
Norınandi, yeni bir rekor 
kırınak üzere Nevyork· 

tan ayrıldı 

Denizlide sıcaklık 38 
dereceyi buldu 
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it enizelos, cümhuriyet devrilirse, 
_ben de krallığı devir"ecefiml diqor 

Ingilterede hükômet KB~B~ . ~i~!Dnı~lln 
değişmesi yenı sozlerı 

lnailterede sessiz, yankusuz "Halkı, hanedanın 
(aeclaaız) bir kabine değitikliği o-lil~!~lll!l~I esiri olmıya luyor. Altı yıldanberi İngiltere 
hükumet batkanı olan B. Ramsay bırakamam!,, 
Mac Donald çekildi. Onun yeri- Atina, (Kurun) - Atinada çı-
rıe B. Stanley Baldvin yeni kabi- kan lmerisios Kiriks ıazetesinin 
rıeyi kurdu. Ortada bir kabine de- ?7 Pariı ayları (muhabiri) Venize • 
iiımesini gerekli kılacak siyasal loıu Bojon mahallesindeki evin -
bir buhran yoktu. Hükumet üyeleri de görerek Yunanistanın iç duru-
•raıında oyca(likri) anla~mamaz. mu ve rejim meselesi hakkında 
l ,.,,. 1" ık görülmedi. O halde neden do- r-v görütmüttür. Venizeloı tunları 
layı böyle bir hükumet değiıikliği aöylemiıtir: 
oluyor? - Dostlarımın burün bulun • 

...._ Her §eyden önce Mac Donald duğum vaziyeti anlamamaları 
devlet itleri içinde çok yorulmut. §atılacak bir feydir. Bana parti • 
•ağlıiı bu yüzden bozulmut bir min baıkanlıiından çekilmemi 
t.damdır. Son birkaç yıl içinde Baldvin evvelce, /ngilterenin lıududu tavaiye ediyorlar. Fakat ıürıün -
'birkaç kere ameliyat geçirmiıtir. Ren nehridir, demişti. Ba§bakanlığı de bulunduium ve idama mah • 
Bu arada uzunca bir zaman lngil- müna8ebetiylc bir Fransız gazetesi kum olduğum bir zamanda bir 

• gukarıki resmi basarak bu sözü · · b k ) b·ı· · · ? lereden uzakla•arak hava değittir- partının at anı o a ı ır mıyım. 
s işaret ediyor. d-1..·_ 

lrlek zaruretinde kalmıftır. Bunun- Esasen biliyorsunuz ki, ben ana 
le. beraber sağlığı ıene iıtediği gi- kilmesini gerekli kılan sebeplerin ıon isyan patlak vermeden nYel 
bi yerine gelmemi§tİ. Onun için başlıcasıdır. siyasal hayattan çekilmeğe karar 
bu yorgunluk ve ıağlığına bakmak ASIM US vermittim. 
ihtiyacı kendisinin İ§batından çe- <Sonu Sa. 10. Sü. 3) Fakat !U noktaya dikkat et· 

mek lazımdır; ben partimin bat-
kanlığından çekilmekle beraber, 
siyasal hayattan çekilecek deği • 
lim. Bu kar.arım da buıün iktidar-

Yurttaş, Hava Kurumu 
seni ·bekliyor 

Kayseride bulunan iki yurttaşımız 
50 bin lira verdiler 

'· 40 
µ; ;o*· 1 • ·' 

Kayseri, 8 - Burada liuhman namına ellHııln lira :Yermitlerair. 
Adana dokuma faJ;ribaı ortakla- • • • • • • • • • • 
rmdan Mirza oilu Bay Muıtafa Ye 

Hitan oifu Bay Nuri HaYa Ku-
TürE Ha• Kurumu l:iqkanlıiı 
,. '{Boııa 8& f. 81. '1j 

":--Ga hul.- ~,.a.l clüp-alin ... 

ının, m~:~: ::.e::.-:~t::ıe bana vasıf Çına;· :adlin törenle 
Yunani~tanda CCbecİye gömüldü Pa.ri.1 8 (A.A.) - Kabinenin 

bildiriği dün aktam ıaat 6 da, B. 
lival tarafından Ka.mutayda Bay 
Berar tarafından da ayanda, ayni 
ıaınanda okunmuıtur. Bildiriğde 
deniyor ki: 

"Hükumet, ıpekülisyanla sa -
"•tmak ve frangı korumak için 
kurulmuttur. Devlet Batkanının 
Çafırıfına kotmakla ödevimizi 
Yapmak. Şimdi, it görebilmemizi
çin. araç istiyoruz. Parlamento, 
•unduğumuz yasa taslağını he -

men onaylamakla bize bu araç -
ları ıağlıyacaktır. istediğimiz 
yetkiler, ülkenin siyasal kurumu-
na riayet etmekte ve bu üınomal 
durumda (fevkalade ahvalde) o
nun selametini sağlamaktadır. 

Parlamento, daha az karıtık 
zamanlarda özgür olarak kabul 
ettiği bu usulün yabancısı değil
dir. Bizim gibi, sizler de ulusal 
varı yoğu elbet korumak istersi -

(Sonu Sa. 10. Sü. I) 

Macar dördüncüsü 
Seged'i 3 -1 yendik 

Macarlar beklediğimiz oyunu veremediler. 
Galatasaray .. Beşiktaş karışık takımı güzel oyna~ 

seçım 

Ankara, _(A.A.) - Moe1'on. 
büyük elçimiz Vaaıf Çmar'ın ce • 
naze töreni buıün yapılmıttır. 

Bu aabah muhtelit katara bai· 
lı olan özel bir va,onla İstanbul • 
dan Ankaraya naldedilmit olan 

Yuıf Çmarm hl>utu saat 14 e C:loJ 
ru Ankara vali muavini Salihad • 
din, Merkez liumaDdanı albay De
mir :At; ve emniyet müdürü Salih 

'(Son11 Sa. 9 Sü. ':IJ 

Metaksasçılar cani
yane tecavüzlerde 

bulunuyorlar 
Başbakan Bay Çaldaris 

Pirede bir söylevde 
bulundu Manalı bir .remiz 

Atina, 8 (A.A.) - Atina A • ''A •• •• H• A 
janıı bildiriyor: ta sozu ınt- vrupa 

Pire halkı, dün aktam bu fe - '' ' 

hirde ıeçim aöylevini veren Bat· d•ıı • d •• k • 
~~:~J:~.::::.j büyük göıteri' j. 1 e~ın e mg_ştere br 

Şarbayhk tiyatroıu alanı ile lıtanbul Universiteıi latinct. · 
Koıtantin bulvarını ve buna ya - proleıörü Dr. Ezio Bartalini, ra- · 
kın yolları dolduran halk arasın • zetemiz i~İn yukarlıi baİlılılı ente
da, Pire banliyösünün göçmen u- reıan bir ya.zı yazmuifhr; bu ö-
ramanlarından (mahallerinden) nemli yazıyı ataiıya lıoyuyoru.z: 
bayrak ve muzika ile Çaldarisin · · 

Türkiye Reisicümhuru, kendi
reıimleririi tafıyarak gelmit olan-

ıine Kamutay tarafından verilen 
lar dikkate çarpıyordu. 

Atatürk ıoyadını aldıiı zaman, 
Bat bakan, ayrıtıkların aldı· 

öyle zannediyorum ki, hiç kimse, 
ğı duruma rağmen hükumetin 

ata sözünün bir Hint - Avrupa ıö
yaptığı itleri izah ettikten sonra 

_..,,_ 

zü olduğuna ve Germen, Litin ve 
azı hareketinden ve bunun kötü 

Yunan hatti. Eti luıatlerinde müt· , yankılarından (akis), hükumetin 
terek bulunduğuna itaret etme-

(Sonu Sa. 9 Sü. 3) 
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Kupunlanmızı 

toplıyanlar 
ikinci sayıfamızdaki 
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Atalar sözü, Atabey ıibi mü
ı ek kep bazı kelimelerde de bulu
nan atanın türkçe olduğu muhak
kaktır. Kuman dilinin çok kıy
metli bir yadigarı olan ve Macar 
ilimi Geza Kuun tarafından, Ve· 
nedikte San Marco kütüphaneıin· 
deki nüshaya istinaden )itince 
tercümesiyle beraber ne9redilen 
Codex Cumanicuı' da da ata ke
liJJıeıini muhtelif yerlerde ıörii-

Proleıör Ezio Bartalini 

yoruz. 113 •incü ·aayıfada anna 
kelimesinin yanmda atta'yı; · 248 
inci aayıf ada ayni kelimeyi ata 
teklinde yazılmıt ve litinceye pa
ter ile tercüme edilmiş rörüyoruz;, 

- ':t aı111 1 DtCi aa11f &1Dı1da - · . {Sonu Sa. ıo. Sü. 1.) 



lngiliz kabinesi kuruldu . Ankarada imzalanan Türkiye-lngiltere 
. 

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

yeni Baldvin kabinesin- General Göring 
Bay Yevtiçle konuştuktan 

sonra Münihe gitti de kimler var ? 
Lon:fTa, 8 (A.A.) -Yeni Bald- j liet, Dominyonlar Bakanı Bay To

win kabineai ıu ki1111elerden ku - maı, Sömürgeler bakanı bay Mal
rulmuttur: colm Makdonald, Kral mühürda-

Belgrat, 8 _(A.A.) - General 
Goerinı, dün ıabah Bqbakan ve 
Dışişleri Bakanı bay Yevtiç' e ve 
hem Sü hem de Deniz Bakanı olan 
general Yivkoviç' e görete gitmit • 
tir. Krallık naibi prenı Pol, ge -
neral Goering'in şerefine bir kuş · 
luk şöleni vermi,tir. 

