMiam ıe
.. neler )'111Durtlayacak ! 
X.lkıiri ..... YMUla ıetir • 

'iW.l ıırm, Ali.,. betm 
•:··illan olraut Yt tliMrİ korku4aa 
•••i• b•tiawqh~ 
All.uisiDll•ı 
cı....Hilıwda cesumı ~e .. 

:--- • llerlffa....... IUla ., .... 
...,. .-,1ea1,.,. .. 
~ lıaJgaae bir 1t,1atJa lr 

ıaMUnt...-: . 
....... S..•I Reitbı ölU.iiPii itte .. 
~ltiridt ... 8-dr 

....... laerif ıizdwı 05 ••k i· 
'hıal ReW ir* sfbirlqip 

ek lıtiyor. Gözünüzü mçı • 

-ı Reiainbi ebedinea kayhe • 
.._... •• r 
•••• R.U, Alfonaan yüaüne 

llMtaı 

- • -- teala ,.unkli bir 
_.,.. ._.,... ....... biıe 

........ ••••• JÜ. ............... 
Alfııu 

-Yalu ... YalD..O,.a.acmın 
MrWir. 8eal ..Wlre,e ...... ek 
için ortabiı kanfbnsak İlti7or. 

Diye baimfı. 

2 - Bu ifte Ahmet, Mehmede 
lsgeldL 

3 - Dapıanm istin kuvvetle
rini datıttık. 

4 - l•Wlifmlz ftrk gençlifj. 
ala J'&laız seki Miti, mı btbJtt. 
tudilr. 

Z - T•kMdiJ• etwi - OltceJ.. 
mekt 

Milkkad41m - Oueld, Oa.relea 
Kulem - öncelik. 
ORNBK.LER: 
l - Nlcin her Jtte benden in .. 

relmek lstl70nunuz. 
% - MUtebddfm arfzemde btl .. 

Gemici: diNllt• llbL - öaeeki eutmda 
- lttertenlz IJir kere deneyi· lıildlr•lilm sllll... 

niz, dedi, 1'a .inek imanı ö&clürür I - llıU.. - Uı11i 
mü,,-.. ilimden kurtarır mı? Mltd••11- Uımaa 
1 ...L. .___ı_ OBNBKLEB: fle, at ua ......... , me,dan da.. 1 Alfom teYiL-: ılrlnce a-·· - Atrııaıs, her te1d• u11i as.. -7• .... ndır. 

cumla twttula (lan ı~) tine · 2 ._ Ekonollll Bakanbfına yeni 
tini ,.ere 1'ırakb •• Meı'mn hayvan bir Alınan 'QZlllanı ge1mlftlr, 
ldlçGcGk kanatlarını c-ynatarak 4 - llrılıteUI - TtirHL 
uçmak lıtedt •. Fakat, açamadı. OIW.X.ı 

Kiirelrci yere Mdtb: Gbiia tUrli haberleri arasında 
- GöriiJOIWllUZ ya, litaekten en cllkkat deferl, Jtalya _ Habef 

o itile korkuyor, anlapıazbtı hakkındaki •• bra· 
Mır. 

Ve tiatli • ..._. igiM ala- f - MiW...,. - AJM. 
rak Mahmut Rem anıWanna DBN•B: 
kapanclıı '*A•• Wr •Mwü •~ u . 

- l>eD•ai kola1dıı .. Alfoıa· IU. ..at.ar llMtftıırlU •• •wh· 
tun OlllelİM • ii k -•- •-·- teJJte clW c.M Jlofa ıUmi - Be. 

• • 11111 oy..,.., ......- kl4en bir Alim1' uıqj' 4eiil l,1nk 
ıın .• Y ıran dört .ut .. ııra öhıaeı· ve tilrlü bDgiler qha ço)[ h~§I' gi 
se, ben keodi elbnlo kttııdi Wa · fi derdL • . 

Hı er ep 

- DentyelQa .• h btrif bize 
fenalık J.•p•ek. 

Di7erek, kürekçir•: , 
- Haydi, clunu,, Şu tbaoli Al· 

foDtUD eme1ine yapıfbr. 
Dediler •• 0..-iıae 7ÜJ'Üdüler •• ve 

Alfonsun kollarından ıakaladı • 
lar. 

K& 9çl, aftCtmda t.ttuta al· 
neli AH--. em•I• yaplfbr · 
••• ...... ._ ..... u. 

Ve Alfomı 

-- .Alpls.. ..... - htfJor
... 1 

Oi,. ~ JeN ~. 
4ı. 

Mahmut Reit. MiJik ...w.iaiıı 
INlt9ada ~ iN OJPdan çok ... ~ 

s.., w;...kfjd, mi, 1DAa Alf..
ıa mı? bunu anlunak pla7 bir it 
dellldl. 

Reisler: 
- Yarma bdar hekliyer-.. 
Diyerek dalılmıtlardı. 

l - BaDflll- Do1ay 
2-IJallfi-Tlre 
Onwlckr: 1 - hta11fJllll 4o)ayı. 

nın orwı•IMI ~ ••ı.akta.,. 
J - J)e9fnWJan ,._,._. (Nla 

reai), 1iı'' &rıaltri tarıı-.. .-z. 
laUı. 

3 - Wlt -1- Çeın't 
2-Çeva 

ORNBKLER: l - EvinıiJ, geç 
nkte kadar, )'l.•rm teh.1ikesinin 
, ............ alrhlJOl'H. 

e - Allbn •••et ~eeln
de aöylendifine .... 

' - Uzer. - Deprem 
OlfN~IC: h kıt 'l'lt1dye mk mk 

,,, .... ftMUl'rd ..... 

1 - ..,.,., - -ıat, lmtaa 
OIW•llU•ı 1-.. Huamm 

ltot Tilik ........ Ue ..... .., ..,..-* Nl• •1•11•1 icin I*- ,....., 
lMıllııe seldJ. 

2 - insan böyle bir hareıkeıte 
bulwıma.k ,iıln nasıl bir kıstam i
çinde kalmalı? 

NOT: 
~ ollndmlecflı ff1%1 • 

,,,,.. 6u ... d.,,,. ~ " ....... ,,, rioı..,.. 

... ................. , ...... Dllk 

w, ,..-=•' ... ...... -
Ülılilll· .. ••...._Mekiım._· ...... , ......... ... 
Km itilir, Wd .... telpaf ft 
telefon hi'Wr'W aJDi ••••• 
a1nn•1111111• 

Nesir, eliai •lr ıP ,,. .., .... w....,..,., ......... _ .. ..,. .................... ... 
Dıldr, •-• -•' ,,. Wr 111 • 
11t _, ... Tdmtı ..-•nm Wr 
ıurette devam ediyordu. Nillayel 
........ Nuir, kiiMh ..... o ... 
rindeki pad.an ebdeı 

"Binnaz verenulir; fakat ıe • 
niıa uealünle tedaYi edilecek de • 
recep ..... .,.,br. Onun uni7e • 
tiıae hlkim oıa,..ıa çalıı; .W.a 
ilk pQiinden maueYI laıYve.tin• 
yiibeltme7e ı.a,ta.,, 

Maki~7e 'bir k1jıt daha koy . 
du. Yine münileye \ir feyler IÖJ· 
ledi. Tıkıib bafladı. Kipt iizerin
de bu "zler püldü: 

"Bimaaz dokuz aJ,danberi ( ••• ) 
haetuetindı 1abyor. Yum abalı 
oradan çıkara~p., polis 111ii.tü • 
rüne iltica e~ejipa. Cemil, o • 
DP iiledeıa iki ... t e"el buraya 
ıetirecektir .,, 

Oçiindi bir lciirt koydu. Aldı· 
i• cevap b11 icli: 

"H•11r, ıQııdilik bir ıe;r söyle· 
. s.,. y .... ... 

~aııı gelince, haber vereceiim.,, 
Bir "Hüg,, makinesine benıjyen 

bu i.letiıı 1•ıdıjı bu üç k1jJtta da 
Hacı Y.,., Ap imıaaı Vlal'dı. 
Doktor, klfıtlan aldı; kütüphane 
1olmau açı.rak elektrip 8iinc1ürdii, 
oclulJla Jİrdj, JObı P_padı; D • 
iıtlan Biunaz,. ait dotr-ya koy • 
du. Sonra yazı ,,. .. tJDIR Jrarıı • 
..ada duvar• udmıt duran airan· 
diımaıı ı.blonu.n örtiiltinü indirdi . 

Erteıi ıüıaii ôileclen iki ... ı 
ovvot battanenin bpıımda polu 
m~iirinÜD e>tomobiJj dwdu. g.. 
pıcı hemen kOf&l'ak otomobilbı ka. 
puun açtı, 

· - 11J11111JQU, 41okt9r utıilini · 
ıo iati.ur ecli1•· Dedi. 

Müdür, kapıcmm yüzüe ı.k· 
h. lur&J• tiaadi pl.-"CW dokto
ru bilmif olm••1U pttı. B11Du 
ilacı Y..., Ajgaa ı..bor Yel'lllİf 
oWsajamu kabul dlitı; fabl oelar 
odada ~ kiıi idilor, Kemtitmi 
aizli11m ba adam nanl haber al . 
•lf oWHllrtll 7 
Kıa- ..U. •Miirt ile,_. 

daki kızı içeriye aldıktan aonra, 

Alf9n,u ba~ ye kol -
!arından iyice ballıyarü kıç am· 
bara atblu: AıJlpeOi 1direkçi de 
bacağından zincirlenorek batka 
bir ambara atııı.ıfb. 

kulil>eı~i .. fonla tlokt .. 
Fnmakoloğlar koqrai ha._v....,ki.ı.afirWlpyi ... 

Ert.ı::ıi ıüne Jmdar ))bibirleriy. 
le konupnam•lvı için, ıemicile
re ticldeıli Qairler Terildi. 

N,.,.. l'rd l'arm1* ,,.,,,,, 6iP· çerak büyük wdiftlM ,.Wikleri """*"' 'Wl9, Nesir feP bb' çehre ile 
BiıtiiDa ,._,ık u.,ı.ı ıt/a/J3S kendilerini brtıladı: 

"' ........ Jiıttl U,.1111 ... ı 22,30 da İttanl>al h.ıkevinte ioplanaeak ve •· - Oh, oh! ... Na.,.t tetrif eı. 
pir.._ yazdı ruznamedekl maddeler tiniz. 1-.u t.l,le atiBlera Mk ~ 
atrlflleceltlr. c,.eteıl•ldn selmel'9 letffler ... , 

• kim21ıia ........ , jtjnemp ri-
ca ebııelr için .......... pldm: 

- Ya, a,le mi? Fakat lliçia a
plda ......, .. , Rica ........ 

tw-.z. 
Wss s ... 11111 Rı•ı itu'e-

.. ,, dnN .. rısa ebriu. 
Dı'ıt r Wır tavala W'llu: 

- H11lı s rı 1 1 llı•••i· ....... , 
Sa ...... titrek Wr .... 

.. Clft'llP __., 

- Binnaz. 
Polis mMir6 ilhe ettr. 

- Hut•mz kimsesizdir, dedim. 
a.ı.u IM6'ıllt w ııWa:lqmız 
tiokter Si18f AD Şefilt ilaliiriil · 
9Ült •ir f.11 ..,... da •=Ni ye • , ....... 
- v.ı.. ... , •iitnırif olcleam. 

Niein iWirilmit. 
-sı•llliW•irm~. 
- ile ,...k, .. pzıkt - •• • •iM, ne remli Mr ifa• 

del a. kMar udsiı kıs, ad.,-

la ·=• ........... duıG)OI' ela. ........ , ...w Wr ,.1-aa,a • .,. 
......... tiM, ld .. ,., ... Be ıe. 
...... WLHrl,ur. Yoka mü • 

.......... .w.n --- •iil 
_,., ICma a197dana çılmuf ol-
-.ne bl,ük bir .-.etin effndeıı 
çıbcalmı mı diifünürordu.? 

CeiııdHn dütündüpnG ılren ...... ,..,,.,... .. ~ 
Ha~ 1-pm .aıtıyarak dedi ki: 

-Tanlye ~iliniz, bahuauı 
bir meelektt.f Jmı olduiwıu ha .. 
ber Yerditlntz Bbinu, bQSi1n, bi· 
:dm o uls bir misafu'İlnizdir. Bn
ıumı bir mllane delil, kendi e • 
Yi ıibl tellWd etmeaiıü rica ed~ 
rim. Hepbatzl eınirlerine ima.ele 
batacaktır. 

Polil miiclürü ıülümte4ii. On 
seneclenberi kim ... iz kalDVf, ele • 
dili p'bi, btıt Mile iPJıcle niha7et• 
alz qtqaplv çekmiı, ö)ibpijn iti • 
tine baı11111, 1aer ümiııen, her bi • 
mayeden ...ı. .... blaut olao Bin
GQ, dobwun h sizleri üzerine 
ne di7ec:epni ..,ırctı. Onca Nezir 
çok nazik, ~ tedtiyeti bir adam· 
alı. Ne kadar Jiiktek bir kabul ıöı~ 
terdi. H.ahıki öteki hestanecJe bit 
köteye ablmıf, her sün ölüp öl • 
medijbıe J.,elnluı lüıumııız bir 
UDIUI' defil JDiydi? Şimdi, mer .. 
hum bir mealekdqmın hatırauna 
hiinut et•11illi 1M1en ldr dekto
,_ ,..-azis ltir miaafir ...,_ 
..,.. .. u ... -. ........ 
di: 
-Teııldsir ..... D..u. 

iLK ADlllLAlt 
Doketr clnam etti: 

- Şim .. ".la ........ biraz 
TUi7ttiniıi koaUf"lua. DeaaiD 
hatta~ ti1lii1orJe.rslL 

BIDDN ctY1P •ri: 
- ket, 

M..,_ut Reis, 'bu vazi7et kar· 
tsımda trteal süne lıadar beki~ 
mekten batka bir fe1 JaPJIDqcb. 

Bakalım, ~fonı hu aiaeıkle ••· 
~p butal&DM"ü ...,c1ı1 <Ar•,,.,., 

rild-..U. P.tlea .... , ....... e,epl~ 
•·••~ eeklerini &tektenm dalla eneloe .. ----~-_..<._A_rlrJ_• __ •..:.""::..;..'-
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•uetlrte ~k t.iertl Mr ~ p. 
Wen, lUıbeYe Mtihlna .... 1118 .. 

fi AJJ,. MI••• •7 11a71f7e 
candan al'Zl§Ukran olaaur. 

