
Başkanımızın Bükreşi ve 
4toskovayı ziyaret edeceği 

lıaberi doğru çıkmadı 
- 2 inci ••Jf•cl• -

1000 Göçmen ailesi 
Ankara, 6 (Kurun) - Önfl • 

müzdeki hafta içinde Trakyaya 
bin ıöçmen ailesi ıelecek, yeni 
yapmılan köylere yerlettirilecek
tir . 
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Hitlerin 
Haç) 

(Çengelli 
işareti 

(1200) yıl önce Orta Asyada yaıayan Türkler ara
llnda kullanılan dini bir iıaret idi; bunu ispat eden 

eski bir Türk eseri bugün Berlinin ( Etnografi~ 
· müzesi) nde bulunmaktadır 

lngiltere Neden Korkuyor? 
"lngiltere, ltalgaya karşı Habeşis
tanla birleştiğini açıkça söylemeli/,, 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyan. 
Habet ihtilafı etrafında lnıiliz ve 
İtalyan ıazeteleri arasındaki ka· 
lem aavqı ıitıide tiddetlenmekte· 
dir. 

Metaksasçılar içbaka-
nını öldüreceklerdi ! Livaro Façista diyor ki: "ln

ailizlerin ltalyaya kartı olan du-

rumları, ltalyanm Afrikada be- General Metaksas partisi mensupları 
ienilmiyen bir komıu olabileceii 
ve. Hindistan yolu üzerinde ııkı· seçimde kazanamıyacaklarlnl anla
cı bir kontrol yapabileceği korku-
sundan ileri ıelmektedir. Şqıla- yınca korkutma yoluna saptılar 
cak teJdir ki, lnailtere, Habetia
tana öqen ve medenileımeye ih
tiyacı olmıyan bir uluı olarak bak
tılı halde çok eıki bir medeniye
ti olan Hint ulusu lnıi!terenin kon. 
troluna muhtaç bulunuyor.,, 

Giomale d'italia, lnıiliz ıaze
, telerinin ltalyanm itlerine karıt -

maya halda olmaclıfmı yazarak 
diyor ki: 

lnsiltere J& normal anıuluaal 
"mfinaeelietlera.t her de•lete tam
._ haklarla iktifa edecek yahut 

Berlind• rılrıılan tandma müe mifl• 6alanM Vnar ı11Woaitlar 
1200 • .,.. coHl Ort• Aqo,111 yo,,.Zmlf 6ir mabetten ~hnlmqtır. 

-
~ "11 (froix g-amme) dedikleri (Ga -

•ıtt• haç). yahut (çenge1li haç) işa -
l'etlat kaba} etmiştir. Almanlar, Hft -

.:t:::: 

General lfletabaa Yunan iç Bakanı Ralia 

··---~M'"lll•11:~•1r~. imalar. 
rf10 etaı: ... PAi • M ~ l&iütmlü 
tiıine menıup olanlar, seçim gün· usulüne bat YUrmak yolunu lml • 
teri yaklqtıkça, hükumet parti • muılar ve ıuikaatlara baılamı§lar· 
sinin ezici bir kazancı olacağını 
anladıklan için, daha tiddetli ha· (Sonu Sa. 7 Sii. 1) 

Kimler maliye me
muru olabilecek? 

l"rol. ŞeoM Aziz Kanaa 

}arından kopQ ıelen uiultular var. 
Kafaamda deria yarlardan akan s• 
lann kaneti saklı: Batırmak isti • 
yor, görmek istiyor, kahkaha ile c1iJ. 
mek iatiyor. TUrk topraldanm kucat
laıaak iatiyor. Baksana, gözlerinde 

{Sonu Sa. 1 s;;. 2). 



Sovyet- Çekoslovak dostluğu Maliye memurları kanun 
Benes Moskovaqa 1ııı""rıııııı1111111ıııırııııı111111uııııııııııı11111ııı::'"'ll1~111uııııııı,,111 .ıa yıhasının esasları 

' ismet lnonu J " l kt Ankara, 6 (Kurun) - Maliye alacaklardır. Teselsül ve derece uoqru 1/0 a Çl l Başbakanımızın Bükreşi memurları kanun layihası Kamu- esası takip etmiyen memuriyetler· 
ve Moskovayı ziyaret taya geldi. Layihanın, esaslarına de 3 derec yükıek memuriyete ter· 

Prağ, 6 (A.A.) - Drşişleri Ba· j zisi s~kiz gün sürecektir. 
kanı bay Beneı, sat 14, 40 da Mos- Çekoslovakya ile Sovyet Rus
kovaya doğru yola çıkmıştır. O - ya arasmda tecim antlaşması, bir 
raya 8 haziranda saat 11,45 de va- karşılıklı yardım aözleşmeıi ve 
racaktır. Birçok zevat ve bunlar bir mali krediler anlaşması ak-
arasında Fransız sefiri, bay Be - dinden sonra ve yapılan bu gezi -
nes' i istasyonda uğurlamışlaraır. nin iki meleketin barışı korunmak 

Sovyet Rusyanın Prağ sefiri, ve kuvvetlendirmek amadle ara • 
de.ha evvel yola çıkmış olup Bay larında vücude getirmeye uğraş • 
Benea' e Varşovada kavufacak ve tıkları yaklaşma alanına . önemli · 
kendisine Moskovaya kadar arka- bir merhale teşkil etmekte oldu -
daşlık edecektir. Bay Benes'in ge· ğu önemle kaydolunmaktadır. 

göre, maliye memurluğuna girmek fi caizdir. 
edeceği haberi doğra için memurin kanununun dördün- Terfide esas, kıdem ve ehli· 

çıkmadı cü maddesindeki vasıflan haiz bu. yettir. 
Bafbakan ismet lnönünün, Ro- lunmak, lise, maliye meslek, tapu Tayinleri merkeze ait memur · 

men Baıbakanı T atareıko ve Ro- ve kadastro mekteplerinden biri- lar için merkezde memurin mü • 
men Dış baknı Tituleıko ile gö- ni bitirmiı olmak, müsabaka im- dürlüğünce, tayinleri vilayete ait 
rüşmek üzere Bükre§e, eylul içe- tihamnda kazanmış olmak ıarttır. olan memurlar için vilayet mu· 
risinde de Moıkovaya gideceği Yüksek mektepler mezunları mes- hasebe müdürlüklerince ve def · 
yolunda "Oriente,, ftalyan ajansı- leğe imt;hansız alınırlar. terdarlıklarca bir kıdem defteri 

nın verdiği haber doğru çıkma- 6 ncı dereceden yukarı alına- tutulur. 
mıftır. cakların yüksek mektep mezunu Terfi müddetleri geldiği halde 

Ankara, 6 ( A.A.) - BQ§bakan veya o derecedeki ecnebi mektep- ~ç defa terfie layik görülmiyen' 
Inönü'nün memleket haricine ya- !erinden izinli olmaları, fen kısım- ler memurin komisyonları kara · 

A~ manya' n ngı· ite ren ı· 11 pacağı seyahatlere dair gazetele~- larına tayin edileceklerin kadaıt- riyle daha küçük memuriyetler• 
Jl Jl de yazılan haberler hakkında hıç ro mektebiyle mühendis mekteple. naklolunur. 

1 k d 
• bir tarafta malumat yoktur. rinden mezun olmaları meşruttur. iNZiBATi CEZALAR 

Sorg Usuna karşı 1 Ver l Lis mezunu olanlar, yüksek tah l ·b ı 1 h _· · Hlh111111111ffllllllfınıılflfllUllfllıuımrıftlllllllııt-llffltlllUıı11ıııı nzı ati ceza ar sırasiy e i tarı 
_ sil aranmayan yerlerde yedinci tevbih, maa! kesilmesi. sınıf indi· Ket ta dereceye kadar çıkabilirler. rilmesi cezalarıdır. Londra, 6 (A.A.) - Sanıldı • I dan teklif edilen Almanya ile 

[!ına göre, Alman hükumeti, ln - kom,uları arasında yapılacak bir 
gilterenin Berlin büyük elçisi Sir saldırmamak antlaş.ması hakkında 
Eric Phis tarafından Almanyarun da aydınlık ver~emektedir. 
durumu hakkında yapılan ıorgu· Bu andlaşma, Lokarnoyu imza 
ya kartılık vermi§tir. edenler, Fransız - Sovyet and -

Bu karşılık, bir nota §eklinde la,ma11 hakkında Alman itirazla-
Londraya gönderilmittir, rına cevap verinceye kadar mute· 

Notanın durumda hiçbir yeni • her olacaktı. 
lik yapmadığı söylenmektedir. Alman ıilahaızlanmasına gelin 
Çünkö, Almanyanm koloni dile- ce, 550.000 ki§ilik bir ordunun 
ği hakkında ayrıntı (tafsilat) ver- değiımez bir rakam olduğunu Al
meme!dedir. Bundan bafka Al - man çevrenleri söylemektedirler. 
man notası, Bay Hitler tarafın -

MU~lB ~ir fBCİB 
Sason kaymakamı ile iki 
iandarmamız şehit edildi 

Haber refikimizin yazdığına 
göre, Muş vilayetine bağlı Sason 
kaza&mda vergi alınması esnasın 
da bir vak'a olmuş, kaymakamla 
iki jandarma şehit edilmi9tir. 

Vak'a §Öyle geçmittir: 

Sasondaki dağın sırtlarında 
ve arka taraflarında oturanlardan 
vergi toplanmadığını gören kay 

ltalyada gazeteler 
8 sayıfa çıkacak 

Romadan gelen telgraf haber~ 
lerine göre ltalyan hükfuneti yeni 
bir kararla gazetelerin sekiz ıa 
yıfadan fazla çıkmamasını emret 
mittir. Gazeteler yalnız haftada 

bir gün on sayıfa çıkabilecekler 
dir. Bunun sebebi, hariçten ka· 
ğıt imali için getirilen Selliloz it• 
halatını azaltmak ve İtalyan para
sını dü~mekten korumaktır. 

makam vekili Bay Rıdvan, kendi Lehistanda Cumur Baş-
lerine öğüt vermek üzere yanma k l .1 k 

"ft" .. ·k· t h ·ıd ·k· d . anı nası seçı ece mu uyu, ı ı a sı arı, ı ı e Jan· 
darmayı alını,, vergi vermiyenle
rin yanına gitmiştir. 

Kaymakam vekili öğüt verme· 
ğe baılayınca serkeıler kızmış, ev· 
velden tamdıklan tahsildarları 

Varıova, 6 (A.A.) -Hükumet 
bloku Reisicümurun nasıl sevçile
ceğine dair olan ve bir haziranda 
kabul edilen kanun projesini bu
gün diyete verecektir. 

kovmuşlar, sonra kaymakam ve· Bu projeye göre, yeni Reisicü
kili Bay Rıdvanın üzerine hücum mur biri eski Reisicümur ve öteki 
ederek kendiıini dokuz yerinden 
hançerlemişler ve öldürmütleT-
dir. , 

Bu arada öğüt veren müftü de 
ağrr aurette yaralanmıttır. 

iki jandarma vazifelerini gör· 
mek ve kaymakamı korumak iate
mitlerıe de bu karııma onlar1n da 
hayatına mal olmutl"gr. 

Kaymakam vekili Bay Rıdvar. 
40 yaşındaydı. iki çocuğu vardır. 
Vak'ayı yapanlar ehemmiyetle ta
kip edilmektedir. 

Kaymakam vekili ile jandarma
lar layik oldukları törenle gömül
müşlerdir. 

Amerikanın kara ve hava 
kuvvetleri 

Vaıington, 6 (A.A.) - Kamu· 
tay, ordu subay ka.droslnu 12.000 

de hususi seçim komitesi tarafın· 

dan gösterilecek iki namzet ar"";,.-:. 
smdan plebisit yoluyla seçilecek -
tir. 

Hususi seçim komitesi 75 üye· 
den teıkil olunacak ve bunların 
50 ai diyet 25 i senato tarafından 
seçilecektir. Eğer Reisicümur nam 
zet göstermek ~akkmdan vazgeç

tiğini bir bildirik ile Wln ederse, 
hususi ıec;im komitesinin namze-- . 
di ıecilecektir. Plebisite kadm er· 

k;ı; 24 yaşını bitirmiş medeni hak 
larına shaip her Lehli vatandaş iş
tiıak edebilecektir. 

kitiden 12.400 kişiye çıkaran ve 
hava kuvvetleri mevcudunu 381 
ıubay ilavesiyle arttıran kanun 
projesini onaY.hyarak ayana gön
dermiştir. 

Mesleğe ilk girenler 13 üncü Maliye memurlarının tahvil, 

O
••tüm dereceye kadar alınırlar. becayif, istifa ve mezuniyetleri 

Yüksek mektep mezunları 11 memurin kanunu hükümlerine ti· 
inci dereceye, ve bu mekteplerden bi tutulur. 

k k mezun olup da ecnebi memleketler Bilgi ve görgülerini arthrma1' o u l/ o r de tahsil görmüt bulunanlar ve:ya için maliye memur namzetlerindel1 

Cesetlerin kokusu, 
yardımı durdurdu 

Simla, 6 (A.A.) - Binlerce ce· 
ıedin gömülü bulunduğu yıkıntı • 
lıL altından yükselen dayanılmaz 
kokudan dolayı Kuettadaki yar .. 

dım hareketleri durmuttur. Artık 
içinde kimae bulunmıyan tehir, 
süel bir kordonla çevrilnıi,tir. 

Aslı çıkmıyan bir şayia 
Ankara, 6 (Kurun) - Yugos

lavya Ba§bakanı Bay Y evtiçten 
sonra muavininin de Ankaraya 
geleceği fayi olmuı, fakat Dıı ba
kanlığının salahiyetli kimseleri ta· 
rafından tekzip edilmittir. 

Fotoğrafçılık sergisi 
· Ankara, 6 (Kurun) -Ankara 

maarif müdürlüğü geçen sene ilk 
mektep muallimleri için fotoğraf
çılık kursları açmı§h. Müdürlük 
kursta muvaffak olan amatör mu· 
allimlerin eserlerini bir sergide 
te~hir etmeği kararla~tırmıştır. 

Serginin, Türkiyede açılan ilk 
amatör fotoğraf sergisi olmak iti · 
bariyle bir hususiyeti vardır. 

Ankara maarif müdürü Bay 
Rahmi, bu sergi münasebetiyle fo. 
toğrafçılığın rolleri hakkında fen· 
ni söylevler verecektir. 

Türk- Fransız tecim 
anlaşması 

Ankara, 6 (Kurun) - Yeni 
Türk - Fransız tcim anlaşmasının 
esaslarını tespit etmek üzere Eko· 

nomi Bakanlığı müste§arı Bay Fa 
ik Kurdoğlu ve Türkofisi başmüşa
viri Bay Burhan Zihni ayın 15 in· 
de Parise gideceklerdir. 

Tenzilatlı aile biletleri 
Ankara, 6 (Kurun) - De\'let 

demiryolları idaresi, 5 ve 8 kitilik 
tenzilatlı aile biletlerinin gördüğü 
rağbeti gözönünde tutarak bunun 

uzatılması için §İmdiden alınacak 
tedbirleri tespite batlamı§tır. 

Toplu gezgincilere geniş ko-
laylıklar gösterilecektir. 

bizim yüksek mekteplerimizden bir kısmı ecnebi memleketlere 
mezun olup da Garp dillerini bi- tahsile gönderilir. 
lenler 1 O uncu derecedeki memu. 
riyetlere, yüksek mekteplerimiz· 
den mezun olduktan sonra Garp 
mkteplerinden birinde ihtisas yap

mış ve doktorasını vermİ§ olanlar 
9 uncu dereceye alınırlar. Bun
larda~ diğe~ dairelerde daha yük· 
sek derecyi almış olanların i
tirazları nazarı dikkate alınmaz. 

Hususi kalem müdürleri, baş 
hukuk müşavirleriyle muavinleri, 
muhakemat müdürleri, hazine a . 
vukatları ve mütercimler hakkın · 
da bu maddenin hükmü cari de · 
ğildir. Bunlarin alınacakları de -
receler, diğer yerlerde nakille -
rinde müktesep hak teşkil etmez. 

NAMZETLiK MÜDDETi 
llk memuriyete girişte 6 aydan 

2 seneye kadar namzetlik geçiri
lir. Bu müddet içinde ahlaken 
uygunsuzlukları görülenler, müd. 
detin bitmesi beklenmeden, mes -
lekten çıkarılır. 

Merkezde ve vilayetlerde do 
kuzuncu ve daha yukarı derece -
lerdeki büro şefliğine tayin edi
lecek olanların bulundukları yer · 
de en az 3 yıl hizmet etmiş ve 
bir meslek imtihanı geçirmi~ ol -
maları şarttır, defterdarlıklarla 

bu derecedeki memuriyetlere ta -
yin halinde bu müddet beş sene 
dir. 

TERFiLER 
Yukarı derecelerden def der da: 

muavinleri derecesine kadar olan 
memurların terfileri Finans Baka. 
mmn inhası, müşterek kararname 
ve Cumurreisinin tasdikiyle olur. 
Diğer bilumum merkez memurla 

rı, vilayet müdürleri Finans Ba . 
kam tarafından tayin olunur. in . 
halar önce intihap komisyonundan 
geçirilir. Vilayetlerdeki tali me-

murlar defterdarın inhası, valinin 
tasdikiyle tayin edilirler. Terfi 
müddeti, yüksek tahsil görmüş o
lanlar için 2 senedir.. Müddetin 
bitmesinden evvel tcrfiine lüzum 
görülen memurlar müddetlerinin 
bitmesine kadar eski maaşlarını 

Her memurun tayinedildiği yer· 
de - muhasipler müstesna olmak 
üzere - iki sene çalışması mecbu· 
ri tutulmu,, bu müddetten evvel 
isti.fa edenlerin harcirahlarının 
&'eri .,.ı,.,.,.,.....,.,. •uı .ı knnulrn\l&tur. 

inzibat liomisyonu hazine ve · 
ya maliye müsteşarlarının reisliği 
altında tefti§ heyeti reisi, bat hu · 
kuk müşaviri, tapu kadastro, va· 
ridat, bütçe ve hesabat umul11 
müdürlerinden mürekkeptir. 

Maliye memurlarının mesleki 
bilgilerini artırmak için açılan ma· 
liye meslek ve tapu kadastro mek· 
teplerine alınacak talebe için hu· 
susi bir nizamname yapılacaktır. 

Bu kanunun meriyete gireceği 
tarihte, yukarda gösterdi i"imİ1: 
tahsil şartlarını haiz bulunmayat' 
maliye memurlarından vazifelerin 
de ehliyet ve muvaffakiyetleri gö· 
rülenler ve iyi sicil almış olanlar 
beşinci derecedeki memuriyetlere 
kadar yükselebilirler. 

Orta tahsillerini tamamlama · 
mış olanların maliye memurluğU· 
na kabulleri caizdir. Şu kadar · 
ki bunlar 11 inci dereceden yuka · 
rı dereceye çıkamazlar. 

Gerek va~if e batında bulunıuJl· 
k ··t ve gerekse açıkta olsun, te ao 

müddetini doldurmuf olan memur· 
lar, bu kanun çıktıktan ıonr•· 
Bakanlık lüzum görürse tekaüt e· 

<lilirler. 
Maliye müfettişlerinin tayiJ'l• 

terfi ve tecziyeleri ayni nizamna· 
ı 

meyle yapılacaktır. 

Izmir gümrüğünde de 
iş bölümü 

Ankara, 6 (Kurun) - lstanb\11 

gümrüklerinde yapılan iş bölüınU· 
nün fay dalı neticeler verdiği anlş· 
şıldığmdan yakında lzmir güınrii· 
ğünde de lstanbu1dakine benzer 
iş bölümü yapıl::.caktır. 

Gümrükler tetkik müdürü BıLf 
Mustafa Nuri yarın lstanbub doS' 
ru yola çıkacaktır. 
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1Gezintiler 1 aretler j_ 
Tattı bir bahis 

,,.,~,tatlı,~~ bir'°~: ş. }urdumıızdaki Florya plaı·larında 1ramoag sosyetesi-
_, 6a p.I, tatlı, 171 lıo- l . . . d. kt .. .. 

::.~ır6UecmcUt•,,.. Alman e çısı nın ıre oru 
ll6i 6-iı)'Of'Clu. Bir dırlrlifla ~ değişiyor Yeni yollar ve geni Ankaradan geldi 
L! lta1G1 ululılanndan ••70r, Türk' • L.· • '- tesisat yapılıyor Tramva,y eoıyeteai direktiirle-
..,.llliicevlaer ·6i lıraıla tartdocak Alpu,..m ıye e~ .. 1• ua~ d '.r _, .ı il Rozeaberr., doktorlarm tavııyeaı Florya plijlarmm bu aene be • rinden bay Gindorf Ankara an 

öç peşinde 
"Kanın,, dört çocalılu bir ı,.. 

dımn ıohlr ortaıtula tlölrfiilü 
h111, hütin ,euraiyle yatla. Diin 
6ia hu ıatırlan 6irluaç arlwlaı, 
birlilıte olra7otdulı. En •eneimiz, 
•önlü hınçla tutufan lwlunn 6a 
ııtınalı tlisleri lıtırpanda yrınlfGl/ı 
ue: .. 110ruu. ek --'- • • · ledive tarafından imar edileceiini do"nmu·· .. m·. Bav Gindorf Ankara· ı üzerine dinlenm meçuunyetuaı J 'f• J 

iıfi. i~ Harpte ıehr bir lada dUJIDUf ve bu yolda Alman dün yazmııtık. Plij analarına ya Tramvay ıoayeteainin ıeri ver· - Bide jüri olsaydı. hu lıadın 
.... '::;". t~ ~'.palı m: S.k•nlıjma bqwrarak ıeri ,... . hak ileri eürenlere Yerilmek üze meai Jban ıelen para itini, Baym· lrurtalurdu. 

bir nail hile yefiffi. jınbaum: iatemiftir. lıteii kabul re belediye tarafmdan bankaya dırlık Babnlıiile ıBrütmek üze· Dedi. ötelriler de haf lllllaJıltaı 
ŞQ.,, alri deoirlerde 6iitiin edilmiftir. 173000 lira yatırdmıtbr. re ıitmifti. _ Euet, lrartalurdu! 