Özel konaey bqkan Lordu B. rı ve Lordlar önderi (eıki hava ba
Mac Donald, Lord kançelar (Eıki kanı) Lord Londonderry, it Baka
Sü Bakanı) Lord Hailtam, Finans nı (eski madenler müste§arı) bay 
Bakanı 8'ly Navil Chamberlain, iç Erneıt Brovn,.Baymdırlrk Bakanı 
itleri Bakanı ve Avam kamarası bay Ormıby-Gore, Kültür akanı 
önder ıaylavı Sir Con Simon, Dıt· (eski İf bakanı) Bay Oliver Stan
itleri Bakanı (Eıki Hindistan itle- ley, Yollar Bakanı bay Leslie Hore 
ri Bakanı) Sir Samuel Hoare, Hin- Beliıa, Esenlik Bakanı Sir Kings
diıtan itleri Bakanı (Eski Ben • ley Vud, P. T. T. Bakanı bfobatı 
ıale ilbayı) Lord Zetlnad, Sü Ba- Trayon, açıktan bakanlar: 1 Lord 
kanı (Eıki Kültür Bakanı) Lord Eden, 2 - Eıki Baldwin kabine • 
Halif aks, Deniz Bakanı Sir Bolton ıinde Kültür Bakanlığında bulun-
Eyrea Monteli. mut olan Lord Östat Perai .• 

Ana kıaliçe Mari tarafından ka
bul edilen general Goering, kral i· 
kinci Pier'e elektrikle işliyen o • 
yuncak bir timendifer armağan 
etmiıtir. 

Akşam üstü bay Y evtiç bir §Ö• 

len daha vermiş ve bunda bütün 
hükumet üyeleri bulunmuılardır. 

Hava Bakanı (Eski sömürge • lıkoçya itleri Bakanlığına da 
Bay Goering, bugün Münibe 

gitmek üzere yola çıkacaktır. 
ler Bakanı) Sir Filip Könlif - Lia- Sir Godfrey Kollins getirilmif -
ter, Tecim Bakanı Bay Valter El· tir. 

Belırat, 8 (A.A.) - Pruaya 
Baıbakanı ve Alman Bakanlann· 
dan general Goering Beyaz Kar
tal niıanının büyük salip rütbeıi 
verilmiştir. 

ltalyan - Habeş 
uzlaşması 

Milano, 8 (A.A.)° - İtalyan -
Habet uzlatma komitesi, dün saat 
15 den 17 e kadar Kavur otelinde 
toplanmıftır. G~ecek toplantının, 

ayın 25 inde, Holl&ndada, Şeve • 
ningen' eli yapılmaııa karar veril • 
mittir. 

Madenleri tetkik enstitüsü 
Ankara, (Kurun) - Memle -

kette madenleri tetkik ve arama 
eAıtitüıü layihası da Ka.mutaya 
gelmittir. 

Enıtitü Ankarada kurulacak • 
tır. Vazifesi, memlekette itleme • 
ğe elveri!li maden, taı ocağı sa -
balarını bulmak, bunların daha 
faydalı ıurette itlemelerini te -
min etmektir. 

Enstitü, ihtiyaç nialietinde mü
hendis, mütehassıs yetiştirecek, 
bütün maden itleriyle uiraıacak-
tır. 

Almanyadaikimiijon 
işsiz var 

Berlin, 8 (A.A.) - Reımt is
tatistiklere göre, Mayıı sonunda 
tescil edilmiş itıizlerin miktarı İ· 
ki milyon yirmi bin kitiye baliğ 

bulunmaktadır. 

Denizlide sıcaklık 
38derece 

Denizli, 8 (A.A.) - Bugün 11-

cakhk aıfınn üıtünde 38 dir. 

Komite dairhrken, Habeı de -
lc~c!eri olan prof eıelr dö Lap re · 
rlel ile bay Pitman Porter, İtalyan 
deleıelerile konuımalarının pek 
candan ıeçtiğini ve bundan ötil -
rü komiıyonun çalıtmalarına de • 
vam edeteiinden pek ziyade_ u • 
muda düttüklerini s8ylemitlerdir. 
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Mazzini gemiıi dünkü gün 100 
ıüvari ve birçok da ıavaı ıereçi İ· 
le Afrikaya gitmittir. 

Normandi Amerikadan 
Avrupaya dönüyor 
Nev-Y ork, 8 (A.A.) - Nor -

mandie, dün aktam Nev.york aa -
aliyle 14 te Avrup,ya yollanmıı • 
tır. Geminin kaptanı yeni bir re
kor kırmağa çahpcağını ıöyle • 
mittir. . 

Nevyorkta mühim bir ka
çakçılık şebekesi tutuldu 

Nevyork, 8 (A.A.) - Büyük 
federal jüri heyeti Novyorktaki 
"Titfo aqd Mortoage,, kumpan • 
yuını kaçakçılık meselelerinden 
ittibam altnaa abmttır. Bu k~k
çıbk ~ilyon dolarlık eıham • 
la ilcili~r. 

Kumpanya ile bet ıubeai ve di
rektörlerinden beti :v.alnız aha -
mı satmak iÇin ıahtekirlık yap -
mak auçlanna delil, bu eahamın 
kıymetini ıizlemek tuçuııa da 
kartıbk vereceklerdir. Bu itte oy
nıyan .,.ranın yeldbıu lnıül itin
deki paranm bet miılidir. 

Elektrik i,letme ve etüd 
idaresi kuruluyor 

Ankara, (Kurun) - Memle • 
kette elektrik itlerini etüt etmek 
üzere kurulacak idarenin tetkili.
bna dair layiha Kamulaya gel -
mittir. 

SİNOPT A KURAKLIK 

Numaralarımızı toplıyanlara 
Nisanın 24 ünden Mayısın 25 ine kadar okurlarımıza her 

gün gazetemizin ba§ında basılı bir sayılı kupon sunmuıtuk. 
Bu kuponlar kesilip saklanacaktı. Kesip saklıyanlara bil • 

diriyoruz: 
Bu kuponların Üzerlerindeki rakamlara bakımlar: 

1917 (l{AVlT'in kurulduğu yıl). 
1923 (Cümhuriyet'in ilan edildiği yıl). 
1935 (İçinde bulunduğumuz yıl). 

tarihlerinden biri ellerinde midir? 
Değil iıe ellerinde toplanan kuponlardaki rakamların son 

ıayılariyle bu tarihleri sıralamak imkanını buluyorlar mı? 
Yalnız dikkat edilecek iki nokta daha var: 1 - Bir num~

ra iki yerde ve iki defa kullanıla nıyaacktır. 

2 - istediğimiz numara lan bulanların tam seriyi gönder
meleri şarttır. 

Bu üç tarihten birine uyan veya dediğimiz tekilde ÜÇ tari
he uydurulan sayı kuponlarını hemen bir zarfa koysunlar; ko
nulan kuponların numaraları yazılı bir pusulayı da bu zarfın içi
ne katmayı unutmaıınlar. Bütün kuponları elden veya posta ile 
"latanbul KURUN,, adresine teslim etsinler. 

Bunun için iki haf ta ara veriyoruz. 
Bu arada toplanacak kuponlar arafbrılacak, yanlııları var

•a ayrılacaktır. Doğruları içinde: 

Her üc tarihi tophyana: 
Dün v-e Yarın tercüme külliyatından 30 kitaplık 

bir takım. 
lki tarihi toplıyana: 
Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 kitaplık 

bir takım. 
Yalnız bir tarihi toplıyana: 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 10 kitaplık bir 
takım hediye edilecektir. 

Dileyenler bunların yerine: 
15 lira 
10 lira 
5 lira 

Para alabilir. 
Sinop, 8 (A.A.) - Kuraklık Kuponlarınıza bakmayı ve bu kü~ük hesap ameliyesini ya-

sürmektedir. Tütün ve mııır ü • parak, sonuçları bize bildirmeği unutmayınız. 
rünleri tehlike aötteri1_'.or. ':: _ _ _ _ _ ___ =-::::;:====== , 

klering mukavelesinin esasları c 

Ankara, 8 (Kurun) -Türki • 
ye ile Büyük Britanya ve timali 
İrlanda birletik krallığı ara~ında 
4 Haziranda Ankarada imzala -
nan Klering anlaımuı bu ıabah 
Vekiller heyetine gönderilmittir. 

Türkiye lehine yüzde 30 ser -
best döviz marjli ve yalnız Türki· 
ye - Büyük Britanya - Şimali 
İrlanda men§ei mallara ıamil o -
lan anla§manın eıaılarından elde 
edebildiklerim tunlardır: 

" - lngiltereden Türkiyeye 
vaki ithalatın bedelleri Merkez ı· 
Bankaıına Y.atırılacaktır. 

2 - Türkiyeden lngiltereye 
gönderilecek mal bedelleri lngi • 
liz ithalatçıları tarafından Mer • 
kez Bankasmın İngilterede göste
receği bir bankaya yatırılacaktır. 

3 - İngiliz ithalatçıları bu ıu
retle Türkiye Cümhuriyet Mer • 
kez Bankasının İngilterede ıöı -
tereceği bankaya ıterlin heıabına 
tevdi olunan mebaliğin yüzde 70 
i (A), yüzde 30 u (8.) hesabına 
yatırılacaktır. 