ı - IW. .. , • ....,..,,.. ..... ._ ltildltial ulam· ... Pabt 
19118J Yt ""1 JUn laeJ'eıfaJlı jb~ • • AT-• ya.. 
ı - l' eni idare hentl ~bnesl. ~· •·kı iman kim ~duima •a bi,. 
3 - Nizamnp1fJ11n 11QJD giril• lıyor mu,dat Nesilİll JÜIÜlle ~ 
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8
• . . L- • • zaman doktonin Yut,etlni Mraa 
''"!''~ '"''!~'.'• . . ~özd• ~ ~ takor 

Hepımız hırımız ıçın diın etti: 

lnıiliz el~st 
~Terk - lqiijz 79. 

al ticaret a8'a .. aıı ijpglallt!Jk • 
lan ..... ,._be aelea lnıWa 
elp8' llr Pwai Loren •e reflkuı 
....... Londraya altlaitltralir. 
Oç laafta lradar kaı.w.rt1 ... !ki· 
ilk lıechn atafesi blcmel Vudı da 
mezuniyet almlfbr. 
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jÇumra belediye ve 
parti başkanı 

Kaza işleri hakkında 

Hava tehlikesine karşı 
lzmirde büyük toplantı 

Manyas panayırında 
nel~r gQ(düm ? 

izahat veriyor -
Konyanın Çumra ilçui beledi. { 

ye ve C. H. Parti BQ§kanı Rakım l 
Çumra bir yazıcımıza tunları ıöy-
lemiıtir : 

"- Çumra kaza merkezi istu- 1 

yonda kurulmuttur. Reımi bina· 
lar tamamen yapılmıttır. Kaza 
merkezinde ıulama idaresinin hu
susi merkezi de vardır. Kazanın 

yeni merkezinin inkitafı için çok 
muhacıra ihtiyacımız vardır. Mu
hacırlann iıkin edileceği mıntaka 

tamamen ıulama idaresinin çalıı· 
ma sahası içindedir. Sulama teai· 

lWlllf)fltl 'lltilUye Jttutlüiif, jttılildmrti Jiontldam, Gönen 'ianClarmQ satı beı yüz bin dönüm araziyi ıu-
llOmııtanı, Utintak hakimi ve •enel muhabirimiz lamak için yapılmııtır. Bugün 160 

bin dönümden fazla sulanmamak-1 
Manyu, (Özel) - Otedenbe-ı rının ıölıeleri altında insanın yü- tadır. Bu saha bottur. Ziraat Ba· 

ri t&hretini ifittiiim Manyas pana· züne sülüyordu. Oradaki büyük kanlığı Benehri gölünde ıal&..lıC\
yırma yetif91ek üzere Bandmna yetil maıanın etrafına maroken ta batlamıttır. Hat ıüzergahında 
vapariyle akpm saat 9 da Galata kanape ile koltuklar ve sandalya. olan bu mıntakada muhacır iıkan 
nlıtmwldan aynldım. Güzel bir lar konmuttu, bir tarafında jan- k ı d edilebilir. Dahiliye Ba an ığı te-
liava ve sakin bir denizde, tu mev- arma kumandanlığına mahıuı tebbüslerimizi iyi kartılamıttır. 
aimlerde aeyahatin zevkine doyum daire ile telefon ıantralı yerleıti- • h k,, I 
olmuyor. Sabahleyin Bandırma rilmitti. . Cemlıkte park ve eg e 
rlhtımma çıkbğım zaman ortalık. Panayır yerinde büyük bir ka- Gemlikte parkın önünde deniz 
ta büyük bir tenhalık vardı. Her labahk vardır. Her taraf insanlar kenarında Cumuriyet alanına ya
tarafta dükkinlar kapanmıf, he . uabalar ve hayvanlarla dolmut· kın bir yerde bir heykel kunılma· 
niiz sokaklara kimse çıkmamııtı. tur. Burası adeti büyücek bir ıe· ıı kararlattırılmıftı. Bu heykelin 
ilk önce kendimi toparlıyamadım. hir halini ahmıtır. Her cinı eı:va yapılması için ıon günlerde çalıf· 
Fakat, ıonra yeni tatil kanununun u.tan dükkanlarla gazinolar, çal- mala batlanmıfbr. Bu it için lı
t:tbik olunduğunu hatırladım.. rıcılar, dondurmacılar ,sazlı kah- tanbuldan Güzel San'atlar Akade· 

Öğleden sonra bir kaptıkaçtı veler, tiyatrolar, canlı ve canıız miıi öfretmenlerind~n Bay Hadi 
ile yola çıktım. Hava çok ııcak- hayvanlan seyrettirenlerle atlı ka. Gemliğe çağırılarak kendisiyle 
tı. Otomobilin hızından yüzüme Tmcaya kadar akla her ne ıelirae ıörütülmüttür. 
çarpan rüz~ar, kazandan çıkan hepıi buraya toplanmqbr. Her Park deniz kenarına kadar u
'hahar gibi idi. taraf çadır ve çardaklarla dolmut- zatdacak, parka .bitiıik olan bütün 

Arazi ba~tanbaıa yeıillikler ve tur. Derinden derine ititilen uğul· binalar iıtimlik edilerek yıktmJa. 
ekinler içinde ... Rüzgar vurdukça, tulu ~ıler insanın batını döndü cak ve kasabanın 5 ıenelik baym
iki taraflarına yatan arpa ve buğ- rüyor. chrbk plinına göre bu alan düzel-
daylar mavi dalgalariyle koca o- Nahiye müdürüyle kaza jan · tilecek, ıenitletilecektir. 
vayı bir Jiir haline getiriyorlardı . darma kumandanı düzenliğin bo- Heykel iki buçuk ay zarfında 
Arpalar, sararmıt ve artık biçile- zulmamasına çalıııyorlar, yakala- bitecektir iki metre yirmi san· 
cek bir hale ıelmitti. Buğdaylar- nan yirmi kadar yankesici ve uy- tim büyüklüğünde olacaktır. Hey· 
la yulafların da dolgun baıaklari- gunauz makuleıi kimseler toplana· kelde Atatürk ayakta ve marepl 
le bqları ağırlqmıt ve bir tarafa rak geldikleri yerlere jandarmalar- üniformaıilye denize bakar bir 
yatmıtlardı. la ıürülmütlerdir. görünütte olacaktır. 

Yol kıımen fOle ve kıımen de Gece yarılarına kadar tenlikler Heykelin bitmesi 30 ağuıtos 
patikadır. Herkes arabalariyle, devam etmektedir. Gündüz yoru- gününe raslıyacaktır. O ıün açıb
lıayvanlariyle, kimi piyade, kimi lan halk, geceleri kahvehanelerle ıı olacak, ıeceai kalabalık bir ba
de atlı olarak panayıra doğru akı- tiyatro ve eğlence yerlerinde din- lo verilecektir. 
yorlar. Buraya kadar giden ıo- lenmektedirler. Halk çok temiz.=================== 
förümüz yolun çatal yerinde ıatır· dir. Dün buraya Gönen kaymakamiy. 
dı, panayır yerine yakın dereyi Buradan ıonra ayın on ikiıin • le jandarma komutanı, kaza hükii· 
ıeçtikten sonra kumlara saplandı. de Gönenin Sanköy nahiyesinde met erkinı ıelerek aktam ıeç va· 
Bir çift manda bizi çekerek aeli- de ço könemli bir panayır kurula- kit yerlerine dönmütlerdir. Pana· 
uıete çıkardı. Biraz sonra da hü- caktır. yırda hayvan abt veriti pek hara
kGmetin kurdurduğu mükellef çar. Civar vilayetlerden ve hatti Es- retlidir, piyasa yüksektir. Gittilc
dakların önünde durduk. Cephe- kitehirden bile gelenler vardır. çe de sürü sürü hayvanlar ıelmek· 
ıinde alsancaklar dalgalanan bu Bunların kimiıi z~vk için, kimiıi tedir. 

R. K. Cantürlı güzel çardak, büyük çınar ağaçla- de alıt verit için gelmektedirler. 

KadllliJl'ala ~========== 
~~-===== •o• aa ı I 

Tefrika numaraaı: 8 

riye plajın üzerine serpilmif, 
kumlara bulanmııtı. Genç adam 
pek likayt ve kibirli ıörünüyor • 
du. Kolunu gözleri üzerinden ge .. 
çirmitti. Güzel ve aert vücudü • 
nün bu dinlenme halinde, hiçbir 
teY ıörmek ve ititmek iıtemiyen 
bir ifadeai vardı. Bir saat evvel 
Bedriye ile Orhan denize girer -
ken o, ayni yerde ç.ömelmit otu -
ruyor, pneai dizlerine dayalı, 
dalgın dalpn bir piPo içiyordu. 
Sonra Bedriye ile arkadaıı onu 

Yazan: Safiye Erol 
deni;ıde ıördüler: Genit kulaç -
larla ıuyu yırtarak arkalarından 

yetitti, onları ıeçti, adalar iıtika .. 
metinde 1'ayboldu. Neden ıonra 
geri döndü, ııi yerleri iri ve çevik 
adımlarla atlayıp, Uk tenhaca 
ıördüğü yere kendini atmıttı. 
Bedriye Oıtıana sordu: 

- Bu beyi tanır mıaınız? Ken· 
disini ötede beride çok görüyo • 
rum. Maçlarda, at yanılannda 
rastlıyorum. 

Orhan, kıakıı ıülerek: 

- Evet, dedi, onu olsa olsa 
ancak at yarıılannda, futbol 
maçlarında rörürıüniiz. Her hal
de çaylarda, danıinilerde, ıine • 
malarda kendisine rastlamanız 
ihtimali yoktur. Bu çok entreıan 
bir adamdır: Avcı, balıkçı, deniz
ci, ıüvari. Nasıl yüzdüğünü biraz 
evvel gördünüz. F evkalide sport
mendir. Tabiate itıktır. insanlar
dan kaçar, bilhaaaa kadınlardan. 

Bir kadına, falin erkek kadın. 
dan kaçar demek, o erkek için a
deta reklam olur. Nitekim Bedri
ye de dirseği üzerinde biraz yan 
dönerek, hareketsiz yatan genci 
tekrar ıüzdü: 

- Yaaa .. Dedi, maamafih ya
kıtıklı adam. Kadınlar kendisini 
fena kabul etmezler zannederim. 

- Belki kadınlar ona kartı 16-
tufkir davranmağa hazırdır. Fa -

tlava tehliJieaini JW1ilama1' i. 
çin lzmirde valinin riyaıetinde 
toplanan daireler müdürleriyle te
cim ve endüstri, sağlık odalan, ba
ro, eınaf ve itçi birlikleri delege
lerinin valinin verdiği uzun iza
hatı dinledikten ıonra bütün var. 

Eğe bağlarında 
lzmir, (Özel) - Bölge tarım 

enapektörü Bay Nadir, Manisa, 
Alqehir ve civarındaki bağlarda-
ki haıere mücadelesini yoklıyarak 
lzmire döndü. 

Verdiği izahat iyidir. Manisa 
vilayetinde, bağcılık günden güne 
inkipf etmektedir. Alaıehirde 

bundan bet yıl evvel 12.000 çekir· 
deluiz ÜZÜIJl balı vardı. Bu mik-
tar ,imdi 45 bindir. Bağcmnzın 

bilgiıi, tecrübesi artmaktadır. Bu
nun neticesi olarak yetittirilen bağ 
lar muntazam ve fennidir. 

Bu havalideki haıeremüa\\.!ele-
sinden alınan netice iyidb De
kar batına her baidan 3-4 çuval 
üzüm iıtihaal edilmektedir. Mali· 
yet fiatlarının ve masrafın indiril· 
meai i~in her tedbire batvurulmak
tadır. Buna mukabil, verım 

yüksektir. Bu yıl üzüm mahsulü 
bol ve iyidir, hastalık tehlikeıi 

yoktur. Havalar timdi müsait 
gitmektedir. Haziran on betten 
Temmuz on bete kadar 30-40 mi-
limetrelik bir yağmur yağarsa is
tifade artacaktır. 

Alatehir bağcıları, bu yıl lstan
bul ve Ankaraya ilk turfanda çe
kirdeksiz üzüm yollamak fikrinde. 
dirler. Huıuıi vaıon iıtemitler 

dir. 

kat o korkarım bu nevi lutuflara 
kıymet vermiyor. 

Bedriye bir ikinci defa: 
- Y aaa .. dedi. 
- lımi ne? 
- Burhan. 
- Evli mi? 
- Bilmem. Zannetmem. 
- Meıleği? 
- Yok. Yani ıizin kasdettiği -

niz manada meılek ıahibi değil -
dir. Fenerbahçe klübünde idare 
heyetinde bulunuyor. Bütün öm -
rü balıkçılık, avcılık, ıpor ve bu 
gibi feylerle ıeçer. Evvelce çok 
aeyahat etmif diyorlar. Şimdi bu· 
ralardan ayrıldığı yok Ahbapla
rı hiribirine benzemez. Av me -
raklııı Mııırlı prensler, Kumkapı· 
lı babalık balıkçılar, c:Okeyler, ha
ra sa.fıipleri, cümleai Burhanın 
ahbabı. Bakarsınız lnıiliz sefiri 

tıklan 'Ye nUfuzlülyleıi\i husu* 
çalıımak karanm ver4ilderini dii' 
telgraf haberi olarak yazmıı~; 
muhabirimizin gönderdiği bu rr 
sim, bu toplantıdan çıkanları ıör 
teriyor. 

Kuru meyve çıkaran/af 
lzmir, (Özel) - Alivre aatsr 

ları müıtahıil aleyhine olm ..... 
ve piyasada gayri tabiililder fS' 
rablması için kuru meyva ihraçal• 
çılar birliği iki toplantı yapıdr 
7-11 numaralı üzüm fiatlarıJS' 
yüz kiloıu 13,5-22,5 lira üzeriıl' 
den tespit etmittir. ikinci toplaıt' 
tıda da incir fiatlan konutulmUI' 
tur. Aline --.ı.n, birliiba MI' 
pit ettiği miktardan a~ ftPW 
yacaktır. 

Maamafih liazı tacirlerin, 1N fi' 
atlan kabul etmekle beraber rtl#' 
tumo adı ile ecnebi alıcılara ıe-1 
satııından yüzde 10-35 tenzila' 
yaptıkları, bazılarmın da doifd' 
dan doğruya maliyet fiatmı ı::...J 
kurut krıdıkları anlqılmııtır. 

Alakadarlar bir rapor bazırlr 
yarak Bakanlığa bildirmiflerdit• 
Bu yıl, tacirlerin piyasada diled~ 
leri gibi hareketlerine imkin "I' 
rilmiyecektir. 

Samsunda belediye 
seçimi yenileniyor 
Samıun, 5 (A.A.) - Şarbayb~ 

seçimi danııtayca (turayı devlet) 
bozulduğundan yeni ıeçim için b.., 
zırlıklar baılamııtır. 