~'8 isin •~elden ütün defe· Bu hafta IODUDdr.& Ankarad&n Hakyerince verilecek karardan Göl'Üfllleler bqlamııtır. Fakat Detliler. 
~ edebiyala pecelı fqi•ılen• l.unbula ıelip Berline ıidecektir. ıonra bu paralar bak sahiplerine henüz heaaplarm ıözden ıeçiril· Adanl oflu "67fetlir, İft•· Orta· 

Seodijinisi bir lrilo ,...,.,,.,, Bu müaatebede Alman elçili. verilecektir. Belediye zaten birço'k meai iti oitmiı deiildir. Bay Gin· "a •ö""ai ~~en delin· 
ed•hilni· ii miiatefan ba~ F~ Alman araziyi maliyeden ve ıabiplerin · dorf önümüzdeki perpmbe ve1a ınif • .,., 6ir 6lii .,.,.,.,. oe onun 

elçilijiaclc Al~ kaloniaine bir den evvelce iıtimlak etmitti. Düıı cuma sünü yeniden Anbrap ıi· 7M•• ....Uifinde yalnu; bir lıap. 
m6alri, 6aPn artılı ıelcer e- bira Jdrafeti Termit ve elçinin çe- iki büyük plij birer ıene müddeti-?" decek ve konutmalar• deYam ede- lan lnncuun dimlirilmeainden hat· 
il 6alrunandan reg.ıel~ afu lrilmekte olduiunu bildirmittir. kiraya verilmiıtir. Oçüncü kuma cektir. h ~bir MHP 7oiien, 0 lıaalı 
hlıuraıadan paliilı ildi7"Ç Alman profeaörleri ıöylevler ver· kiraya verilmemiıtir. Belediye bu· Evvelce de yazdıiımız ıibi eli allrqlamalıtan çeiinmeyiz. 
• .ı.u,tır. miı, elçiye tqekkür etmitlerdir. 1"&da bu aene bazı teıiaat, bu ara · tramvay aoıyeteainin kuaımda Köyde lıanlı bir it olmat. Bir 

... 6alıuntlan ıelıer, dünyanın Alman elçiıine Ankarada zira· da bir de beton ilkele yapacaktır. fazla bat yapılmuı için toplaamıt lıardet wraltnaf. Euet, acı ue can 
·1...a.. •_.ı .1..-•ı --' t ba ..... e-tit::-:t-. ait .ni .. e) Flo-ada tren iataavonu ile iıke· paralardan akı vüz bin lira kadar ._....,... ""'' Gflftlf, UQUi&Clf a ve ~- - u.....- •- ·J J J ycmıcı bir ıey; lalıat Unlıaptım 
.,. acmlGfldesa 701altılırwuı bir albüm de Yerilmiftir. le aruındaki yolun ufalt olarak mabauben verilmtiti. Şimdi ıeri yollanntla dölrülen 6a tae ian 

ta • 1apdmuma batlanmıttır. Elek· kalan paranın üzerinden bazı l&r· • .ı· •1 V 
n.a__ _ _:n . ..1.ı,... _ _,_ .1.. ___ .ı1 • Bina .e arazı ver gilerinı ku 1 süf eni ıeri ıetıruı mı • uranın 
~ .,.. .. _. ,_. nan:au I I trik merkezi yeni battan net • fiptm çılcanlmuı iti konuıu • lıendiai de öldiirdiifüniin gerplı 
_.._ .. ·-' ·-:~ ._. top mna ay an lendirileceii -'bi telefon teaiıa • maktadır. Bu itin yaluncla netic:e-

1...:. ~ ton ~zu 1'°"-e ar ... ~· B'- ye e.d -..........ıaiaİa alı • •· sg1>lu olup olmaJıjını 6ilmi70r • 
.,. - •--.u tı da yapılmaktadır. leneceii umulu10r. ~ 

• aacaklan a,.m felair mecliaince 1 b" Dip.iz 6ir fiiplae yüzünden laıdu-
~ diıqa ölp;.iiıule a ı.ı-. 6-~ _ıt1-:..tı. Din Wecli- bq· Floryada yapılacak yo' ına, . d b. . ran laulın, naıl &.-.sı.. .. ıamr, hil-

h-._ . - _.,.. 9CllRllay• J- • k ı · t · t · · b Şehrim1z e 1r tecım 'llllJ~ 
~ aroanıitqıS. Yıllla 54 bin kaD ....tdli tarafından taMlere bir 11 e eve aaır eaıaa ıçın u ıene ..... 1 •• Sonra eler laerlıea 'en· 
'- ..-. lttacotllfunutı p,., .. • ,.~ ainclerilmiı, Adalarda bi bütçeainden 300000 lira kadar bir sarayı yaptırılmasa tli öcünii /rendi alnuıfa, ltalJnnı 
&.n 6atuacı 7"da afClia 1Uhn dört aa •tll'liaiain tellUDUS ••ikinci tet para harcanacaktır. Belediye imar düşünülüyor W •tef• lıallıana, tliin)IGlllll 
t:..':tirar bir fe7 earl-'i'IO'flSe ~ tliier Mlttin kazalarda İN tubeai mÜfaYirliiine ıetirilen Al Bundan altı yd kadar ince, la- celaennemtlen ayn nai lıolu? 

man azmanla (mütebu11la) be· 
.. _. • ... u hUiran, e,-181, klnunuenel, mart ı-~.·.,e fen heyetı' .. --~mdan bir;. tanbulda bir tecim sarayı açdma- Bistle jiiri olsa7dı, 6yle ..,... 
-..biıM .ıam. 6apna Wr ,_o aJlarmda toplumuı Wl.tirilmit • "" uu-aa ıı d:'•üııüba:'·tü. Bu dütünce ton )'Onlnl, iti iter _.,..,.,. önce itin ılı· 
L. .. .1.._ .........1 ~u mar projeai bamrlanmaktadır. ..., ..., ~,.. 
~ ~ :...r'~ ,,;. tir. Bu proje içifleri Bakanlıiına sünlerde yine apalarda dolatma· ımda ,_,,,.,,.....,,, ~· "• 

t!.lJ ua ,..anın ---~ - Arazi •ertil•i ele temmu ve ıönderilia tudik edildikten ıonrf ia batl••lfbr. Basla, tecim oda· IHıheaitı. . ~ ICllfUIG iflenen 
~ :Aer ltaltle ltdlı 7171p, ı ... ı «>7· ikincikıinun a-'-- zarfında topla· ..., -'- 6a •--•, ı..-1.-___ .ı_ .1.._LJ_ 6ir 

H ___ ,,ı _ ,.,...,.. 7~• tatbikine pçilecekfir. ıı yılda on bin lira kira TermS& .. __ ,_ llUl"UUIRllS•......,. 

er .,......... ,_ .. nacaktır. tedir. Bir tara• .,.ptırcbiı takdir- -n •bi lıöpiirmiif, olıunlGt-
~ Belediye daimi encümen aza ., s--r •· 

• • • 1ı' I 1 • • Çin elçisi ıehirlerimizi ları dün Floryaya ıiderek tetki . de çok kuanacaktır. Bir aara1 naq 11e neden ıonra 6aıtan ele in-
1: .... : -..~ım az ıe er ıar e memmn k yapbrmak V.in eıki proJ0 ""'e ıör\! m11' tir. Ptaa 6iri,tint' , tabanca 

l~ ,.ı,.,,ı.n .,... Bir ezece lca\tJ~lw~ (~aya-~~ ~ -J 

~lliti~~~'-"~"-~~~+---~~,..~~~~~~~~~~t~ ... ~~~--="" .... !h!-~~ .. ~~~~j~~~~lt'!~~~~~~~,.,~~·~·~ .. ~·d• .. .,.)'eri.rilO' 
n bir halde ilıen tlc Tirlriye nera lfoyaotau,.nun Y a ıelı • ucuz tarifeli vapur ıeferleri ter · ,., l..w.Mır ~ ....,_. 
la:ıliı 6ol fMer 7i7emi70'lu. JCa. rimiu ıelerek Türkiye içinde ae • tip edilecektir. •elen ıinir f'l/ıl,,,...laruwı laİç hn-
P:tiil~ tlflOrİnlle .. ôla r- ,ahate çıbcatı haber almmıftır. --------- umi1fl'. Hele pculılanm enazi. 
1- ~ -.,., IW. -.Uaiı W General Hoyaotau, önüm:.izde- V aaıf Çınarın ÖIÜsİİ rip öptiilıten aonra öç pefine tliif-
lfe -..ı-.dn 1111111 t l HQ.d o ki hafta iciade latanbula ıet~ li=========;-ı mai, iiıtiintle ~ durulocalı ıey. 
'-'• tlS,..ıfiflii lıi, Tiirlıi,.I• ıe buaclan ince Karadeniz layı· bagiia getiriliyor 1 ae1 ... ıer, gideni• 1 lerdeıwlir. Daillalri inatlar bile 
~., ,,,...,.,,. War ,.,_, larma ltir ıaiati yapacaktır. Ora· Moakonda ilen elçimiz Vuıf BAY MUAMMER ERiŞ _ lı ,,..,,..,erinden yaorulanm ıillıe-..,.,i- ---•anu-llu. F alıir dan orta Anaclolura ıeçerek bel • Çınarın ölillü buıün öile üzeri rei viir~..:n to1'11Z at.,ini .ön-.,._. 181'1&' ,_. hirl Banka11 ıenel direktörü bay Mu· ,_ ........ 

'

,....,.,. ___ .ı_ bile bir ·-'tla 6 libqlı .. • erimizi dolqacaktır. bir So-.ıt. zırhlııı ile lıtanbulıa 4::-ıı.• ı...mcu;. Jüri, ol•7f/ı, 
....-a ,... · J ammer Erit dün lıtanbula ıelmit .. .-... -. ~ 

,.... ..n.ıili10'flu. Aksaray gençler birliğin· ıetirilecektir. Zırhlı aaat on iki1e Ye it Bankuında meııul olınut. diifiinm.İ7fleei mi7"i iri hu dörı 
ŞU.,,ı tıMerin elonomi W.· de temsiller doiru Kara~eniz boia:mdan M;e- ,ocalı anaı, hıncı ufnında dört 

'-ıan fla,.,.,,. tlefifnaiı, alaal Aksaray ıenÇler birliii üycle. riye ıirecek ve doiruca Hay.lar. tur.BAY FUAT - Çocuklan E . 7CIOJ'lllllftU da Pfnemelıten ~irin-
... • Wini al-'--. _!_ • ..tı_ L-,, ff:ıa.-.aa:- ltın -- • P&f& açıklar~& demirliyecektir. miven hr~ bir oarlılıtar. Böy. .. ..., ... · rma- .,.,, --uu ...-. ıiraeme kurumu batkanı bay Fua': ' 

D!:___ • ~~ - - ı1• ı_.1,._!L-'--· -· ~~-- -•dan "&tatürk'e ilk km- latanDul vali Tekili Ba1 Rük • d h le 6ir -atlrllfl alılı IHqanda hi.ç .._...,..,.. ,...,rımm--·- ,_. l"llMHlll ,_ " ün Ankaradan te rimize ıetmit ,_ · 
ı oltmılı ıelıeri pi~ tlo- ban,, eeeri ile bay Şinuf Okutan neddia, lıtanbul komutanı, Em • ve aktam T ekirdaima ıitmit • lıimM 6aiıflaınu. 

~. F-., lüıflar so!ı ,.,__. ,..liiı "Kadm 1&JlaT,, birlilin ni.,et müdürü, belediye reİI mua • Bir ana, çocrılılan için laer ı• 
fe tf~u.. Cerrahpafaclal&i parkında ilk defa Yini, Parti bqkan Tekili ve diğer tir. ~ &oyun efcr. Ancak onları lo-

flGrtinin tlördiinci Iıo,..,ai li- olarak yana Üf&"' kurum üyele- bazı kimaeler Galata rıhtımından 14,50 trenile de Ankaraya ıön • nımd .,. lıartarınalc uirunda acı, 
.... ,_,., ltontrola oltana alma- ri tarafllitlan twail edilecektir. kalkacak Şiketi Hayriyenin 57 nu· derileceldir. 6ü7iilr we lıanlı pyler yapar. Bu 
~._6'r Bdeo .,qdı. Ba &leoin tal· Birlik ........... a,.elerile sel· maralı vapurile zırMıya sidecek • latanbıJdan birçok tetekküller lwlın acı~a layilı deiildir . 
. ~ .. olmalı ibere ıehrin mek İltİJen diler yuıttatJarm p • lerdir. Cenaze zırhlıdan 57 numa· nam111a büketler huıtlanmı•tır. Çün~ 7"'mz ıeoıi ue ıellıatle do
~~. 25 ..,..,.. indirilmeli lif kiiltlarmı fQl't ~rlü~ • ralı vapura naklolunacak, Haydar- Ha1d~t.a~~ okul ö~etmenleri lu olman rerehn ana yiirefini 
~Oıllli olaralı, hofnutlalıla den alclırmalanm dil ... ktedır. P&f& nbtım._ çıkarılacak Ye namına ao.,; aoylenecektır. ulairli 6ir lu~ lıaplamlfh. Ak ue 
~ ..,lenlendiı Ba lıa- ... .,..._,ını:ca m = • = •ıw .,...,...._..... .. ,, ..... ,,""' .. "1111
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"".__ a7CiınlJı ana yiirefintle ite böyle ...,,._llMMdintisi,,..,,.4.-... Pendikte yapılan modern mezbaha açıldı 1ıap1ıaraWrAatranicmmınınkay. 
~ .~ tadı, ,a-1, #rot bir ftC17111, .ara tlifiiren bir özür ıl• 
~.... fil, afırl"fhran bir Nbeptir. 
~ S.drl llrh• Jiiride olsaydım.. ifte böyle ıöy. 
8tbıehali ayın yirmisinde liyecelrtim •• 

açılacak 
~ilerde yapdan aebze 

'· diikkinları kiralanmak Ü· 

" laeıectiye tarafmclan ar\tıJ'ID&· 
.. ~.Bu aym o~ betia
~alar ilaate eclilecek, Jİ1'· 
~ de hal açdacaktır. Vali 
'- n iye batbnı '&ay Mahid • 

,., ..... 1 o zamana kadar la· 
clı&amüt bulanacalı için 

..... ial ı.1 Muhhtdin ra· 

~ -------------------
Pentlilı ına6aAan.,. apllf t6renlntlen bir •irinlif 

Pendilde rapılan modern mn-ı Ka1111akam Bay Hamdi kapı ·f beton ltir iakele iizerine .,.pdmq-
llaha dün açrlmıfbr. Tlracle (me- dald lmrclel&yı keamit. Pendik be. tır. 12800 lira,. çıkan hu muba· 
ruim) lltanhul belediye baJt&n lediye reİli Bay Abclullab Ekimle ha lçifleri Bakanlıimın behalar 
ile Kartal kaymakamı Ye bU"ÇOk Baytar Bay Ali Ekrem IÖz IÖJI• için kabul ettili plinlara uypn o-
davetliler hazır buhmmuttur. mitlerdir. larak yapılmlfbr. 