A hesabiyle Türkiye ve İngil • 
tere ithalat ve ihracatlarının borç 

ve alacaklı hesapları karşıla~tırt• 
lacak, hesabı tamamiyle Cümhu • 
riyet Merkez Bankasının emrine 
amade olacaktır. 

4 - İngiltere hük&neti incir • 
lerimizin tabi olduğu aümrük re .. 
mini on tilin altı peniden yedi §İ· 
line indirecektir. 

Bundan ba§ka tiftiklerimiziO 
muafiyetini konsolide etmekte " 
dir. 

Gümrüklerde bulunnan lngil • 
·~re menşeli malların ithali huıı.ı· 
sunda tarafımızdan bazı kolaylık• 
lar '"'Öıterilecektir . ... 

15 Mayıs 1935 tP.rihinden bat 
lıyarak Türk gümrüklerine gel ' 
mit olup da kontenjan kararna • 
mesinin (V) liıtesine dahil ol.mı• 
yan lngiltere men§eli mallar, an' 
la§manın meriyete girdiği tarih • 
ten itibaren Türkiyeye aerbeıt gi• 
re bilecektir. 

Bu fıkrada yaz ıh mallardaıı 
mer'i kontenjan kararnameıiniıı 
(V) liıteıine dahil bulunanlarıJJ 
ithali alakadar vekaletin müaaa .. 
desine bağlıdır. 

Devlet Şurası toprak verme kanu· 
nunda değişmeler yaptı 

Ankara 8 (Kurun) -Toprak- lerine göre yapılacaktır. lstimlik 
sız veya ~ topraklı çiftçilere top- edilecek topraklara verilecek kıY• 
rak verme kanununda Devlet metler 1914 yıl vergisi yokıa kıy· 
Şuraııınd• yapsf~n ~.<g;,~ulfu c .: .. 11lç;\l11lu '1uı" 1'.au uıa~r, 
saslarını bildiriyorum: Bu sure\le köylüye verUc"c.1.' 

Şura tadilatına kanunun ismi· topraklar satılamıyacak, haczech
ni değiıtirmekle ba§lamıt ve top- lemiyecek, reh~ne kona.~ıyacak • 
rakaız veya az topraklı göçürü - tır. İıtimlak edılen yerle~ın bedel· 

ı l toprak verme kanunu ıek- lerini hükUnıet verecektır. Ancak en ere ~ . ~ 

linde değiştirmittir. bunların bedelleri topragm ı•tım-
lıletmeye toprakları i§letecek lakinin ertesi yılından haılıyarak 

bir hale getirmek kanunun iıtih- 40 takıitle 20 yılda ~lı~ac_a~tır: 
daf ettiği baılıca noktadır. Her Çiftlik.ve t~~ra~ların ıs~ınıl~kı~ 
k d kaymakamın ba•kanlığı de ıahıplerının ııletme11 goz o • 

aza a ~ l h h · b'r 
it da toprak verme komisyon - nünde tutu acak ve er angı ı 

al ınyapılacaktır. Bu komisyonla· 9ekilde iıletilen topraklar ıahip .. 
arı · d l k · 1 'l · rın faaliyeti sonunda toprak da • lerın e bırakı ~ca , ı! etı mıyen • 
ğıtımı iskan kanununun hüküm - ler istimlak edılecektır 

lzmirde birgemide\Ankarada su süz-
infilak oldu geci yapılıyor 

lzmir 8 (Kurun) - Olivye a -

centasına mensup Fransız bandı· 
ralı Stedaton vapuru Turan iıke -
keleıinden benzin alırken motör -

de infilak oldu. İtalyan çarkçı öl
dü. Bir tayfa yaralandı. 

Mühendis mektebi 
müdürlüğü 

Ankara, 8 (Kurun) - Yükıek 
mühendiı mektebi müderrislerin· 
den Bay Suphi mektep müdürlü • 
ğüne tayin edilmiıtir. 

/ki belediye birleştirildi 
Ankara, 8 (Kurun) - Mardi

ne ballı Midyat ve Eatel beledi • 
yelerinin birletlirilmeıi yüli:ıek 
tasdike iktiran etti. 

iki tayin 
, Ankara, 8 (Kurun) -Gümüt· 
hane Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdürü Doktor Bay İsmail Hak -
kı Kırıehre, Ankara Merkezi hü· 
kumet doktoru Bay Atıf terfian 
Gümü,hane Sıhhat müdürlüğüne 
tayin edilmittir. 

Ankara, 8 (Kurun) - Ankar~ 
ıehri içme sularının temizlenmeıı 
için ziraat enıtitüleri karşııındo 
kurulacak olan su süzgeçinin tt" 

mel atma meraıimi Pazartesi gü .. 
nü saat on yedide Nafia Bakan• 
Bay Ali Çetinkaya tarafından y~~ 
pılacaktır. Bu süzgeç için dört 
yüz bin lira harcanacaktır. 

Başbakanın seyahati 
Ankara, 8 (Kurun) - bnıet 

lnönünün Kamutayın tatilindeıı 
aonra hemen doğu vilayetlerin' 
tetkik ıeyahatine çıkacaiı yazıl • 
mııtı. Batbakan evvela lıtanbu • 
la ıidecek, bir müddet dinlendi1'• 
teıt aonra seyahate baıhyacak -
tır. 

Hariciye memurları 
arasında 

Ankara 8 (Kurun) - Harici• 
ye me~url~rmdan Bay Şevketiıt 
Hukuk müıavirliiine, ticaret •' 
iktiıat dairesi memurlarında' 
Bay Numan T ahirin Cenevre bat• 
konıoloıluğuna tayinleri Y.ükıc1' 
tasdikten çıktı. 
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l)il ı ...... =:-
.... 'T "'"'" 

ı Kılavuz için 
dersler 
-28 -

Aıirn = Dölen 
Azıneb:nek = Dölenmek 

~ ıölen ve dura önünde eğilmiy~ 
e hangi kuv1Jet var? 
dö7av~ güvenliğini kurmak için 

endık: Onu da bCl§aracağız. 
lf. J(. :(. 

Madun = Ast 
Mafevk = Üat 

I 4ıt ve iiat bilmiyen iyi asker o
Q'naz. 

~ lf. ,,. 

Mahreç = 1 - Çıkıt, 2 • Sürüt 
'ı ller mal için bi~ çıkıt belgesine 
lrıf 
lı 'Yaç vardır. (Çıkıt belgesi = 
''lahreç vesikası) 

4lm<ln piyasası Türk tütününün 
trı iyi ıiiriit'lerinden f:.irid:r. 

,,. il/o :(. 

Makc..le = Betke 
Çohtanberi bizi güzel betke'le-

r' 
tııizden yoksunduruyorsunuz. 
Çohtanberi güzel betke'lerirtizin 

~0k3unuyuz. 
Ciizel betke'lerinizclen yoksun

l>ıQk bizim için acı bir ıeydir. 
8u misallerdeki yeni kelimeler: 
Mahrum etmek =- Yoksundur· 

ltta.k 
Mahrum = Yoksun 
Mahrum olmak = Yoksunmak 

lstanbuldaki müesseselerin vere
cekleri kazanç vergisi nisbeti 

2395 ıayıh kazanç vergisi ka - l 4 - Borsa acentaları ve müba- f leri merkezi idareleri 200 liı·a 
nununa eklenen kanun maliyeye yaacılar 75 liı·a (Müstahdemler (Müstahdemler için iki lira). Her 
bildirilmiı, tatbikine geçilmiştir. için 75 kuruş). şube veya münhasıran sigortacı • 
Beyannameli birçok mükelleflerin 5 _ Borsa simsarları 50 lira. lıkla uğratan acentahane 75 lira 
kazanç vergileri için asgari had 6 _ lfrazatçılar 60 lira (Müs • (Müstahdemler için iki lira). 
mükellefiyetini koyan bu kanun tahdemler için 50 kuruş). 8 - Sigorta acentalarile sigor· 
ilgili kimseler yanında büyük bir H ta mukavelelerini akit ve im2aya 7 - er nevi sigorta sosyete -
önemle kar§ılanmıtbr. izinli sigorta komisyoncular: 50 

Bu kanuna göre aşağıda adı Yarım asırlık kule lira (müstahdem için 75 kuruş). 
geçecek latanbuldaki ticarethane 9 - İthalat, ihracat ve arsıulu· 
ve müesseseler kazanmasalar bile bekcİSİ Öldü sal taşıma komisyoncuları komi -
kanunda gösterilen asgari hadde- nasyon üzerine iş yapan konı.is • 
ki kazanç vergisini vereceklerdir: yoncular, ticaret ve fabrika mü • 

Buna göre: messineri 200 lira (Müstahdem 

1 - Bankalar, bankacılık işle . başına 1 lira). 
rile uğraşanlar, sosyetelerin mer- 10 -Toptan ecza tacirleri mer-
kezi idareleri 500 lira maktu ver · kezi 150 lira (müstahdem baıına 1 
gi vereceklerdir. Çalıştırdıkları lira). Beher şube 30 lira (Müs • 
kimseler iç.in de beher müstahdem tahdem başına 50 kuruş). 
batına iki lira vereceklerdir. İrat· 11 - Noterler, noter muavinleri 
tan yüzde 10, ikametgahlarrnın ve noter vazifesini yapan adliye 
iradından yilzde 8 "şubeleri bu - mensupları 50 lira (Beher müs -
lunduğu takdirde şube adedi ona tahdem başına bir lira). 
kadar olanlardan beher şube için 12 _ Beheri 300 tondan fazla 
maktuan müstahdem başına ik1 vapur işletenler işlettikleri vapur· 
lira alınır,, şube adetleri yüksel · )arın beher resim tonilatosu için 
dikçe maktu vergi azalmaktadır. bir kuruş ve idare merkezleri ta. 