"' Siirtte yol yapılıyor - Siirt, d 
(A.A.) - Şehrin ıüzelleıtirilnır 
si için yeni yollar açılması bqlaJI" 
mııtır. 

ile denize çıkar, döniifte fal.., 
meyhanede umulmadık birieiylt 
randevüsü vardır. Şuraaı muhalı" 
kak ki, çok kibar, çok komilfo bit 
çocuk. lıter miıiniz ıizi tamıtır•" 
yım? 

Bedriye gözlerinde dalıın bit 
parıltı ile adalara baktı. Genç ~ .. 
dın son günlerde çok zayıflayıP 
süzülmüttü. Çıplak ıırtmın inci 
renkli ipek deriıi altında kemiklr 
ri beliriyor; büıbütün narini~ 
yüzünde iri kehirba gözleri d_,,, 
İri, saçları daha gür ıörünüyordıl
Bakııları değitmifti. Hayatını all
üıt edecek hadiselerin arifeaiocl' 
bulunduğunu helecan ve korku r 
çinde anlıyordu. On altı yqıod' 
iken gelin olmut, yirmi bet yatıır' 
da dul kalarak bugib)e kad" 
- dokuz ıene - ideal bir koe- " 
nın matemli hatıruiyle m~ 



Havacılığa karşı yurtda-! 
şın ödeVi ve ilgisi 

Yazan.· Eskişehir saylavı lstamat Ôzdamar 

I<ral 
• 

gın 

Borisle 14 saat konuşan Görin
Bulgaristan seyahati hakkında 

söyJenen sözler 
' 

Göring Bulgar Kralı ile lieralier 

di teıebbüıüyle yaptıfını söylüyc ' 
)ar. Diğerleri, Bulgar hükumeti 
nin daveti üzerine geldiğini iler; 
sürüyorlar. Fakat sanıldığına gÖ· 

Acı ve açık bir hakikattir ki i· 
lim ve irfan alanında ilerledikçe 
ayni hızla da savaı meydanında, 
insanlığı ve bunun gözleri kamaı· 
tıran inkatf ve umran eserlerini 
birkaç saat içinde yıkan, yok eden 
kuvvetler, yaratmalar da ilerle • 
mekte yükselmektedir. Bugün gö· 
zümüze çarpan duruta göre deni· 
lebilir ki: insanlık ve medeniye -
tin acımaz dütmanı bu yıkıcı, ya
kıcı, süpürücü, kavurucu eleman 
ve etkelere harcanan paralar, dü· 
§Ünceler, çalıtmalar, yaıadığımı:ı 
toprakların, memleketlerin ve en 
nihayet insanlığın düzenine, raha
tıa, ahlaki düıturlarına harcan· 
mıt olsaydı biz insanlar bugün 
cennet gibi bayındır, güzel yerler, 
de, saraylarda saadet içinde altın 
kaldırımlar üzerinde yaşamıt 
gezmiş olurduk. Ne çare ki duruf, 
gidiı böyle değildir, akıinedir. F e· 
nalık, tehlike, felaket, duracak 
yerde, bütün alabildiğine büyük 
bir hızla gittikçe ilerl~yor. Fazla 
yerler kaplıyor, genitJiyor. Ve ye
ni yeni hiribirinden daha korkunç 
acıklı alanlarda kendini gösteri · 

Yunanisfancla çıkan "Elelteron 
Vima,, gaz.eteıinin Salya ayları 

(muhabiri), Göring'in seyahati 
clocloyııiyle BulgariıtanJa geçen 
şayialara dair gazetesine bir mek
tup göndermİ§tir. Bu mektubun 
tı'ikkate değer yerlerini Qfağıya ko

re, Bulgaristanı Tuna anlatması· yor ...... 
na girmemeye kandırmak için bu Tarihin ilk devirlerinde yaşı • 
seyahati yapmış olacaktır. Bu an- yan ırkların ve kavimlerin biribir
latmanın teşebbüsü ltalyaya ait lerile çarpıımalarını, savaılarını, 
bulunmakta ve Sofya hükUınetine bir de yavaf yavat ilerliyerek bu • 
dayanmaktadır. Gregor Vasilof günkü durutu gözönüne getirdiği· 
ile T odor Nelkof bundan yana o- mizde fU neticeye vanyoruz: in • 
luyor, batkaları da Bulgaristanm sanlar yeryüzünde ve sonraları de· 
bu andlaımaya girmesini istiyor, nizlerde sular üzerinde ve bununla 
hatta Bulgaristanın davet edilmiı da kalmıyarak denizlerin dibinde 
olmamasından dolayı müteessir ve en nihayet göklerde havada 
bulunuyordu. ve botluktit. y~kdiierini boğmak, 

yuyoruz: 

"Prusya konseyi baıkanı Gene· 
tal Göring Sofyadan gittikten son· 
ra, resmi mahfellerle olan görü!· 
meleri hakkında birçok tafsilat 
öğrenilebilmİ§tir. Generalin geli
tinde olduğu gibi gidişinde de 
'krallığa yakııacak törenler (me
..... ;an) yapdmı§tır. Bu yolculuk, 
siyasal ve diplomatik mahfellerle 

bütün yabancı aylarlar araıında. 
hatta kamoy (efkarı umumiye) de 
birçok tefsirlere sebep olmuttur. 

Kral ile Göring'in birkaç defa o- ezmek, alclUrmek, me~l~efleri 
l k l d Av kasabaları bayındır şehırlerı, iil .. an onutma arın a rupanın u-
luslararası durumunun, Maretal keleri yalmı~k, Y.ıkmak bütün var-

p ·1 d k. · ..... ·· d lıkları boğucu gazlarla bir kaç sa· 
ı au s ının o umun en sonra o· . . 

lan Avrupa siyasasının ve Fran- at içınde boğmak ıçin var kuvveti· 
Hali. da olmaktadır. 

Generalin Sofyada bulunduğu 
müddetçe kralın özel (husuıi) mi
ıafiri olması f iddetle tefsir edili-

Bunlar memleketin siyasal takım
lardan hiçbirisine girmeıini iste· 
ıtıiyorlar. Bu sebeple Prusya kon-

yor.inanılmaya deier haberlere gö 
re Göring kralla on rlört saat gö
rüımüttür. Son konufmuı ak,am 
•aat ıekizde baılamıt, gece üçe 
kadar sürmüıtür. Kamoy, kralın: 

sız - Sovyet andlaşması üzerine 

hasıl olan vaziyetin neticelerinin 
ve Almanyanın bütün muahedele
ri yeniden ıözden ıeçirmek dile

aeyi batkanı muvaffak olamamıt· 
ğinin tetkik edildi fi söyleniyor. 

tır denebilir. 

Prens Siril ve generaUerle beraber 
Generali Bojürist tayyare meyda-

nma kadar götürdüğünü ve orada 
kendisine Bulgar piyadesi ve tay
Yarecileri tarafından krallığa ya. 

kıtır ihtiramlar yapıldığmı da gör
nıüıtür. 

Generalın Bulgaristana J;u yol
da gelmesi birçok yorumlara yol
açmıştır. Bazıları, bu geliıi ken-

Göring'in Yunanistana savat ge· 
reçe (malzeme) leri satmak tekli· 

finde bulunduğunu da söyliyenler 
\'ardır. 

Bununla J;eraber iyi haMr alan 
mahfeller, Bulgariıtanm Alman
lann gütmesiyle yeni maceralara 
atılmak iıtemediğini ve bu ziyare

te ait tafıilita kartı kayıtsız kal
dığını .c;ylemektedir. Gene bu 
mahfellere bakılıraa, Bulgaristan 
kendisini ihtiyatlı ıöıtermit, Gö
ringin vazif eıi resmi mahf ellerin 
mümanaabna tesadüf etmittir. 

}•fanııttı. Şimdi artık gençlik ve insan, gülünç insan demekti. Bed· 
kadınlık duyğuları bu ağır uyku- riye, zamanın bu acı cilvelerine 
Yu silkerek bq kaldırmıı, kendi isyan ediyor, kendi nefsi için bü • 
'1Ukümlerini, kendi haklarını da- yük ve klasik bir muhabbet özlü· 
va ediyorlardı. Necdet hoıuna gi- yordu. - Orhana döndü. Gözleri 
lil·ordu. ilk zamanları bu hisle Orhandan yabancı adama gitti; o 
nıücadele etmiı, kendinden genç şimdi sırtını rünete vermiş, batı 
bir çocuğa bağlanmak ittememiş- çapraz kavufturulmut kollan ü • 
ti. Bugün yumuıanııt vaziyette i - zerine dayalı, yatıyordu. 
di. Necdetin kıymet ve cazibesine -Tanıtmak? Bilmem ki .. Ken· 
llıkayt değildi. Üstelik Necdet dini beğenmit bir adama benziyor. 
tarafından ıiddetle seviliyordu. Biraz da vahşi gibi. 
Şiddetle sevilmek!.. Bu saadet - Evveli: Burhan kati'yyen 
te.nanımızda kaç kadına müyes- kendini beğenmit değildir. Sonra 
•er oluyor? Hayatın çıplak acılığı vahşi de değildir. Çok terbiyeli 
•nsanlan yıldırmıı, mücadele his- çocuktur. Fakat fazla reklam yap· 
sinden gayri ne varsa kırmıt ge · mayım. Ben aptallık ediyonım. 
çirıniıti. Muhakkak ki onunla tanıtırsanız 

Artık hakiki gençlik, hakiki biz, hepimiz, dehtetli gözünüzden 
~k Yoktu. Olsa bile kimse bunu ı düteceğiz. Bu hususta benim ke • 
it' ırafa cesaret edemezdi. Atk. .. hanetime diyecek yoktur. Hangi 
'1ı.m. mevzuu olmuttu. Ha11aı 1 erkek hanti kadmın botuna ıi ·-

Hitlerin bayrağının . harbiye 

ve münakalat bakanlıkları binala-
rı üzerine çekilmiı olması da tid

detle tefsir ediliyor ve bu ziyaret 
reımi olmadığı için bunun yapıl· 
ması doğru olmadığı söyleniyor. 

Göring kendi görütünü anlat • 
mak ve siyasal programını aytıf -

mak (münakaıa etmek) için Bük -
reıe gitmek istemiıse de muvafık 

cevap almıyarak yolunu değittir • 
mit olduğu da bu arada aöyleni -
yor. 

der, bunu önceden ketfetmekte 
hiç yanllmamııımdır. 

- Öyle iıe beni Burhan Beyle 
tanıflırın. Fakat mademki 'kehanet 
iddianız var, söyleyin, siz kendiniz 
nasıl bir kadının hoşuna gideni • 
niz? 

Orhan, avuçladığı kumları par
makları arasından 11zdırarak ye -
re baktı. 

- Her halde sizin hotunuza 
g~tmem. Fakat ben fakiri beğenen 
alçak gönüllü kadınlar da bulu • 
nabilir. 

Bedriye, biliyorum, demek is -
tedi. Orlhanın bir Mısırlı sevgilisi 
vardı. Zengin bir kadındı. Yine 
kadının ihtiyatsızlığı yüzünden bu 
münasebet Kadıköyde dillere düı· 
müttü. Bedriye Orhana bu mev · 
zu etrafında takılmak isterken ya· 
nıbqlarma bir ıruP. ıahudi kızı 

le uğraşıyor, gece gündüz yürüyor, ı 
dakika kaybetmiyerek ilerliyor 
durmuyor. Bu karabeli zırhlı u • 
çak tehlikesinin karşısında elleri -
mizi bağlamıyarak kendimizi ko -
rumak çarelerini, arıyarak gelecek 
herhangi bir hücumu, tehlikeyi 
başımızdan atmak için ne yapma 
mız lazım.geldiğini düşünmek la -
zrmgelen vasıtaları elde etmek i · 
çin ·çalışmak, koımak her yurtta • 
şa en özlü bir ödevdir (vazifedir.) 
Dünyanın her tarafında bütün 

uluslar hava kuvvetleri,uçaklar ve 
boğucu gazlar teıkilatı etı-afında 
taarruza ve müdafaaya geçmek 
için bütün varlıkları ile dakika 
kaybetmeden hummalı bir faC\li · 
yetle çalışır uğraşırken bizim de 
bu cehennemi hazırlıklara karşı 
lakayit kalmıyarak davranmamız 
elzemdir. Bu uğurda gece gündüz 
çalıtmazsak doğrudan doğruya 
varlığımıza, hayatımıza suikast i· 
çin, milli ve vatani ödevlerimizi 
yapma!lllf oluruz. Türk ulusu, 
Türk yurttaıı binlerce yıldanberi 
bütün savat alanlarında, o devir • 
lerin varlığı içinde, kendini koru • 
mak için ve bütün manasiyle hür 
ve şerefli yaşamak için cengaver 
}iğini, celadetini, kahramanlığını 
fedakarlığını göstermiştir. Yur· 

dun kendini çağıran Y.~rdım sesine 
hemen heyecana gelerek kot-rı:ıuş, 
durmanııt çalrımış ve her şeyde 
tertemiz bir alınla galip çıkmt~tır. 
işte bizler, o yüksek duygulu kah· 
raman ırkın ve neslin çocukları • 
yız. Damarlarımızda gezen, dclar 
fan kan lekesiz halis Türk kam • 
dsr. Ve buna aiivenerek •öiü• •e· 
rerek iman ederiz ki: Bugünkü 
hava kuvvetleri alanında hava 
tehlikesi karıısında, yüce başımız 
Büyük Önderimiz Kamil Atatürk 
Cümur hükumetinin değerli ve 
kıymetli sevgili Baıbakam Gene· 
ral ismet lnönünün çaldığı tehli · 
ke borazanına doğru eli kolu tu • 
tan, ayağı, aklı durmıyan, yürü · 
yen, cebinde az da olsun parası 

olan her Türk yurttaıı büyük ilgi 
göstererek ditinden tırnağından 
kesebildiği yardımı memleketin 
ve kendi selameti için esirgemiye· 
cek güle güle, seve ıeve verecek· 
tir. 