Mezbaha Pendik aahillerinde 

s. Gezqfn 
~~~~----~~-------

Çinde yurdumuza ait 
bir kitap basıldı 

Öjrendiiimi4'e ıör~ Çin ~~i· 
liii at&f.derincleı: bay T ıiıı • Kon • 
Fia yeni Türkiye üzerine Çinde 
bir kitap yazmıt ve butırmııtır. 

Atatürk Türkiyeai hakkında Lir 
çok deierli ıöriitleri ihtiva eden 
bu kitabm, bqyaz111 Çiaıin Türki-
1e elçili ıenerel Hoyaotau tara • 
fmclan yaaalm'fbr. 

General, 1"ı bqyazıımda, Çi • 
nia T8rki19 ile münuebetiniD, 
ltaaClan iç hin 111 önce bqladriım 
IMa aribauehetin ıittillçe ıelifece • 
iini eöyt..,eJdMir. 



Kısa 

-- Şehir-••• 
Haberleri 

YAŞ MEYVECiLER - lstan -
bul yaş nıeyyeci Ye sebze tecimerle
.ri dün ~ürkofi te toplanacaklardı. 

ı~al\at, O(isin müşa,irlecinde,n Ba:r 
Muhtarın öliimü duyumu üıerine bu 
toplantı yapılamamıştır. 

.ESNAFIN KAZANÇ VERGlSl -
'l'ecim odası, esnafın kazanç nrgi

si hakkındaki fikirlerini sormuştu. 

Şimdiye kadar bütün esnaf düşünce
lerini Tecim odasına bildirmiştir. 

Bir Hazirandan itibaren yeni bir 
kazanç lmnunu çıkarıl\fığından, bu 
cernpl31· )eni kanuna göre tetkik e -
dilecek-tir. 

GCMRÜK TETKlKAT MUDO -
R - Gümrük Ye İnhisarlar Bakan
lığı tetkikat müdürü Bay Mustafa 
Nuri hu yakınlarda tetkikat yapmak 
üzere A \TUpaya gidecektir. 

1'EFT1ŞLER - C. H. Partisi teş
Jdlatınrn yönetim (idare) heyeti :ü~·c
leri tarafından yapılan teftişi bu a -
yın on beşine kadar bitirilecektir. 

BAY JllLMl - Refilqısım getir -
mek üzere Ankaraya giden C. JJ. Par
tisi İstanbul vilayet idare heyeti baş
kanı Bay Hi1ıni Pazartesi günü şeh
rimize dönecektir. 

TRUPLARA TENZlLAT - Dev
let DemiryolJarı 'idaresi temsil, kon -
fi!e.r vermek iizere Anadolunun muhte
lif lilayetlerine gitmek istiyen trup • 
Jar için yol üzerinden yüzde em ten
zilit yapmıştır. 

SOY~DI - Zonguldakta Türkiş a
mele katiplerinden i3ay Yusuf Kenan 
karısı Bayan Nimet, oğlu Mücahit 
"Oskay,, sözünü soyadı olarak almış
lardır. 

Kızılay Beşiktaş şubesinin 
gezintisi kaldı 

Kızılay Beıiktat kazuının 7 
Haziran 935 cuma ;günü yapaca· 
ğı Çınarcık deniz ıgezintiai ~fta 
tatili huebile 9 haziran 935 pazar 
günü yapılacakbl". 

Numarasız bisikletler 
Numarasız olarak §dıirde dolp.· 

fa.fi 'bisikletler belediye memurla· 
rı tarafından ç~rilmekte, aeyrü · 
5efer merkezine g«ürülmektedir 
Bu suretle çe.vrjlip a1ıkonulan dörı 
bisikletin sahipleri ıelip cezalari· 
le birlikte numara paralarını ver• 
mediklerinpen biıikletfori y"kın 
da arttırma ile satılacaktır. 

Y eşilhilfil kurumun~ 
yıllık gezintisi 

Yeşil Hilal Cemiyeti her sene ol
"duğu gibi bu yıl da Yeşilgün bayn • 
mının doku~uncusunu kutlubyacak -
tır. 

30 Haziran Pazar gUnü sabahı Şir
ketihayrlyenin 71 numaralr vapuru i
le ikurum azası Yalova ve Büyükada
)'ll bir gezinti yapataktır. Bu bay -
rama bütün iski düşmanları ile Yeşil
hilal ülküsüne bağlı olanlar davctli
(lir. 

Öz dil 
21 inci Liste 

1 - J/atbuat - Basın 
ÖRNEK: . 

1 
Basın Kurumunun dördüncü 

ku\"Vet olduğunu söylemek, qna 

'boş bir gurur \"ermek değil, tarn ·ı! 
• tersi (IJilikis) onu derin ödev Ye· 

soravlarr karşısında düşündürınek 
demektir. 

2 - Vazife - Ode\'. 
3 - Mesuliyet - Sorav li 
4 - Neırigat - Yayım. I' 
ÖRNEK: 
Radyo, asr1m~ıın en kuvvetli 1 

yayım araçlarından biridir. -il 
5 Vasıta - Araç. 1 

n 
NOT: li 
Gazetemize gönderilecek 11a.ıı - il 

wda bu kdimelerUı Osmanlıcala-1! 
il" kullanılmamasını rica ederi:. J 

•••-m·a;~uwaç:wnur.mnmı 

Gene Etmasyan 
işine dair! 

Yeniden iki kişi .lJaka
landı. Bununla beraber .. 

Sarıyerde iki aya yakın bir za
man önce on y:edi yerinden bıçak
lanarak öldürülen, parası ve el· 
maaları çalınan Takuhi .Elmasyanı 
öldürdüğü zanniyle ıimdiye ka 
dar birçok kiıi yakalandı, sorguyi\ 
sekildi, salıverildi. 

Bu j,1ten dolayı yel\iden iki ki
§İ yakalanmıf, dün akıam üzeri 
,polisçe adliyeye gönderilmiıtir. 

Bunlardan biri Vahan ismindedir. 
Öteki de Rizeli Hamit oğlu Ali
dir. 

Bu işle meıgul olan muavinler· 
den Ferhat, polisçe gönderilen bu 
iki kişinin, dün akıam üzeri mfü). 
deiumumi muavinlerine mahsus 
odada ifadelerini almıttır. Sorgu, 
bir saatten fazla sürmÜJtÜr. 

Bunların sahiden suçlu oldu -
ğuna dair kesenkes bir delil elde 
edilemediği tahmin olunmakta . 
dır. lki aya yakın bir zaman • 
danberi yaka1ananların ilkleri ol -
mıyan bu iki ~İ!İnin sonuncuları 
da olmaqığı ıaıuhyor. Bu itibar
}Jl Elmasyan iıi, hala sırlar dolu 
}>ir halde, demektir! 

Po11a haberleri : 

Dört ya§ındaki çocuğun 
yaptığı iş 

Karagümrükte kunduracı Os -
manm 4 yaıındaki oğlu Halil ıe· 
ne ayni ma'hallede otuN.n 9 ya -
§ında lbrahim iıminde bir çoc;uk· 
la bir para meaelesinden kavga .. 
ya tuttmuı, neticede eline 1Jeçir • 
diii bir kunduracı hıçağile İbra • 
himi arkasından ve kaburga ke .. 
mikleri üstünden yaralamııtrr. 

Y aralr çocuk Gureba hastane · 
aine kaldırılarak yarala:rı ıardmış 
ve evine göndedl~iıtir. 

Polis hi.diıeye elkoymuş, ve 4 
yaşındald çocuğun eline kundu • 
racı bıçağının nasıl geçtiğini an • 
lamak için babasmı sorguya &ek -
mittir. 

Yanan kızlar 
T epeb~şında Şepben~er aoktl • 

ğında oturan Lili ocakla üzerine 
,aıçrıyan atetten vücudünün birçok 
yerinden yanmıştır. Kendisini kur· 
tarmağa gelen kardeşi Bayda da 
elinden yanmIJtır. Lili Haseki 
hastanesine kaldırilmIJlır. 

BtR HIRSIZIN ÜZ-ERiNDE 
BULUNANLAR - Unkapanında 

Ömerin evine giren hırsız Ömer 
yakalanınıt, üzerinde bet tane be
şibiryerde, 137 lira para, bir pır • 
lanta yüzük bulunm~r. 

ÇANTASINI KAPIP KAÇAR
KEN - Kumkapıda Meıih p&fe 

mahlleainde Sait efendi .okağm .. 
ela oturan 1ametin önüne çıkan 
aabıkah Eı.ia, içinde doktaB ku-
rut bulunan ~·· ~ ka -
çarken y~lanmJtlw. 

KUYUYA DOŞTO KURTA. 
RILDI - Balatta Hacı J,. ~ .. 
ininde oturan m~v Şevkinin ilç 
yqmdaki çocuğu-OdıtNI, evin bab 
çeainde OAU'ken ku1111a ~f
tür. Çocuğun bağırışını duyan1ar 
k<>Jup kurtarmışlardır. 

PARASINI ALMIŞ AMMA -
Hamalbaımda oturan Luka poli
se başvurarak bir kahveyeri içip 
izin atmak üzere lsmail admda bi
rine yirmi lira verdiğini, lsmailin 
itini yapmadığını eöylemiştir. Talı 

Pul bedelinden 
9,767 lira ve ..• 
Beyoğlu eski pul salış 
memurunun duruşması 

İstanbul ağır ceza hakyeri, Be· 
yoğlunun eski pul ıalı§ memuru 
Şerefin ihtilastan duru,tmaaına 
dün devam etmİftİr. 

Alıkonulmuı olarak duruımtL 
sı yapılan Şerefin, satış defterle· 
rinde kazıntı ve silinti yapmak yo
liyle pul bedelinden 9, 767 lira 75 
kurut ihtilasta bulunduğu Heri sü
rülüyor. 

Dün hakyerinde b1,1 hususta ve· 
rilen yeni 'bir rapor okunmuı, w
karda yazılı hadiseyi belirten bu 
rapora karıı, Şeref, itiraz etmİf· 
tir: 

- Defterde tilhrif yoktur. Bu 
miktarda para da noksan değildir. 
Bu yeni raporda, milfetti! fezle· 
kesinde gösterilen yolda yurun
müş olarak verilmiştir. Ben, me
muriyete geçince ne k~dar pul 
devraldım, ne kadarını iade et -
tim? Bunlar belli değildir. Hüla
sa, tetkikat çok yanlf!br. RaPonı 
kabul etmiyorum. 

Hakyerinde davacı olarak ha • 
zine vardır. Avukat Sami tara • 
fmdan temsil olunuyor. Duruı ~ 

ma, bazı araştırmalar için hıra • 

kıldı. 

Kızkardeşini öl
düren bir köylü! 
Ana, otlundan kızının 
kanını istiyordu, fa'kat ... 

Bir buçuk sene evvel, Çatalca 
civarında bir köy ahalisinden Os
man, aralarında geçimaizlik olan 
kızkardeıi Ayteyi tarlada öldür • 
mekten aµçlu olarak yakalanmıf, 
adliye aarayı yandıktan aoJı,ra bir 
müddet SultMıa.lunetteki Ta-1mek· 
tep binasında kalan ağır cezada 
duruımaaı yapılarak on h~t ae~e 
ağır hapse mahkUnı olmuıtu. Bu 
karar temyizce bozuldu~ndan. 
timdi yeniden duruıma yapılıyor. 

Dünkü duruımada Yani iHDİn
de bir müdJlf aa tahidi dinlenile
cekti. Yani buhınamamııtı. Du
ruı'Paya \>a§kil bir gfüı devMD ~di· 
lec~ktir. 

Bu dava öleAle öldürülenin a
nası Kaya, ilk duru§mada oğlun· 
dan kızının kanını istiyordu. Fa
kat, şimdi bu cinayeti oğlunun İş· 
lemediğini, kızını öldürenin baj· 
k~ları olduğunu ileri sürmektedir. 
Kaya, ilk dprusmalara geldiği gi
bi şimdiki durutmalara da reli-
yor. 

Hamayakın suçu 
Hamayıjc W.,iade biri, dolan· 

dırmak ve ceket qırmak idtlia.iy
le dün .k§am üzeri mücldeiumu· 
miliie verilmittir. Hamayak ıhM· 
kında a.rqt.ırıqa Y•Pdıyor. 

..... --.... _......, - . . .. . . ...... .. --··· . - . -

Konya dördüncü yerli 
maUar sergisi 

20 :ijMJrancla aç\]acak, 10 Tem· 
mt&Zda kapanacaktır, Yerlimab ya -
paq ulU$111 fabrikalarımızın sergiye 
katimtalM• ~n dderli vRzifeleridir. 

Ulusal Ekonomi ı·c Arttırma 
l;(_u.rumu 

kikat yapılıyor. 
KOŞARKf.N - GCllatada f1av· 

yar banında ter~i çırağı bay-.n 
Yervant Galatada kotarken d\iiÜP 
baım<lan yarahmmıştır • 

IDr. Lipman aley-· 
hindeki dava 

Avukat Hikmet, .,erilen 
rapora itiraz etti 

Eskiden !stan'bul İltintak '-hl· 
kimliğinde ve Bandırma tğır ceza 
hakyeri baıkanhiında bulunan a
vukat Hikmet, Haseki hastanesin
de tedavi edilen karısının bulun
duğu koğuştan başka bir koğuıa 
götürülmesi sebebiyle hastalığının 
arttığı ve uzadığı noktasından, 

hastanenin niıa.iye ıefi Dr. Lip
manla hasjabakıcıleırdan Şvester 

Elize.bet aleyhine dava a~mı!h.· 
Bu davanın tahkibJiyle n;ıuavio
lerden Ekrem meuıul oluyor. 

Oa.Ya açılı_çca, adliye doktoru 
Enver, hastay;ı muayene ebnif, 
b&§langıçtanber.i hastalıiın takip 
ettiği seyri bilmediği için, bu l;ıu
suala hastaneden r~por alınması 

Cağatoğlunda çabnad 
zillerden şikayet 
Bay Orhan uazıyor: 

"Ben Cafaloglu hamamının 
daki evde oturuyerum. Bidtd 
bir radyo :e .evi mizi.a 
bir sµçu, Wl:U.tl ıkarşı tamtuıO. 
bir suc.u ,.u.. BWnı e.vdeki .ıa4b'0 

belli vakitlerde .çahndıjı iç,i.Q hiç 
seyi rahatsıı etmediği balde b\1. 
sucunun biribirleriylc rekabet > 
kullandıkları Eiller sabahtan ,ece' 
llillaru1a b:elar :hjç durmaJiaıı!J -bO 
çalar ~e h~esiJI ralıa.tuu, ıı)' 

altüst ederler. il.em ,bu ziller ~ 
miz kü~ük sucu zilleri dejild'ir. 
ta birer çıngırağı andırıyorlar. ~ 
di -ttişüati• bu karşıkklı 'iki <Ç-:" 
ğın sabah.taa başlayıp~~
pc~ 9aat MU& ıkadar &fH.d 
radaki halkın istirahati namına~ ... 
mektir? Sonra bu çıQgıfak sc~eı 
radyoya karışarak radyoda ÇS~ 
şeyleri çorbaya tlönffrllte8i tle ""ı 
b Wr rabatıuslık- Girittii ile 
bir savaş yapıldığı JJı!I 81J1ld& 
o,ilı.~~i bu w ~ıxırajın .da Aa~ 
ma.ısa sabahlaı:ı herkesi uykusı- .. 
ya recelert herkes istirahatte 
~1drrrl111aması ~-kadar iyi ~ur.,, 

gerek oldujum,ı bilclj~i.§ti. MU.d- -----------r 
deiumU"1,ilik de, ~'IJP"t gönderil· Haklı .şikayetler 
mui ,isin lb.aalane batbekimliğine 'Bomonti civarında oturan tıJ 
mµıekkere ~~Iflı. f abrikanm açıkta akan liilJlllll 

Dr. 1*m-.aı, Tevfik :Re!P.1i ~ den tikayet etmektdir. Beleilif 
Niyazi Müttak taraf~ bJı lw · 1bu 1iılriyet üzerine tetkikata ..,. 
SAila bir r...,or ~ır~ı ve b.u iam19tR'. Lafnw ~•pattırAacaktl'' 
r•Ml" ttıdli~ıe ;IÖD~wilıW:Jtir. Ra· • • • 
pordıa lt...U.nııı ~~Jlıf.nu~ arl· Süleymaniyede oturuı ıJ. 
tığı ve vsa4b.iı ~ ı.. .bi.r ke>~· Y •.ıneGilerdeki ~u;q, .de#!iı' 
tan batka bir~ löt\İr~ diikkinlaruım çı\lardıklvı ivPJll 
sehep olduğu yolundaki iddiauı JardtLn belediyeye tikiyetteJ,ubl 
haki.ki clwqma ~ğ.ı, ))~ta • ~l}-.rdrr. Halk buradan 1;?P'. 
~ tamamiyl!' iJiletf!rek ~Ma~ • pj,, d~larıl) ~traf a yayılJ 
den çıktığı yazılıdır. arhhatlerini bozduğunu aöyle 

~TI&kat ~et, .bu ~P~ iti- t•clir. 
raz etmif, ı-J.POf\IQ hldiıeye uy- ___ ...,_ __________ _ 

gunluk göştermediğini ve gerek Yeni kltaBlar 
oldugu gibi hazırJanmıt bulun- t • .~ 

madıjını .kaydedereJc, ;,in aaff Kadın ve Sosyalbv 
tıb meclisince gö.zden geçirilmesi- August Bebtl'in bu eserini tnıl~ 
ni istemiJlİr. ceden dilimize Ba)"an Sabiha ~· 

Umumi mağazalar 
Şehrimizde bulunan i~ tecim 

2enel direktörü bay lamail Hak · 
kı, Ankarada yapılan tecim oC:la • 
ları kongresinin verdiği kararlan 
but.ırmak itile uirapuıkadır. 
Kendisi bu akteım Ankw•ya gide· 
cektir. 

lttanbuld~ bj, UJllUIPİ ,....~ 
ıcwdacaktır. B" u~ ı-.lau 
J.t~nbuhm ekonqQSİ ~aQfpsfa ö • 
nemli bir i,: hu-.k~juıdan, biı'· 
-.n evv.el ~Jm~·· içiı) w~th~

1

~· 
tt,dır. 

Bw••ıı tonra W1ttWİ ~ 
İzmir Ye MN>İn &ib.i rer~rd• de 
açı~ttıkttr" 

Bozulan kablo 
Evvelki gece aabelha kef'!I aa -

at üçte Nuruoıuıaniye ıokaimda
ki •lektrik k~a l>ir arıza 
çı:kmıı ve elektrik cereyanı k"'ıil .. 

mittir. s-~ ~j ·••m 
ilk auıtl.rlotl. twir~ W••tW' 
ve kablo a,.i .- •il-... eonra 
cereyan ael.U W, W. ptiribait 
tir. 

ı......u ., ..... 
Ekceomi lılJMlliı, -~·itle· 

ri miiltetan '-r lzl..UN CW-1. 
laaW ta.ar..,.. Wi9i••i ~ 
r•ıit teıdliln• 4la .4. dWıUı 
... , .................. i 

kMHir 4.,_ı... ·---· pı:·-~ ~--ede oturanlar, kömür depolarının 
bw•da~ kaldırılma&mı istemekte· 
dirler. Halbulsi ali.ka.darlıu:dan 
bir kıımına ı9re kön;Jür depo@ • 
n için en uynn yer J:nıraııdır. 

Bay Sadul1a:Jı, c!\ll':U{llu iyic:..c 
gözden g~irdilıten sonra bir pro· 

rlya smrmi~, Dtin n 'iYarm ıkl1111!, 
UIHR of.uz -Ü~MÜ cdlillli ıe,ldi ,,, 
ba tMll' Yakıt Klliijnhn!tfi ~__,~ 
9.Nı t>a,;tıqJar8* ~ ~3ı1·~,,. 
-to.ı •Y•Wn"· Yüz Js.w_uşa silı.ı•t 

Bizi arza baflıy 
Gen~ şair Osman ıfi'aruk 'f ,IJ 

yirmi manzu11M1dni •el • · .c_i~ 
inleyıp ~'Al§tır.. ıl.\as~ 
ı\('ıksöz matbau .ta.rf!W\U• bd""_ 
b~ eserin değ,eri )i,.r~i kuruştur. I~ 
de çôk dikkate değer parça1nr iJGI 
y~ ederiz. 

il" gece 

Salftat.y•da: ~#08, .. ~ 
S. ·ur.ı, Xa,ıMünu:ükte; N'if r.1• 

miniude: ,A.. Hamdi, Fener\le: E~ 
yadi, Şehıadebaşın~a; Jsnıail JI~, 
JJ~iktaşta: Nan Halit, Kumkap•' 
Bdkm, Zeyrekte: Huan Huıtl!liı j, 
-vanyohınia: FA!la.t., iminönW• 
.&O» MinuJ ~n. Gal.._ ?U 
n~in4e.: Mişeıl Sof~o.uy.a.disı 

sir.ıde: :Nizamcttin, Beyoğl~ada 
yoncuk.ullutunda: Zarifopulos, il' 
Anamda.: J1al1', Kasım.RJ~da: !tfe1 
kez, Huköyde: Hılk. 

ııuıııııuııııııı_ .... _.. ......... ,,....
Geçmi.§ Kurun/ar; 

7 Haziran 1~ 
- Vatfngtondan çekilen bir~ 

ıdı tellftf& ıaaur.an fllırl ıod". 
Sıtıhjn lduesi J',tilj ..wa. ~!~ 
llalfilki ~il tedpilıl ke~Jt 
d1'111nu b.eYaın etın,i"ir. Fil 
Ravroi adalarında kırk seldı 

1 
bir ~neyi mfit~caviz bir 7dlmandl 
beri (Etff 'EfBer) namfyle maral" 
illçla .tahtl teda•Ule ık&lddd .. 
ra tamamiyle iadei afiyete 
oh11u,ıarthr. 

- Dtin Sıhhiye mtidttrtl ulll Ilı 
Abdull.ıt ıÇeN,. Bw""9" jatl~ 
ma kar~9U;u-ıqın ~Villi "'hllb" 
teftit etaftir. 

je yaparak Bakanlığa verecektir. ı ..................... ,,, .. r 

ı 
f 
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llons. ~en~i ~DZ~IİI ~UYDYD ~üSIO .. frıesi 
so~a~ ·onu om~or~o ölmıs ~urnuıırı 

~~el Yalvaç, okuıu bir kimse miy- Binnaz kendisine dikilml°ş mıknatıs 
Cumuriyetin bQflıca ödevle 

rinden biri okusuzluğu gidermek 
gibi iki gözün cazibesine tutuldu ..• 

AIEons öldükten sonra •• 
Reiıler dağıldıktan ıonra, Mah

lbııt ve Salih Reiıler Amiral gemi
'İıade bqbqa kalmı,lardı. 

Salih Reiı donanmada büyük 
)&rarlıklariyle tanınmıf kaptan· 
lardandı. Çok namuılu ve doğru, 
lıağu se\•er bir adamdı. 

Salih Reiı, Mahmut Dayınır. 
diifüncelerini öğrenmek iıtiyor ... 

Y ann, öbür gün Kemal Reiı ö 
liir.e, donanmanın batına kim ge 
t..;._l_a•., 
"""'"CKll • 

Baıkaları gibi, Salih Reisin de 
~Ynini kurcahyan bu ıorguya 
~ cevap veremiyordu. 

Salih Reiıin bir kutkuıu vardı· 
ttt-bmut Reiı ıimdiden kendisini 
lteınal Reisin yerine hazırlamıf 
'lllıyordu. Bu, ıadece boş bir i· 
llaıı19tan ibaret değildi. 

Salih Reis, kulağı delikliğiyltt 
'-nnıdığı kadar, gözü açıkhfiyle 
de tanınmııtı. O, bunu, Kemal 