11to "' 11to Fakat müstahdemler için olan rafından işgal edilen binanın gay-

8ilgin olan bilgiçlik etmez. nisbet değiımemektedir. Yalnız Yarım asırlık bekçi Bay Mehmet ri safi iradından yüzde beşini. 
b• l'urt savgasıncla hiçbir engel şubesi için ticaretbane ve ikamet- Elli sene Beyazıt yangın kule _ 13 _ Transit depo ve antrepo 

1ıi durduramaz. gah iradından nisbi vergi alınmaz. sinde nöbet bekliyen kulebaşı ağa işletenler işletilen depo ve antre-
b· t§er bir önge'niz yokıa yarın 2 - Tasaruf ve taavün sandık- }arından B. Mahmet bundan 4 5 poların gayri safi iratlarının y_üz· 
1ıe gelmenizi rica ederim. )arına yukarda bir numaradaki ay evel belediye tarafından tekaüt de onu. 
ltiçbir engel ve önge bizi hava mikdarların onda biri tatbik olu- edilmif, yarım asırlık çalışmasının 14 - Sahip oldukları madenle_ 

'Hivenliğimizi sağlamaktan alık.o- nur. mükafatı olarak ölünceye kadar ri ve dalyanları, Voli mahallerini 
}>Qlltaz. 3 - Bankerler ve bankerlik iş· kendine ayda 30 lira verilmesi ka- kiraya verenler verginin taalluk 
z l'iirkh'ede bası tekniği gittikçe lerile uğr84an saraflar 100 lira rarlaşmıştı. Kulenin en emektarı ettiği mali yıldan evvelki mali yı• 
1 erfemektı!dir. akt kJ d' (M 

8 
m u verece er ır. üstah .. bay Mehmet dun sabah: öHnüştür. la ait beyannamelerinde yazılı ki-

..ı ll 'leitap Ulu• Bcunmevi tarafı~ d l · b h · · · b' l 
QQ • em erın e erı ıçın ır ira). Son zamanlarda ayakları tutma ra bedellerinin yüzde be•ini vere -

11 ~ıkarılmıştır. . ~ /J clığı için yürümiyordu. Bir hafta ceklerdir. 
ir Türk için en büyük ergi, A- T J f · t • ========================= tcıtiirk tarafından değerlenmektir. e e OD SOSye esı evvel de ansızın hastalanmıştı. Ce 

4.taıürk'te konuımak ,ereıine del~gesi Anka.-aya naze öğleden sonra birçok arka - lstanbulun tayyare-
e,airn daşları tarafından büyük törenle den gÖrÜ - •• 
Ver~ilerimizi ödemek için yal- gidiyor kaldırılmış, Topkapı 'mezarlığına • d!'UŞU 

11lz kanun zor'u değil, vicdan yü· Birkaç gündenberi şehrimize gömülmüştür. eŞStZ lr 
~iimü altındayız. gelmi~ bulunan telefon sosyetesi Yarım asırlık kule bekçisinin Riyodöjaneyro şehrinin tu-

Eakiclen cami meydanları en ~ delegesi Bay Frank Gill'in yarın· ölümü bütün itfaiyecileri ve Top- rizm genel direktörü Bay Alfredo 
'Qalı halk yığınak'ları idi. dan sonra Ankaraya gideceği öğ· kapı Şehremini semtindeki birçok Pesoa şehrimize gelmiştir. 
, Irmak yatağı, yağmur suyu aka- renilmiştir. dostlarını müteeessir etmiştir. Kendisiyle görüşen muharriri-
tl. Bay Gill Is tan bul telefon sos· mize demiştir ki: 

t' Bu misallerde geçen kelimele· yelesinin lngilteredeki idare mer- Ber line gönderdiğimiz "Memleketimiz turizm işlerine 
1rı karşılıkları: kezinden gelmiştir. Kendisi dün- mey ve ve sebze fazla önem (ehemmiyet) veriyor. 

Bilgin = Malfunath yaca tanınmış bir telefon mühen- Birkaç gün evvel bava yolile Riyo şehrinde bir turizm kongresi 

SiYASA 

Laval kabinesi 
Fransanın Dı§bakanı Bay l&

val nihayet bir kabine kurmağa 
ve kamutaydan itimat reyi almağa 
muvaffak oldu. 

Bay Filandenin iatilası, frangı 
kurtarmak için geniş salahiyetler 
istemesinden ileri gelmişti. Ondan 
sonra i§bCJ§tna gelen Buisson ay

ni sebepten dolayı düştü. Daha 
sonra laval ile Pietrie kabine kur
mağa çalııtılar. Laval, vazgeçti. 
Pietrie muvallak olamadı. 

BuiBSon kabinesini kamutaya 
ıunarken dediği gibi "ulusal bir
liği harptenberi görülmiyen f?enİ§ 
bir ölçüde temsil,, ediyordu. Fakat 
bu birlik çok gevşek olacak ki do
kuz ay içinde Dumerg, Flanden 

,ve BuiSBon kabineleri yuvarladı . 
Bunun üzerine Fransa Cumur 
8Q§kanı Lebrun güçlükle yerıi bir 
hükumet baıbakanı buldu. 

Fransayı böyle altüst eden en 
mühim amil, bütçe açığı ve bu a
çığı kapamak için çare bulama
maktır. Bütçe açığı, Fransanın İ· 
çin için duyduğu rahatsızlığın a
razındandır. Fransanın tarim du-
rumu da, tecim durumu Ja an
cak ekonomik ulusalcılık ile teda
vi olunacak bir mahiyette değü
dir. Ve bu yüzden her kabinenin 
vazifesi güçtür. 

Onun için Bay Lavalin tutacağı 
siyasa en derin dikkatle takip o
lunacaktır. 

ö. R. Doğrul 

Hafta tatili 
Yeni tatil kanununun ikinci haf 

ta tatili dün yapılmıştır. Kanun 
hakkında belediyece şubelere bir 
izahname gönderildiği için geçen 
haftaki gibi karışıklıklar olmamış· 
tır. Resmi daireler saat on üçte 
kapanmı§tır. Bundan başka l:iüro; • 
yazrhane, f abrika1 imalathane, 
bankalarla imtiyazlı şirketlerin 
pazar günü açılmıyan büro kısım
ları da kapanmıştır. Bunlarm ha -
ricinde perakende veya toptan eş
ya satan dükkan ve mağazalar a· 
çık kalmıştır. Bugün ise cuma ruh· 
satiyesi olan yerler açık buluna -
caktır. 

Bundan sonra kanun ve nizam 
dışında açık görülen dükkan, ima
lathane, bürolar kapatılacak ve 
sahipleri cezalandırılacaktır. 

CUMARTESİ GÜNÜ lÇlN TAM 
GÜNDELİK İSTEMiŞLER Bilgiç = MalUınatfüruş disidir. Ankarada Bayındırlık Ba- Berline gönderilen çilekler orada yapacağız. Türkiyenin turizme 

Engel = Mania kanlığıyla temas edeceği ve şırke- yüz kuruşa satılmıştır. Halbuki çok önem verdiğini itittim. Son za- Hafta tatilinin cumadan paza· 
Önge = Mani tin satın alınma işi üzerinde ko- 145 kuruşa satılması icap ediyor- manlarda bu yolda yeni bir teıki· ra geçmesinden sonra C.ertesi günü 
Ba.sı = Tabaat nuşulacağı kestirilmektedir. du. Bununla beraber bu çilekler lat da ortaya konduğunu öğren- öğleden sonra tatil yapan inhisar 
Ba.srmevi = Matbaa Sosyete delegesi burada bulun- Bulgar çileklerinden yirmi kuruş dim. Türkiye turistler için çok depolarında çalışan ameleler, cu· 
Ergi = Mazhariyet, nailiyet duğu müddetçe her gün lstanbul fazlaya satılmış bulunmaktadır. cazip bir memlekettir. lstanbulun marlesi günü için kendilerine tam 
Errnek = Mazhar. nail olmak telefon direktörüyle temas etmiş, Bulgar çileklerinin uçak tara- uçakla görünü§ünii eşsiz buldum. gündelik verilmesini istemişler • 
))eğerlenmek =----- Takdir edil- sosyetenin durumu hakkı:nda tel- fından 60, bizim çileklerin 103 ku· Bugün Turing klüp başkaniyle Je dir. Söylendiğine göre bu takdirde 

~ek kikat yapmıştır. ruşa taşındığını hesaplıyanlar, bu- görüşeceğim. Daha sıkı bir çalır inhisar idaresinin açıktan 2500 lira 
Zor = Mecburiyet nu çileklerimiz için iyi buluyorlar. ma birliği teminine çalışacağız.,, vermesi lazım gelmektedir. Ame .. 

l Yüküm = Mecburiyet, mükel- Bay Muhittin Üstündağ Şimdi Türkofis çileklerimizin ta- lenin bu isteği alakadar makam • 
~fiYet Avrupada tetkik seyahati ya - şınma parasının azaltılmasına ça- Alman elç sı ca tetkik edilmektedir. 
'Yığınak = Mecma pan ilbay Bay Muhiddin Üstündağ lışmaktadır. Bu hafta içinde Ber- Sıhhi durumu dolayısiyle öde- -;ra;ı;·R·~;~·~ı;;;;·ı;;·;kŞ;;;;'"Xim-;_; 
'\' atak, akağ = Mecra ı Londradan Parise dönmüş ve ora• line patlıcan VE; kayısı da gönderi- vinden ayrılıp memleketine dön- klübünde şehrimizdeki Alman 

""""- - ULUS - dan Berline geçmİ§tİr. lecektir. mek ihtiyacında olan Alman elçi· konolisine veda edecektir. 
-------~ ..................................... ~ ..................................................................................... _. ....... ...., .................. ________________________________________ ,_. ________ __ 

/ 

0 
l//iıı ı ı ' ' \ 

lq;;: lırrıet lnönü'nün son muval- - .. Büt~e muvazenesini boz· 
l.Vefine ne derıin?. · maclan .. - •. Hem §ekeri •• - •. Hem de tuzu ucuzlattı. 