Vakit geçmeden hemen vermeli 
bu iıin ehemmiyetini henüz kav 
rayamıyan yurttaı varsa kendile
rine anlatmalıyız. Hava kuvvetleri 
Kurumu teşkilatı öyle kuvvelendi· 
rilmiş olsun ki herhangi bir sava§ 
çanı çalındığı vakit göğsümüzü 
gererek karşı çıkalım. 

oturdu, hepbir ağızdan tarkı söy· 
lemeğe batladılar: 

Hatırı sayılır bir yaygara yap
tılar. Orlıen, lahavle! tarzmda ba· 
ıını salhyarak, öp babanın elini, 
dedi. Bir müddet ıabırla bekledi
lerse de, kızlar, ayni şarkıyı çığ -
lık çığlığa eınek tiveleri ile tek • 
rar tekrar çağırıyorlardı. Orhan 
nihayet ıusun be! Diye seslendi. 
Bu sefer inatlarına abajor tarkı -
sını uzattılar. Oğlan yerinden fır. 
ladı, Bedriyeyi ka1dırdı. Beri ta -
rafta Burhan bey de uykuda baakı
na uğramıf biri gibi, ayakta du -
ruyor, kaçacak yer arayordu. Or
han bir bahane ile Burhanın yanı
~ sokuldu, selimlaı\1, Sonra ce
surane bir emrivaki yaparak ar -
kadatı Bedriyeye takdim etti. 
Burhan kat'iyyen hanımlarla ta -
nıtmak iıtemezdi. Bu defa gafil 
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Bir kız 
erkek oldu 

.... (Üstyanı 1. sayıfada) 

kek olduğunun söyeJnmesi üzeri
ne buraya ameliyat için getirdiği
ni söylemiştir. Hastanede Cemile 

muayene edilmif, ameliyat yapı

lırsa erkek olacağı anlaıılmıf, bu

nun üzerine kendisine yatmak i

çin sıra beklenmesi söylenmittir. 

On beş gün kadar sıra bekle

dikten sonra Cemile, on gün evvel 

hastanede dört numaralı koğufa 

yatırılmı§, evvelki gün de Bay Av
ni tarafından ameliyat edilmittir. 

Bu ameliyat neticesinde Cemi· 
le erkek olmuttur. Yalnız tam bir 
erkek olabilmesi için ikinci bir a

meliyata daha lüzum gösterilmit
tir. Şimdik yaraları kapandık

tan sonra yapılacak olan bu ame· 
liyattan sonra Cemile memleketine 
erkek olarak dönecektir. 

Cemile, erkek olduğu için ev
velce kadınlarla yattığı koiuttaıı 
kaldırılmış, bu koğuıun yanında
ki hususi bir odaya yatırılmıttır. 

Cemilin boyu uzundur. Sesi 
kalındır, bıyıkları vardır. Göğsün
de meme yoktur. Saçları belini 
geçmektedir. Elleri, ayakları kıl
iıdır. YürüyÜfÜ erkek yürüyütü
dür. Hastaneye geldiği zaman en
tari ve manto giyiyormut .. • 

Dün bir muharririmiz Cemille 
görütmüttür. Cemil demittir ki: 

- "Ben Malatyanın Şilo köyün
denim. On yedi YQfırtdayım. An
nem, ben on bq günlük iken öl
müf ... Bilmiyorum. Babam var ... 
Rençberlik yapardı. Fakat ıon za
mimlarda boftayJı, Kii~ülııenberi 
entari ile geziyordum. Köyde hep 
kızlarla oynar, eğlenirdim .. Sene
lerce erkek olduğumu bilmiyor· 
dum. Babam bundan birkaç ıene 

evvel beni Malatyada doktorlara 
göstermif, o zaman benim ameli· 
yatla erkek olcağımı babama söy
lemiıler, yalnız on yedi YClf•na ı• 

lince bu ameliyatı yaptır, demif • 
ler. Nihayet son zamanda rene 
Malatyaya gittik. 'Ameliyat, ele
yince, babam beni aldı, buraya ıe· 
tireli. Erkek olduğuma çok sevini
yorum. Buradan çıkınca erkek el
biıeıi giyeceğim. Zaten fimcliclen 
boyuma göre babam elbisemi ha

zırlıyor ••• ,, 

Nüfus teşkilatı kanunu 
Ankara, S (Kurun) - Devlet 

Şiirası, yeni nüfus tetkilitı kanu

nunu yarından itibaren müzakere

ye batlıyacakt~r. 

avlanınca soğukça bir nezaketle 
küçük bir reverans yaptı. Bu ayni 
zamanda veda selamı diye geçe • 
cekti. Derhal ayrıldılar. 

Denizin üzerinde daraçada Or
hanla Bedriye limonata içerken 
Burhanın giyinmit olarak banyo • 
yu terekttieini gönlül~r. 

Orhan diyordu ki: 
- Şu K~dıköy ne acayip yer • 

dir. Pek husuıi bir rentıi var. Bir 
defa güzeller memleketidir. Nec • 
det Rüflünün dediği gibi "bilmem 
suyundan mı, yoksa havasından 
mı, güzel kızlar yetiıir, maıaHah 
·kırk bir •kere!,, Hiç biT semtte bu 
kadar güzeli bir arada göremez -
siniz. Kadıköy fakat yalnız ıü -
zel deiil pek çok da antikalar ye
tittirir. Nev'i tahsına münhasır ne 
kadar insan varsa hep bu toprağın 

( A rkaaı var). J 



HliltlAYIE 
TA K Vi M 

Perşembe Cuma 

~ 6 Hazıran 7 Haziran 
~ R. Evvel 6 R. Evvıl 

Gnn doğuşu 4.'i9 1,.Y.9 

Gün batısı 19.:i7 19.38 
:ı 33 

Kral Kalpleri/ 
Sabah namuı S.34 
Oğlc namazı 12.U li.12 

ikindi nainw l6. I! ,6.13 

Akşam namaz t9.~7 19,3X 

Yazan : H. H. Ewers 

- Bu tablonun manzarası sizi tit -
retiyor. Onun kalbi, şayet bu tabloyu 
gBrebllseydf. Şimdi orada nasıl gülü -
yorsa; öylece gülecekti. Doğrusu iyi 
bir anıt vücude getirmişim ı Fakat 
Şimdi, neler çekmiş olduğumu bir 
parça anlryOl'SUJlUZ değil mi MHsyö 
Orlean? Görüyorsunuz ya, ecdadınız. 
dan herbirlnin ruhuna ayrı ayrı te -
mesmil ettim. Şimdi karşınızda gör -
dilğfinUz bll ihtiyarın vticndnnda Lüi
ler, Hanriler, Şarllar n Filipler birer 
birer yaşadı. Birer iblis gibi beni .ıap
tettiler. Onların cinayetlerini birer 
defa O aha fka etmeğe mecl:iur oldum; 
vazifemdi. Daha fenası, taSaVV111' edi
niz ki, ifade etmek istediğim mevzun, 
fikri layikile kavrayamıyordum. 

Her def asında ve daima kudretim -
den Ustün göstererek kendimde bu 
şenaat li!Minf, sun' b!r surette uyan -
ditifti.k mecbbrlyetinde kalıyordum. 

Baftalarta n aylarca mftddet en -
Jann keyif ve heveslerinin cebenne • 
mine dalqıak, fikirlerinin mel'un 11çu
rumlanna yuvarianmak icap etti. Bu 
uğurfta kUllilbdıffttt nsıta, başvurma

mfiii çare kalmadı, Mösyö Orlean. 
Bilhassa aç oturdum, kendimi kırbaç
ladım. Bugün anlamakta güçlük çek
tiğimiz o kanlı vecd ve istiğrak halle
fliıi auyabllmek için her tedbiri yap • 
bm. Devamlı bir surette günlerce şa
rap sarlioşlafu içinde tilldt gc~irdim. 
Fakat en çılgın dakikalarımda bile 
masum Marten Drollingin halim se • 
Jim zevklerinden başka bir şey hiSset
miyordum. 

O zaman bu kalpleri toz halinde 
burnuma çekmeği düşündüm. Siz de 
enfiye tirynkisisiniz Mösyö Orlean, 
enfiyenin, gıcık1ayıcı tesirini bilirsi
niz. Dimağ rıaeta afif bir Yokte'ti kur
tulur .. in..11an daha rahat nefes alma
fa bişhtr gifii olur. Ben kalplerden 
yaptığım tiu tozu burnunıa ~llğiın 
ıaman bu tuhaf ve znkli histen ma
nda, daha başka bir hisse de kapılı -
.rorduın. 

Adeta, kalbini burnuma ~E'fttifim 
kralın ruhu dimağımı teshir ediyor, 
orada yerleşiyor, Marten Drollingin 
~iyetini, düfiineelerini karanlık bir 
köşeye sürüp kovuyor ve dimağımda 
J>ır sahip, bir kral sıf atite hüliüm sür-

teğe başlıyorau. Ve benim, ufacık 
nlitim, attık kendisinde, kalplerin 

rengile birlikte, tuvalin iiz~rine, kral
ların hevesatını tersim edecek kuv -
veti buluyordu. Evet Mösyö Orlean, 
karşınızda benim şahsımı ğttUt'ken, 
ayni, ıamanda, dimifüitla defin, öl
dükten 80nra ıHrilmeye malhar elan 
bütün ecdadınızı, ta büyük pederiniz
den beşinci Fıilibe kadat, tacı kraliyi 
kendi kanlı elleriyle başına yerleştf
teıl Valeft haıtedaıHilnl bfl Uli aiüma 
kadar bütiin ecftadınm da ıö.rüyorsu
nuı. Bütün bu ecdadınız, tablolarım
da, benimle l>eratier, benden bir parça 
fiilfnlt! :Miltlirmı yerildell yaratmış 
oldular. Ben bu eserin sanatkirı yani 
enların hepsinin sahip olduklan itip 
kaktıkları, kendiSinden döl aldıkları 
bir kadın oldum. Oiiların çeculdarı, 
yani benim çocuklarım, işte bu tablo
lardır. 

Evet, evet, artl9t, bir kadfntlan baş
la tilf teY aeıiıaf.i'. Tijil(t tilt f ahite 
libi, fikirlefj, ilhamları u7andırrr, 
vün•uıa efllara teslim eder; n iön
ra eserlerini müthit ıstıraplar içinde 
doğurur. 

Jht.iyarın sesi be>ğazınaan kıtık n 
keaili bir ahenkle tıktyorau. Fakat, 
)'eillftn IHf dela clıilti kesktn, atı bir 
Hap halinde jilkaeldl: 

aMBen Franea ll:rallannin, ya§&yan 
Mr fah~)im. Ve bugün, "anedanın 

n azasına, aşk gecelerimin hesabıhı 
,·eriyorum. lşte o gecelerin semeresi, 
alınız Möıoıyö Orleah ! fıu semerelerih, 
daha gUzel şeyler ô1mamast, babaları
nızın IUil;ihifldlr. 

DUiia Wh fe bi7ai bit liifit llzath. 
ıtu lr6fitta. tabloların isimleri ve fi • 
yatlan yazıhydı. Dük kAjıtb katladı, 
cebine koydu. 

Çeivren: H. Var oğlu 
Yatsı aamaz.ı 21.37 ~ı.:;9 

imsak t 1!4 2.ıı 
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- Parayı öğleden sonra gönderir 
ve tabloları aldırırım. Teşekkür ede· ~:;:::::::a:::;:::;;::;:::::;: 
rim Mösyö Drolling dedi, sonra sessiz- 1 R A D Y Ü 1 
ce iğildi n çıktı. • • • 

* '* • ( BugUn 
13 Temmuz 1842 tarihinde Lö Dük lSTA:NBUL: 

F' d" d +.. ı ' .. 18: Almanta ders. 18.30: Sahne 
er ınan vor ean arabadan duşe - ., •. · ( 1.k) 19 30· Haberler. k öl ·· tü ,. . musın.ısı. p a • . . 

r~ muş • ·asıyctname.Sinde garip H>.40: Gitar solo (1\tario Farodi tara-
bır nokta bulundu. Dük, kalbinin, fından). 20: Sağlık ,.e soy5ıal yardım 
Martir sokağında 34 numarada otu- bakanlığı namına konferans 20.30: 
ran ressam Marten Drollinge verilme- Ay tango orkestrası. 21.15: Son ha -
sini vasiyet ediyordu. herler n borsalar 21.30: Radyo or • 

K ı L ... F"J" b · kestrası. 22: RadJo caz ve tango or -ra uı ı ıp, u acaıp arzunun k t A . i şan • • .1 . • d • . es rası ve "n . 
yerme getırı mesıne belkı c manı 823 Khz. nOKREŞ. 364 m. 
olacaktı, lakin buna lü7.um kalmadı. 13 - 15 Gündüz pliik yayımı (plak 
ÇffitkU ihtiyar ressam aylardanberi ve duyumlar). 18: Radyo orkestras~. 
ölmüş bulunüyordo. 19: Duyumlar. 19.15:_ Akşa~ ko~erı. 

d 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.4<>: Sozler, 
Tablolar buglin meydan a yoktur. 91 • \T • ''Götterd emerunm"' 0 • 

D"'k" 1 t . d ı-·. 1 . - • agnerın a ,.,., 
u un vas ye namesın e uun ara aıt pera5ıı. <btirahntlerde duyumlar). 

bir bahse tesadüf edilmemiştir. Dü - En son: Fransızca ve Almanca du· 
kün yaveri Mösyö Tüvayon Jefrarrn yurnlar. 
hatıratında, bu tabloların mevzuu 17:J Kh7. MOSKOVA 1724 m. 
tii:tıtsedilditf tahmin olunan bir sayfa- 17.30: ~lassenet, . Of'fenba~h, 1. 
iiın da kesili ı](a ı iJ - _ •• Strauss, Suppe ve saır bestekarların 
. . P ç rı mış 0 dugu goru- eserlerinden opera '\'e operet par~ala· 

lilyor. rr. rn.30: Popliler solist çalgı 21: 
Fransa kral hanedanı azasına ait Konser. 22: Almanca yayım. 23.0S: 

kalplerden bir bakiyye bulmak için Fransızça 24.0:>: İspanyolca. 
Luvr müzesine gitmek lazımdır. Drol- PAR1S KISA pALGALAR: 
J' · t b 6: (25.60 m.) Plak. 6.45: DU)"Um1ar 
ıngın ~ .ıosu bugün oradadır: Mut- horsa. l3: (19,68 m.) Duyumlar, bo~-

fak tlahılı. Katalof numarası 4339. sa. 13.30: Tuluzdan Konser naklı. 
- 8 f T T f _ 14.30: İngilizce duyumlar. 14.50: Spor 

Merainde belediye 
batçesi 

sözler. 15.30: Şarkılı konser. 18: (25. 
23 m.) Duyumlar. borsa. 19: Sözler. 
19.30: Şarkılı konser. 20.30: Sözler. 
21: Duyumlar, borsa. 21.30: Röle. 

90.t Kahz. l\IAHBURG 332 m. 
20.10: Şen müzik, 21: Duyumlar. 

21.10: Dans. 23: Duyumlar. 23.2S: 
Dansın sürümü. 24: Yeni müzik. 

Mersin, 5 (A.A.) - Şarbaylık 
.lrunihı farlık bütçesini 319.500 li
ra olarak ıaptamıtıtr. Bu yılın ge-
liri geçen yıldan artık olduğu için __ ..;:.._.._..;:;,_...__ _ ___.... ______ _ 

bütçeye ba.yındırlık itleri için ye. r-,, 
niden para könmuırur. 