leisin hastalandığı ve yatağa düt· 
tfiiü ıündenberi seziyordu. 

Salih Reiı, arkadaıma bir ıer 
~li etmeden, ıizli düfilncelerini 
'trenmek istedi: 

- Yarın Kemal Reiı ölürse ne 
'-kcatıs, Mahmut Dayı? 
~ahmut Reis, ilk defa karşıla§• 

bfı bu ıorıuya biraenbire cevap 
\' -aa 

- Dütünecefiz elbette ... 
Diye mırıldandı. 
Fakat, Salih Reis bu mevzu Ü· 

ıerindeki konutmaJI uzatmak ve 
derint91tirmek iıtedi ı 

- Allah ı&ıtermeıin amma 
ICeınal Reis toprağa dü!ecek ga 
liba .• ! Bunu timdiden düJÜnıek 
fena olmaz ıanırım. 

- Pekala.. Sen, Reisin ye;ine 
lciınin geçmesini istiyorsun? 

- Yalnız benim istememin ne 
değeri olur, Mahmut Dayı? Bü 
tilıı reisler biraraya toplanır ve 
~•tarıbula gidinciye kadar aramız· 
~rı birini bat olarak seçeriz. Böy. 
le Yaparsak daha iyi olmaz mı? 

Mahmut Reiı suratını buruttur
"'1: 

- Kemal Reis bir ıaniye için 
"2lerini açsa ve kendiıine bu it· 
'eıı bahtedilae, hiç füphe yok ki 
~i ıaaterirdi .. Amma, gene ıiz 
•lırairıiz ! 
Salih Reis memnun ıörünerek: 
-. Elbette aeni ıöıterirdi, Mah 
~ Dayı! dedi. Çünkü ıen yıllar
~beri onunla birlikte ıefer yap 
bıa.. Ondan öirendiğin çok ıeyleT 
~ ki, biz bilmiyoruz. Ben reyi 
1'ai Iİlndiden sana verebilirim. 

- O halde ben de seni bu gemi· 
>.-ıınm.. . 

.._ Ya benim yerime ••• 

- Eh .. Bugün değilse, yarın im-
7aJayacak. ilk ağızda bize Sinanı 
teslim edecekleri rnuhakk::ıkt.ır. 
Biz de hemen Alfonsu yola çıka-
rırız. 

iki reis sohbeti derinle§tirİniı
lerdi. 

Tam bu sırada telitla ıüverte· 
ye gelen bir ıemici, Mahmut Rei
sin yanına sokuldu: 

- Alf ons bugün ateıler içinde 
yanıyordu. Emriniz iizerine iki 
saattenberi batı Ücund"a duruyor • 
dum. Şimdi ba~ını kaldırdı .. Yü 
züme blAkarak: (Reisinizi ben z!· 
hirlemittim. Fakat, 111rdtğr ~ine:O 
çok zehirli değilmiş .. Hastalığı ha· 
fif geçti.. Birkaç gün ıonra gözle 
rini açacaiı ve ölümden kurtula. 
cağını umuyorum. Bana gelince, 
beni ısıran sinek müthit bir mah 
JUktu. Bütün vücudüm ateşten 
bir ıömleğe ıarılmıt @ibi, yanıyor 
Bu alete tahammül edemiyece· 
ğim !) dedi.. Öksürdü .. Gözlerini 
kapadı ve batını ya vafça yere hı 
raktı ..• 

Mahmut Reiı yerinden fırladı: 
E Öld.. . . ., 

- y, sonra.. umu. 
- Yanına sokulamadım .. Bira2 

önce körük gibi titen göğsü bir 
denbir! durdu. Şimdi hiç kımıl-

tir. 
Sar genoy'u Almanyadan ya -

na ıonuçlandı. 
En çok kanttırdığımız yeni ke· 

limelerden biri oımanlıca "umu
mi,, nin karfılıklarıdır. Genel bcq 
ka, kamusal bQfkadır. "Amme,, ,, ~ .. .. 
anlamından gelen umumı,, aozu 
için ikinci kelimeyi kullanacağız. 

Genel direktör, "umumi mü 
dür,, karıılığıclır. "Menlaati umu 

• d k• " L "ka mıye,, e ı umum,, ancaR 
muğ,, kökünden alınan "kamuıal . 
ile türkçeye çevrilebilir: Kamusal 
aıiğ ! F akal çok kullanılır bir te 
rim olduğu için bunu Kılavuz 
''kc:mufa11,, diye kısaltmtfhr. Bu 
kelimeleri lranııu:aları ile ~ıyaı 
layınca dalıa iyi anlarsınız: Biri 
"general,, öteki "publique,ı de • 
meldir. 

"Umu mi bahçe,, eğer mesela 
"halk bahçesi,, diye daha tabiiğ 
bir karıılık aramazsanız, ancak 
kamuıal bahçe diye türkçeleıebi 
lir. Fakat biz bu gib~ "publique,, 
leri "halk,, kelimeıiyle karııla 
maiı daha hoş buluyoruz: "Halk 

L-L 't meydanı, halk ocınçeaı.,, 
Bu İf kimin ii•te'rindedir? 
Uıtüme bir parde8ii, .iiltem'e, 

bir ödev aldım. 
Atcıtürk Türk lnrrtuluıunun bü-

tün Jar.1alarının ıembol'üclür. 
Kim1eyi aıaiıamayınız. 
Bu miıallerde geçen kelime kar, 

- Demek ki siz hastaıınız ve 
hasta olduğunua da inanıyorsu • 
nuz, öyle mi? 

Bu ıarip ıual, yalnız Binnazı 
§atırtmalda kalmadı, polis müdü -
rünün de tuhafına gitti. Zavallı 
kızın yüzünde akıbetin korkunç 
ıölgeıi ıörünmüyor mu? Göğsü 

·her ökıürükte uhrevi bir inilti 
ile ıaraılmıyor mu? Öyle olunca, 
doktor, ne demek istiyordu? Bin· 
naz batını kaldırdı, doktorun yü.' 
züne bakmak istedi .. Kendiıine di· 
kilmit olan miknatis gibi iki par
lak gözün cazibesine. tutldu, kal • 
dı; kemiklerinin içinde bir feyin 
dolaşlığmı hi11etti. Verecek birce
vap bulamadı, iradesini kaybetti. 

Bu gözler polis müdürünü de 
teıhir etmit ti. O da hayretkir bir 
sükut içinde idi. Doktor ıualine 
cevap alamayınca çok tatlı, çok 
cana yakın bir aülümıeme ile· de
di ki: 

- Gördünüz mü? Siz de benim 
gibi. tereddüt ediyorsunuz; hasta 
olduğunuza tamamile kani değil • 
ıiniz. 

Nezirin tatlılaşan çehresi kıza 
cesaret verdi.• 

- Halimi İ&rmüyor muaunuz? 
Dedi. 

- Eee, görüyorum; Dl! var ttali
nizde? 

- Bilmem, bende hayattan bir 
zerre kalmıtsat o da hissiyatımın 

dAnuyor~ ıılılılart: verdiği küçük bir ümittir. Poliı 
Ocalllr •tu Oıs-u;c. ~ Q_..t dtirfbntisftn inanca~a (le • 

_Vay melun vay .. Demek rei· Ol<0suzluk = Ümmilik minatlarına) t~.bi olarak burada 

Simizi zehirleten o köpekmiş ha .. ! Genoy = Reyiam şifa ve saadet aramağa geldim. 
U i "G' ' l Diyerek Mahmut Reisin pe!in· Genel = mum enera " - Ne iyi, ne iyi! Polis müdürü-

den koıtu.. Kamusal =- Umumi "Publique,. ne inanmakla çok doğru hareket 
Onları gören tayfalar da reis Üste = Uh.de etmitsiniz. Sizi kat'iyyen aldllt • 

terle birlikte kıç ambara inmitler· Sembol = Tims~I . · mamı!lardır. Burarla ı.izi bekliyen 
Atağıamak =- Tezyif etmek saadete kavuşacafınızı ben de di. • • 

Alfonıun vücudüne h:ç kimse • sağlarım (temin); yalnız tifa sö-
d Modern mimarlıkta uyka eıcu zünü tashih elmel'ıs'ın'ız. Ben ıı"zin el değdiremiyor u. . 

1 ·· lartlartlan değildir. Modern m?· ağır bir haıta oldug-unuzu kabul lıpanyol zabiti sahiden ö muş 
müydü? marlık raayoneldir. edemiyorum ki ..• 

Beni bu hastalıktan ıağıtan he Polis müdürü doktorun bu son Bunu nasıl anlıyacaklardı? ol J ., 

kim, •İzin ıağlık vermiı aup· sözlerinde bir maksat ıeziyor; li· Mahmut Reis gemiciye ıordu: 
_ Ölürken batka bir ıey ıöyle nuzdur · l kin henüz bir ıey anlayamıyordu. 

Atatürk adını tarihte bengi e§ Binnaz hiç ummP.dığ! halde iıit • 
d. · ? el ıizce er. me ı mı· tiren eıerler ara1ın a, tiği bu inanca (teminat) da cid • 

Hayır Son •özlerini yukar- b .. ··-·· h . "dı'r' d d" N . - ·· · uyugu a;agıs! • iyet var mı ıye ezirın yüı:üne 
da ıöyledim. Gözlerini kapadık- ru··rL H,. ... ,. Kurumuna veritfr d d d " .. ... bakıyor u; oğTu ol~aaa a, i • 
tan sonra, aizını açmadı. bulunmak, herke• için borçtur. nanmaya pek ihtiyacı olduğu bu 

iki reis yere eğildiler •. Dikkatle YurfdClflar ariıaında yardımlcq- aözlePi tekrar ettirmek için ola • 
baktılar.. ma ve clayanııma eıcıatır. cak ki: 

Alfonaun ıöğsü kabarmıyordu. Bu ev, •izinki ile clenge§emez. - Bu zafım, hu ökıürüklerim, 
ikisi birden: Her bcuınç, erıeç bir tepki ela- arasıra gelen nöbet, müsaade e • 
_ Belli ki ölmüş.. furur. derıeniz, açık ıöyliyeyim, verem 

Y anad'lıiı yanataz'lığa kadaı olduğumu anlatmaja kafi lf'lmi Diye mmldanddar. . 
Mahmut Dayı, Kemal Reisin ö

lümünü beklerken, Alfonıun öl· 
düğünü görünce diılerini sıkarak 
lıpany~l zabitinin karnına bir tek-
me vurdu. . 

- O ölmüt artık .. Tat gibi, kı· 
pırdamadan yatıyor· 

Salih Reiı de ıu sözleri ilave et-

ti: 

götürmeyiniz! yor mu? Dedi. 
Kırılan kalp onarılmaz. Doktor hemen cevap Yerdi: 
iç Bakanlıfının utıal törü'ye - Ne dedini.z, ne dediniz? Ve· 

· ltarııd yazılar halı/undaki ıon ıe- ~em mi? Allnh saklaıın, bunu da 
nelge'ıini okudunuz mu? nereden çıkardınız? 

Böyle kanunlar herlteıin anlı· - Hastanede dokuz ay verem 
yabileceği öğrenelı'lerle tamam- koğu;und~ yattım;' tabii!. 
lanmalıtlır. ~ - Şimdi anladım. Kendiniz: bu 

Bu miaallercleki kelime kartılık- kadar ağır haıtalığa tutulmut 'an· 
...._ O vakte kadar Garnata dil ter _ Alfonı zaten dün yirmi döri 
"• Sinan Reiı dönmüt olur. O· 

ları: netm~niz tevekkeli rleğil. Beni de 
Uyka = Tenazur verem koiutuna koyıalar, biitün 

~ .L saatten fazla Yf!fıyamıyacağını 
•-- .._ senin yerine göndeririz. Za 
L! kemal Reiı ölürse, Sinanı ça söylemitti. 
_....._ ld k · Alf d Gemici parmaiını ağzına gö · ı._. • e etme içın, omu er· 
""1 la ı· i türmÜf, hayretle Alfonsun ceıedi-..__ Panyollara tea ım etme e 
~ı..- _ ne bakıyordu: ·UQ ... z. 

.._ Falcat, ben Garnatanın he - Ne müthit ıinekmit bu, Tan. 
~ buaünlerde kapılannı Jıpan rım ! Şu ülken.in toprakları altın 

-.... aç&eatmı ummuyorum. olsa ve hepsini bana verseler, bil 
.._ Ned ., dakika bile durmadan rıkıp gider· en... ::r 

' Sultan Abdullah daha aulh dim ... 
lllaaamı imzalamamıf. ( Arkaıı var) 

Sağıtmak = Tedavi etmek sıhhatime raimen ·kendimi verem 
Bengileıtirmek - Te'bid etmek olmuş zannederim. Beni dinfeyi • 
Verit = Teberru niz, küçük bayan; Sizi muayeneye 
Yardımlaıma = Teavün bile 1i!zum görmeden srhhi vazi • 
Dayanı,ma = Teaanüd yetinizi anlatayım: 
Denge!mek = Teadül etmek Kız, bu ümit verici sözleri ran-
y antaz - Taraf gir kulağile dinledi. Bunların doiru 
Onarmak - Tamir etmek olmasını ne kadar iıtiyordu! Yal· 
Genelge = Tamim nız bu öksiiriikler, bu nöbetle-r ol· 
Oğrenek = Talimatname maaa! Biraz da güvenıiz (itimat· 

- ULUS - sız) likle doktorun yüzüne haktı. 

Nezirin ıözlerinde çakan timfek· 
ler, kendi ıözlerine iıabet etti. 
Doktor sözlerine devam ediyor • 
du: 

- Siz iyi gıda alamamaktan, iyi 
bakdmamktan mütevellit bir zafa 
uğradınız. Sonra bir bronşit r.eti· 
cecinde öksürmeğe başladınız zi
fınız, ökıürüiünüz, biraz da bron· 
titin verdiği ateşiniz !Üplıe uyan • 
dırdı. Sizi hastaneye verdler. Bu 
hal bir kuruntu uyandırdı. Va • 
ziyctinizi daha fena bir hale koy • 
dunuf. Bütün rahatsızlığınız biraz 
zaftan, biraz da evhamdan ibaı et! 
Bunu isbat etmek için hayatınızı 
tetkik edelim. 

Doktor &özlerini bir hakikat ile 
teyit etmek istedi: 

- Demin, po1is mü.dürii, baba
nızın on yıl önce öldürüldüc\·nü 
söylediler. Bir yıl sonra da anne
nizi kaybetmifıiniz; sonra ne ol • 
du? Size kim baktı? 

Binnaz çekingen bir sesl.? ce• 
vap verili: 

- Babamı~ bir ark:ıdaşı vardı, 
Cevat; onuiı himayesinde idim. 

- Çok iyi, bu Cevadın yanında 
naııl yaııyordunuz? 

Binnaz cevap vermedi. Önüne 
bakıyordu. Solıun yanakları ha • 
fif bir pembelikle gölgelendi. 

Doktor tetvik etti: 
- Polis 

0

müdürümüz sizin ha • 
miniz, hayat ve saadetinize neza • 
ret edecek bir kurtarıcınızdır. 
Ben iae hem babenızın bir btealek· 
datıyım, hem ıizi her vakitten da
ha sıhhatli, daha mes'ut etmeyi 
vaadeden bir doktor, fazla olarak 
samimi bir dostum. Demek ki bu· 
rad ... çekinecek bir kimıe yok • 
tur. isterseniz biraz yc.rdım ede • 
yim. llkin ıizi manevi bir evlit 
diye kabul ettikleri halde sonra • 
ları it deii~ti. Deiil mi? 

Binnaz kendini zorladı, ancak 
ititilecek kadar hafif bir ıeale ce· 
vap verdi: 

- Evet. 
- S!zi tazyik ediyorlardı. 
- Evet. 
- Bu deiitiklikte bir sebep ol· 

mak lizım. Bunu da arayalım. Ce· 
vat dediğiniz bu adam:n çocuk • 
I~n var mıydı? 
~ - Vardı; 

- Bunlar erkek mi, kız mı idi· 
ler?· 

- En büyülü erkekti, ikiıi kız· 
dL , 

Binnaz bunlan söylerken mah· 
cubiyetini saklayamıyordu. Mü • 
dür ~mil bn !<orguları alika ile 
dinliyordu. Doktor devam etti: 

- Kızlarla arall!zda kıskanç • 
lık, geçimsizlik gibi feyler? 

-Yoktu. 
Doktor bir dakika ara vt-rdi; 

düşünür gibiydi. Sonra yine sor • 
du: 

- Bu erkek çocuğu kaç yaıın· 
da tahmin ediyorsun~z? 

Bu suale Binnaz cevap verme • 
di, yüzUniin pembeliği biraz da • 
ha koyulaftı. Nezir !Srar etmf"k İs• 
temiyormuı gibi, kendi ıualine, 
yine kendiıi, kayıbız cevap verir 
gibi: 

- Ben on yedi, on ıekizinde 
tahmin ediyorum. Dedi. 

Binnaz güÇlükle fısıldadı: 
- Yirmisinde ..• 

( A rkaıı var) 



Hitlerin "Çengelli 
Haç,, işareti 

flitler Almanyası 

(Başmakaleden devam) 

ı;;embolü demek olduğunu söylüyor -
Iar. Hitler partisi için bu i~areti ka
bul etmekle sıyasal programının A 1 -
man ulusunu karanlıktan aydınlığa 

çıkaracağını, zorluklardan ve acılar -
dan kutluluğa, yokluktan varlığa ka
VU!}htraca~ını arı latmak istemistir. 

Ge!;enlerde gazeteci arkadaşlar ile 
birlikte Almanyada tetkik gezintisi 
yaparken bir gün Berlinin <Ul uslan 
tanıma müzesi) ni gezdik. Bu müze -
yi geıerken duvarda bir tablo gör -
dük. Bize rnalfımat vereri Alman pro
fesörü bu tablon un Orta Asyadan 
getirilmiş bir Tüı·k eseri olduğunu 
söyledi. Fakat bu tabloya biraz dikkat 
ile bakılınca ortasındaki çersevenin 
höşelerinde birer (Çengelli haç) i~a
reti pek açık olarak göze çarpıyor -
du. 

Ben bu işareti görünce Alman 
profesöre sordum: "Bu Türk eserin
de gördüğümüz i~aret sizin ~imdi 
ı\~ıllanmakta olduğunuz Çengelli haç 
tlc.~il midir?,, de elim. 

.Ahhğım cevap şu oldu: "EYet, 
~~·~li hnÇıtırı Ru gördüğünüz tablo 

hin iki yüz yıl önce yapılmıştır. An -
la~ılıyor ki, Cermenler gibi Türkler 
de heniiz Müslüman olmadıkları o za
manlarda bunu bir dini işaret olarak ı 
kullnnıyorJarmış. Çengelli haç eski 
Buda dininde (Doğan güneş) i gös -1 
\erir bir i~aretti. Bu işaret Cermen -ı· 
ler ile beraber Türklere de oradan 
geçmiştir .. , 

Gene profesörün bize Hrdiği ma -
JUmat arasında dikkate değer olan 
bir nokta bu tabloyu yapan Uygur 
Türklerinin Orta Asyada (Turfan) 
taraflarında otıırduklarını, bu tarih
te eski Cennen kabilelerinin de bu 
yerin bfraz batı tarafında yaşadı.kla
rıru söylemesi idi. Madem ki, eski bir 
tarihte Türkler ile Cermenler Orta 
Asyada bu kadar biribirJerine yakın 
komşu imi~ler, madem ki, gerek Türk
ler ,·e gerek Cermenler ayni dini i -
şareti kullanmışlar. Bunların arala • 
rında daha başka yakınlık ilgileri 
(münasebetleri) aramak tabii olarak 
hatıra gelmez mi? 

Acaba Alman profesörünün 
dediği gibi Türklere ve Cermen -
Jere Buda dininden geçmiş bir şey • 

midir? Yoksa bu işarete ilk kaynak 
olarak daha başka bir etge (amil) 

yok mudur? 
Bizim Berlin (Ulusları Tanıma 

Müze) flinde göl'clüğümüz Çengelli 
haç işaretli tablo ile ilgilendiğimizi 
(altikadar olduğumuzu) gören Al -
man 'fiirk komitesi başkam Doktor 
Veigelt büyiik bır nezaket eseri gös -
termiş, bu tablonun bir fotoğrafisini 
ııJdırarak bir tanesini de benim ad
resime yollarnrş. Bu fotoğrafı aldık
tan sonra bir kere de kendi tarih 
kaynaklarımızı araştırmak istedim 
ve <Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) 
nin birkaç yıl önce bastırdığı tarih -
)erin birinci cildinde mernkımt gide
ren önemli (mülıim) yazılar buldum. 

Birinci cildin 00 - S3) sayıfala
n okunursa görülür ki, eski Türkler
de güneş ile ayın Tann tanınması 
pek eskidir. O kadar ki, Hun cl.evrin
de güneşle ayın (Tanrı) tanınması 

resmi bir din olmuştur. Hun lmpara
torJarr o vakit <Tarı Kut) adım ta -
şırlardı. Bu türlü dini telakki sonra
dan Hunlardan Sümmerlere, Etilere 
geçmiştir. Onlardan da daha sonra 
.•lrsrrlılara, Finikelilere, İbranilere 
!.:- :br ge1mistir. 

Bu malumata göre (Doğan Güne
şin) ahlmeti olan (Çengelli Haçı) 
Türklere ve Cermenlerc (Budizm) 
dininden gelmiş bil' işaret cliye kabul 
edecek yerde doğrudan doğruya 

Türklerin kellCli izeıieri (eserleri) 
diye saymak daha doğru değil midir? 
Gene bu türlü görüş Türkler ile Cer
menler arasında tarihin en eski de -
virlerinde srkı bir yakınlık bulunma
sını isbat etmesi itibaı·iyle kuvvetli 
bir belge değil midir? 

Her halde Bitlerin esk! Cermen 
efsanelerinden alarak kendi partisi -
ne sıyasal bir sembol olarak mal et -
tiği (Çengelli haç) ın ayni şekilde 
eski Orta Asya Türkleri tı.ı.rafmdan 
daha eski zamanlarda kullanılmış ol
masının tarihçe önemli bir anlamı 
vardır. Birkaç gi.in önce bu konu 