Bay Gülüm - Öyle değil, şeke. 
rin tuzluluğunu gidererek, tuzu 
§ekerledi, varolsun .• 
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BCJ'ft:JK .DENiZ ROMANI 

Endülüste ·Kemal Reis 
Te/TikaNo: ıaa Yazan: laltalı FERDi 

Dairelerin 
yeni adları 

KUllUft'un Romanı : 13 Yazan : A. ismet Ulukut 

Keıaı Reisin iVIIHtillni ~UYll Hli&iler-.. 
seuiıc iciı~e ~nın11Yt1rlırdt 

Ankara - Ba'1canlıklar, daireler 
w menwrlukltllfUl geni adl~ı gös • 
teren bir cetvel hazırlannuıtır. Bu 
cetveldeki ,,eni adlar ,anlardır: 

Relsicflmhur - cumurbaşkanı, ri· 
yaseticilmhur - cumurbajkanhğı, 
hususi kalem - iizet büro, idare ami
ri - kestör, divanı riyaset - baş · 

Nefes al, .alma; öksür: tamam gelsin 
tozlar, gelsin sular ... 

Salih Reiı, Karabqla konu· 
turken, ıemiye bir kayık yanq-
llaıfb. ' 

K&Jıim içinde iki ıemici var· 
dı. Bunlar•an biri: 

- Salih Reiae müjdeleyin .. K .. 
IDal Reiı ıCizlerini açb ! 
Di~ ha1kırdı. 
Salıh Reiı yerinden fırladı: 
- Kulaklarıma inanamıyorum, 

kara),q ! Bta ... ıakten mi ıeli-
Jor .. T . 

ıtar.Rt aevinçle ,uldü: 
- Ben ıize aöylemiıtim .• Kemal 

R•il slalerini ~cak; ~yilqecek 
Ye Mahmut Dayı hiddetinden ku· 
duracak. 

ikisi birden ıeminin b&t kua
reaine koıtular .. Amiral gemisin
den ıelen ıemicilerle konuttular. 

Salih Reiı 1nl ıevinçli haberi a
lınca, derhal amiral ıemiıine kof
tu. .. . . 

· kanlık kuru, müddei - Sanman, - Ne? Nasıl? Binnazı haıta -
miicldeiumum - senel savaman, vi • neden Hacı Y qar Aia mı çıka1' -
llyetler lfleri umum müdürlüğü - mıı'· Bana 0 mu yolla.mı•? Fakat 

dı Ye.reislerin yüzüne a,n ayn dl kt·· tü&ü h lll ~ 
il işleri ıenel re or & , ma a söyleyiniz müphemiyet içinde ya• 

bakarak: fd•reler umum müdttrlflfft - özel yö-
- Mabmudun dedikleri doiru netseler pnel dlrektörlQti, emniye- ııyan bu adam kimdir. Eğer bir 

mu? U umumiye - kamui pven, istihba· firma iıe bu mektupları kim ya · 
DiJ.e IOl'da. rat mtidllrllitu - bllıet direktörlü · zıyor? • 
Hepai J,irdeıu tu, muhasebei umumiye umum mü • Nezir, tabiiliiini bozmadı, 1'u 

dürUifti - ıenel satış direktörlüğü, öfkeye yine tatlı bir söyleyişle ce
- Dotrudur ... Onu llacaklann· varidat umum mtldtlrlilfti - "genel 

dan tatla 1-ilaJJP denize atbk. rellrler dlrektörltljit, emllki millt · vap verdi: 
Di,. cnap ftl'CIU.. ye - devlet mülkleri, muamelatı nak- - Lüaumsuz yere teli.t ec:liyor-
K 11111 R.ı.bı caiu ılkrlmqtı. diye - ak~ itleri, meslek mektebi - ıunuz. Size kartı pek ıamimtyet -
- Ghlerimi apr apnas bu ertik okulu, ytibek tedrisat - yük • le hareket ettijimi, hiçbir ,eyi 

ıD8fUJD haberi &ıacainm l&IUllı _ aek öi'retim, meslekl ytlksek tedri • ıizl.eme"i~i~i görüyorıunuz. Ha
•ordum. Şimdi Sinanı nud kur- sat - ertik ve teknik öjTetim, orta cı Yatar Ağa hakkında bütün bil-
,, tedrisat - orta ifretim, ilk teclri • d" ? ~----.r.. ? diklerimi anlatmamıt mı i ım .. 
MK-.. •• z sat - ilk öjretim, lbideler koruma 

Salih Reiıin çoktaal:Mri difün- he1eu _anıtlar koruma komisyonu, Kendiıini ıörıeydim, yahut daha' 
dillü 1rir tedbir ftfth. Temiz yü- Talim ve Terbiye daireil - kültür fazla bUgim olsaydı yine saklaya -
rekli denizcinin içini açmak ııra- karala, dzel aanatlar umum mtidtir· cak deiildim. Hacı Yqar .Ağanın 

11 ıelmltti: lutii - ar direktörltifti, terbiye! be • kimaeye bir fenalık ettiği yok ki .. 
_ Sinanı iıtemek için, beni 11- denlye ve izcilik mtldürlüiit - beden Kendisini ıöatermek iıtemiyormut 

1--'· ö • egittm ve izcilik dlrektörlUiü, hudut bize ne? Bence lazım olan Bin -
panyol orduıuna elçi o araa 1 n- ,.e sahiller sıhhat umum müdürlü • 
de-1nı·z.. Ben onlardan S. inanı al- 1 nazdı; onu da bulup ı~tirdiniz; 

n ğü - sınır ve kıyılar sağlık gene 
nıanm yolunu buluJUJD ! direktlrlUiü, Devlet şQrası _ Danı~ Hiç olınazıa Binnaz adının da bir 

Dedi. Fakat, bu fikre Mahmut tay, mflWye dairesi - sivil işler day· firma olmadıiını tasdik ediniz. 
Dayıdan baıka ittirak eden olma- ruı, yant ve ıslah encümeni - ye . Amma, hastaneden nasıl çıkmıt? 

Kemal Reiı uyuıuk vilcudünU dı. ritim ve yarış ko_.18Jonu, temyiz Onu kendiıinden ıorar, anlarıı • 
kolay kolay kımıldatamıyordu.. Kemal Reiı mahkemesi - Yarrutay, 'divanı tem- nız. s11nu ben mi menediyorum? 
Bqucunda duran reialer arasında - Sinanı beklerken, timdi ıöz. ylıi askeri - sü yargutay, şnrayf as· Yalnız anlamadığım biryön(cihet' 
ilk önce Mahmut Davw ·ile konut· lerimiz ıenin de mi yolunu kolla· kerl - ıti damttaY~ divanı mu~ase - var. Hac~ Yatar A~a, kızı hasta -

, - bat - sağışkur, heyeti ~mumıye - d · ıka d kt sonra neden 
rnaia hatladı: yacak? Ha~ •. Bu "dolra bir dil· ıenkurul, tohum mlah ıstasyonu - ne en ç r 1 an • .. 

- Enıemi bir ıinek 111rmıftı.. tünce de~l. dedi. toh ritlm d--.&. _ leYUJm hW'aya ıöndermedi de sıze mura· a• am Ytl ...... . d"? 
Önce sabaha kadar aletler içinde Sonra birden ıu ıözleri ili.ve et- mtldürluttl - ıereç direktörltliü, ev· caat ettu 1 • 

yan~tım. Ondan ötesini bilmi- ti: rak mtidürltiiti - Arşiv direktirlü - • Hak11z yer& tiddet ıöaterdiğini 
yonaaı. Kaç aaattenheri baygın itlı mubUlbe müdilrli!iii - satıt dl- anlıyan poliı müdürü sük4net bul-

b 
, rektörlüğü, neşriyat müdtirlütu - muıtu. Dokktorun ~bu sözüne ce-

l".lbyoruın aca a •• • ı:u •• ktnrı:ı.ıı.u h be • • 
...... 841gbn, yırmı Hkızınci ıun- )'~ -ı..~ ~, nıu ase ~I - vap verdi: 

11\ir W• ••P..,..,4 ı , ._ .-ilı•~iiii~r.iiiıHi;,,ıiiiiiriii~~WWlt'jl•if~=ıl;tı~itt :J;;:•: -ö;-leya,a,teyal 
byorduk. Uzun bir uykuya dal • yıtarını yakacağımızı bildirelim. rektörl, milmeyyiz - kaleıp . başı, - Fakat yine ıaruyorum ki ıizi 
dmız. Ve 0 gündenberi bizim de Reislerin hepıi de Kemal Reiıin memur - işyar, katip - sekreter, Binnazla alakalandırmak ve kim 
aözümüze uyku sirmedi. Allaha fikrini kabul etmitlerdi. muavin - yar, reis muavini - yar - bilir ne gibi ihtimallere kar§ı hi -

f lllriirler olsun ki ölüm tehlikesini · bafkan, müdür muavini - yar de - mayenizde bulundurmak istiyor. 
Bir taraftan Kemal Reiıin iyi. 