Atatürk heykeli için ~eçen yılı 
lfütçeye konan ile bu yıl kabul e
dilen para yirmi l;in lirayı btalmuş-

l l lıznlarmda yıldıt. işareti 0Ianlat iize· 
inde 5 6-9~5 de muamele görenler. 
dir. I Rakamlar kapanış f~atlarını ~österir 

tür. * Loodrı 
Şehir pilin için ilk bölü (tak. • Ne.yort 

f<ukut (Sataş) 
fı20, - il VI> ao• !3, -
12~. - * MıiJriı 16 -

ıil) olarak üç bin, mezarlık için •/;1~~00 
9600, atı itlen için geçen yıldan , Brühe 

devredifenlerle birlikte 24 bini ye. * Atını 

169. - ..ı Berlln 43, --
198, - • \':ırşova fi, -
82, - • Rudapeşıe N , -
24, - • Bükre~ 16, -

fı)S • - • Belgraı 1'4, -ni bir çıkat iskelesi yapılmak üze. 
re 16 bin, genel halalar için 3800, 
yeni kaldırımlar için 20 bin ve o
narma {tamir) itleri için 15 bin 
lita pata kabul olunmuttür. Şehrin 
temiz 1U ihtiyacını temin için 216 
hin lira harcanacaktır. Balü ile 
Bdtiimek üzete l>u yıl ıon ilialesi 
yapılacaktır. Şelirin planı 12 bin 
liraya Yansene yaptırılacaktır. 

2~. - * Yotoharna 33, -
82, - * Altın 9M. -
9~. - * !\1ecldlye 48, 50 ı 

4 "~nkııoı 230. -

Çekler (kap. sa. 16):'.J 
i• Loadra MHO • Sıokhlm 

ı • NcV}'Otk 0.7944 • Viyana 
'f. Paris 1'2.ll6·- • Madrlr 
• l\lllAno 9.6~~8 • Rcrlln 
* P.rükseı 4.61'13 • Varso•a 
• Atlnı. 84112- • Budıpcşıe 
11 Cenevre 2.46/ıO • Rükres 
* Sofya 64,9186 • llel~raı 

3.(116 

4."13;1 

5.13246 
ı.9~7ö! 

4,2160 
4,49;"0 

~B.7787 

• Amstcrdam 1.1786 •Yok.ohama 
• Praı: 19,072~ • l\loskovı 

:t5.'!53(> I 
'2.7l!H 
1087. 7~ 

Menemen köylerinde 
aıtma mücadelesi l 

MeneffJen v• civarında uzun :.::;:i;::==============i 
1 iş Bınlı:ası 9.:S•>- ·ı ramvay 

ltiiiaöilanberi iıitematik bir şe- •Anadolu 2 .... ~o • Çimento as 

kilde ııüiia mUcadeleıi devam e- ı Reıı 2 s~ Onyon De~. -,-· 
• i . Slr. Uayrlye IS. - ~arlc Del clfJtfleftlektedıt. 54 K8yü ihtil'a e- •:\Terkez Bankası 57.7' Balya 

-.-
den mücadele havza11nda on do- 1 u. StgortJ -,oo ~ark m. ecu 

kuz bin kiti muayeneden geçiril- ! Romontı l'.50 Teıeroo 

-,-

-.-
mıt ve dalaklı çocuklara lazımge. 1 istikrazlar tahvil~er j 
len tedbirler derhal tatbik edil-
mektetlir. Durgun ıufarla bataklık 
arazt cezri tedbirlerle kurutul
makta ve ltöylü hami titizlik gös
lermekledir. 

41933Tür!ı Bor. 1 llU!!~ Elektrik 
. il 26,30 Tramvn 

t. • • 111 76.90 Rıhtım 

•lstikrliıDıhlll 1 !>l!,2l5 • Anadolu ı 
'tt[rcaııı lstlkraıı 94. - 4 Audolu ıı 

-.-

Mücadele hekimi B. Hamdı :.i;;;;o.;.;..-.---.~~;;;i;;;;;ıı•*•'•11i•m•e•~< .. ı 1.._.1'.· -~-~ ... ..:; 

her gün on, onbet köyü sıhhiye . 

Anadoıa 111 

31.70 
17.00 

443(1 

4•,1'10 
sı.so 

memurlarile birlikte gezmekte, en 
uf ak bir tedbir ihmal edilmiyerel: 
hastalık yuvaları imha olunmak -
tadır. 

Yeni öğreneceklerin de öğrenmek

te olanların da mutlaka okuyacakları 
bir kitaptır. Yabancı di11erfn 6ğrenl!· 
lemem~i setieplerint anlatıp ~renme 
sırlarını ve yollarını öğretir. 

Oh lluruştur, Anadolu Tüı'k kitap 
depol!IUnda satılır. 

Tecrübeli güreıçiler 
arasında müsabaka 

Gilreş Heyetihden: 

ı - 8/ 6/ 93;; eum:ırtesi günü mıat ı.ı 
de Kumkapı idman yurdunda açık ha· 
,·ada, giire~ f cderasyonu nezareti al ı. 

tındn ileride yapılacak seçme müsa -
baka ına esıl ohnak üzefe tecrübeli 
ğürcşçiler arasında bir mUsabaka ya· 
pılacaktır. 

2 - :Bu ehemmiyetli müsabaka)'a 
bütün tecrübeli güreşçi1erin girmesi 
mecburidir. 

a - İki kilo toleras vardır. 

Yazan: Niyaıi Ahmed Okan -154-

T opkapı ve cıvarı 
Fatih, Topkapı garaymı Beya· ı bir ıey duyurmadan Şemsettİ.11 

zıttaki Eıkisarayı yaptırdıktan do- beyle Orta kapıya kadar gelınlf 
kuz yıl ıonra .(867 - 1463) de butada birdenbire: . 
yaptırmı§tı. - Şemsettin bey, Şemaettıo 

Sarayın etrafında b~rçok ku • bey, her itititen eöz paditaha ıJ;r 
leler ve mazgallar bwunuyordu. lenmez, ben adamın şuracıkta kel
Pad i§ah buradan hük~met itlerini letifti Uçufüveririm .. Demit ve bi
idare ederdi. T opkapı sarayında nek taıında hayvanına athyar~I 
çok defa ilaveler, yenilikler ya • uzaklatmıf. 
pılmıttır. Fakat bütün bunların Tarih, Şemsettin heyin korlni • 
yapılıt tarihleri 11ruı ile teıbit e• dan biran içinde dudakları çatl,. 
dilememittir. ilijını kaydetıtiektetlri. 

• • • Saray kubbesi üzerindeki lnı • 
le, 1820 de lkınei Mahmut tara • Otta kapı ile Babüitaade ar*" 
fmaan yaptırıll!llftır. yüz ôtUi metre ıenitlik Ye a)tmıf 

Topkapı binaıınde yapılan de. metre uzunluiundadır. luraya vr 
ğitikliklete yanıınlar da ıebep ol· rilen "Atay meJdinı,, adı ulilfeniit 
muftur. 1574, 1884, 1863 yılla • burada verilmeıi yüzündendit• 
rında çıkan yangın1ar arayın bir· Alay meydanının sağındaki mut• 
çok kısımlarını yakmı!, sonradan fakların bulunduğunu yazmıttık· 
ilaveler yapılmı~tır. Ultifenin dağıtılacaiı aünler od 

beş bin kişiye yemek piıerdi. Pi • T opkapı sarayının bulunduğu 
tifilen y"mekler çorba, pilav ..,e yere Bizans kurununda Sent Barb 
zerde idi. Ramazanın on be§inde deniyordu. Teofil tarafından yap· 
on bin yeni~eri için baklava yapı• 

tırılmıt kuleler vardı. 1860 yılın· lırdı. Burada bir de "Helvahane,, 
da Sultan Mahmut tarafından yık· 

vardı. Burada da macun, reçel, tat• tırılaralt bit ıaray yaptırıldı. Bu 
1ı Ve kokulu sabunlar yapılırdı. 

saray da 1861 yangınında mah • (Arkan var) 
v~lmu9tur. .....,,, 

Burun mibıe bulunan ve her yıl Poli• halterleri : 
bifilerce kiti tarafından ziyaret 
edilen T opkapı sarayı için yirmi 
yıl önce 'u satırlar yazılıyordu: 

"Sarayı hümayuna duhul için 
bilhassa iradki Hazreti padişahi 
şeretsadir olmalıdır. Bu mahalli 
temaşa etmek ruhsatı şalinneyi ( ! ) 
ihra~ cylçınl§ Eevat ile r~smeh i -
tihsali nıhsat. edilen kibar ecanibe 
hastır!,, 

T opkapı sarayına girilirken 
kartıla9ılan yerlerden tarihte çok 
bahsedilir. Biz burada bu yerlerin 
kııa birer tarihini ve bu sarayda 
bir elçinin nasıl kabul edildiğini, 

yeniçerilere ul\ıf enin nasıl dağıtıl· 
dığını yazacağız. 

Birinci avludan içeriye doğru 
yürüyünce llabüasel~m denilen or· 
ta kapıya gelinir. Orta kapı, ikin
ci saray kapııı için bir girit yeri • 
dir. Burası çifte kapı ile kapanır, 
bundan sonra "Divan meydanı,, 
gelir, ki burada huzura çıkacak • 
larm bekleme yeri vardı. İkinci 
avlunun salındaki yoldan sarayın 
mutEaklarma, ortadaki yolundan 
''Babüssaatle,, denilen iiÇUncü ka· 
pıya, soldaki yolundan da "Kubbe 
altı,, denilen divan odaıma giri • 
lirdi. Kanuni Süleymatt kurunun· 
da mimar Sinan tlfafından ya • 
pılan bu odadı paditah gizlice di· 
van müzakeratını ditılerdi. 

Dördüncü yol "Harem dairesi" 
nin araba kapısına giderdi. 

Akağalar tarafından mutiaf aza 
edilmekte olan "Akağalar kaı;111,, 
yahut "Babüasaade,, sarayın üçün
cü kapTSıdır. l~te burada tt\uayede 
merasimi yapılırdı. 

Orta kapıda kalelerin iki ya • 
nında kapıcılara mahsus yerler 
vardır. Vezir veyahut "Kübera,, 
dan biri hapsedildikleri ""Kapı a· 
rası,, da buradadır. Sadrazamlar: 
orta kapıda attan inip içeri girer
lerdi. Buraya kadar ıerbeıt ola • 
rak gelindikten ıonra korku bat • 
gösterirdi. 

Burada, Üçüncü Selim kuru -
nunda geçen kııa bir vak'a anla -
ta hm; Koca Yusuf pafa kurena • 
dan Şemsettin beyin bazı siyui it
ler hakkında paditaha telkinler 
yapmak iıtediiini duymuf. Vezir, 

Ara hadan düştü 
Dün Betiktaf iskelesi arabacı· 

larından Mecit, yüklü arabasiyle 
giderken düımüf, batından ağırcll 
yaralanmıştır. Mecit, imdad131h· 
hi otomobiliyle Beyoğlu hasta• 
rif!!sin~ Jtaldırılttııttır. j 

Kalb durması 
Öün ak§am üstü Çengelliöyuı>' 

den 17,30 da kallian Şirkelihayri• 
yenin 67 numaralı vapurunda kll' 
leli lisesi hesap memuru Vanıılı 
1'alj durmasıhtlan ölmüf, Gülh•' 
ne hastanesine kaldırılmı§hr. 

Çl1tko çelmqldr - Fatihte Ss· 
raçlilnehatttıda Hoca Hüıeyinpl' 
Şa medreıe•ihclen Uç kilo çinko ça: 
lan Kadri ve Galip adlarında ilı' 
kiti yal<alanmıtlardır. 

Et1e laarnb - Beyoğlu 8üyii1' 
Ziba caddeainde Agavninin uırıll' 
mi evine taarruz ederek canıııt' 
kırdıkları iddia edilen Fethi, O· 
mer ve İbrahim yakalanmıılardır· 

Dirhemle yaralanmıf - Sebıt 
halind"! sebzeci Arif ile Malimııt 
bir meıeleden dolayı kavga etmif' 
ler, Mahmut dirhemle Arifin ba' 
tına vnrup Yaralamıştır. 

Yerli mallar sergisi için 
haıırlanma 

Bu yıl 18 Temmuzda Galata1•: 
ray liıeıi binasında açılacak ye 
dinci yerli mallar sergiıi için ye~ 
dağıtma ba§lanııtlır. 8u yıl her Y! 
dan fazla istekli vardır; bunun bıt 
sebebi yerlerin bedelinin ucuzla -
tılmıs olmasıdır. 

Bu~clan batka bir de örnek pı' 
viyon hazırlanmaktadır. Bu p• -
viyoncla aabf yapılmıyacaktır. 

Ekonotni Bakanı bugüıı 
şehrimize geliyor , 

Ekonomi &kanı Bay Celal Si 
yar bugün lstanbula gelecek "'' 
ıehrimizde çok az kalacaktır. , 

Şehrimizde bulunan Eko~ 
Bakanlığı, İç Tecim Genel Direlı: 
törü Bay lımail Hakkı, Ekonoll'' 
Bakanı B. Celal Bayara hildirlll~ 
üzere, birçok tetkikler yapnıalct' 
dır. Yarın bu tetkiklerinin ıonu'"' 
nu kendiıine aöyliyecektir. 
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Pariste 
-

karışıklıklar başladı !Dünkü Kamutay toplan· 
Bay BouiHon, Cümur batkanı· kat bunları muhafaza etmek için tısı münakaşalı geçti I (Ustyanı 1. sayı/ada) 

en bütün diğer ekonomiler elde 
edildikten sonra eski muharible · 

• 1 

rın haklarına el sürmeği adayan 
B. Bouisson ile B. Caillaux, ıözle, 
tinden sonra f inanı komisyonu 
raportörü B. Baretty ıöz almıttır. 

B. Baretly, tüke! yetkelere ili· 
şik bugünkü proje ile eski proje 
arasındaki ayrılıkları belirtmiı ve 
franga karşı yapılan spekülaıyo· 
~un azaldığını kaydetmiştir.Bunun 
Ulerine Bouinon hükumeti tarafın 
dan istenilen tükel yetkeler soru • 
tnuna ait oylar hakkında saylav · 
lar fikirlerini söylemeğe !;aşlamıf· 
lardır. 