(mevzu) üzerine bir yaz[ yazmış olan 
<Cümhuriyet) arkadaşımız da bu 
noktada diğer bir oy (fikir) ileri sü
rerek şöyle diyor: "Gamalı Haç Bu -
distlerde dua Ye ayin diğer şark ka
Yİm lerindc olduğu gibi tesbihle değil, 

1 Alman okulunun jimnastik bayramı 
j Dün Taksim stadyomunda güzel 
1 bir spor şenliği yapıldı 

Istanbul Alman okulu geçen yıl 
Taksim stadyomunda bir jimnas
tik bayramı yapmış, iyi verimler 
almıştı. Bu bayramın ikincisi dün 
saat on yedide gene Taksim sta
dında yapılmıştır. Binlerce seyir
ci bu bayramda bulunmuştur. O
kul direktörü Bay Seheuerman bir 
~öylev vermiş, çocuk ailelerini, da
vetlileri selamlamış, Yeni Türki
yenin yükselişi yolundaki çalışma
ları ve Atatürkü saygı ile anmıştır. 
Bay Zeki Cemal Bak1 bu söylevi 
türkçeye çevirmiştir. 

Genel jimnastik çalışmaların -
dan sonra talebe ar~smdaki ya -
rışlara başlanmıştır. 1500 metre 
koşuda Bay Mamburi 4 dakika 47 
saniyede birinci gelmiştir. 

Kızlar arasındaki 100 metre 
yarışta Bayan Ninon 14 saniye 2 
salisede birinci, bayan Melahat 14 
saniye 3 salisede ikinci gelmiştir. 

Uzun atlamada Bay Mukbil Ay
kut 5 metre 75 santim atlıyarak 
birinciliği kazanmıtşır. Bay Lip · 

man 5,60, Bay Batistiç 5,52 at - . 
lamıştır. 1 

Gülle atmada Bay Faruk Gök
nil 9,30 metre mesafeye atarak bi-

rinci gelmiştir. Bay Gongelberge-: 
8,60, Bay Hans Boşayern 8,50 at. I 
mışlardır. 

3000 metre mukavemet koşu
sunda Bay Gongelberger on daki 
ka kırk iki saniye ve üç salisede 
birinci gelmiştir. Bay Vagner i
kinciliği, Bay Sadun üçüncülüğü 
kazanmıştır. 

Erkekler arasındaki yüz metre 
koşuda Bay Mukbil Aykut 12 sa- ı 
niye 1 salisede birinci gelmiştir. ! 
Bu kosunun ikincisi Bay Faruk ı 
Gökniİ, üçüncüsü Bay Nipmandır. ~ 

Kızlar arasındaki 100 metre ! 
bayrak koşusunda birinciliği clo-

1 

kuzuncu sınıf, ikinciliği sekizinci [ 
sınıf kazanmıştır. Erkekler arasın· j 
daki 100 metre bayrak koşusunda 1 

onuncu ve on ikinci sınıf muhteli- ı 
ti birinci gelmiş, sekizinci doku-1 

zuncu sınıf muhteliti ikinci olmuş· 
tur. 

Dünkü jimnastik bayramınd~ 
en küçüklerin şarkılı oyunları, pı· 
yano, viyolonsel ve viyolonda11 

mürekkep triyonun nağmeJeriyl~ 
birlikte yapılan beden hareketleri 
ve kız talebenin valsi genel bir tll~· 
<lirle karşılanmıştır. 

Türkiye olimpiyat komitesi ~· 
yelerinden İstanbul su sporllltf 
klübü başkanı Bay Ekrem Rüştô 
Almanyada yapılacak 1935 oliııı 
piyatları hakkında türkçe ve al 
manca izahat vermiş, yarışlard' 
kazananlara derecelerini bildirell 
diplomalar dağıtılmış ve okul di• 
rektörlerinden Bay Proyzerin kil' 
pama söyleviyle tören bitmiştir· 

Genel jimnastik çalışması, be· 
den hareketleri, atletizm numarll' 
ları ve ritmik danslar, gençlerill 
iyi yetiştirildiklerini gösteriyor· 
Jimnastik hocası Bay Ovmanın çil" 
lışmalarmı bilhassa kaydetmek Ji· 
zımdır. 
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bir c;ark ile yapıldığından çark resmı ( s it d 
mukaddes ve uğurlu sayılmakta idi. u a ı n a 
Dua çarkının resmi uğur getirmek -
te, hem de bela ve kazayı defetmekte
dir. Uygur Türklerinin ~arka veı·dik
leri kudsiyet ve uğurluluk Budist o1-
mıyan Asyanın diğer kavimleri tara
fından dahi Agyalı milletlere nüfuz 
ve hulıil ederek Avrupa:>a kaclar gel
miştir .. , 

(Çeıtı:e1li Haç) ın Ltet Doğnn gü
neş sembolü, ister ~aı·k resmi olarak 
Uygur Türkleri arasmda kufüıiyet 
kazanmış olma~ı önemce (ehemmi -
yetçc) ikinci derecede kalır. Asıl dik-

kat edilecek nokta bu işaretin en ön
ce hangi ulus tarafından kullanılmış 
olduğundur. Berlinde <Ulusları Ta. -
mtma Müzesi) nde gördüğümiiz Uy
gur tablosu bize bu i!)aretin en önce 
Türkler tarafından kullanılmış ol • 
duğu fikrini verdi. (Türk Tarihi Tet
kik Cemiyeti) nin biiyiik emekler ile 
ve ciddi tetkikler ile ortaya koydu -
ğu cgerdeki mallımat da bu fikrimizi 
teyit eder mahiyettedir. Her halde hu 
Çengelli haç işaretinin asıl kaynağı 
daha köklii surette ınütehassıslarımız 
tarafında11 aydmlatılmağa değer bir 
meseledir. 

Bu arada şunu da söylemek iste -
ı·irn ki, Almanyada bize Uygur Türk
lerinin eseri i.izerinc malfımat "eren 
zatlar ellerinde Orta Aı:ıyadan geti -
rilmiş pek~ok el yazıları bulunduğu
nu. lm yazılar vasıtasiylc Avrupada 
daha yazı icat edilmemi<;; iken Orta 
Asyadaki Türklerin yazı ya:rnuş ol -
duklannı, hem de kitap hasmı~ bu -

insanlar istedikleri 
gibi gezecekler, 

oyn1yacaklar ! 
Eski Fransız kahine Ba,kanı 

Penlöve'nin oğlu Jan Penlöve 
"Su altındakiler .. arlınr verdiği YP

ni bir klüp açmıştır. Anlattığına 
göre, bu klüp pek orijinal işlerle 
uğraşacaktır. Artık dalgıç aletine 
lüzum yoktur. Çünkü şimdi yüzü 
örten kauçuk bir maske icadedi1-
miştir. Bu maske ve sade bir ma
yo ile denizin dibinde gezmek ka· 
bildir. 

Klübün yap acağı ilk iş, deniz 
altında bir koşu yarışı olacaktır. 
Fakat bunu kolay sanmamalıdır . 
Beriye doğru atılacak her adıma 
karşı, suyun tazyiki ayni kuvvetle 
sizi geriye atar. Bunun için ayak-
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lunduklarmı söylediler. Bu yolda 
tetkikat yapmakta olnıı Ti.irkl<.>r ile 
eJbirliği ederek çalışmak arzusunu 
da gösterdiler. 

Bir zaman önce Profesör Re~it 

Rahmeti'nin Almanyadaki elyazıla -
n, tablolar ve sair eserler üzerinde 
çalışmış olduğunu biliyoruz. Acaba 
bu konu (mevzu) üzerinde sayın pfo
fcsör ne düşüniyoı .. ! 

ASIM US 

larmızı toprak üzerinde yavaşÇ' 

kaydırmak, kırk derecelik bit 
zaviye ile eğilmiş bulunmak la' 
zımdır. 

Kurşundan yapılmış toplarlıt 
rogi maçları yapmak, hususi rıJ' 

ketlerle tenis oynamak da kabil o· 
lacaktır. Bunlardan başka avct· 
Irk da vardır. Hava tüfekleriyle 

su içinde pek güzel avlanılabilir. 
Fakat Jan Penlöve'nin progr3· 

mmda en önemli (ehemmiyet) bit 
iş sinemaya verilmişt!r. Deniz ~)· 
tında bir stüdyo yapılacak, bur&' 

da en orijinal filmler çekilece~' 
tir. 

Badıköyl'niia 1===111111111 ============~ 
==~~nı~ı==~ =====~'ı~ııı~ B o nı a n ı 

tutmuştu. En kuytu köşenin ka -
ranhğında tek başına oturan bir 
de bey vardı ki saat ona doğru, 
gölgeli yollardan süzülerek gelen 

1 bir hanımı kar§ıladı, bir köş~yc 

tı. Ne olurdu, masallardaki gibi 
bir sihirli külah giyerek gözden 
kaybolsa da şu kadına üzüntüsüz, 
helecansız, doya doya bakabilse. 
Onu böyle hırsızlama gözctlmek 
hiç gönlünü doyurur mu? 

luk yapmamak için bütün kuvveti· 
ni sarf etti. Nihayet dayanamadı, 
Mehmet Rasih beyin masasınd3 

gevezelikle oyalanan Orhana ses· 
lendi. Orhan büyük babasmdaJ1 
ityrılarak yanlarına geldi ve an·• 
lattı: 

Tefrika numarası: 9 Yazan: Safiye Erol 

• sindiler. Kim olclukları an1aşıla · 
madr. Şifaya bazı esrarengiz çift
ler gelir. 

mahsulü, hep bizim köylü. Bakı - -Ş1FA-

nız7 Fahri, Hayri, Ziya, Adnan, Şifa çok tenha idi. Yalnız bü • 
şu gördüğünüz Burhan, ben ... Ya yüz bir masada sekiz on kişilik bir 

Kadıköyün me,hur hanımları, toplantı vardı. Bunlar, başta Or -
hangi birsini söyliyeyim? hanın büyük babası Mahmut Ra -

sih Bey olmak üzere, Şifanın ge -
Orhan anlatıyor, anlatıyordu. 

F h 
· H . z· B l . f dikli müşterileri idi. Papasın bağı 

a rı, ayn, ıya ey erın, a - .. d d.. 1. b k ı d 1 goz en u.şe ı urası a en er ere 
lan filan hanımın husu~i hayatla- ı konak olmuştu. Yeşil dallardan ö
rınr, maceralarını Bedrıyeye ıa • rülmüş birkaç çardak, iri cam f e
yıp döküyordu. Kadıköylülerce nerler içindeki gaz lambaları ile 
malum, değil efendim, neler de . tenvir ediliyordu. Mehmet Rasih 
neler.... bey maiyeti ile birlikte bir çardak 

~ Bedriye ile Necdet Şifanın de
nize en çok cıkmtı yapan bumun
da bir hodur sakızağacının dibin
de oturmuşlardı. Konuşuyorlardı. 
Karşı sahillerin buğulu, titrek pa
nltılarına dalmışlardı. Yoğurtçu 

tarafından tek tük sandallar çıkı
yor, derenin ağzına gelince bazı -

/ 
sı Kalamış sahillerini takip edi -
yor; diğerleri Şifa, küçük Moda 
kıyıları boyunca Modaya doğru 
ilerliyordu. 

Necdet, belli etmeden Bc~:lriye
nin nazik ve manalı profiline bak-

- Ne düşünüyorsunuz, Bedriye 
hanım? 

Bedriye, beş parmağın( toplu 
olaı·ak alnına götürdü: 

- Oh, unuttum, galiba hiçbir 
şey düşünmüyordum. 

Dedi. Necdet içinden bu söz -
leri acı acı reddediyor "hayır. di
yordu, benim hakkımda karar ve
remiyor. Karar verse bile aleyhi • 
me verecek. Beni ümitlendirecek 
en kücük bir hareketi yapmaktan 
ne kadar çekiniyor.,, Gecenin mü
nis güzelliği içinde bu kadınla haş
haşa kalmak Necdete çok zor ge -
liyordu. Fazla bir jest bir coşkun-

- Biliyor musunuz büyük ba • 
bam ne istiyor? Şimdi şu balıkçı 
iskelesine in~ceğim, orada bağlı 
duran sandala atlayıp koya doğ • 
ru açılacağım ve sandalda şark• 
söyliyeceğim. Sesim böyle uzak • 
tan, denizde aksisadalar yaparalı 
daha güzel gelecek. 

- Hani Nesrinler Orhan? 
- Nimet teyze hasta, Nc~riJ1 

onu bırakmadı. Bu akşam toplantı• 
cağımızı duyunca kızcağızın aldı 
gitti amma ne yapsın. Hem oniat 
birkaç güne kadar Bursaya gide • 
cekler, haberiniz var mı? 



Metaksasçılar 
içbakanını 
öldüreceklerdi! 

(Üst!lanı l. sauıfada) 

Clır. Dün gece saat on birde M?tak· 
•a.ı yanat (taraf tar) lan on oto -

·rnobile atlıyarak gürültülü propa· 
tandala.rla Atinamn orta sokakla
rında aolaıtıktan sonra lç Baka -

nının evi önünde durmu!Iar, pen • 
c:ere1ere kar§ı bir çok el silah at · 
tnı§lardır. Bundan maksat!arı ba -
kanı öldürmekti. 

Evde bulunmayan bakan mu • 
hakkak bir ölümden bir tesadüf e· 

ıeri olarak kurtulmuştur. Bugün 
çıkan gazeteler, memleketin bay · 
•allığım (ıükiinetini) bozmak is • 

liyen, kanunu parçalıyarak tedhiş 
Usullerine baıvuran bu adamları 
tel'in ile cezalandırılmalarını isti· 
Yor. Hükumet seçimde intizamın 

bozulmamaaı ve bu gibi kötü ha • 
reketlerin tekrar edilmemesi için 
ciddi tedbirler almııtır. 

SEÇiM GERi BIRAKILMIY A
CAK 

Atina, 6 (Kurun) - Hükumet 
kaynakları saylav seçiminin ,geri 
hırakılacaiını tekzip eyelemiıler
dir. 

ESKi DiKTATÖR 

Atina, 6 (Kurun) - Eski dik
tatör Pangaloı, Dramaya tayyare 
ile gitmi§tir. Dramada rejim me • 
selesi ve !İmali Yunaniıtanı teh -
dit eden tehlikeler hakkında bir 
söylev ıöyliyeccktir. 

İtÇi ve çiftçi partisi lideri, bay 
Papanaıtaıyu, Makedonya halkı· 
lla hitaben neırettiği bir heyanna· 

rnede halkı saylav seçi1Pine iştirak 
ctmeğe ve rey vermek mecburiye -
li e kalcak1arr da eyaz rey at • 
lllağa teşvik eylemektedir, 

l<ONDlLlS T AVZIH EDİYOR 
• 

Atina, 6 (Kurun) - Harbiye 
Bakanı general Kondilis, Yuna -
nistanda yapılacak reyii.mda hal • 
kın yüzde yetmiş beşi lehde rey 
Yerine kralın Yunanistana döne -
bileceği hakkındaki yözlerini tav· 
~ih için §U yeni beyanatta bulun -
rnuıtur: 

"- Ben o sözlerim le, ancak 
halkın yüzde yetmiş beşi tarafın
dan çağırıldığr takdirde kralın Yu 
nanistana dönmek niyetinde bu -
lunduğunu öğrendiğimizi söyle -
rnek istemiştim. Yoksa halkın J1iz
de yetmiş beşi krallık lehinde rey 
' ·erirse kralın dönmemesi giiliin~ 
olur.,, 

Batbakan bay Çaldaris bu mf'· 

•ele hakkında söyleyecek bir sö -
ZÜ olmadığını yalnız reyii.mın her
kes tarafından muta olacak bir şe· 
kilde yapılacağını söylemiştir. 

Atatürk 
•• • • • 
unıversıtesı 

• 
gencıne 

(Ü8tyanı 1. sayıfada) 

gökleri siizen hir kartal canlılığı ya. 
~amıyor mu'! 

:t- ~ "' 

Taze adam daglardan inerken u
fukta gördüğü bu ) ~~il ) urdu, biı' du
rnr çemberi sannu~tı. Ilu ye:;;il yurt 
bir duvar ~emberi değildir. Onun ı -
raktan bÖ) le ~andığı yer Atatürk 
Cniversitesidir. Dağlardan koparılan 
kayalarla, kafalarmda kaya kuneti 
olan Türk adamlarının kurdukları bu 
kayalardan yapılmış ye~il yurt bilgi, 
ara)tırma, kafa i;;letme, hayatı an • 
lama, hayatı çelik ellerle yuğurma o
cağıdır. Anadolu yaylasının ortasın -
da tan yerinin ,.e batı yerinin ı;;ık • 
lariyle parlıyan kayalardan yuğrul · 
muş Türk kafa ltlhntoruvarı. 

lf. :,. ~ 

Genç adam şimdi Türk dünyası • 
nm en büyük enerji eYi olan yeşil 

yurdu elleriyle tutuyor. Gözleriyle 
görüyor ... Atatürk Anadolu Uninr 

·itesi. 

• "' tf 
' Yc:.il yurt bir duvar çemberi de -

ğildir. 
(Fırtınalar ortasında uçurumlar -

elan athyarak karanlıklardan kaç -
tım. Buzlu dağların serinliğini ve 
sertliğini size getirdim. Dirim alanın
da ben gülen, yaratan ve güneş al -
tında kartal gibi süzülen Türk nesil
lerini ·elamhyorum. Türk dağlarının 
kayalarından oyulan kaya anıkları 

gibi :sert 'e dik Türk adamları ben 
·izi gördüm. Ben sizi kucakladım. 
Ben ~izi özledim •• ) 

Yc~il yurtta gürüldeyen bu ses A· 
tatürktür. Bu Univer itede büyük a
damın bu dileğini yaşıyan yurttur. 

• 1(. lf• 

Yüreğinde fırtına uğultusu, kafa· 
sında çılgın su kuneti taşıyan, ba -
ğırmak. görmek, gülmek istiyen Türk 
topraklarını kucakJamak istiyen genç 
'l'ürk ndam ! .Atatürk ~na.dolu Uni • 
versitesinm ailcğini, bu gürleyen :-;e -
sin konseri içinde ya~amağa başla! .. 

Türk topraklarının büyük enerji 
denini yakından ne vakit göreceğim 
de. Ana yurt dağlarından topladığım 
natur Ye içinden ta~ıp g••en ı·uh un
surlarını bu yeni postada yeniden 
yarat. 

Yüılerce yıllar içinde sakladığın 
bu İ;jlenmemi~ taptaze, erkek duygu
lar bu ye~il yurtta bereketli bir ana 
memesinden süt emen tombul bir ço· 
cuk gibi beslenecek ... 

Ye~il yurt hasretini çeken ve onu 
ilk önce bir duvar çemberi sanan ta
ze adam, yeni potada, yeniden yuğrn
lan Ye doğan 'l'üı·k adamı, sen kahra· 
manca ve gülerek kalkacak, içinde 
yaşattığın \"e senden taşmak \"C a~ -
mak istiyen dirim Ye anlam kudretle
ri ile pençele~ecek devler aramağa 
ha~lıyacak<:ın ... 

YUNAN FiLOSUNUN MANEV
RALA\RI 

Atina, 6 (Kurun) - Yunan fi. 
losu 15 haziranda manevralara 
başlıyacaktır. 

Bedriyenin haberi vardı. Hat· netme ki bizi sık sık taciz edt!ce!<. 
ta kendisi Bursaya davet bile edil- Ayda yılda bir görüşürsek ne ni · 
rnişti. Nimet teyze Çekirgede bir met! 
<>lelin hususi dairesini kapatacak- Bedriye birdenbire Orhanı ko • 
lı. A!çı, hizmetçi beraber gidi • lundan çekti, aman sus, geliyor! 
Yordu. Bazı dostlar rahat rahat bu Dedi. Burhan Mehmet Rasih beyin 
•eyahate iştirak edebilirdi. Orhan, çardağrnda fenerin kızıl ışığı al
Mükerrem, edriye çağırılmı~lardı. tında ayakta duruyordu. Onu ge· 

Orhan saatini cıkarıp baktı. çerken durclurmu~lardı. Kendisi · 
'•Burhan da gelecekti, nerede lcal- ne bir dolu kadeh uzattılar. Bur -
dı? ,, diye söylendi. Necdet bu ya· han beyaz keten pantalon üzerine 
hancı ismi duyunca canı sıkılarak açık mavi bir gömlek giymişti . 0-
•ordu: muza kadar sıvalı esmer kolunu 

- Burhan da kim? uzatarak kadehi aldı, bir hamle • 
hB·ir ahbap.Senden maad~ onunla de içti. Mehmet Rasih bey onu o-
epımiz tanışırız.Geçenlerde Bedri turmafia c!avet ediyordu. Fakat 
~e hanıma prezante ettim. Her - Burhan sözlü olduğunu ileri !Üre· 

a.lde sana da pek yabancı olmı· rek itizar etti. İhtiyar mı.ıhr..rrir 
Yacak. Klüpte falan görmüşs\in - gözk::-paklarım kırpıştırarak: 
d·· h \U', N~ o surat m!? Azizim Bur • - Ya ora.ya m1? Dedi, bbirrı 
ı>n\t\ l:nn·· şmal< hic: de va.l:ı:-na a- ı oz l :ı n da o ma!ada. 

lıl«cak bir şey değildi/ Hem 2tm- Doğrusu da budur, gençler gü· 
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ı~n beş resim arasın'da, en yuliar -
da ı;Jrdüğüniiz son moda ~apkalardan 
soldaki, gayet ince örülmü::;; yumuşak 
hasırdandır. 'fatıı krem ı·engindedir. 

Öne doğru iğri duran \e bir gözü si
pcrliyen kenarı, arkaya doğru kalkık· 