atlattınız! rek, vlllyet - 11, vali - ilbay, kaza - Bunu, böyle kabul edersek, kendi 
- Adam ıen de. Olüm tehlik.. leıtiti bütün donanmaya aanc:ik- ilçe, kaymakam - ilçebay, nahiye - itlerine poliıi karııtırmak istiyen 

. . ti tmak h. k. n•• "ıp ol larla bildirilirken, tibür taraftan •kaman, nahiye müdürü - kamun - b·ır adaıİım, polisten korkacak ne-
ıını a a ıç ımaeye - • da lıpanyol ordusuna ıidecek na- . bay, kuaba - kent, idare (devlet i· 

cak Be • b k d merak et da da ıı· olabilia·! nııya . nı u a ar • muslu bir adadı aranıyordu. resi) - yönetim, idare (reji i re-
ınenize ptıyorum. Donanmada Türk remicilerl 1riiyilk bir ae • si, hususi idareler) _ yönetge, bele- - Doktor, müs~ade edini7. de 
hepiniz benim yerimi tutacak de· vinç ve nete içinde türküler ı&y. diye - uray, belediye riyaseti - ıizin1e açık konu§ahm: Haıtane-
lerli ulanlaraınız ! 1• k K 1 R • 1 zakta tarba1lık, belediye rei8i - şarbay, niz, iı eviniz, veresiye satıt yat>an 

S 1 R ld lf'ere ema eıa u n ıe • belediye mecliai - şar kurulu. ma~azanız, hepıı' gizliliklere bü • 
a ih eiı ab ı: limlıyorlardı. Türk donanmaım - 5 

- 1nıanm batı siderae, ıavde- da Kemal Reiıi ıevmiyen J,ir a • -----
0
-U-.. -

1
-e-lt_m_e ____ , rünmüt bir ıiikut muhafaza edl · 

ıi ne ite yarar? Tanrı seni bize ba- yor. Bu aervel kimindir? Binnaz 
~ .. lad 1 d • · dam yoktu. D d "B G ·· neden buna varia oluyor? Hacı .., ı. çimiz e aenm yerıne ö- lıtanhldan yola çıkarken, ~ü aay111ıız a ayan ur· , 
lümü ıözliyenler çoktu .• ! M h D d K I R • yii- zonla bır konUfm&,, batlılı altında Yatar Aia, yine tekrar ediyorum, 

Kemal Reia yirmi •ekiz aünd~n- a mut ayı a em~u:: de- çıkan yumın imıaaı yanlıtlıkla ! mevcut .bir adam deiilıe bu mek · 
'beri uyuduiuna bir türlü inananıı- r~en bail~nmqb .• h d . A ıazetede çıkmamıftır. Bu konut. tupları kim yuıyor? 
1ordu. Batını yavqça kaldırdı: dıiı ye_rde ö~e~e azır •· Y·. mayı yapan arkadqapız bay Ke. Ne,ir yine o alaycı balufl, o feJ · 

- Garnatadan ne haber var? la~ alı~ınclm~'~be ıçınd~. ~?nanmKamala- rim'Kanok'tur. tana 1ülüm1m1eıile cevap •er • 
M h D d. mır ı o aa ırıı utunce, e di: 

a mut ayı cevap ver 1
: Reiıin 6lümünii beklemeie batla· 

1 
ı 

- Sultan Abdullah bir iki .P ı O L (:} M - Siz tahkildltti epeyce ileriye 
ne kadar uzlqma muahedeaini mııtı. • 1itmitıin°iz; iı evi ile mağaza hak-
İınza 1-·acakmıf. Mahmut Reiı dütünce ve di· kında da malUnıat edinmiısinz. 

" 7 ki · · h. k. d · Bir öX.retmen kaybettik 
- O halde Sinan ıelir gelmez le ennı ıç ımaeye açmıyor u. 5 O halde bunların meşru br tarz -

hemen demir alıp ıidelim. Alfon. Onun maJuadmı -donanmada- Otuz bet yıldanberi kültür ha· da çall!tıklarını ve neye hizmet et-
-.ı ela zincirlerini çözünüz .• ! Ya· Salih Reiıten batka ıezen yoktu. yatında büyük emekleri aörülen tiklerini .öfrenmit olacakıınız. Bü
•q yavq hazırlanıan. Dünyada hanıi ıır, uzun za · ilk okul i8Pektörlerinden bay Ru· yük bir ae"et diyorıunuz; bu, o 

Reisler, hastaya sezdirmeden man ilrtülü ve ıizli kalmıtb? hi, evvelki akf&ID teflit yapmak kadar ifam edilecek bir teY df'iil-
'ltiribirlerine bakııtılar. 'tıtanbuldaki yabancı devlet el· üzere bulunduiu Şilenin Ajva kö· dir. it evi, iptida~a küçük bir ıer-

... __ vdnde o""(miia.tµr·· • 
kemal Reiı ıittikçe artan ıay- çileri paditahın kafaamsıau ı• " ~ maye ile kuruldu. Orada gö!'ece-

retini, söz söylemekle deniyordu.. çenleri bile aeziyorlar ve el altın· Bu emekdar öjrelmenin ölümü iiniz alit ve edevat uatalara ait • 
Biraz daha doiruldu: dan hüktmetlerine bildiriyorlar· kültür öiretmenleri tarafmdan tir. Bu iıte "büyüt. bir kazanç ıör-

- Neden duruyorsunuz? Şu dı. büyük bir leeNilrle karıılaninıt - dükleri için ortaklık ıuretile gel -
A.ltonıu buraya çafmnız, baka • Salih Reis uyanık bir adam,ı •. tır. mitlerdir. it evi, bize iyi bir ka -
hın! Krala söylenmek üzere ona Bunların lıtanbulda Çetidini ıör· zanç veriyor, haatanenin murafı-
diyeceklerim var. miit dinlemifti. 'döndü .. Bir iki ıiln, reiıin kendini na yardım ediyor. Sat.it mağazası 

Mahmut Reiı yirmi sekiz sün. Fakat, Mahmut Dayı, Salih R• toplamuını, apja kalkm~mı bizim değildir; huıusl bir aerma -
deııberi gemide olup bitenleri an. iı kadar ıörıülü ve anlafltlı de- bekliyecekti. yedir. Yalnız biz kefil olarak gön
'-baaia bqladı: iildi •. Zaten .onun ıözleri uzalı Yirmi aekis ıünlük bir uykudih derdilimiz müfteriler için bi~ ko-

- O ıizi zehirliyetek öldürme ıörmiyecek kadar da k6rdti. Sa- ıonra 16zlerini açaa donanma a misyon alıyoruz. Bu cll haıtanenin 
iatenıiıti, dedi, bir kara ııtma ıine· lih Reiı, onun diifiin•eclen hi'90k miraline derhal Mahmut Dayıyı masrafına yarıyor. istediğiniz da -
li iıtetmifti •• Bunu rüya ıize ııır· ıeyler yapabileceiini anlamıtb. çekittirmek de doiru d4tlildJ. Sa- kikada bütün bu hesaplan, hiçbir 
tıp iyi edecekti. Hilesini çabuk Artık her feyİ Kemal Reise aç· lih Reis bu kadar ince eleyip ıık ıüçlüie tesadüf etmeden görebi
....... !lnell ona ııırttık .• Ve bir mak ve tehlikeyi ıöatermek ıerek· dokuyan, yannı:.laerk .. ten fazla (ininiz. Kartı odaya ıidiniz, ka -
leee l~inde zehirlenip· öldü. ti. .diifünen bir yelitti- tibimiz Lutfü ·ıize bepeini ıöı • 
~-- Reiı birdenbire .ıaıala - Salih Reiı amiral semlainden (Arkaıı ~ar) terir. 

emil bu teli.ııız, durıun veri • 
len izaıhati dinlerken, biran için 
duygusuna kapılarak göster.Jiği 

ainirlilikten utanmııtı. Sözü tabii 
bir yola sokmak iıtedi, dedi ki: 

- Binnazın, Cevat dediği ada
mın evinde naırl yaıadığını bili • 
yonunuz değil mi? 

- Evet, bunu Hacı Yaıar Ağa 
bildirmitti. Belki bir gün itinize 
yarayabilir diye önünüzde açmak 
istedim. 

- Ne gibi bir ite yarıyacağmı 
zannediyorsunuz? 

- Bilir miyim? Hacı Yatar A· 
ğanın daha ne gibi emirleri ola • 
cağını anlamak kabil mi? 

Doktor bu sözü söylerken göz· 
lerinin içi ıülüyordu. Cemil ıene 
ıordu: 

- Her ıeyi açık açık anlattıtı -
nızı ıöylüyorsunuz. Öyle iıe haı • 
tanenizin naııl çahıtığını neden 
izah etmiyorsunuz.? 

- Buna ne lüzum var? Şimdi 
içinde değil miıiniz? Arqtmr an
larsınız. Zaten bir hafta misafiri
miz olacakımız. Sırası gelmiıken 
aora11m: istediğiniz mezuniyetin 
daha cevabı gelmedi mi? 

Polia müdürü bu sorguyu bay -
retle.kartıladı: 

- Bu enfeı, doktor, bu enfeı ! •• 
Siz, benim mezuniyet istediğimi 
de biliyorsunuz. Her halde bunu 
da Hacı Y aıar Ağ'- ~~dilJlloit ola· 
cak. Bu zat pek kıymetli bir po • 
n. hafiyeai olabilir. 