Hükumet namına 8. Pernot Bou 
İııon ve Caillaux söze karışarak, 
hükumetin ıpekülaıyona kartı a · 
çılan ıavaı ve frangın korunması 
ha.kkındaki fikirlerini izah etmiı -
lerdir. 
Eaki finans bakanlarından B. dö 

listeyrie'nin bir sorgusua karır 
lık veren B. Caillaux, bilhasaa şun 
la.rı söylemittir.: 

"Dünya ekonomiıi, yeniden 
l'a.'atılmak isteniyorsa, en büyük 
bir ihtiyaç olan bütün paraların 
durluğunu (istikrarını) sağlamak 
İtini gözönüne almak lazımdır. 
li-unun için de frangı diğer kambi 
l'olara göre olan durumunu bı · 
ta.kınamak gerektir. 

B. Bouisson, radikallar tarafın· 
da.n kendisine yardım adandığı 
için hükumet kurmağı kabul etfr 
Cini kaydetmit ve eski muharip • 
lere verilen paralarda birçok yol · 
1Ul!uklar olduğunu ileri sürerek: 

' ' Harp cephesi hiç görmemit 
tla.:ılara bile yüzde yüz malul gi· 

bi PU.'.l verilmiştir.,; sözlerini ili· 
"e elmi~tir. 

llun :!an sonra B. Bouiason, hü· 
kurnetin, bu paraları azaltmak 
değil, faka t yolsuzlukların önü · 
ne geç.mek istediğini kaydederek 
Yeni vergiler çıkarmıyacağını, 

lanı tersine olarak vergileri azal • 
la.cağını ve bundan baıka tükel 
Yetke kanununun parlametonun 
haklarını eksiltmediğini, hükumet 
larafıdan çıkarılacak bütün emir
naınelerin gene parlamentoca ko· 
nutulacağını söylemiştir. 

Bu sözlerden sonra oya geçil · 
'nit ve hükumet, yalnız iki oy 
lıınlıl:la yenilmittir. 

Bu suretle Bouiuon kabinesi 
'-ncak beş gün yaşa.mışhr. 

Paris, S (A.A.) - Bay Leh -
~tı'ün, kabineyi kurmak itini bay 
.ı '"al'a yükliyeceği sanılmakta • 
"4lr. 

i. Bay Lebrun, bay Laval'in bu 
~1 kabul etmesi ve ayni günde 
abineyi kurmak için acele ede -

t~k Perıembe günü parlamentoya 

t~ıtrnesi hususunda ısrar edecek • 
lt. 

C··Bay Bouiaaon, istifa eder etmez, 
i lıttıur batkanı, bay Laval'i ça • 
b'tnııştır. Fakat bay Laval, dünkü 
,.~1denmiyeıı oyla, otoritesi hi._; ek
il ?tteınit olan bay Bouisson'u ça -
l'ırnıaaını Cümur baıkanına tavsi
'ttle ederek kendisi, kabineyi kur -

ak İtini kabul etmemittir, 
İşi ~Yni zamanda, bay Laval, Dış 
d ':_tınin idaresile çok mefgul ol -
Utunu söylemittir. 

~o ~Undan sonra, çağırılan bay 
nı uııaon, Cümur başkanının ya

na iİnııezden evvel: 
''li !lli . ayır kabul emtiyeecğim . ., de-

lin ':•r. y e dediği gibi bay Lebrun' 
!lli e~ıfini kesin olarak, reddet -
b,:k bine . haıkanlığına ayan 
•U '"' bay Jule Jeanney'yi ileri ttnu .... 

'fLUr, 

nın yanından ayrıldığı vakit gece ulusal krediyi ve devlet otoritesini 
yarısı olmuıtu. tehlikeye ilka etmek icap etmez. 

Cümur bqkanı, danıımalarını Fransanın herhangibir alandan 
erteıi güne bırakmııtır. ziyade dııarı sıyasa alanında kuv· 

Bay Jeanneny'nin ıihhi ıebep • vetli olma11 lazımdır. Bu sıyasayı 
ler dolayııile bu iıi üzerine alma- idare edenler, kendilerine lazım 
maaı çok muhtemeldir. Bundan olan otoriteyi ulusal kredinin bo
dolayıdır ki, en kuvvetli ihtimal · zulmamaıı nisbetinde elde edebi
lere göre, Cümur baıkanı bay La- lirler. Avrupa, asude değildir. 
val'i çağıracak ve kabul etmesi Ve sulh kararsızdır. Bütün mesa
için sıkıştıracaktır. imiz, sulhe sağlam bir esas verme· 

Bay Laval, saat 23.30 da Cü • yi istihdaf ediyor. Memleketimiz
mur ba§k.anrna bay Bouisson'u tav· deki. sıyasal buhran, Fransanın 
siye edip Elyse sarayından ayrıl· otoritesini zi.fa uğratır. Dostum 
dığı vakit gazetecilere şunları söy F ernand Bouisson' dan baıka hiç 
lemittir: kimse hükumetin zımamlarım eli

"Parli.mentonun verdiği oydan ne almağa ehliyetli değildir. Par
dolayı müteesaifim. Ben, demok • li.mento, bu muzaaf buhrandan 
rat kurumlara ve genel özgenliğe sonra, artık uzun müddet vazife. 
bağlıyım . !erini ihmal edemiyeceğini anla -

Bunları korumak için devletin mak mecburiyetindedir. Reyden 
otoritesini ve ulusun da itibarını sonra meclisin Bay Bousson'a kar· 
tehlikeye koymaktan çekinmek la- şı göstermif olduğu sempati, ve
zrmdır. rilen reyin ,ahsa müteveccih olma

Devleti idare edecek olanların dığını ispat eder. 
otoritesi, ancak bu itibarın her • B. Bouisson'un tekrar kabineyi 
hangi bir taarruzdan üstün tutul· teşkile memur edilmesi için Reisi
duğu nisbette olacaktır. cumur nezdinde israrda bulun

Parlimentonun bazı imtiyaz • d um. 
'lardan vazgeçmek aorumu ileri sü- p ARLAMENTO KARŞISINA Çl
rüJdüğü vakit gösterdiği teredclü - KAR ÇIKMAZ DEVRİLEN KA-
dü anlıyorum. Fakat parlamento · BlNELER 
üzerine düıen ödevlerden kaçına- Pariı, 5 (A.A.) - Bouisson 
maz.,, kabinesi, üçüncü cumurluğun ku-

Bay Bouisson'un istifa sonucu ruluıundanberi parlamento kar
ile biten oy ':ermede 264 saylav şısına çıkar çıkmaz devrilen be
kartın (muhtelif) olarak oy ver • 'inci kabinedir. Birinci Roche · 
mitlerdir. Bunlardan üçü Cümur • Bout kabinesi olup 16 Mayıs 1877 
cu fede~aıyona, ikisi bağınıız par- de devrilmittir. ikincisi, Ribot 
tiye, üçü cümurcu merkez par· kabinesidir ki 1914 de devrilmiı
tiıine, atlıı mrekez cümurcuları • tir. Üçüncüsü 1926 da düşen Her
na, be§i ıol cümurculara, sekizi riot kabinesi, dördüncüsü de 1930 
bagınaız sol partiye, dördü radikal da düşen Chautemps kabinesidir. 
aola, allısı baimaız aola, 65 i ra - S d k•k 
dikal sosyalistlere, 19 u Fransız OD a 1 a 
sosyalistlerine, 96 11 büyük aoaya- Paris, 5 (A.A.)- lnsransigant 
liat partisine, 1 O u amele birliği • gazetesi, kabine buhranından bah
ne, 9 u komünistlere mensuptur. sederek diyor ki: 
13 ü de partilere bağlı olmayan • "Bu artık bir hükumet buhranı 
)ardır. değil fakat bir rejim ve belki de 

Saat, 23,45 de sol partilere kısaca bir Fransız buhranıdır. Par· 
mensup bir delegasyon, Herriot, lamentonun dağıtılması bile bu • 
Daladier ve Chautemps hazır ol • günkü duruma elverişli bir hare • 
duklan halde top·lanmııtır. Bu ket olmıyacaktır. Binaenaleyh ya· 
toplantı, hiçbir karara bağlanma· pılacak §ey, parlamentoyu tatil e· 
dan dağılmııtır. Bu •hah yeniden derek iktidarı bir selameti umu • 
toplanacaktır. miye komitesine vermektir.,, 

Bütün siyaN.l gruplar, olan bi- Paris, 5 (A.A.) - Bugün Petit 
tenden p.şa kalmışlardır. Bazıla • Journal gazetesi idarehanesinin Ö· 

rında ayrılıklar vardır. Netekim, nünde ciddi karıtıklıklar çıkmış • 
dün ayrı ayrı, oy veren radikal tır. Aksiyon Fransez taraftarları 
&01yaliıtlerde bu ayrılıklar görül- Petit Journal gazetesinin frangın 
müıtür. kıymetten dütürülmeıi hakkında • 

Bay Lebrun, bu ıabah eski mu· ki yazılarını protesto ederek ida • 
hariplere ait ulusal konfederas • rehanenin bütün camlarını kırmı§· 
yondan bir heyeti kabul edecek • lardır. , 
tir. Bu heyet, cümur başkanm!l Parisin diğer birçok yerlerinde 
hadiseleriıı eıki muhariplere mes' de buna benzer karıtıkhklar olmu§ 
uliyetlerini yüklenmediğini emret- tur. 
tiğini bildirecektir. ----------- --

Paris, s (A.A.) - Bay Lsval, Buhran üstüne 
yeni kabineyi kurmayı kabul etti- buhran 
ğini söylemittir. 

LAV AL'IN SÖZLERi 
Paris, S (A.A.) - B. Lival sa

at 16 da Dııitleri Bakanhğmdan 
sosyalist partisi baıkanı B. Leon 
Blum ile konufmuıtur. B. Leon 
Blum gelmezden biraz evvel B. 
Liva! gazetecilere şöyle demiıtir: 

"Konuımalarıma devam edi 
yorum. Fakat birçok güçlüklerle 

(Başmakaleden devam) 

~ (Üatyanı 1. sayıfada) ı 

"- Eğer bu adamlar bir ikrar· 
da buiunmuılar•a bur.u yedikleri 
dayaktan, hatta bıyıklarının kopa· 
rılmaıından ötürü y:ıpmıılardır. 

l§kenceler hakkında tabib rapor· 
ları vardır. Do•yayı tetkik ettim 
Bundan da acıklı hakikati öğren-
dim.,, 

Bay Hasan Ferit, fahitlerin bir 
kısmının ıuçun işlendiği sırada 

misafir bulunduklarını verilen hük 
mün adilane olmadığını telgraflo 
bildirdiklerini, hele bu İfte müı 
tantik Sıtkının, telgrafında, ifade· 
lerini almak için suçluların bu
lundukları yere gittiği vakit onla 
rın insan kılığından çıkmıt olduk· 
larını, sanki bir ceset bulundukla 
rını, korkarak, sürünerek yanına 
geldiklerini, güçlükle ifade ve · 
rebildiklerini, bu ifadelerin de 
yalnız ''evet,, ve "hayır,, dan iba 
ret bulunduğunu bildirdiğini an 
latmıttır. 

Bu sırada Bay İbrahim (Isparta) 
bağırarak t f 

"-Zaten ha•talık buradadır!,, 
demiıtir. Bay Haaan Ferit: 
"- Ben bu •özlerimle hiçbiı 

mahkemenin takdirine taarruzu 
kcutetmemekteyim.,, demiı ve bun 
dan birkaç yıl önce, Manisada 
Memduh adında birisinin yedi yıl 
hapiste kaldığını ve yedi yıl son
ra asıl suçlunun ortaya çıkarıldığı
nı ilave etmittir. 

Adliye encümeni mazbata mu· 
harriri Bay Salih Yargı, encüme 
nin dosyayı sağlamca tetkik ettiği. 
ni, hükmün yerinde bulunduğu· 

nu, mahkeme kararlarına fazla 
müdahalenin doiru olmadığım 
söylemittir. Bu arada Kamutay 
salonunda bir hayli gürültüler ve 
münakaşalar geçmiştir. 

Bay Hasan Ferit bu münasebet
le Bay Salah Yargıya cevap ver· 
mek maksadiyle encümenin vazİ· 
fesinin yalnız görünür hataları tet
kik olmadığını, ceza usulü muha
kemeleri kanununu açar okurlarsa 
birçok şeyler göreceklerini söyle
miştir. 

Bay Salah Yargının: 
" - Bunları bana mı •Öylüyor· 

run?,, 
Sualine, bir kısım saylavlarca: 
"-Evet, •ana •öylüyor! 
Cevabı verilmiıtir. 

Bundan sonra Bay Tarık Us Bay 
Salah Yargıya cevaben: 
"- Nihayet kendi kanaatleri

mizi adliye encümeni üyeleri kadar 
kullanmak ce•aretini bulabiliyo. 

( 

ru:z.,, 
Demiıtir. ._ 
Bay Tarık Usla birlikte muhte 

lif saylavlar, mahkemelere, mah
kemei temyiz kararlarına müda
hale kastedilmediğini, Kamuta
yın kendi salahiyetini kullanmak 
ödevini yapmakta olduğunu heye
canla tebarüz ettirmiflerdir. 

Bay Ahmet Ihsan,_ Bay Salih 
Yargıya hitaben: 

"- Demin bir ıual ıormak iıte· 
dim. Ben hakim değilim. dedi. 
Fakat encümenlerin mazbata mu-
harrirlerine •ual •ormak hepimi
zin hakkıdır. Vekil de buradadır. 

karşılatıyorum.,, 

Paris, 5 (A.A.) - Bay Liva), 
Reisicumur ile görüttükten sonra 
aşağıdaki beyanatta bulunmut

sal gruplardan hepsinin hatırını hoş 
etmeğe ~alışmıştı. Ifabinesinde dört 
tane e ki baı:;bnkan Yıl;rdı. Şimdiye ka
dar hükumet dışında kalan sosyalist
lerden hile iki bakan almıştı. Sözün 
kısaı:ı ı frangı korumak için elinden 
geldiği kadar yanına fazla kuvvet top
lamıştı. En sonra Fransanrn en yük· 
ı::ek bir finansçlsı olan Kayyoyu da Fi
nans Bakanı yapmıştı. Bu şekli ile 
Buison kabinesi Fransız basınında da -m-e-si_a_k_l_a_ç_o_k_y_a_k_ın_d_ı-r.-F-a-k-·a_t_F_r_a-n-

iyi bir karşılama bulmuştu. Onun i- sız anayasasına göre parlamentoyu 
çin bu hükumetin böyle birdenbire dağıtmak da kolay bir şey değildir~ 
' 'e hiç beklenmedik bir halde çöküp Çünkü ayanın kararı ,·e munfakati 
gidi~i herkesin parmağını ağzında bı- lazımdır. tur: 

Mebusan meclisinin vermiş ol
duğu reyden dolayı müteessirim. 
Ben demokrasi müesseselerine ve 
imme hürriyetlerine sadıkım, fa-

rakmıştır. Öyle görülüyor ki Fransada finan· 
Yeni gelecek hükumetin frangı koru- sal (mali) bir ~ekilde başhyan frank 

rnak için gene usnomal yetgeye ihti· buhranı çok geniş siyasal buhranlara 
yaç göreceği ~üpheli olduğuna göre doğru açılıp gidecektir. 
bu kere parlamentoyu dağıtmak iste- ASIM US 

lsterıen ona da •orarız.,, 

Demiftir. Adliye Bakanı Bay 
Şükrü Saraçoğlu bun.ı hemen kar .. 
ıılamış: 

" H h b'l' · • ' - ay ay, ıora ı ıraınız. ,, 
Cevabında bulunmuştur. 