tır. Kordelfü~ı da çepeçevre ayni renk· 
te hasırdan olan bu ;:;apkanın çiçrk 

h~~im!ndeki ~üsü, şapkanın g.eris'.nd.e-ı 
dır. Kadının beyaz yakalı elbıse ) uka
rısr, sadelik ortaya koyuyor. En yu · 
karda saılda gördüğünüz ~aJlka. ka -
difc ii tüne fırdola::-ıya be) az bir tüy
le süslüdür. Şapka gri 1·enh:te kadife
,fonclir. Kadının ~i) diği ayni renkt<' 
Ye avni kuma..;tan hol <'lbise de e~ki . :. 
Romalıların tuj denilen diki~..,jz elbi-
selerini hatırlatır hir tarzdadır. Ifol 
kısımlarının yenleri, hayli geni!5tir. 
A~ağıda solda gördüğünüz !;'ıtpka, 

yumu:mk çuhadan. koyu renkte bir 
renkte bir ~apkadır.Erkeklerin ~iyeliği 
fötr ~apkayı andınm bu ~apk:ının or-

zeller bir arada yaraşır. 
Vedalaşmak için ayağa kalktı. 

Boyu Burhanın ancak omu.luna 
kadar geliyordu. Gencin sırtına 

birkaç kere vurdu, sonra Bedriye
ye işittirecek kadar yüksek sesle: 

- Allah güzel yüzlüleri sever. 
Orhan, Necdetle Burhanı ta

nıştırdıktan sonra Bedriyeye ta -
kılmağa ba!ladı: 

- Büyük babamı kazandınız, 

dedi, demindenberi arakadaşları -
na sizi methediyor. 

Çabucak bir şarkı yazdı. Şim
di besteliyor. Göreceksiniz biraz
dan okumağa baıhyacaktır. Gü • 
zel bir şey olacak. Ezberliyeme -
dim amma manası şöyle gibi: 
"Allahın yaratıcı kudreti bile sen 
gibi bir güzeli bir defa vücude ge
tirebilir.,, böyle bir methiye zan -
nederim henüz hiçbir kadına sÖY.· 

s 

Son moda 
şapkalar 

tası 'dilimlidir. KenarJan kavis-ı 
li ve ön kenar, bir gözü sakhyacak e· 
kilde iğiktir. Siyah kurdelesi, ön ta
rafta sift cH:im olarak kn·:-ımlıdır 
Kadının boynuııdaki taftada n c~.aq, 

santırn~h, yayrnn biçimci(' fi)·onga cl:ı 
siyahtır. 

.A ·ağıda sağda gördüğünüz ~apka . 
Almanl<ırın e~ki lhısar askerlerinin 
gi) dikleri köşeli ~apkaları gözönüıw 
getiriyor. Reyaz l<adifeden yapılan 

bu ::-iyah ~iritli şapkanın önü ve arka· 
sı uzunlama ınadrr. Buna kar:;ı saç
lar iki )andan s~rbe:-t hırakılmıştır. 

lfordelfı ile aynlan arka Ye ön kısım· 

!ardan öndeld, iğri konu 1 u~u ile Yi1İ· 
yerimşi olarak biı" gözii saklıyor. Bu 
kadının boynunda da taftadan, ::-anb
ra~lı bir e"arp bulunuyor. 
Aşağıda ortada gönlüğünüz en kü

~ük res imcll'ki ufak boyda ı-;iyah ka • 
clift•den ~~ıpkan111 ıi stiinde . gü\ercin 
I,anadınclnn miillı t'm be) az kadifeden 

lenmemiştir. Beyler, huzurunda 
bulunduğunuz hamına iyi bakınız 
ve benimle birlikte ayağa kalkı -
nız, üç defa şa şa şa ... 

Bu sözleri bağıra bağıra söy
ledikten sonra yokuı aşağı sahile 
koştu. Necdet içinden, sulu geve
ze! Diye söyleniyordu. Burhana 
dikkatle baktı. Bir bakışta tehli -
keli bir erkek tipi karşısında bu -
lundu\unu anlad!. Sevenlere has 
derin bir görüşle bu adamın Bed
riye üzerinde tesir yapacağına 
derhal aklı kesti. Yorgun bir te -
vekkülle boynunu büktü. Çarpış
mak, sevilen kadını her ne baha -
sına olursa olsun elden kaçırma -
mak, fakat Necdetin yapacağı iş 
değildi. O irsi bir temayülle, mu
kadder şeylerin ergeç gelip çata· 
cağına iman ctmi~ti. Alnı sayısız 

endişe ve azap çizgileri ile kırı -

hir ı;ıü . ·duruyor . .ffu fek kanar sü Jü 

~apk:ıyı saçları üstün<.' ili-. tircn kadı · 

nın giydiği siyah blurnn gcn:ş-;e ) a
kıı l\enarlan, beyaz ipek ~iritlidir. 

nu yaz için ortaya konulan gör-
cliiliinüz .;;on moda ı;;apkalnrın yürü • 
yii~lc kayıp durum dcği~ti;-meme~i 

gözetilmi:;;, bir çare nrannıı:;ı Ye bulun
muştur. Şapkalar. iç taraftan lft tik 

bağlarla !"a~lara bağlı tutulmaktadır. 
' uu suretle yürüyü~le, hilha.s"'a riiz -
g~ir şiddetlice e tikçe -;;apkaların saç 
ii tünde durum deği~tiri~, hatta ha,. 

iUünden uzakla~ı · ihtimalJcrinin ö • 
nüne ke.;;enke geçilmi~tir. Ilu, tam 
hir tedbir mi? ~toctacılar, bu iddia) ı 

ileri süri.iyol'lar. İddianın ne derece) c 
kadar do~ru olduğunu. bir dene:rişlc 
:ınlayuhılirsiniz. Bunun hernbH, iddi
ayı ileri sürenlerin herhalde deneme 

yaptıklarına 'e hükmetmek, yerinde -
dir ! 

şarak gözleri içli bir hisle yaban
cı adama saplandı. 

Koydan Orhanın tatlı sesi yük· 
seliyordu: 

" Etme beyhude figan ,-azgeç 
g-önül.., , 

Mehmet Rasih Beyle ::1isnfir • 
leri kıyıya biriktiler. Kah;:c oca · 
ğından seğirtip gelenler oldu. 
Biraz evvel karanlıkta sır olan 
beyle hanım bile meydana 9ktı · 
lar. Şarkı bitince Bedriye: 

- Ne san'atkar çocuk! Dedi, 
ne zengın ses! 

Bu sözlerde müphem bir isti 
kamet vardı. Kime hitaben söy· 
lenmişti? Burhanla Necdet alel · 
usul 'bir cevap verilmesi için biı-i · 
birlerini beklediler. Sonra hiçbi . 
risi cevap vermedi. Burhan zaten 

geldi geleli nasılsınız, iyi misiniz? 
(Arkası var J. 



Ha va tehlikesini· .bilen 
üyelerle armağanlar 

Hava tehlikesini bilen üyeler 
Ustesine dün yazılan yurttqları -
mızın adlan tunlardu: 

Cam tüccarı Albenön ile kar

de§i yılda 120 lira taahhüt ve ay· 
rıca 500 lira teberrü etmiılerdir. 
Bakrrköyde Kartaltepede bay Zi· 
)ra yılda 100 lira, inhisarlar gene) 
direktörü bay Ltltfi Gülla yılda 
20, inhisarlar muhasebecisi bay 
Ahmet 20 lira, taahhüt etmiıler • 
dir. 

İnhisar yönetgesinin bütün m~ 
murlc~, yardımcı üye yazılmıtlar· 
dır. Z:?:{ai Can kardeıler yılda 200 
lira t~ahhüt etmitlerdir. Komis -
yoncu Yudamakt yı'lda 20 lira ta • 
ahhüt ve 25 lh-a teberrü etmi§tir. 
Yu-:nurta tüccarı Gül Ali zade İb
rahim 20 lira, yumurtacı Andon 
20 lira taahhüt etmitlerdir. 

Yumurtacı Mustafa 5 lira ar • 
mağan etmiıtir. Borsa acentasın • 
da Sibenjamen yılda 20 lira, Sir • 
kecide Bahçeli lokanta sa1hibi bay 
Ali Rıza 20 taahhüt ve dokuz gar· 
sonunu da bir y!l11ik parasını peşin 
vermek suretile yardımcı üye yaz· 
do-mıttır. 

Kadrkö!7 Moda caddesinde 17 
numarada oturan Haçik Boğdos 
hava kurumu aosyeteaine bq vu -
rarak Örenler.deki yirmi dönüm • 
lük arazisini kuruma bıraktığını 
töylemiı ve tapularını vermiıtir. 

DENiZLiDE 
Denizli, 6 (A.A.) - Hava teh

likesini bilenlerden birçok kiti 
dün halkevinde toplanmıtlardır. 
Ubay Fuat Tiiksal atqli bir söy -
lcv söylemi,tri. Orada toplaı~n -
lar "hemen hava tehlikesini bilen
leit, üye~yatztltnışlardır. Halkın 

bi~oğu üye yazılmaktadırlar. 
MERSiNDE 

Mersin, 6 (A.A.) - Hava teh
likesini bilen üye kaydına devam 

KUlti.ir işleri 

Yüksek öğretmen okutu 
Ankaraya gidecek 

Ankara Üniversitesi edebiyat 
fakültesine bir pedagoji tubesi ek
leneceği duyulmuştur. 

Bu ıubeye lise mezunları alına
cak ve yüksek okullara öğretme ı 
yetittireı:ektir. 

Duyduğı.-muza göre bu tube a· 
çıldıktan ıonra ıehrimiz yüksek 
<i'ğretmen okulu Ankaraya taıına· 
caktır. 

Sözlü yoklamalar 
Husıui liselerin sözlü yoklama· 

!arma dünden itibaren baıla:ımış
tır. Resmi liıelerin de sözlü yok· 
lamaları.~ pazartesi günü La,la· 
nacaktır. , ... 

Bu yoklamalara yıl içinde aldı· 
ğı notların tutarı 8 den a!ağı olan 
talebe girecektir. Sözlü yoklama. 
l~rda aldıkları notla e~ .. etki r 
notla birlib.-te toplanarak üçe t 
sim edilece:ktir. 

Riyaziye sorguları 
Her yıl olduğu gibi bu yrl da 

dersin sorguları Kültür Bakanlığı 
tarafındnn hazırlanarak biitün o· 
kullara kapalı zarfla gör.d-:rile · 
rektir. 

Bu sorgular ogün imtihanden 
bet dakika evvel acılaralı tal~be . 
ye bildirilecektir. Bu yıl sorgus.ı 
Bakanlık tarafından gelecek dert 
riyaziyedir. İmtihan yarm öğleden 
önce yapılacaktır. 

KIDEM ARTMASI - Şehri ~ 
miz okul ö~retmenlerinden iki yüz 
kadan bu yıl öncelik (kıdem) art· 
tmnası görecektir. 

edilmektedir. Dün akıama kadar 
kaydedilen yüken mikdarı 5000 
lirayı geçn&iştir. Dün aktam Parti ı 
kurağmda Parti yönetim kuralları 
toplanarak bütün halk tabakaları· 
m bu işle ingilendirmek üzere pa
zartesi günü büyük bir mitina ya
pılmasını l!ararlqtırmı,Iardır. 

AD ANADA 
Adana, 6 (A.A.) - Hava teh. 

likesini bilen üye yazf11&1ak için 
yurdun her tarafında olduğu gibi 
Adanada da büyük bir hareket 
vardır. 

llbay başta olmak üzere diğer 
ileri gelen işyarlar ve doktorlar ve 
öğretmenler ile türe, ceza ve ibti· 
aaa hakimlerile savganları 20 ter 
lira vererek hava tehlikesini b. 
üye yazılmıtlardır. Bunların tuta -
rı 910 lirayı bulmuttur. Bu İ§ üze
rinde bugün halkevinde bir top -
la.ntı yapılacaktır. 

AYDINDA 
Aydm, 6 (A.A.) - Dün ilbaym 

baıkanhğında büyLO:c bir topfantı 
yapıldı. Bu toplantıda hava tehli
kesini bilenler kurumuna üye ya -
zılmak İf İ konu§uldu. 

Pek önemli olan bu iş hakkm -
da kararlar verildi. Ve bu işle sı· 
kı bir surette uğrqmak üzere 14 
kitilik bir heyet seçildi. Ve top • 
lantıda hazır bulunanlar hemen 
üye yazılmaya bqladılar. llbaylı
ğın her bucağında bu işe kars? bü
yük 1?ir uyanıklık gösterildiji bil • 
dirilmektedir. 

ÇANKIRIDA 
Çankırı, 6 (A.A.) - Dün saat 

17 de itbay Uzgören'in haıkanlı -
imda bütün kurumlar devlet da· 
ireleri baıkanları halkevinde top· 
lanarak "Hava tehlikesini bilen 
ve yal'dmıcı üyeleri,, kaydetmek 
üzere yirmi kitilik biT faal ve pro· 
paganda heyeti teıkil edildi. 

Doçentlerin maaşları 
Üniversite bütçesi bu hafta i· 

çinde Kültür Bakanlığı tarafından 
&önderileccktir. 

Duyduğumuza göre doçentlerin 
maa§ı yetmişe çıkarılmıştır. 

Öğretmenlik için imtihan 
Y akmda lise ve orta okul öğ -

retmen vekilliği için bir imtihan 
açılacaktır. Bu imtihana lise ve 
öğretmen olrulları mezunları gire
bilecektir. 

İmtihanda kazanarak çahtma· 
y~ bathyanlar ü.ç yıl içinde alacak 
ları dereceye göre asıl öğretmen 
olabileceklerdir. 

B. EKREM AMELIY AT OLA
CAK - Yalvaç orta okulunu tef -
ti§ etmek üzere yolda otomobili~ 
giderken otomobili iki çocul{ ta . 
rafından taıa tutulan Kültür ge
nel müfetti§lerinden bay Ekrem 
bakılmak üzere tehrimize Cerrah· 
pa!a hastaı~esine getirilmişti. 

Bugün kendisine gözünden a · 
meliyat yapılacaktır. Sıhhati iyi
dir. 

ÜN1VERSiTEDE - Oniverai· 
te rektörü Bay Cemil Brükselde 
toplanacak olan ~ı-sıulu:;al scsye • 
lesi müzaheret ki.lrumları kongre· 
sine iştirak etmek Ezere Brüksele 
gitmişti. 

Tıp fakültesi dekanı bay Nu 
rettin Ali kendisine vek~let de 
cektir. 

AÇILACAK OKULLAR - Bu 
yıl şehrimizincmll'htelif semt!erin· 
de yeniden seli:iz ilk okul daha a· 
çılacaktır. Bu okallar için bütçeye 
tahsisat kt.nmu§tur. 

TAKViM 

~ 
Gün doğuşu 
Giln batısı 

Cuma 
7 Haziran 
6 R. En·el 

4.~9 

19.88 

Cumartesi 
s Haziran 
7 R. En-rl 

.4.'ı!9 

19.38 Yazan: Niyazj Ahmed Okan Tefrika No. -155-
Sabah namaıı 3.34 
Oğle narr.uı 12.JI 
ikindi namazı 16 ili 
Akşam namu 19.:-ıs 

Yatsı namazı 21.S'J 
imsak 2.l:l 

Yılın gfÇCD gllnlerl 167 
Yılın talan elinlcrl 199 

1 RAD YO 

!\ 33 
12.13 

,6.13 
19,3X 
~l.40 

2.ll 
168 

198 

1 

T opkapı ve cıvarı 
Oduncu Hüseqinin 

kırdığı ok 
Bu gUn 

lSTANBUL: 
18: Dans musikisi. (Plaklar). 19. 

30: Koncagülyan şan piyano. ile 19. 
50: Haberler. 20: Keman solo Nejat 
tarafından 20.30: Havaiyen gitar Bay 
Siret n arkadaşları tarafından. 21 : 
Bayan Babikyan şan piyano ile 21,20 
Son haberler 21.30: Radyo caz ve 
tango orkestrası ve Bayan Birsen. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
• 13 - 15 Gündüz yayımı (plak ve 

duyumlar). 18: Radyo orkestrası. 19: 
Duyumlar. 19.15: Hafif orkestranın 
devamı 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: 
Sözler. 21.15: Senfonik konser. 22: 
Sözler. 22.15: Konserin devamı. 23.45 
Almanca n Fransızça duyumlar. 

17:5 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
17.30: Parti yayımı. 18.30: Revo -

Jüsyon şarkıları. 19.30: Karışık mu • 
sikili yayım. 22: Çe'kçe yayım. 2.'l.05: 
İngilizce. 24.0:>: Almanca yayım. 

PAR1S KISA DALGALAR: 
6: (2:1.60 m.) Plak. 6.45: Duyumlar 

borsa. 13: (19,68 m.) Duyumlar, bor
sa, 13.30: Konser (Röle). 14.40: lngi· 
lizce duyumlar - Sözler. 15.30: Ha -
fif musiki. 1 : <25.23 rn.) 18: Duyum· 
lar, borsa 18.4:>: Sözler. 19 .. 10: Karr • 
sık konser. 20.30: Sözler. 20.45: Mi • 
zah. 21: Duyumlar. borsa. 21,30: Rö· 
Je. 

90.t Khz. HAMBURG 332 m. 
21: Duyumlar. 21.15: Alman dans 

ve marşları. 22.30: Ulusararası mü· 
zik şenlikleri. 23: Duyumlar. 2.'3.2:>: 
Müzikli program arası. 24: Şen mü • 
zik. 

~BORSA~ 
1 Miz'.l.lannda yılaız işarctı 'lfınlu tize· 
inde 6 6-935 de muamele görenler 
dir. J Rakamlar kapanış llatlannı ır;österir 

nukut (Sal!.f) ı 

• Lonılra li2.!, - • Vhnoa 23, - ı * :\evyork 12:1. -· * l\Ia'.lrıı !6 -
• rırls 165. 8!\ * Berlln 43. -
• l\lillno 198, - • Varsova 25, - ı 

t Orük~e 82. - • Budapc~te ~4, -

, • Atlna .4. - • Billı:res 16, -

j • Cenevre eos ·- • Helgraı :4. -
·ı • Solya ~ı. - * Yo\oha ıııı 33, -

, * Amsıerdı ·n 82, - * Altıa 938. -
11 • Prag 9!1. - *Mecidiye 

Orta kapının sol tarafında Mey· 
yit kapısı bulunmaktadır. Ende -
runda cenaze olduğu vakit bu ka 
pıdan çıkarılırdı. Ramazan aylan 
geç vakit Orta kapı çevrildiği için 
iftara gidecekler de buradan it · 
}erlerdi. 

Meyyit kapısından soma lstab· 
lı Amire geliyor. Burada bir de 
Baltacılar ocağı yapilmııtı. Tarih· 
te Baltacılıktan pafalığıa yükse · 
Jen meşhur Deli HU.eyinin İran el· 
çisinin kemanını burada kınnıt • 
tı. Bu hadi~eyi Naitna tarihi §Öy· 
le anlatmaktadır: 

"Asrı Murat Han rabide !ran
dan elçi gelip izharı hüner için bir 
:kurulmuş keman getirmiş deyu 
kemanın kirişini çıkarıp gene kur
mağa kadir bir pehlivan memalik: 
Osmaniyede bulunur mu deyu ar
zeylemiş. Aramışlar, lstanbuld:ı 
kemanı bozup kurmak değil, ki -
rişini bile tahrik edecek bir kuv · 
vetli adam bulunamamış. Keman 
Darüssaade ağasına tevdi kılına -
rak elçinin yanında küçi.ik düşme
mP.k için ağa gizliden kavi bazu 
pehlivan taharri ettiııniş. O vakit 
Deli Hüseyin Darüssaade ağası -
nın odasına odun taşımağa me . 
mur acemi baltacılardan olup bi: 
gün odun ·ötürdıük~ odaYl tenha 
bularak ve bir keman gözüne ili · 
şerek kabzayı alıp ve birkaç kere 
kepaze -vari çekip dururken "Da
rüssaade ağası geliyor,, dedikle -
rinde telaş ile kemanı bırakıp sa
vuşur. Ağa gelip k~manın ka -
nştırılınış olduğunu gördükte "Bu 
keman ile kim oynadı?,, deyu su
al eder nöbetçi Yahya ağa korku
sundan ''baltacı Deli Hüseyin o • 
cağa odun getirdi. Keman ile oy-

- nuyor idi. T~rifinizi işitince bı -
Çekler (kap. sa. 18) 1 rakıp kaçtı.,, cevabını verir. Ağa. 

48. 501 
• ~rcıkho'm :ıı . -. • Ranknor 930. -

·=~====~~===;;;.::=::==: mesnır olup hemen deli Hüseyini 
ı • C..ondra 6t4 :;o • Stokhlııı 3ı116 

• !\cvynrk 0.793~ 

'f.. Puis 12.<16--

1 • :\1i1Ano 9.6!140 

1 • rrükse' 4.6743 
• Atin~ 84.~2-.. Cenevre 2.46fı0 

* Sorya 64,2136 

'' • Am rerdım ! . 17S6 
• rra;ı 19.072; 

• Viyana 
• !\Tadrlt 
• nerlln 
• Var~ova 
• Budıpeşte 
• llUkreş 
• Oclgraı 
• Yokoha'Tla 
• MoskoVI 

4.'13:\ 
!'.8:146 
t.9~78 

4.2160 
4.4970 

78,7;"87 

:ı~i.'?:l.36 

2.7 l9t 
1087.7~ 

-

çağırtır. Baltacı kethüdası ve ocak 
eskileıi "Bre asılacak! Ağa odası. 
na girersin tek durmazsın, şun:ı 
buna yapışırsın senin tırnakl:ııım 
sökmeli,, deyu biçareyi tekdir vı~ 
azar ile ağa nezdine gönderirler. 
Ağa kemam eline verip: "Çek im-

E s H A M _ di göreyim,, deikte Deli Hüseyin 
l~lş=Ba;;;:n==ta=~.=;:;9;;.;. ;;;;...ı.;...-==.ı;;;;ra-n;;;ıv;;ay==: ;;;9.~-\ yine eline a Iı p kepaze misal beş orı 
,, 

Anadolu ?~.rn • Çimento u ın.w 1 kere kemanı çekti, ağa taaccüp ve 

• ~;j_1 
Hayriye ı~.4~ ~:~~0ı~c~el. istihsan etti. Ve "Tez şimdi yol -

Merkez B;ınhsı ~7.7 ' Balya daşr pak dolak ve kisve ile giydi . 
1

: u. sır.ort• -,oo ~art m. em · rin adam kıyafetine ko,vun. Hu -
1 Romonti f',SO Teıeron -.-
·=======·-:='.·~==--:--=-=-==-==,1 zunı hümayuna götüreceğim!,, de-