Gülüyordu. Doktor dedi ki: 
- Odanızı §İmdiden hazırlat

malı; maamafih bu hizmeti Bin • 
naza bırakmak daha iyi. Artık bu
günden hastalığınızla vedalaşma -
nızı da tavsiye ederim. 

- Gertekten gizliiklere ıarıl • 
mıı bir adamsınız, doktor. 

-10-
YENI BiR iMANIN YOLLARI 

Baıhemıire Binnazı ~lmıı, gö
türmüttü. Doktordan aidıiı yö • 
nergeye (direktife) göre har~ket 
ediyordu. Genç kız habr ve haya
linclen ıeçirmediği bu vaziyetten 
tatırmıı, utanmıflı. Polia müclü • 
rü ne diye onunla bu kadar ali.ka
dar oluyor? Buraya kendisini ıe • 
tirip önemle (ehemmiyetle) tav• 
ıiye ediyordu? 

Ya doktor, ne nazik bir adam
dı ! Karıııındakinin ruhunu oku • 
yan, sırlarını bir bakı.ta anlıyan 
bu a:ıam, daha ıimdiden, kendi • 
ıine anlamadığı bir kuvvet ver -
mitti. Ya o gözler, bütün uzviye • 
·ine ni!fuz eden o bakıı ! Onda 
hastalan iyi etmek değil, bir ölü
ye bayat vermek kudreti var den • 
•e mübalağalı olmıyacak her hal
de! Doktor dediğin böyle olmalı. 
Nedir o ötekildrin yaptığı? Ver 
nabzına bakayım, nefeı al, alma; 
ökıür; oldu, tamam ... Gelsin toz • 
le.r, gelsin ıular; daha sonra sedi
ye, nihayet mear ... Doktorluk mu 
bu sanki? 

Binnaz yıkanırken bunları dü • 
şünüyordu. Odasında ba!hem,ire
nin yardım ile giyinirken sordu: 

- Hemtire, halimi görüyot su • 
nuz, bana dofrusunu söyleyiniz; 
bu hastalrktan kurtulacağımı Z'an
neder misiniz? 

- Şüphesiz kurtulacaksınız. 
(i4rkaaı var) 



~6 -KURUN 

Giresuna bir iskele ve 
dalgakıran yapılacak 

Belediye başkanı Bay Eşref Dizdar 
Ankarada önemli işler başardı 

Balıkesirde bir 
tarla yangını 

Bütün ova büyük bir 
yangın tehlikesi geçirdi 

Balıkesirde yeni tabakhanele· 
rin bulunduğu yerin biraz ilerisin" 
de Nakkaş mevkii denilen yerde 
yangın çıkmış, buradaki buğday 
ve arpa mahsulleri yanmak teh
likesi geçirmiştir. 

Gireıun belediye başkam Bay 
Eşref Dizdar. Ankara ya giderek 
orada Giresun şehrine ait bi:-çok 
önemli işlerin başarılmasına uğ
raşmıştir. 

Bay E~ref Dizdar, Ankarada 
beledi}' enin Emlak Bankasına o· 
lan YÜ-1: bin liralık borç işiyle meş
gul olmuştur, bu borcun evvelce 
yüksek olarak tahakkuk ettirilmiş 
komisyon ve faizlerini indirtmek 
için teşebbüslere girişmiştir. Bu 
husustaki mukavele Bay Eşreften 
önce yapılmış, fakat yüksek olan 
faiz ve komisyonların muntaza -
man tediyesi imkanı elde edile -

. memiştir. Eşref Dizdarın banka 
ile olan münasebetlerinin iyi bir 
sonuç vereceği umulmaktadır. Eş
ref Dizdarın Ankarada meşgul bu
lunduğu ikinci iş de liman ve iske
lenin dalgakıran işidir, bunda da 
maksat evvelce Nafia Bakanlığ1 
tarafından burada yapılması ka
rarla§tırılan ve keşfi icra edilerek 
500 bin lira ile temini imkan da
hilinde bulunan bu dalgakıranın 

yapılma tasavvurlarının bir an ev
vel iş alanına çıkmasıdır. Bu me
sele etrafında salahiyettarlarla 
yapılan temaslar iyi bir yolda iler-

'rleıh~ktgair."'Giresunlulara bir müj

de ~}arak haber verelim ki; bu 
meselede de kuvvetli bir vaad alın

mıştır. Bu vaadi bizzat Nafia Ba
kanı Sayın Ali Çetinkaya oldu
ğunu Eşref Dizdar söylemektedir 
Eşref Dizdar bu hususta diyor 
ki: 

- Ali Çetinkaya'nın, yapıcı ve 
himmetli adamın sozu: Dalga
kıranın yapılmış olduğunu anla
tır. O artık ne vakit isterse işe 

başlatsın ! . 
Eşref Dizdar diyor ki: 
- Bi::im bir de su iıimiz var. 

Bir mühendis getirttik, keşif vesa
iresini yaptırttık. 210 bin lira ka
dar masrafımız olacak. Bugün Gi-

resunda içmekte bulunduğumuz 
Gedikkaya suyunun tahlili, bize 
fevkalade güzel neticeler vermiş
tir. Bu suyun Türkiyenin en gü
zel sularından biri bulunduğu ta
hakkuk etmiştir. Bununla bera
ber bu su şehre kafi gelmediği için 
şehre yeniden getirteceğimiz su 
için teşebbüslerimize devam et
mekteyiz. 210 bin lirayı belediye. 
mizin himmeti temin edemiyecek
tir. Çünkü borçlarımız çoktur; 
bunları ödemekle meşgulüz. Fa
kat bu müşkülü de başarmak için 
paranın tedarikini ehemmiyetli 
teşebbüalerimizle takip etmekte
yiz. 

Eşref Dizdarın buradaki işle " 
ri arasında Giresunun yazlığı o -
lan Kulakkayaya yurt içinden, l.s
tanbul ve Anadoludan ziyaretciler 
getirtmek işi de bulunmaktadır. 
Kulakkayanın, Karadeniz sahilin
de gözü ve gönlü çeken ne parlak 
bir inci olduğunu hepimiz biliyo
ruz. Tabiat sanki bütün orijinal 
güzelliklerini ve insan fırçasının 

resmedemiyeceği eşsiz renklerini 
buraya vermiştir. · Eşref Dizdarın 

bu düşünce ve tasavvurunu dinli. 
yenler hemen atıldılar: · 

- Bravo .• Bravo .. Tam İ§ •• Gör-

d.. .. ' un mu. 

Dediler. Başkan lstanbulda De
niz işletme Yolları idaresiyle de 
görüşeeek ve Kulakkayaya yapıla
cak seyahat için ucuz bilet temin 
edecektir. 

Kadri Kemal Kop 

~ Bandırma orta okulu - Ban
dırmada iki yıldanberi hususi ola
rak idare edilen orta okul bu yıl 
vekalet emrine geçmittir. Yeni 
ders yılı içinde vekalet tarafın • 
dan idare edilecektir. Okulun im -
tihanları bitmiş, iyi netice alınmış
tır. Şimdi talebeler tarafından 
güzel bir sergi hazırlanmaktadır. 

Yangın çıkan tarla İzmirler 
mahallesinden Rüstem oğlu Ah " 
met adında bir çiftçiye aittir. Ah • 
met karısı ile birlikte bir müddet 
tarlasında çalıştıktan sonra bir 
kenara çekilerek uykuya dalmış , 
tır. Bu sırada karısı da yumurta 
pişirmek üzere ateş yakmıştır. Bu 
ateşten sıçrıyan kıvılcım biraz ö , 
tede bulunan buğday demetlerini 
tutuşturmuştur. Kadın yangını 

görünce bir taraf tan kocasını u , 1 

yandırmakla beraber diğer taraf -
tan da: 

- Yangın var!.. 
Diye bağırmıya haılamı§tır. 

Hava rüzgarlı olduğundan yangın 
çabucak büyümüş, bütün tarlayı 
ateş sarmıtşır. Karı koca da yan, 
gını söndürmek için bir müddet 
beyhude yere uğraşıp durmuşlar· 
dır. Bu sırada diğer tarlalarda 
çalışan çiftçiler de yangın yerine 
gelmişler, mısır saplariyle yangın1 
söndürmeğe muvaffak olmuşlar • 
dır. Bir kısım arazinin nadas ol -
ması yangınıi\ söndürülmesinde 
çiftçiye yardım etmi§tir. itfaiye 
yangını haber alır alı.naz yola çık· 

mı§ ise de yangın yerine vardığJ 
vakit ateşi söndürülmüş bulmuş • 
tur. 

Çiftçi Ahmedin üç dönümlük 
buğday tarlasından başka çiftçi 
Süleyman oğlu Süleymanın on dö
nümlük arpa tarlası tamamen ve 
bakkal Mehmedin buğday tarla -
smdan da bir dönümlük yer yan " 
mıştır. 

Balıkesir llbayı B. Salim Gün
doğan bütün ovayı tehdit eden 
yangınla alakadar olmuş, yangın 
yerine kadar gitmiştir. 