Bundan sonra Bay Yu!uf Ziya 
( Eskiıehir), Kamutayın salahiye .. 
tinin kazai olmadığını , hükümran· 
Iık salahiyeti olduğunu, mahke· 
melerin kararlarına müdahalenin 
asla mevzu bahsolmadığını söyle· 
mif, birçok saylavlarca, suçlula• 
rın cezalarının hapse çevrilmesi is-
tenmittir. 

Bay Mehmet Ali: 
"-Dayak yiyen her §eyi söyler; 

hatta ıuçu üzerine alır!,, 

Demittir. 

Sonunda, Bay Salah Yargının, 
encümen mazbatasında istenildiği 
gibi suçluların idamlar~ kararının 
tasvibi hakkındaki müdafaalan 
Kamutayca kabul edilmemi!, Bar. 
Hasan Feridin takriri onaylanaralC 
suçluların cazaları 24 yıl hapse 
çevrilmiıtir. ~ 

Ankara: 5 (A.A.) - Bugün 
Fikret Silayın başkanlığında topla 
nana kamutayda polisin ödevi ve 

yetgesi kanununun beşinci mad • 
desinin (a) fıkrasının değiıtiril

meıi ve yargutayı 1935 bütçe yılı 
içinde Ankaraya taıınması hakkın 
daki kanunların ilk görütmeleri 
yapılmııtır. Yargutay hakkındaki 
kanunun hükümlerine göre yargu· 
tayın Ankaraya ta§ınması zamanı 
ve naııl yapılacağı Tüze Bakanlı· 
ğınca atanacaktır. ...,11 , 1 • 1 1 • 

Kamutay bugünkti t'ôpfanh•nr 
da Çalın dere köyünden Ömer, 
Kulanın camiikebir mahallesin• 
den Mehmet oğlu Hakkı Çalın 
Şeyhelvan köyünden Mehmet oğ· 
lu Veli, Kuruçayın Çorak köyün • 
den Mehmet oğlu Caferin ölüm 

ceza.sına çarpılmaları hakkındaki 

mazbatayı kabul etmiş ve Salihli· 
nin Gele köyünden Prafovalı Meh 
met oğlu arabacı Halil ile Maksut 
oğlu çapacı Sadri hakkındaki ö
lüm cezalarını 24 er sen.eye indir 
miıtir. 

Kamutay perıembe günü topla• 
nacaktır. 

Basın Kurumu 

Kurultayca seçilen he
yetin ilk toplantısında 

verilen kararlar 
Ankara, 5 (A.A.) - Türkiye 

birinci basın kurultayında kabul 
edilmiı esaslar dairesinde Türk 
Baıın Kurumunu tetkilatlandır
mak, devlet ile Basın Kurumlan 

arasında it birliği yollarını aratbr· 
mak ve ikinci kurultaya kadar 
Türk Basın Kurumunu temsil et-
mek üzere kurultay tarafından se
çilmit olan heyet bugün Basın Ge

nel Direktörlüğünde birinci top• 
lantısını yapmıştır. 

Bu toplantıda Kurultayda ona. 
nan İfler üzerinde umumi bir su
rette görüşülmüt ve her teyden ön .. 
ce Türk Basın Kurumunun reı· 
men kurulması için gerekli olan 
itlerin yapılmasına karar veril .. 

mittir. Heyet toplantısını mütea
kip lçi,leri Bakanı Şülcrü Kayayı 
görerek gözden geçirdiği itler ve 
aldığı kararlar etrafında kendisi
ne malumat vermi§tir. Gelecek top. 
lantı cuma günü yapılacaktır. 



ıo - XURUN 

''Ha va tehlikesini bilen 
yazılanlar •• uye,, 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

Ankara, 5 (A.A.) - Hava teh
lkeıini bilen üyeler: 

BaY. Salih Erağlu belediyeler 
bankası idare meclisi reiıi 50, bay 
Nusret Evcen belediye b. i. m. a

zaıı 40, bay H. Kadri Sav beledi
yeler b. i. m. azaaı 40, bay Avni 
Aktolga belediyeler b. i. m. azası 
40, bay S. Kepenek belediyeler 
Bankası U. müdürü 40, bay Ş. Ser
giner belediyeler bankaaı muhaae
be muamelat müdürü 30, bay M. 
Arda beledi. bank. muhasebat !e· 
fi 21, bay Abdi Denel beledi. bank 
mumeliit şefi 21, bay Fazıl llgen 
beledi. bank. kontrolör 21, bay R. 
Orgey beledi. bank. sigorta şefi 
21, bay Aıım Ersan beledi. bank. 
hukuk işleri müdür. 21, bay Mi -
tat Pekman beledi. bank. muh. si
cil. evrak müdür muavini 21. 

Bay Sait Batak Adapazarı Ti
caret Bankası direktörü 150, bay 
Hamdi Mutlu Malatya Iiıeıi mü -
'dürü ve türkçe edebiyat öiretme
ni 60, bay Seracettin Gürer Ma • 
latya liıeıi tabiye öğretmeni 24. 

Bezzaz 30, ıB. Balcı Mustafa Ke · 
f&Jl bakkal 24, B. lımail Saraç Ke- 3015119.35 
ıan tüccarlarından 20, B . .Nhmet A K T i F 
Keıan Derici 60, B. lımail &§Çı Ke Kasa ; Lira 

§an bakkal 24, B. Mehmet Ozcan Altın : sırı kilogram 15.986, 878 ~ L. 22.486.871.40 
ve ailesi Keıan fınncı 24, B. Re · Ba.nknor ..•.................................... I ,, 8.013.309 -
cep Cihan Keıan bakkal 20, B'. Ufaklık ...................................... . .. 674.773.85 31174954.25 

lbrahim Tunca Ke§an malmüdürü Oahlldekl Muhabirler: 
20, B. Bayan Emine Keıan bezzaz 
Ali Nuri karısı 20, B. Bekir Buna- Tür~ lirası . ............................ ~·L .729.432.24 
lı Eski§ehir köprü batı bakkal 20, -----

H ariçtekl Muhabirler: B. Cemal Sancar Haydarpaıa 

.729 43224 

Altın: Safi kilogram 4 . .'398· 034 6.186.199. 90 
Dev. demiryolları kimyageri Tak· 171594-137 Altına tahvili kabil Serl·est dövizl eı 

1
10973251.47 · ~ 

sim Tilmane Sait Şakir aparlı- Hazine Tahvlllerl: 
manı 20, B. Osman Gencer mü· Deruhte edileiı e\Takı naktiye 
hendiı Devlet <lemiryolları ınül - kar~ılıjtı L. I 58. 748.563.-

Kanunun t> ve 8 inci mad· 
ga idare mecliıi üyeliğinden müte· delerine tevfikan I fazine rnra· 

,, 10479.480 .. - 148269083-kait Beyoğlu Nuri Ziya sokak No. fından vaki tediyaı 

15 - 5 lıtanbul 60 B. lbrahim San Senedat Cüzdanı : 
G 1 bah • ' ha N 25 Hazine bonolan ············ ····· ·· · ~ L 3 000 GOO -tur a ata tıyar n o. · · · 

B H 'km A ı flcaı1 senetler ........... ... .. .... 9 809 ~9"' 6fı IC) son on7 66 tütün tüccarı, 20, . ı et t a.· " · · ·· • · ~ ;.1.~1 :J • 

maz Eyüpıultan ecza.er lıtanbul Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
20, B. Celaleddin Germiyan oğlu r Deruhte edllen evrakı nak- . 

Al tiyrnin karşılıgı esham ve ... 30.437. 682 50 
Göztepe istasyon caddeıi No. 36 tahvildt [itibari kıymetlel ı 
elektrik tirketi memur. 20, B. Bar- B) Serbest Esham ve Tabviltt _ 4.688.':'77.l o 35. f2fı.459.60 
zilay ve Benjamen Armatör va · 

· k f J t b l k h Alan ve dö,iz üzerine av•ns ~ ,. 24.684.49 
pur fır e 1 1 an U mer ez rı tım Tah,·i!At iizerine avans !! .. 2.885.440.40 2910124 89 
han ikinci kat 6 • 12 100, J. M. 
Shf. doktor beyoğlu meşrutiyet Hlshste~~frlar···· ···· · ................... ············· · ···· 

dd . . . k k k f ı· mu ekı ca eıı yemenıcı ıo a e e ı 

han No. 20, 
YekQn 

4 500000-
7 632 223 17 

2oO.aJ I.126.I~ 

vaziyeti 
PASiF 

Sermaye ............................................. 1 . . . ...... . 

lhtlvat akçesi ·········-························- ··-······· .. ·· .. . 

1 edavUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen C\'rakı naktiye r •. 158748.563-

Knnonun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe tevfı kan hazine tara· 
fından vaki tediyaı 10479480-

Deruhte edilen evrakı naktlyr 
bakıyesi •......• ··-·-· . . . .. - l 48.269 083 -
Karşılısı ıamamen altın olarak 

ı=~ 
Lir• 

ı s.ooo.ooo:· 
ı 026.756-~ 

tedavüle llAvcten vazedilen j~L J 0.000.000. - 158.269.0SS.I -----TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz " ' ·• ·············•········· 1 12.095 876.SS 
Vadeli .............. __ •• _ .. ___ 

1 
12 095.8761 ·------· Döviz Mevduatı : 

Vadesiz 
Vadeli :~:::.:::::::~::::::::::::::: ~ 10.046 091.45 

.sos.: 50.97 10.854.84~·" 
Muhtelif . ...........................•...............•..... .., ...... . 

Yek On 

Bay General Refet Bele latan • 
J;ul saylavı 50, bay Abdullah An· 
kara Şark pazarı sahibi 1000, An
kara Ziraat enstitüsü Ziraat fa -
kültesi birinci sınıfı 20. 

B. Avni Gücüyener Keşan tüc· 
carlarmdan 30, B. Tayip Akalın 
Keıan hükumet doktoru 20, B.Za
ti Yürüken Keşan belediye başka· 
nı 30, B. Muhlis Savaıal Kepn 
Bezzaz 21 1 B. Halil lbrahim ve 
karısı Hayvan tüccarı 108, B. Ha
san Kadri Keşan tüccarlarından 

36, B. Emin Keıan tüccarlarmdan 
36, B. Mustafa Şarapcılı Keşan 
derici 30, B. Şarapcılı Hüseyin Ke 
tan bakkal 21, B. Ali Nuri Ketan 
Bezzaz 60, B. ekir Sıtkı Keıan bak 
kal 30, B. SUleyman Sırrı Ketan 

Bayan Hakkiye Kural Şehir 

mecliıi üyesi ltanbul ıubesi ba • 
yanlar kolu başkanı Pangaltı Şa
kir pqa apartımanı No. 55 20, E-

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
rskonto haddi yllzde 5 1·2 - Alfln üzerine avans yUzde 4 1·2 

Yeni Çıktı 

Dbn"l'arm 
Terc:Gme ktllUyatı 

Sagı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Avguat .Bebe) 

Sabiha Zekeriya 

Fiatl 100 Kurut 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - 1ıtanbul 

reğli maden kömürleri tirketi 1500 
Ankarada inp.at müteahhidi mü • 
hendiı bay T «hıin İbrahim ve kar
deıi Türk hava kurumuna beş bin 
liralık bir Y.ardımda bulunmu§lar 
ve ıelecek yıllar için bin lira yük
lenmitlerdir. 

UJuı gazete ve mathasınCJa ya
zı ve baskı itlerinde çalıpnlar her 
ay aylıklarının yüzde ikisini Türk 
Hava kurumuna vermeyi kararlat· 
trrmı~lardır. 

Ademi iktidar ve 
belgevşekli~ni, sinir zafiyetini 

giderir 
Her ecıanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruftur. 
Adres Galata Posta kututc;u 1255 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaor 
Dr. Hafız Cemal Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade 

••• Han telefon: 22740 •• .. Dahiliye Müteha .... ı 
1 rabzon Yolu 

Cumadan bqka ıünlerde aaat ERZURUM vapuru 6 Hazi • 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di. ran PERŞEMBE ıünü ıaat 20 
vanyolundaki (118) num3rah hu- de Hopaya kadar. (3097) 
ıuıt kabinesinde hutalarmı kabuı •-~-----------
eder. 

Muayenelaane ve ev tdefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE ıünü saat 16 da 
lmroz'a kadar. (3096) 

• 

DAOAt 
BiRiKTiRE'.N 
~~T-bDl;Q 
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1 1 lstanbul Belediyesi 1, 1
1•t. Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu U3nları 

Tophane Merkez K. inzibat 
kıtaıında çürüğe ayrılan 1460 çift 
f ~in 1 l Haziran 935 aah günü aa
•t 14,30 da pazarlıkla satılacak • 
hr, Tahmin bedeli 293 liradır. Is· 
teltlilerin 43 lira 80 kurut son te • 
lftinatJarile belli saatte Tophane . 
de ıatınalma komisyonuna gelme· 
leri. (6) (3131) 

.. "' . 
Tophane f ırınmda mevcut köh

neye ayrılan 25 kilo ağırlığında 

hir adet bakrr semaverle 10 cift 
kundura 40 çift yemeni 11 Ha;i • 
tan 935 sah günü saat 14 de pa · 
ıarlıkla satılacaktır. Tahmin be • 
deli 725 kuruştur. Arttırmaya ge
leteklerin 110 kuruş son teminat· 
larile belli saatte T ophaneele sa • 
tınaJma komisyonuna gelmeleri. 

(5) (3132) 

• * • 
87000 kilo me§e kömürü S----6 

-93S cumartesi günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 
Ta.hmin bedeli 3045 liradır. lr.tek
lilerin ıartnameyi görmek üzere 
ker gün öileden enel ve eksilt • 
ifieye gireceklerin 228 lira 38 ku • 
J'iltluk ilk teminatlariyle ~ili ıa • 
tltte T opht.nede satın.alma komiı • 
t6nuna gelmeleri. (2846) 

• • • 
35000 kilo Beyaz peynir 8 -

Haziran - 935 Cumartesi günü 
ıaat IS de kapalı zarfla aJınacak
lir. Tahmin bedeli 14000 liradır. 
f Uekliler1n 9artnamesini görmek 

Y enihal Binasında Kiraya Verilecek 

,•' 

Dükkanlar: 
Mevkii Numarası Cinsi icar Beheri- ihale Güny Saati 

Yeni halin üst katındaki oda- 65, 66, 67, 68, 
lar denize nazır olup liu&uıi tica- 89, 70, 71, 72, 
rethanelere verilecektir. Tüccar 73, 74 
komisyoncularla alakası yoktur. 