1 f stikra!lar !~hviller .ı ı yu emir eyledi. Huzuru hümayun . 
*'93JTürk l!or. ı .s.3o Eıeımı. -.- da dı:ıhi kemanı mezbmu çekip v~ 

it 26,30 1 ram\'&\ 
'* • - ili 77.00 Hıhtım 
\ lstltrlzıDahtll I 95,25 • Anadolu 

'

'* ~r~aal lstll.:razı 95. - * Anadolu il 
t92S A \1 ıo, Anadolu ili 

'*_ Sı\'IJ.:f rıurum 9'i. ..! \1ünıe~sıı "· 

31 70 

ı:.oo 

44 .~:; 

"'ı.~~ 
5 1.SO 

1 Çağırmalar \ ---·' 

izharr kuvvet edip mazharı tahsiıı 
olduktan sonra huzuru !3ahide A
cem elçisi muvacehesinde kemanı 
çekerken zor bazu i1e şikest edip 

parçalarını elçinin önüne vaz ey
lediktc p:ı<lişnhı cihan YC sair hu
zzar hayrctlerinden etküşt bcrdc -
han oldular. Bu vak'a Deli Hüseyi 
nin hadıii tefeyyiizü olmuştur.,, 

den bir yere gideceği vakit balta• 
cılar yol açarlar, çadır kurarlar, 
yük kaldırıp indirirlerdi. lstanbuJ 
alınıp eski ve yeni saray adları ile: 
iki saray kurulunca, baltacılar da 
iki kısma ayrıldı ve kendilerine 
ayrı ayrı adlar verildi. ' 

Yeni saraydakilere Zülüflü, Be
yazıt meydanındaki Eski sarayda 
bulunanlara "Eski saray baltacı • 
sı,, dendi. 

Eski saraydakilerin, yaptıkları 
it okur yazar olmayı lüzumlu kıl • 
dığından buradaki baltacılar oku· 
muş adamlardan seçilmekte idiler. 

BABÜSSAADE: iki kapıdan 
ibaret olan Bahüssaadenin sağ ta • 
raf mda ağa dairesi, sol tarafın.el ı 
Akağalar koğuşu vardı.Bu kapıya 

bunun için Akağalar kapısı da 
denmekte idi. Muayede töreni Ab· 
düliziz kururuna kadar burada 
yapılırdı. Kapının sağında seyir • 
cilerin bulunacağı yer yapılmıttı. 
Törende bulunacak olanlar da bu• 
rada dururlardı. 

Sarayda kapı ağasının çok bü· 
yük mevkii vardı. Bu iti "Akağa,, 
denen har~m ağaları yaparlarken 
bazı sebeplerden dolayı birkaç de
fa deiiıiklikler olmuıtu. Akağa • 
lar• en bü)1lk darbeyi ÇorJuJu A· 
1i paşa vurmuştur: 

Ali p&fa sadrazam olmaClaıı 
önce Eenderunda çalıııyordu. Bir 
gün yemek yeııirken dalgınlıkla 

Akağadan önce yemeğe elini uzat· 
mıfh. Bunu gören Akağa, elinde 
tuttuğu ağaç katığın teknesi ile 
elinin üstüne şiddetle vurmuştu. 

Çorlulu Ali pafa, bir §ey söyleye· 
memiş fakat sadrazam olduktan 
sonra bütün kinini onlara göster • 
mişti. 

Akağa çeşmesinin de kısa bir 
tarihi vardır. Köprülü Mehmet pa· 
şa enderunda sürre hademesi iken 
bir gün Akağa çetmesinde elini 
·yıkamak istemiş, çeımede sabun 
bulamamış. Mehmet Pş. sadraı:ın1 
olunca sabun bulamadığım hatır • 
lamış ve yılda 1722 okka sabun 
vakfetmi~. 

( Arka&ı var) 

Trakyaya muhacir yer
leştirme programı 

Nüfus umum müdürlüğü tara • 
fından, Trakyaya muhacir yc: le1· 
tirilmesi için çizilen programı gös· 
teren bir eser neşredilmiştir. 

Buna göre, Trakyadaki halen 
mevcut 26,8 keıaf etini 28 keıa .. 
fet daha i!avesiyle 54,8 e çıkar • 
mak lazımdır. Bu suretle Trakya· 
nın bugünkü 614,381 nüfuııJ 

1,250,000 e çıkacaktır. 

Doksan bini bu ıenc olmak Ü • 

zere, memleket dışından 260 000 
muhacir gelecek ve bunlar Trak • 
yaya yerleştirilecektir. TÜRK GlJZBL SAN'ATLER BIRl,J

<;J JJJlıJIARI ŞU/JESI 
REISLICINDEN Saraydaki baltacıların yaptık • Köylerde değişmeler 

ları işler oldukça mühimdi. Bal - iç Bakanlığı tarafından yeni :n - :> - 93:> Cuma günkü idare 
heyeti .seçimi ~okluk olmadığı için ya
pılamamıştır. 

Bu defa 8 - 6 - 93:> Cumartesi 
günü saat t:l de kat'i kongre toplana
cağından merkez binası olan Alay • 
köşküne bütün azanın mutlaka gel -
melcri ilan olunur. 

tacılar ocağını ilk defa Fatih kur- yapılan ayırma neticesinde baı• 
muştu. Falih, Rumeliyi fetheder • köyler birer mahalle haline ge • 
ken dağlık yolların temizlenmesin· tirilerek diğer köylere bağlannı•t• 
de çok yayarhk gösterenleri, son- tir. Birçok köylerin ve vilayet ıxd' 
radan saraya almı§, onlara bir o • kezlerinin adları da deği~tirilere~• 
cak kurdurmuştu. Paditah bir yer- 1 yeni adlar konmu~tur. 



La val Kabineyi kurmayı üzerine aldı Deniz işlerinde lngiltere-
(Ustyanı ı .• ayıfada) Bakanlığında bay Caillaux ile gö· tayayaymıttır. Harpten sonraki Almanya anlaşıyor mu? 

speküla" 1 b.l k rÜf111ÜftÜr. gidişlerin aslıru arattırmak daha •yon a savaşa ı me ve . . 
frangı k k · · tl k SOSYALiSTLERiN iSTE - doğru olur. O vakıt Fransız polı • oruma ıçın mu a a ge - . 
teken e · . w 1 w h 1 1 DiKLERi tikacıları bu sistemleri güden mıl· 

iJlf"'" (O styanı 1. sayıl ada) 1 ve reicb hükumeti tarafından ya
pılması tasarlanan gemilerin to~ 

nilatolarının ve silah kuvvetleri· 
nin bazı sayıları aşmamasını elde 
etmek istemişlerdir. 

zıcı çogun ugun ası o a • . . . 
Cağına d b k d w •• Paris, 6 (A.A.) - Sosyalistler, letler arasında kendılerıne benzı • 

Fransız gazeteleri lngilterenin Al. 
manya ile bütün siyasal mesele
lerd"e anlaşmağa doğru gittiğiDl 
yazıyorlar ve lngilterenin Alman 
yazıyorlar ve bundan dolayı sinir
lilik gösteriyorlar. Bununla be
raber vaziyet henüz inkişaf etmiş 
değildir. 

umu ıra ma ıgını soy • . . . . .. 
!edikten sonra, saat 19 da Elize sa radikallerin ıormuş oldukları ~or· yen ve kendılerı ıçın orn~k olan 
rayına gelmiıtir. gulara karşılık sollar delegaayo • bir çoklarını göreceklerdır.,, 

LAV AL V AZ GEÇiNCE... nuna aşağıdaki karan sunmuş - P ARiS BORSASINDA DURUM Resmi olmıyan deniz çevrenle
rinde söylendiğine göre, İngiliz 
delegeleri Alman savaş gemileri 
için şu nisbetleri isteyeceklerdir: 

Paris, 6 (A .. ) _ Bay Lava), lardır: Paris, 6 (A.A.) - Haziran ta· 
Cii 1 k b 1 - Sosyalistler, kabineye alı· rihli Paris borsası; yeni kabine tnur uk baş anı bay Le run ile 
göri:ştükten sonra, kararının ö • nacak kimselerin şahsiyetleri\~ il· buhranı kar!ısında, borsa geçen 
ll&rnli sebeplerini basına anlata • gili değillerdir. Ancak hükUmetin haftaki ayni kuşkuları gösterdi. 
taktır . progfamını düşünürler. Tahviller ve bu arada Fransız ulu· 

Bay Laval, uzun boylu görüş· 
ltı~lerinin, saylav'lar kurumunun 
hükumetçe istenilen geniş yetke • 
leri vermeğe pek güçlükle kail o -
la.cağı korkusunu verdiğini söyle· 
ıtıiıtir. 

Esaslı ekonomi yapmak gerek· 
!iğini anlıyan genit bir çoğunluk 
0lacağından emin bulunmadığı i
çin, Bay Laval, kendisi ileri sür • 
diiğü it ve birlik hükumetinin 
frangı korumak hususunda gere • 
ken vasıtaları tam olarak elde e • 
demyeceği dü§Üncesindedir. 

Bay Laval,, kabineyi kurmak
tan Yaz geçince, Cümurluk başka • 
!lı, bay lvon Delbos, Herriot ve 
l>ien-y'yi kabul etmittir. 

PIETRl iŞ BAŞINDA 

Paris, 6 (A.A.) - Saat 22,15 
te, Elize sarayından çıkarken, bay 
l>ietri, Cümurluk başkanının, ka
bineyi kurmak ödevini kendisine 
}'i.iklediğini ve kendisinin de bil • 
ha.ısa radikallerle görüttükten 
•onra cevap vereceğini söylemiş· 
tir. 

Bay Pietri de hükUmeti gere • 
"l!n vasıtalarla elde etmedikce. 
k~in bir sonuca varmak mümkÜn 
0la~ıyacaiı kanaatindedir. 

'Elize'den cıktıktan sonra, Bav p· • . 
ıetr}, hay Janeene'yi ziyaret et • 

r • 
•1ıttir. Bundan başka saylavlar 
~Uruınu asbaıkanı bay de Şamar 
ıle bay Bouisson, Flandin, Laval 
Ve Herriot ile de görütmek niye • 
tindedir. Gene bu sabah, parla • 
rrıanter parti baıkanları, finans 
kolları ba,kanları ve daha başka 
•iyaaaJ kimselerle de konuşacak • 
tır. 

~-
PlETRININ NiYETLERi 

P a.ris, 6 (A.A.) - Bay Pietri, 
bu •hah ıaat 1 de gazetecilere 
tunları söylem ittir: 

"Niyetim, gerekince sosyalist 
gtupuna ve radikalleyle ileri sol 
J>artileri arasında bulunan türlü 
l>:U-laınento gruplarına hükfunete 
&'itıneleıini önergelemektir. 

Mümkün olduğu kadar bütün 
tartinin girebileceği bir hükfünet 
l\Urtnak isteıim. Bugünkü durum · 
<la hütün partilerin ortalaşa hüku
llı.et kurmalarını başlıca şart ola -
rak telakki ediyorum.,, 
b· Bu sabahki konuşmalar kesin 
it mahiyette olacaktır. 

b' Bay Pietri, radikal partisinden 
ıt delegasyonu kabul edeceğini 

"e bu grupun toplantısından :-.on· 
ı-, her iki kurulun finans kom is • 
~~?darı başkanlarile bay Lava), 

•ndin, Tardieu, Caillaux, Mal • 
"l'' . Yı göreceğini söylemiştir. 

PIETRI UCRAŞIYOR 
l' Paris, 6 ( A.A. ) - Kabine buh
t~nına son vermek için bay Piet • 
t 

1 d~onuımalarına devam etmek • l ıt. Bay Pietri bu sabah bay 
'<> '-tdieu ve Lava} ile görüşmüş ve 
r :~a., 10.30 da parlamentonun 
d' ıkal sosyalist toplantısına gi • 
tien hay Daladier'yi kabul etmi' • 

r. 

ı 8
1 

ayPietri 10.30 da deniz Ba • 
~'" ı" aitrr. .tından çıkarak bay Flandin' e 

•ı, bundan sonra da finans 

2 - Sosyalistler, elektrik gibi, s~l fondoları önemli° surette geril· 
başhca endüstrileri ve sigortala • mektedir. Buna karşılık oynak ge
rın ulullaştırrlmasını istemektedir· lirli eshannn çoğu göze gorunur 
ler. derecede fırlamaktadır. Türlü ar· 

Dün bu konu,malara dair ge· 
len telgraflar tunlardır: 

Almanların istedikleri 
Londra, 6 (A.A.) - lngiliz · 

Alman konut~alarında hazır bu
lunan Alman delegeleri, Alman 
deniz programını bildirmişlerdir. 

"Büyük kruva~örler 35.000 ton. 
dan aşağı olacak ve topları 12 pu
ttu aşmıyacaktır. Hafif kruvazör
ler 10.000 ton olacak ve topları 6 
pusu a!mıyacaktır. 

İngiliz delegelerinin Alman 
3 - S~syalistler, para d~ğeri- sıulusal değeler daha çok aran - deniz yapılarının birkaç yıla ay

rılmasını istedikleri söylenmekte
dir. 

nin dü,ürülmesine kar,mdırlar. maktadır. Alman gemilerinin tonilato tu· 
tarı, İngiliz tonilato tutarının yüz
de 35 i derecesinde olacak ve be~ 
zırhlı, 16 kruvazör, 50 parça da 
distroyer yapılacaktır . 

Frangın korunması ve spekülas -
yonla savaş yapılabilmesi için, 

Son dakika 
Paris 6 (A.A.) - Bay Laval 

kambiyo piyasaından günlü mua-
melenin kaldırılmasını, işsizliği kabine teşkilini kabul etmiştir. 

.... _........ ........ ""' ....... -.ı ........... 11 ............................. , ____ --·--

He:- iki )'.Önden, lngilterenin 
pek belli olarak güttüğü erge, ge
lecek deniz konferansı işinin bu· 
günden tehlikeye girmemesidir. gidermek için ulusal bir sermaye 

te§kili ile, büyük bayındırlık i~le • 
rine giri,ilmesini ve bir haf talık 
çah,ma müddetnin 40 saate has • 
rolunmaıını teklif ve özgenliği 
korumak için f aşiıt kurumların da 
ğrtılmasını parlamentoda sağlan· 
ması çoğunluğun için de yeniden 
seçim yapılbasını istemektedirler. 

4 - Sosyalistler, geniş yetke. 
terinde kar§ındırlar. 

Bu önerge görüşüldükten sonra, 
sollar delegasyonu buna ilişik ve· 
receği kakarı ileriye bırakmı§tır. 

BlR KARTEL HOKOMETl 
KURUDMASI iMKANSIZ 
Pariı, 6 (A.A.) - Petit Pari -

sien, Matin, Echo de Paris, Jour • 
nal gazeteleri, "Radikaller tara • 
fından sorulan sorgulara, sosya • 
Jiıtlerin verdiği kar.şrlıktan sonra, 
bir kartel hükmneti kurulmaaı im

kanı ortadan kalkmrflır.,, diyor -
lar. 

Matin gazetesi, radikallerle 
soyalistler arasında anlaşma im -
kansızhğının büyük bir hadise ol
duğunu, ve Paul Boncour'u ba§ • 
bakan yapmak suretile sol parti • 
lerin dütündükleri kombinezonu 
evvelden suya diifürdüğünü ve bu 

·şekilde tam yetke alabilecek ge • 
nit bir cümuriy~tçi birliğe dayı\ • 
nan bir kabine kurulması umut -
]arını artırdığınığı yazmaktadır. 

Figaro gazetesi, kamutay fi · 
nansta ve devlet işinde nizamı ku 
racak elgin (müessir) bir politi • 
ka güdemezse, dağıtılmasının mu· 
hakkak olduğunu kaydetmektedir. 

Populair ve Oeuvre gazeteleri, 
Pietri hükUmeti kurmayı başara • 
mazsa, bu i,i yeniden Laval'in de· 
neyeceğini yazmaktadırlar. 

FRANSANIN iLERiSi iÇiN 
BÜYÜK TEHLiKELER 

Madrit, 6 (A.A.) - Madrit 
gazeteleri,Fransız buhranı için bir 
çok yazılar yazıyorlar. Bu gazete· 
ler şimdiki büyük buhranm Fran· 
sanın ilerisi için büyük tehlikeler 
gösterdiğini belirtiyorlar. 

A. B. C. gazetesi, çoğu "f ran -
gın kıymetini dütürme,, siyasaunı 
güden saylavların bu gidişini yan· 
lış bu!uyor. Çünkü bu siyasanın, 

seçmenlere karşı duyulan korku • 
nun ve halkın hoşuna gitmiyecek 
tedbirlerin alınmaaı korkusundan 
ileri geldiğini yazmaktadır. 

Gazete diyor ki: 
"Eğer frank düşmeğe başlıya • 

cak olursa bunun soravı parlamen
to üyelerine yüklenecektir. 

El Bebate gazetesi, her şeyden 
önce radikal sosyalist partisinin 
korkusundan ileri gelen bir sistem 
buhranı vardır., diyor. Franıa her 
tiiTlü faşizm, nasyonal sosyalizm 
ve komünizme karşı olduğunu or· 

lngiltere neden 
korkuyor 
~ (0styanı l. sayıfada) 

İngiltere, olsa olsa 5 zırhlının 
yapılmasını kabul edecekse de, da. 
ha küçük gemilerin yapılma~. ku· 
zey {fimal) denizinde İngiliz Üs· 
tünlüğünü tehlikeye düşürecek gi
bi görünüyor. 

Almanyanın dilekleri onayla · 
nacak olursa, yeni durumu kartı -
lamak için lngilterenin de kendi 
deniz programını arttırması gere 

kecektir. 
l ngilizler ne istiyecekler ? 

Londra, 6 (A.A.) - Dünkü de
niz konuşmalarında İngiliz dele.! 
geleri, Alman dileklerini azalt.maki 

lngilterenin önergeleri karşı • 
sında Almanlar, düşünmek için 
zaman istemişler ve konuşmalar 
salıya bırakılmıştır. 

Londra, 6 (A.A.) - Evvelce 
bu sabah toplanmağa karar ver -
miş olan İngiliz ve Alman dele • 
geleri, akşam üstü deniz bakan • 
lığında toplanacaklardır. Bazı 

çevenler, programda yapılan bu 
değişikliğin Alman delegelerinin 
Berlin ile konuşmaları lüzumun · 
dan doğduğunu söylemektedir • 
ler. ' 

da ltalyaya kartı Habeşistanla 

birlettiğini açıkça söyliyecektir. 
Bu takdirde ise ulusların uyum i
çinde yafamaları amacını değil. 
fakat yalnız kendi menfaatlerini 
güttüğünü itiraf etmelidir. Ken· 
di dünya imparatorluğunu meşru 
ve gayri meşru bütün vasıtalarla 

kuran lngiltere §İmdi müstemleke
lerini idare edebilmek için raha
ta muhtaç olduğunu görerek öteki 
de~etl~ihare~~zbrr~ak ı~~~~~~~~-·~~~~~~\~~~~~-Y~E~"~-i~--~~-

tiyor. ilk bahar müsameresi ---• ·---• 
HabR !,inde fngilterenin 22 - Haziran - 9!l:l Cumartesi• AN AD OLU 

Durumu Nedir? günü ak~amı Pazar gecesi Kadıköy 

Londra, 6 (A.A.) - Yarın, A. Hasanpa~a Kızılay nahiyesi tarafın· 
vam Kamarasında müzakereyi er
teye atma teklifi onaylanmazdan 
önce, işçi önderlerinden binbaşı 
Atle İtalyan • Habeş anlaşmazlı
ğına dokunarak, bu sorumda in. 

dan Dispanseri menfatine Suadiye 
Phiji gadnosunda sabaha kadar De
mıkızı Bayan EftaJya ·re Kemani 
B:ıy Sadi i~tirakiyle ilkbahar müsa
mereı-;i nriJecektir. 

Bu emri hayre i~tirak ediniz. 

KütUphanesi 

Kadıköy • Altıyolağzı 

Dün ve r'aıın 
Külliyatı 

gilterenin durumu ne olduğunun-------------- nın sat., yeridir. 
tavzihini, hükumetten istiyecek- l•••••r.-••-•••-

Vakıt Neşriyatı 

tir. 

Yeni lngiliz kabinesi 
Londra, 6 (A.A.) - Yeni hü·· 

kumet listesi, yarın bildirilecektir. 
Bay Lloyd Georg'un bu listeye 
girmesi muhtemel görünmemekte-

11---· Hilmi Ziya ____ ,.._ 

ARiSTO 
ME1.AFiZiK 

Birinci Kitap 

Fi atı 40 K ul'Uş. 

V AKIT Matbaası lstan bu] 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyatına e

bediyet için mal olmuş emsalsiz 
romanıdır. Ali~anzade tarafından 
layık olduğu itina ile tercüme e -
dilmiştir. 27 forma - 125 Kuruı· 

dir. ı•------------• 
tur. 

Yeni yeraltı trenleri yapılD!ası, 
bazı demiryollarının elektrik!etti
rilmesi, bay Lloyd Georg'un ka • 
bineye verdiği genit bayındırlık 
projelerine ulusal hükumetin bir 
karşılığı sayılmaktadır. 

Hükumet, bay Lloyd Georg'u 
yeni kabinenin işlerine karıştırma 
mak isteğincle görünmektedir. 

Afganistanda da bir 
sarsıntı 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Londradan telsizle bildirildi -

ğine göre, Ef ganistanda Hind is • 
tan hududuna yakın bir yerde 
kuvvetli yer sarsıntıları olmuştur. 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