Küçük 
odalar. 

Yeni halin yine üst katında iki 75, 76 
oda denize nazır olup liuı.usi tica. 
rethanelere verilecektir. Tüccar 
komisyoncularla alakası yoktur. 

Yeni halin müzayede mahalli- tt>, 16 
ne nazır tüccar komisyonculara 
kiralanacak ardiyesiz yazıhane

ler. 
Yeni halin müzayede mahal- 1 - 14 

line nazır tüccar komisyonculara 1 7 • 30 
kiralanacak ardiyesiz yazıhane· 
ler. 

Yeni. halin aağ taraf dıl'ında 31 • 4S 
ardiyeıiz yazılianeler. 46 • 60 

Yeni halin karakapııında bi":' 61 
lokanta. 

Yeni halin Karakapmnda kı- 62 
raathane. 

Yeni halin denize naı:ır tara- 63 
fında kahvehane. 

Yeni halin denize nazır tara- 64 
fında muhallebici dükkanı. 

lki 
oda 

iki 
Büyük 

yazıhane 

28 bap 
yazıhane 

3Ô ba.p 
yazıhane 

Loka-, 
nta. 

Kıraat

hane. 
Kahve· 

hane. 
Muhal
lebici 

dükkanı. 

·. müddeti nin mu· tarihi 
hammen 
senelik 
kirası 

aded lira 
lkiıer 240 21/ 6/ 935 
sene. 

360 21/ 6/ 935 
sene. 

Cuma 14 

Cuma 14 

iki ter 
sene 

420 20/ 6/ 935 Pertembe 14 

300 20/ 6/ 935 Perşembe 14 

lkiter 240 21 / 8/ 935 Cuma 14 
sene 
iki 480 20/ 6/ 93! Perıembe 14 
sene 
iki 480 20/ 6/ 935 Perıembe 14 
sene 
lki 1440 20/ 6/ 935 Pertembe 14 
sene 
iki 480 20/ 6/ 935 Perşembe 14 

sene 

Üzere her ıün öileden evvel ve Belediye kanunun 15 inci maddesinin 58 inci fıkrası mucibince muhafazası ve satılması sıhhi şart· 
eksiltmeye ıirece1derin lOSO lira !ara. tabi gıda maddelerinin alım ve satımı merkezi halde temerküz ettirilecektir. Kanunun bu maddesi
iJk teminat ma1rlnız veya mektup- ne göre Kerestecilerde yaptırılmal<ta olan merkez halinin inşaatı bitmit ve İstanbul dahilinde şimdilik 
lariyle tekliflerini belli saatten yumurta ile her nev'i yaı meyva ve sebzenin toptan ahı verişinin Yenihalde yaptırılması kararlattırdmıt
l:rir aaat ev-vel fophanetle Satınal· tır, Buna binaen burada bulunan yazıhane, oda ve dükkanlar iukarda yazılı olduğu üzere 2490 No. lu 

ltıa. komisyonuna. vermeleri ('2848) arttırma, el<siltme ve ihale kanunu mucibince arttırmağa çıkarılmıttır. Kira şartnamelerinde yazılı husu-
• • • st ve umumi hükümleri anlamak üıere isteklilerin ihale tarihine kadar timdiden hal ve levazım müdür-

Müteahhit nanı i'e ltftelüna füklerine uğramaları Ye ldtafanaci'k ferlerin icar müddetleri iki9er ıene olarak tayin edilmif olduğun-
19000 kilo Bulgur 8 - Hazi • dan iki senelik kira bedelinin % 7,5 nisbetinde teminat parasının lt Bankasına yatırılarak alınacak 
ran - 935 Cumartesi günü ıaat makbuzlarla ihale günlerinde daimi encümene müracaat eylemeleri ilan olunur. (B) (3085) 
14 de açık eksiltme ile alınacak- ---------'----~--=--...;;._....ı:;:..;..___~-------------------------
hr. Tahmin bedeli 1805 liradır. 
İsteklilerin şartnameıini görmek 
ilıere her gün ve ekiiltmeye gi . 
receklerin 135 lira 38 kuruılulc 
ilk teminatlariyle belli saatte 
1' ophanede Satına ima komisyo -
buna gelmeleri. (2849) 

• • • 
1 İ40 ton gürgen odunu 13 - € 

--. 93S perfembe günü saat 15,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. Tah. 
liiin bedeli 9918 liradır. isteklile
rin ıartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve ~ksilt . 
ll'leye gireceklerin 743 lira 85 ku· 
111tluk ilk teminat mektup veya 
lllaldru•lariyle teklif mektuplarını 
hem sa.atten bir saa.t evvel Top 
hanede Satmalma komisyonuna 
\'ermeleri. (979) (2936) . . .. 

36 ton patates ıs - 6 - 935 
e\ıınartesi günü ıaat 14,30 da açık 
ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin 
lledeli 2160 liradır. isteklilerin 
t&rtnameıini ıörmek üzere beı · 
tün ve eksiltmeye gireceklerin 162 
~- ilk teminatlariyle belli saaltf 

ophande Sa.tına1ma komisyonu 
ıı. relmeleri. (987) (2937) 

.y. • • 

SOooo adet limon 13 - 6 -
935 Perıembe günü saat 14 de a · 
Sık eksiltme ile alınacaktır. Tah -

l•tanbul 2 nci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan ötürü haciz edilip 

satılığa çıfarılmasına karar veri • 

len Şenole markalı otobüs Tak • 

simde Modern ıarajında 10 - 6 
- 935 e rastlıyan pazarteai ıünü 

ıaat 10 ile 12 ye kadar birinci a

çık arttırma auretiyle ıatdacağın. 

dan almak istiyecelderinin yazısı 

yukarda geçen yerde ha.zır bulun
maları ilin olunur. (7541) 

iki Bin Ton Mazot Altmış Ton 
Dizel devri daim yağı 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli "150,000 lira olan yukarda mikdarı ve cin. 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalmıt 

Komisyonunca 16 - Haziran - 935 tarihinde Pazar günü sa~t 15 
de kapalı zarf ile ihale edileuktir. Şartname "Yedi lira "50,, kuru' 
mukabilinde Komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat temiı•at O· 

lan "87SO lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 " 

kadar Komityona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ita· 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki v~ saikle mezki'ır gün ve saatt(" Ko -
misyona müracaatları. {3068) 

111ıınn1111ıııınıııınmııın 11111ıııııımnıı111111rtımınınnııttlflflınıııııı11111nıı111ıııılf1Nııtt~llllllliıı 

BOyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 

!erle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır •.. 
'"tıuınnltfftllllttualıffJNHuııilllltlllıııınıtıtl~llllftililllllllmtıı111111ıııımılti"ııı111t1llNlf1111111Hlflllllltfı1111111ıNRl 

1LAN 
Göz Hekimi 

Dr. ~ ükrü Ertan 
ı.ıiıı bedeli 875 liradır. lsteklilerir. ================ 

Bayram ve tatil günleri hakkın · 
daki kanunun tatbiki zımnında a· 
fağıdaki Bankalar giıelerinin cu~ 
marteıi günleri 9 1/ 2 den 12 ye 
kadar açık bulunacağı ilan olu 
nur. 

Babıali, Ankara caddeai No. 60 
Telefon: l2566 krtnamesini görmek üzere her rn Ve eksiltmeye gireceklerin 65 

ır• 63 kul'llfluk ilk teminatlariyle 
~111. e&atte Tophanede Satınalma 
011lııyönuna gelmeleri. 

(977) (2938) 

• • • 
20 ton kuru soğan 15 - 6 -

935 cumarteıi günü aaa.t 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. T ah -
min bedeli 1000 liradır. lıteltlile· 

rin ıartnamesini görmek üzeı-e Banco Commerciale ltalyana, 
her gün eksiltmeye gireceklerin Banco Cli Roma, Deutsche Bank 
75 Ura ilk teminatlariyle belli sa- ı und Diıcondo Geselisehaft, Deut · 
atte Tophanede Satınalma komis sche Otier.tbank (Dresdner Bank 
yonuna gelmeleri. (976) (2939) Filyalı), Holantse Bank Üni N. V. , 

Sa!ı günleri meccanendir .. 

Osmanlı Bankası, Selanik Banka· 

aı, S.S.C.l. Ticareti Hariciye Ban

kuı, Şarkıkarip Titaret Bankaıı, 

Türkiye lı Banka:n, Türkiye Zira

at Bankası. 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz /. 

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

s, ..,t. 
6 •• • 

A 
ı • 
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Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan iş
te böyle yetitkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka · 
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka · 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol-
olmak ve lier ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yullımdat.i rakamlar arasını bir 
çiıgl ile blriblrlerlne bıiğhyarak 
dediği111i:ı yetişkin insan kafası· 
nı çizebilenlcr, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte lST AN • 
DUL ANKARA CADDESi, \'A
KIT YUHDU adresine yollar • 
lılrsa, gelen doğru haller arasın-
da çekilecek KUR'Ada kazanan: 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliy&tm 20 

' :ıplık bir takımı, üçüncüye külli
yatın 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haıiran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin
de herk(IS hulunahHir. 

Bakırköy mlh hukuk hakimli
ğinden: 

Müddei belaiya ve ambırosiyo
sın mutasarrıf bulundukları Y C§il
köyünde Halkalı caddesinde 34/, 
30 ve 36/ 32 numaralar ile mu . 
rakkam iki bap hanenin Y eşilkö . 
yünde Halkalı caddesinde 36 nu • 
mnralı hanede mukim Dominikis • 
panoletiye iki yüz elli lira muka -
bilinde ipotek yapılarak ve bor . 
cun tediye edildiği halde ipotek 
l<a1dırılmamı! olduğundan borç • 
lular tarafından alacaklı aleyhi . 
ne açtıkları ipotekin kaldırılması 
hakkındaki davanın cari muhake 
metinde müddeialeyhin mahal ve 
ikameti meçhul bulunduğundan i
lanen yapılan tebliğata rağmen 

mahkemeye gelmediği gibi bir ve
kil dahi göndermemiı olduğundan 
ve borcun müddeiler tarafından 
ödendiği anlaşılmakla mezkur i
potekin kaldırılmasına 25 - 5 -
935 tarihinde gıyaben karar ve 
tarih ilandan itibaren sekiz gün 
zarfında temyizi dava edilmediği 
taktirde hüküm kesbi katiyet e

deceii tebliğ makamına kaim ol
mak üıere hukuk usul mahkeme· 
leri kanunun maddei mahsusesine 
te•flkan UAn olunur. (7543) 

ZAYi 
42 nci llkmektepten aldığım 

tahadetnamemi :ıayi ettim. Yenisi· 
ni alacağımdan eskisini hükmü 
yoktur. (7S42) llhami 



~SPI İNJ/ 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. A~balaj ve komprime

lcrin-üierl;,de halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. ~~~!!~~!Ml 

1$$ 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankaı-ada Ban.kamız Fen servisinde çalı§tırılmak üzere bir 

daktilo alınacaktır. 

1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olması ve iyi 
Almanca ve Fransızca bilmesi lazımdır. 

2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffakiyeti 
derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 

isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak üzere 
13 - 6 • 935 perşembe akşamına kadar Ankarada Bankamız Me· 
murin Müdürlüğüne ve İstanbul da Şubemize müracaatları. 

(3119) 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

' 

Karıncaları ÖLDÜR Ü NÜ z. 
Her hangi (haşarat öldürücü bir mayi) 
ile karıncaları öldürmeyi tecrübe et· 
tlnlzml? Eğer tecrübe Qttinlz ise bit. 
tabi teslrslztlğlnt de gördünüz. Karın· 
calar sizin bu tecrUbentzle adeta alay 
ederek mutbağınızı fstlla ve yemek
lerinizi bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun Onünü almak için mOnhasiren 
ve musirren FLİT ısteylntz. F L 1 T. 
hakikaten ve ebediyen öldOrür. Leke 
yapmaz, taze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke· 
ıere dikkat ediniz. Fiallar tenzilatlt. 

Umuml Oeposn : J. CRESPIN, lst. Galatı, Voyvoda Han 1 

Soğuk hava dolaplarının en 
mükemmelidir. Bu masrafsız 
arkadaş yalnız yuvanıza dirlik 
ve rahatlık getirmekle kalmaz, 
aynı zamanda bütün gıdaları
nızı taze muhafaza ederek sizi 
pek çok hastalıklardan korur. 

Belki onu anlamak için şim
diye kadar tereddüt ettiniz; 
fakat onun açık fayda/arı kar
şısında kararınızı verecek ve 

F IGI 

Verip evinize bir 

Fri idai e 
gönderiniz. 

Sıhhatiniz ve rahatınız 
bunu emrediyor 

Bir so!juk hava dolabı allr· 
ken isim iltibasına paranızı 

feda etmeyiniz • . 

RE 
Markasına daima dikkat ediniz ve bu markanın dünya
nın en birinci soğuk hava dolab~na ait olduğunu biliniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı, 
Galata : Hezaren caddesi 

Beyoğlu: istiklal caddesi 
Ankara : Bankalar caddesi 

lzmir : Gazi Bulvarı 

· D~~L~~~~~l~~~li U~3~~a~!~!1~~~~el<~!o~~~~ ~~~~~S~~~l~~~ürü Ke.::iT~=~an 1 
l8 - 6 - 935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarad~ B Ulrlolog -M~~terahtor 

SPOR POSTASI 
Me.mleketimizdc ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ,e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelell 
yeni şekiller hakkındaki yazılan muntaıaman takip etmek iste~ 

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

. ev ye u e assısı 
ldare bmasında satın alınacaktır. 1 Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

Bu işe girmek istiyenlerın 1012,50 liralık muvakkat teminat il~ yanında. Her gün öğleden sonra 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördüncü maddesi mu 2. den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

cibince işe girmeğe kanuni mani!eri bulunmadığına dair beyanname 
yi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna dair sartnameler parasr z olarak Ankarada malyzeme daire 
sinden, Haydar~aşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alabilirier. 

(3053) 

Diş tabibi 

NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami karşısında 

Bursa sokak N o 1 

Her yerde fiatı 5 kuruştur. mutlak o'.ıcuyunuz. 

Neşriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
Sahibi: ASIM US 

YAKlT Matbaası - lstanbul 