1erJe ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •.. 

Belucistan sarsıntısından gö .. llt1t11ıı111ırt~ıtnılaııııın~uıııın11·ııııı1ıııııııııııııııııı1ııııııııııııııııı1111111ııııııııııı11111ııııtl 
zü korkan halk arasında panik ,1 
baş göstermittir. Bu sarsıntılar. 
yüzünden Afganistanda da bin - §§ 

1 • 

~11111 m ııın~11111~1111111wıııııooıı~ıııı~rı~ ı 1111 ~ııı .ııı filij~l ıım 

Selinik Bankası ~ ]erce kişinin öldüğü bildiriliyor. ı 

Musolini otomobil ~ Tesis tarihi: 1R8R = 
E3 .--

.kaza~ı~~ ~~~ra~.ı ~/dare merkezi: /S1 ANBUL (Galata)!! 
Parısten bıldırıldıgıne gore Mu- ~ 'l'ürklyedekl ~ b 1 · . ı;;;;; 
]. · ·b·ı· 1 b h . · · jf§ ~ u e erı . ~ so ını otomı ı ıy e sa a gezıntısı ==: • • ~ 

yaparken bir ağaca çarparak ko- lstanbul, (Galata-Y enı Camı ) -
lundan ve alnından yaralanmıştır. lzmlr Mersin 
Yaraları hafif olduğundan Baş • ~ y 1 t d' k 1 .~ b 1 1 
hakan akıama kadar çalıımıı ve 1 onan s 80 8 ...,u e er : 
geceleyin Operada verilen müıa· SelAnlk . A llna . Pire 
mereye gitmi,tir. Hadise hakkın - Her · Banka muamelatı. 
da fazla malumat verilmemekte . tcs::a nevı 
dir • l~ll~llllll~llll~lll~llll~llll ~11111 ~1111~11111~1111ı~ııı1~11rıııııııııııııııııııııııı 1111111~~ ıııınıııı~ıııiırJ 



En btigük 11ikseklıklere 
çıkacak bir ıı.~ak 

yapılıyor 

F ,n • •1 ••t. Levazım Amlrllll Satın 
~enızyplfarJ Alma Koml•..»onu 11ınıar1 
iŞLE'TM1!51 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Ne Ş r l• g Q t l Tel. 4!862 • Sirked -Mtlhlil'clar .za<le 
·--Haa telef en: 22'1d0 __ .. 

RuyAQın t,ayyare fen ve ~-
~ aoıyeteıi en bj.iy;qk Y.ükJAkUk- • 3 • Agflalık Yolu 
lere çıkabilecek bir ı.nare yap· Ü n c Ü Mf,RSIN V çUlll 8 .H~i~n 
mak için ıer~ olo.ıı bü\Un ,.proj~. , ~ _ • CU~TESI JÜDÜ ~at 17 de 
leri bitirmi1tir. Bıı ı.-nare Sno- ~ri lamamiantlı. Dikili'ye kadar. (31a6) 

.Ja..ına .~ •-.a.-
0 

R bet JiiJ ı;_ ·a4-r. •~i ·~k •rt -
~.... 0 ~ uhi hayaıta liıfmır tıımıısı 16 - 7 - 9.36 ~Uıhıe 

~.C! düştü Dl'. Yqng - Dr. Hay~ullah 60 Kr. ~V..ad.if aalı ıiWü .-.ı 15 eh ic-
111.uy IJalıana Jofnı ra kılın•c•'IJiıt· Kqmc:ti ımlh..-ı • 

ICaJ>rOJ'tk - Çeçen Niauın o- P. Loti - t. H. AHşan 100 Kt. DMDCIUWl rizc\e "ı.njı ıbetİll\i 

toıfer'in ~ı \MeJcAw~da 15 Ali .f:--
.kilometre yjiJ.ııeklik&e (qJw~~ w ~ t.Jarı: MERSiN YOLfJ 
ve bu ~~r.ın w.U.r~ uy Bbi~i $Uİ 10 kfUqı ÇAN~ y._.,qrµ 9 
aua DlOtiirler peı:v-eye ve pilot Haziran p UAA GONO .. 
inn da'-- t:lbi.,.•ine --Iik bulu- 238 •• pe,in ve her •Y __ ..1_ U--.. inıe 1--..l--. (,,36) 
~ ~ ...,. ~ MtıO An&r.llf olmak tıtzere .li .. ~•_."'_.~·-111"""'..._~-..... ~~-I .. ~. 938 jcµrualNr • 1 

T•~ motörleri J"ıPf.n ,ın~r·ı1---_.;,-.;...;..;...-,;..:;;;;:;;~--·I Sultamıhmet Sulh 3 üncü Hu -
kes enttiaüaü uzun --'·-~'-rd•n Sel:o kuk m~hkemesinden: 

~~ ı- :A. Dode - Haydffr AUWt 100 Kş. 5 l'b M h H · ıonra tayyareyi çok büyük yük •. a ı 1ıe e met ve üae:JJn 
aeklik\ere _çıkartabilecek bir mo . AUe~ ve l~ail Hakkı ve Hqri ve Fal· 
tör yapmaya muvaffak olmU§tur. A. M. - J. H. Alişan lOO Kr. ma ve Ahmet ve Fatıpa ve Sıdıka. 
p,,.

0
fesör YAr~ı K.uzminenin ve Seher ve Şerifenin ıqian ve 

asiıtanları bu yüksekliği v.-bi . müıtereken mutaaarnf oldukları 
lecek .pek .hafif bir pervane re . lstanbul Kantarcdarda Sandeaıir 
ıimleri yapmıtl..;chı:. mahallesinde aralık ealcaimcla 

1 z 1 c ' g~~).::Jfzrii' ' eski 132 ve yeni 3 ..,a•alı. iilıNn-
Taypnmm te.m -bir poj~ıini de iki oda ve hir çatı mahallini 

ric.ude _.tinaek için oWz kadaı' K. Ka_utsk.Y - S. Zekeriya 75 Kr. --l-! 

büyük müheoc:lit ~•tJIUl\lr. J .. R~ .Kimurıt 1 havi bir bap ti\iW•m i~ ıu -
,A. 't - 11. NAzım 75 Kr. yuu zımmnda fiiruhtu tekarrür .e· 

Kab;·~V·ıı::Yı:ı ~~.. Mti ..-(ı ihlilali ~;:.e~,;:::.:_.;:z.;;n;,; 
~nin - H. Rifat-60 Kr • 

460,000 kilo fınn odunu n -
Ha.ziran - 1935 Pertem-be pnü 
ıaat 14,30 ela açık ekıHtme ile 
ahna.cJkw. ]" abulio bec14!li '4Sf8 
liradır. 1.-,ekUl~tiD ıartnameakıi 
ıörmek üzere lıer .,aün ve ekailt • 
meye ıirecekletin SZ7 lira "15 lrıu
nıtluk ilk tfllfi.Uatitle --belli • 
atte Tophaneele .:S•bnilma ko -
misyonuna gelme1eti. 

,(9Ş2) .. . . 
~ kilo Ht."'8aı ~u 

ıs - Huüıu - ıus WuMı1e
~ :Pü uat ıs de açlit e1(.ailblıe 
ile •Wııt.cıktır. T-1uniıı .btttleli 
~~dır. lat.kUl-.rht~ • 
meıini görmek üzere her lii.P ve 
ebil--ye p;~Aıin 2:86 lira 
"70 ~uk Uk ılM!tlM~le "Ui ...ıt.e Topiaı..ııftde ~tr.Mlqıa 
·~_,. 3Plmc~i. 

.tlll) ~) 

• . .. 
MütcaMııit nw ,.... rt.1811ı1111et1 

(680) takan pijama M ._.,.._i -
ran - '935 P...uteii aiillii saıaı 
ıs de açik ek.Une ile .ı,~
tır. Tahmin 1*1e\i 1111 :.liAdıı:. 
isteklilerin ıartname ".a.u -
neıini Jtirmek kere her -sGa v~ 
ebiltmeai için 4e MI f11a • isıu· 
ruı ilk teatinatlaft1le tbeli .-tıte 
'Topbane4e Satıaliima konriıyo • 
nuna ıelme1eri. ~J) (3149) 

••• 
DltlJCU ıünü Sa,ılaç iıtuyonu ya .. •~"""'"""'""'"""'~,;,,"","'~""""'~- :l>ulc\ujp ı.kılinle fhAJ4i 1'.atiy491i 
JmalarlJI..& düten Jöktatı ChAct;ri ıe- lf. Nizım 75 l(r. ,_pılacıaktır. ,1\l)mad.tJ ~de 
mavi) Ka\wovık müzeaine JAliril· •·~ ............. '1""'19!,...... •ıı..,·n~ı!"'l""'.:.--..ııı ~P~ antuenpı taahhüdü bal<i ~r. n.ci .. ,,,. " ~tap bwJc ijzere 1? rMıı ıııiMf'1etle MUtealtdt -- " he"'9Qaa 

Nisanın onunda Kızılord~ a• aMtU ...... 8 Mr ay teıpJlit ~ ile~ •9'k Mttır· mM> ldl.P JSl&kine :t.9't • -ita · 
kerlerinden bir takım yerlerine ıQ9 lwltH 9...,. ~e iNAi a,ı ~' - 9a5 tMhbıe ~ü- ı;ıraıı -'"935 Pazarteti Jinti .._t 
gidiyorlardı. Birden, hatları ijs- &o4 ~ouBr~~ur .,Pif ~••• ~ii alllt lö ti• 1~30 ~ açık eksiltme He .. ıma -
tün~eu~tanır:len tOJ> aesinelıııen ...,. icra olunacaktır. ~ır. Talmiitı°WeH .. lira· 
zer bir siü:ültii iN\fJ,:r • .Ne olilv.• Balzak - H. Rifat 100 Kr. Jpp- *JYW alac:lıWıJarla di- dır. l•\~ldllerjp belli saatte ~ li · 

1 
n.ı:;ı~- a-:ı..-.ı.;;.: ... -1~•- ,, '--·- :..L... • ra ilk teoilnatlanY,le TOlfhenetle 

ğunu --~ YMjt kalma .. , ~.,....---.:ı.._. ıer 1St.Dft"'-"'~~ .. ıayrı m-.ı• arbaıpdan vetli )air ~ ~ ıllr. & tla• -ar.a ••tim :18 Kr. 1W 'iz~ ...,.~ t.u-iy- Satma1aa- 'k_.ı_.... Qlllı • ~ 
bir 9eybı büyük bir hızla geçtiği· lltbahar SJlerı le faiz :ve masrafa dair olan iddi • leri. .{8)-11 * " (MSO) 

ni u biraz ileride pre ıömiildü- Tjirgenyef - S.,Z. Süreyya '15 Kr. aj,u;qu 1-0 ı• ıİJ.WU bi,ldigpele- 1ki -fılo.lı Dlkimni itin -..h -
tünü görcljU.er. ~orku ile ı•ı' 1:--ı. .ifil»": ;)'İ ~z~.lır· ~i ~~e bMla - biidiinu·· yap•--ıyan mu"te-LL:.ıı."--. 
Ç
ekidiler. Bir at,.• ftJll'l'f"••ı b_.n• iM'~ .._..,..,_ R ~ ~yle "'4aiı ~dtk- r r -· unın,.:o -,. ..--~ ... F. Moryak ~ P. Sefa 60 Kr. aabına 'bir ıırıı, hir muhat, bir 

4• ~ hp '-" J.ere ~•ö•Jil· J. Rain «.iilllyetı il ~ ,..,_ ~li_t.iu .-.~ın • zıd>a maldnenJ.le d6rt ~li)J 
miif'ii. H. Nazım 7:> .Kr. dall ~' "-lfac;•ld,asııbr. Mıülell&-' bir preı"!S-&ziran -•.P•· 

ita ... -4üt-. .ui _... a· s-.iaai rmd• ~ verıw .lı~4\a~ u tel • zar sünti saat 14 de açık ellliltqıe 
iırlı~ ;bir tat idi. Kmk ol~ liliye mütteriye aittir. ~· ile "'l•na--t.a...r. T'-L-ı"n '--... eli 

T91,st9y -r 1. il. ~liAAn 50 Kr. · :.L. •• =•~- ... :;'L:-..1 · '""! ...- ~~· 1111111 ~ 
bir1ennde bev•• -•d• .. ..1---r•- ,.- tartna.meaı ..- ıuw ~r'""uı~n ı... .. 1 11 ~ # - - _. ~ • < > * -, t ı "249G1trauır. at.ek i erin ,-ıtna · 
n Jirülüyqr. ,Hidiıeyi ı~nlerirı ••tatllti °'lbarep mpk•e .Jiunbpeai" me;tini ve katalolmıu ttinnek ü -

" • , _ ... ,. -:~' ,.,, . -
. ·~ .,.,. 

~ 
• 

Birinciye külliyatın Ptw: jijje 

... 1 k' - Odnd)'e ktlllfJatın -
. ..,.. 1* 1d • ~lnell:pe ldllll-
-- 10 lll«QM 
Jtir jıl'a ı • ••9' .edtluıllllt• 

t5 Bniı:an 1135-" 
12 de~••• pkl)ljtD" 
cde1ı$9Ua,lwlAutbUıir .. 

~attı.ki~ bt.19111'1J, hu kop- "8~lp • Pi. 8• ~ JO Kr. Wik lulımplflır. sere her ,&Up "leden enel 
0

ve 
1DQf bir ~dır. Aıt'1 ~ tİJD4di ~Jt ... enler T•liP olanlar IQymeti muba111ı- ekıiltmenı l\teceklerin t• iira 1 , ... 

~' doğru yc-ha,Qa de.vaııı et· JI. G. M. - 1. F. Rasim 60 Kr. m~esin\n ytizde Y.~i b\IÇulu niı· 7~ 1aırut teminatlaı:i11e 'belH ... ı. ,.. ~ . 
miftir. Uim .,. F./MI, &>etinde 1>91. ak~ini hamilen te T~cle sat,,,.lma 1grliıy0"' la11MD-wı...Up~ 

x.a _ H. ~ aG-&. yevm ve saati meıktrda 'Eminö .. nuna ıe1ıne.l~ri. (2428) -Miti t..unue-tlltMltl ...._... 

COndellk Slyad CU.te 
fatanbul Ankara cadde810 (V AKIT) .. ırunld· 

Df4P'01' ~V.1·All!lı 
TMl-llled w.t•a: 9'111 
lclan tıelefma 1 '"11 

~ """: .htaabql - ~"Va~) 
~ S»SlW•I 
Posta kutusu No. •6 
~~ -.w 

8melDc HOO Kr. 1100 Kr. 

~ R~ 730 " ı+so ., • ..,.. '°' • ... • 
1 a)'ldr lM • 100 • 
.. lentledı 

'nearf ll&nlarm '1&n •Ylf-'•ıımd• 1U1 • 
t1m1 ao Jrurutwı .1ıq1ar. nır .., :111a • 
kurup kadar çıkar. 
~ tuıa devamlı l1&D 

ud ayn tenzUAt vardn'. 

"?·- iıali ilinlann bir satın 10 kur\lftw 
._.. lllaları 

Bir defa ap, W detuı ~. GG ~ 65. 
dört def9.1 7G W OD dlfuı ,ıl~ ~· 
Oç aylık nan verenlertn btr defaaı beda· 
ftdlr. Dört aatın ~ Q\nlarm ,,.., 
atırlan bq ~tan. .1-fp *2fllr, 

Karlı bir;, 
lstanbulda merkezi ol~n bir ıp\f· 

him ticarethane Ankara.ta f11• 
açmak istiyer. 1*.eıJMı, ~lı veiko
laydır. 1000 - 1500 lira sermayesi 
olan poeta kutum 176 ya (~ 
rilnnmı ile mtlr,caat etsin. 11 

~ Aa"-" n~da Çül)>enky~n hanınclf Sul .. ---------.-. .,._ taiıdaki Baqlc-1ar ıit4d.udn 
J'. Engels - Muhittin 100 Kr. tan~et Sulh '3(lncü'4ıukuk11\Ah· denj.:stanQul Alt.meı l~ Qa!J'elın.. ..._.tta1i &ü.Qler.i JI 1/ 2 ..1- .JJ 

kemesi U.,Pı•nlıilll& '935 - 15 .._._ 
Uçüncü seri 10 kitap npmara ile müra~tleri ilin olu- 8ir•laoai1D1Dtte111ini.lfiAlha. ~dar- bıdJ&g~ ••Mil 
1_şı •I P••ln ye her ay, nqr. ('1950) ciz ... Uip k heRe ,..,..çevr\I Mf· 

ıoo Y~ k:::.:, Uzere İstanbul T :inci lora.dan: meeine tkaPw veftlea 818 ... tı~li B-.- ~l'UWAI• 
Y.eni u ... i ~;ı...:.-. Bir borgı.µ dqlap.ı:BeJoilun. · '8oik _..,._ _. ... -0.aü • Aucoıtlia._.., l>•Jlll•alae 

""'" "...,..,.. da latiklil ca~deaia11e ;108 .._,h beyker kapalı ,ıe l'iıat _.r • Ullil GilOOIHlo C...lilahaft,..,, 
Badıerlard- H. Ziya 75 Kr. ~ "-- 507 __ .. ı· -!:.---.. ı .. --L:.. Liikelllb11 ... --.twannn lürin· ·- moae l .,.......... UÇ' tıane -Orientln •k ~BreeclMır 

i!ji_,• :...:ıı-, - .. ~- tomôltiA .ı;· alet k "" ..... ., ci •t 1 No. Jıtıtıl• ~~len i"i 0 ~ • e il'. -a "YL••• f'tly«lı), 1ıf9l"be hPlc O.ni~· 
Rusel - G. Kemali 50 Kr. ma'lc ~ ... I k adet mariSen koltuk ve bir ad,t men ve r e e .. Oımanlı BankMı, 5.ıioik KAlll.,.. 

Lenin - Stalin - Buharİn 
H. :J.lfat.. "9 ıy . 

Y.azrhanenin açfk arttırma ıurelii· trilile-eliltlhwl'lh Kiılko 18 - ıı S S C t T~ .H · i11111 
8 - • lildi IMt 18 •"Tilum.. ' ' · · · · · .-;u:,,, .... 

le 13 - 6 - 935 tarihine müaa • de- MAii ...,..; deftHl•da aç• kası, Şar~-1:\P J.i.-.. .,,. 
dif .PeJ'!f'mbe günü saat i'! d• arttırma He_...__ ...... _. .. _ ~ • IirW. ;lı •aıı..u, EiliWJe z 

,(:;qaijn ilıfı••" iJl.-ri 
Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

14 de 'kadar mahallinde aatdtq.· ...,....._.._. ... 
imd,n talip olanların muayy• lerip nudıdbıde~ bulunma • lll ·•abu. 

Ciioıılari) dl• 
~ıt·/~(1t41 - u. JWat 50 Kr. 

....-..zıs ı:;;pı.;::;c:,z,s r':lö 1 s * 

Matte memuruna müracaat edil - ları illn olunur. t7554) .._..r""'W'l'"'D.r..,..... ...... Haz,,.,....,....._~-Al ... !111-.. _...""' 

mesi ilin olunur. {'1856) 

H. ZiJllL .tl;I~ 100 Kr. UWJ» s.mat,.. ~-"'"-• w..ıctıa 
efitı er ol~uJMW Ş.lQı ~ maq 

Orid - S. Z. AKTAY 75 Kr. cüzdJ.Dımı kaybettim. Y eniıini a-

'""• lacağrmdan driıinin irilkmü yok-
~wr - s. Kemal 30 ..... r 

"-"_..~....,.-------------..111 ~u. 
~tali:,ntin Baları.nı Maway Hekim Alipaşa Hattat 

G. Plrov - A. H. Başar 50 Kr. Halim sokaft 51 numaralı vergi 
SALAMBO mümeyyizliğinden mütekait ~ltjr 

G. P. - ~ #. ,tlipn 125 Kr. 

M;w~ yeri - VAKiT 
Matbaaaı - Ankara caddeli 

ISTANBUL 

-• D.itıtıWW 
fiWll llF.rWlılEI' 

8e1etlu AlaC'4mi lcar11am4a 
Buna aoludr .ffo l 

lsw.ubql DiWdiifleü ıeea Me • 
rnıW\liundln: 

&Jriden, Be,elluncla Nane ıo- Ca•·•• ...... ıt d'hM 
katnMla R .ffo.b Mele eta..rken (2,S din~ fi&._.., &.tarabul 
~ ~claia yer llelti dlmıran •Jıluaıtlelli (1M) •wah 
Katerine f'otiai Mina ~-qe o • ...ı.--. ... 11a ..... 
lan borcunuzdan .dolayı mahc-. ........ 
dluı Çeac~cle Hawzbatı .....,.. .......... w 
cad4efinde 31 No.tı eTinize ehli- alll; ,ulik telefona 
vukuf tarafmclan MI Ura 1nJm• a, ••"7i 41. 
taWir edilmit eılup hu kıymete 
kartı Mr diyecefiniz v,..... ~ 
ciin içinılle daireye iriltJinoqi~ 
tarafmıza H&nen tehHI olu~ur. 

(-7.997) 

P, .QQgTQltU 

tlbeyt Salt 
:F.ub K-"tfQaarük ~·-

1uraJı, ~9- 4 
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3iRiKTi ~-· 
~~ı: ~OGQ 

diniz! 
Kirabk ve Ya olanlara 

f;v Alıyoruz ! 
Jlotuiçiade - Rameli •• Aaatlelu cilleti - Ba1mka,. -

Yetilkl7-~ - BoltaDaJa kadar - kdalar ye 

Y alıacıkta ldrahk klfldi " phaı ollnlar, imalara miifteri iati
,.Orlana "latan11al 48 mmaralı ..._ adNline Ye "Kitk,, 
ip.retiyle bir .... u,. n bir ,....., ..... ..Udirı... Mtildup-
ta lmaca; nbi odalarmm ....... t.üs• "a~ IQJU, ... 

sı, eleJdriii, llllWeli .... lRı '·• •.ı ..... -ltm•t Tel'llleli 
ye bir laOll iPa Jraç· liıaıa icar ti .. iltetliklerini bildirmeli-

~nhisa r U. MüdürlüOünden:I 
Nibna• ve prbl&meai maci hince 21,000 adecl pamb torba •· 

çrk ebiltme llll'9ti7le aatm almeca ldlr • 
Eblltme 17 - 1 - .. lari W.. alladll puarteai silnii saat 

ıs de Cihalide ı ....... " _. .. ,.at.~ alma lromiıyonunda 
yapıJacakbr. Talip olanlar param prtaameleri almak için her aün 
ve ebiltme için de tayin olanan sil n Ye saatte % 7,5 pYenme akçesi 
olan 112,IO lira ile birlikte Cibali de leTUDD ve mübayaat pbesinde
lri alım komiqonuna müracaatlan. (2983) 

8 - 1-935 tarihinde Bora paftan ve Maton 
16-1-935 tarihinde Maile pe iatuJonu teaiaab 
R..t tatil siinlerinin deli• meai hasebiyle yukardaki eksilt • 

....ıer1a puaiteal ibisi aJDi aaatlwde icra eclileceii all 
kadarlara wıltma oam.k &..... bil dlrllk. QQ.ı9) 

yaPblina dair 
(1) (3117) 



Yurttaş, Hava 
u.,., 

Kurumuna yazıl 

3 metre 80 santim Yük•eklikten çok. güzel bir unıl ile atlıyan 'Krepen 

Amerikanın Gangestr 'denilen liay'dutları son zamanlal"·da 

Voyerkavzer adında on milyar fran gın varisi olan bil' çocuğu kaçırdı

lar ve ailesinin üç milyon frank ödemesi üzerine çocuğu geri getirdiler. 

Resimde çocuk ile kaçırılmı§ olduğu ev görülüyor. 

işte bu da bir müsabaka: Pari 
Suar gazetesi romancıları arasın · 

da bir müsabaka açmıf, en iyi aşk 

romanı yazana bir hediye vere

Habeş imparatorunun hayvanat 
bahşesinde muhafızlar, aslanların 
sırtına binerek dolaşmaktadırlar. 
Yukarki resimde bunu görüyorsu-

ceğini ilan etmiştir. Bu ilan ü- nuz. 
~"!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ 

zerine gazete idarehanesine el ya- miştir. Resimde bunların bir kıs-
zısiyle binlerce roman gönderil· mı görülüyor. 

SPOR POSTASI 
MemJeketimızde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahd1rlar. 

Her yerde fiab 5 kuruştur. mutla'< okuyunuz 

Yurttaş, beş yüı 

uçağımız olmalı 

~iman nıekte~in~e~i spor ~nranıı resimlerin~n 

Yukarda: Kızlar ara8tricla atlama 

Afağıda: Koşu yerine geli§ 

'K.ii{üklerin ıcıikilı o)IJinları 

• Kiz, er/fek taleb'iJen 'bir grup_ 

• • • • • • 1 

Erkek talebe araıında (100) metre koıiisil.naa Mukbil birinci gelirken. 