Yangına sebebiyet veren çiftçi 
ile karısı hakkında kanuni taki
bat yapılmaktadır. 

desinde bir dük.kanı vardır ki, 

Kadıköyl'DID ~11111111111~1 ımııı~ llll
n herkese uğrak olmuştur. Ev ara -
il yan Bahaya, angaryalı bir işi o -

1 lan Bahaya, dertli olan ona, dert-
siz olan gene ona koşar. Baha 

• herkesi dinler, herkesin dileğini 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yapa~ nabzına göre şerbet veri~ 

Yazan: Safiye Erol Bu yüzden kendini çok sevdirmiş-

~~ıııı 111111 1111111 B o • a a ı 
Tefrika numarası: 11 
Bu felsefe çok kısa, çok kes • 

kindi. Masadakiler, hepsi, başla -
rı eğik, dalgın düşünerek, söyle -
nen şeyin müthiş fak.flt doğru ol -
duğunu anladılar. Necdet, Burha· 
na karşı acı bir hayranlık duyma
ğa ha,Iamıştr. içinden, hayır, bu 
adam pozör değil, benden üstün 
birşey; şüphesiz benden kuvvetli, 
diyordu. 

Vakit geç olduğu için kalktı -
lar. Mükerrem sandalla döndü. 
Diğerleri rutubetli çimenleri çiğ • 
niyerek 7ürüdüler. Caddeye çık -
tıklan zaman Orhan: 

- Azizim, dedi, hayatı pek 
korkunç tarif ettiniz. Bence hay<\· 
tın manası ölüm filan değil, aşk -
br. 

Burhan derin bir nefes aldık -
tan sonra sesine bir tahkir ifade -
si vererek: 

- O aşk dediğiniz nesne de tir. Bu Cuma gezintisi onun dük
gene ölmek ve öldürmektir. Haki- kanında Orhanla Mükerrem ara· 
ki aşkta daima bir ölen, bir de tunda kararlaştırıldığı vakit, sen 
öldüren vardır. de gel Baha de~işlerdi. 

Bulundukları yol, bakla tarla- Bütün bir Cuma denizde cüm • 
sı yanından gt'-:İyor, mat bir ma - büş yapacaklardı . Öğle yemeği 
den gibi hareektsiz yatan koya Belvüde, akşam yemeği de, ön -
tepeden bakıyordu. Kimbilir ne - ceden soğuk şeyler tedarik edile
rede akan bir çeşmenin mırıltısı rek, sandalda yenecekti. Baha, 
bir çocuğun tatlı uykuda sayı~la - kumanyayı kendisi deruhde et -
ması gibiydi. mek istedi. Orhan diyordu ki: 

NESRiNİN ANKETİ - Rakı ·al, meze gibi şeyler 
O günü denizde geçirdiler. 

Nesrin, Bedriye Orhan, Burhan, 
Necdet, Mükerrem kocaman bir 
sandalı trka basa doldurmuşlar -
dı. Bu defa yanlarında bir yeni 
arkadaş daha vardı. Pek de (ye
ni arkadaş) denemez. Çünkü 
kunduracı Bahayı hepsi eskiden -
beri tanırdı. Bu genç Kadıköyün 
mefhur bir simasıdır. Moda cad-

al, bir de meyve. 
Cuma sabahı Moda iskelesin

de buluşarak yola çıktılar. Gez • 
medikleri yer kalmadı, Kalamış, 

Fener, Bostancı. 
Bütün Cumayı hürra gürra 

su içinde binbir alayla ge ~ 
çirdiler. Güneşten, havadan, de
nizin canlandırıcı kokusundan 
sarhoş gibi idiler. Karanlık basın· 

Manyas panayırı canlı 
bir şekilde devam ediyo 

Kaymakam, Nahiye MüJü iü, 'Jandarma Komutanı 
ve genel muhabirimiz 

Manyas, ·(Özel) -Manyas pa-f 
nayırı hararetli bir surette devam 
etmektedir. Havalar müsait git. 
tiğinden gün geçtikçe kalabalık 
ziyadeleşmektedir, Burada köy· 
lülerin pek az görebildikleri O· 

yuncak yerlerinin kurulması yı· t , 

]an, denizkızı gibi tuhaf şeylerin 
gösterilmesi yüzünden de birçok 
seyirciler toplanıp dağılmaktadır
lar. 

Panayır yerinde bu zevk ve 
kaynaşma devam ederken etrafta 
da bazı vak'alar olmaktadır. Me· 
sela..: Kıvaca kövünde üc- ı,; .. : L~ 

ribirlerinin kafalarım yarmışlar· 
dır, bunlardan birisi ayağından 
kurşunla vurulmuştur; hepsi tu -

:t. Bir çocuk yandı - Konyada 

Selimiye mahallesinde oturan Fa
ik'in oğlu beş yaşında Fahreddin 
adındaki bir yavru Larende cad· 
desinde T ermiyecilerin fabrikası 

yanında oynamakta iken fabrika
dan çıkan molozlar yanmaya baş
lamış, zavallı yavrucak ateşten 

kaçayım derken yanan molozların 
içine düşerek vücudünün muhte · 
lif yerleri ve eliyle ayakları yan -
mıştır. Hastaneye kaldırılan ço · 
cuğun hayatından umut yoktur. 

ca sandalı dereye çektiler. Orha
mn teklifi üzerine Kuşdili gazi· 
nosunun karşısına bağhyacaklar 

ve oradan alaturka saz dinliye • 
ceklerdi. Derede iğne atsan düş -
mez derecede bir kalabalık var • 
dı. Bir defa o biribirine giren 
sandallar ne ileri ne geri kımılda
yamıyordu. Sahil evlerinde otu -
ran halk dere kenarında dizi dizi 
yer tutmuş, her taraf şen insan -
)arla bezenmişti. Baha, bütün si
yasi istidadını kullanarak sanda · 
la yer açıyordu. 

Kürekte bir çocuk gorurse, 
yol ver küçük, diyordu. hanımla
ra, hanımefendimiz liltfen müsa -
ade buyursa, diye yalvarıyor, 

yaşlı beylere (ağabeyciğim) hita
biyle yaltaklanıyordu. Böylelikle 
derede ilerleyip sazın tam karşı -
smda bağladılar. 

Gazinoda ahenk hızını almış 11 

tı. Karşı köşkün kızına aşık oldu
ğu söylenen genç İzmirli bir ha -
fız yanık yanık okuyordu. 

Arkadaşlar, biraz evvel dere
ye girmeden mayoları çıkarıp el
biselerini giymişlerdi. Y almz 
Bedriye ÜŞÜ}':ordu. Gündüzün cö-

tulmuf, mahkemeye verilmiıtir. 

Panayırdan uzak Yayla köyüf\ 
deki derede de (22) yaşında bi 

delikanlının ölüsü bulunmu§turı 
bir cinayete kurban gittiği tahıni 

edilmiş, müddeiumumi ile hüku 
met tabibi ve jandarma karako 
kumandanı mahallinde · tahkikıL 
yapmak üzere gitmişlerdir. 

Gündüzleri devam eden gürül 
tülü alış verişler, akıama doğrıJ 
hızını, gazino ve çalgı gibi eğlen 
ce yerlerine nakletmekte olduğun 
dan bu ~~fP1' aaa,..,Ja,. t.,. .. ~Ç • .,.,.1,,.J,t 

çaarrlar içinde ba§ka oir ili!"' 

başlamaktadır. 

R. K . Cantürk 

"" Acıklı bir kaza - Bartındı 
Orta mahallede çok acıklı. bir ka· 

za olmuştur. Mahalleden Horho· 

run Arnin 3 yaşlarındaki Aytel1 

$;.dlı kn: çocuğu, bahçede oyna 
makta iken, bahçe sulamak içit' 

kazılan su dolu çukura düşmüt ~e 

boğulmuştur. Bahçenin bir tara· 
fında çalışmakta olan annesi, bit 

aralık çocuğun kaybolduğunu far' 

ketmiş, araşbrırken yavrusunu11 

cesedini çukurda bulmuştur. 

mert güneşinden sonra bu ak~aıfl 
serinliği tüylerini diken diken e • 
cliyordu. 

Yanma sıcak bir şey, hir atklı 
ceket filan almamı§h. Kimseye 
birşey söylemeden kollarını gök • 
sü üstünde çaprazladı; sağ eliyle 
sol kolunu, sol eliyle sağ koluıı~ 
uğuşturuyordu. Onun bu hali11~ 
ilk önce Burhan farketti. Kend1 

üzerindeki beyaz süveteri süratle 
sıyırdı. 

- Liltfen kabul ediniz. Altın· 
ela gömlek olduğu için derirrt~ 
değmemiştir. 

- Fakat siz? 
- Ben kat'iyyen üşümem. Sa • 

kın reddetmeyiniz. 

Kıc tarafta oturan Orhan, ya· 
hu vakti kerahettir ! Diye bağır•• 
yordu. 

Mükerremle birlikte Bahaıı111 

paketini açtıkları zaman ve]~ele 
koptu. Mevcut şundan ibaretti: 
Bütün gün güneşte sallana sana: 
na çorba gibi olan bir okkalık t•' 
şe rakı, sardalya balığı, salail1'' 
turşu, peynir, havyar. 

(Arkası ror) 
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DünK.ü maçta tanınmış Macar 
takımını 3 - 1 qendik .. 

Macarlar beklediğimiz oyunu veremediler. Buna karşı 
Galatasaray - Beşiktaş 

Be§ gündenberi şehrimizde bu· 
lunan Macaristan dördüncüsü S&"
&'et takımı, dün ilk maçını Gala~ 
~a.saray - Beşiktaş karışık takımı 
tle yaptı. lt .. 

Kuvveti hakkında çok şeyler 
duyduğumuz bu Macar takımı 
ka.rşıımda ne kadar dayanabilece
airnizi, ne netice alacağımızı me• 
ta.kJa bekliyorduk. 

Stadı dolduran 4-5 bin kişinin 
Çoğu bizim takımın alacağı neti • 
te üzerinde pek geniş yürekli gö .. _ ... 
l'i.inmüyorlardı. Hatta yanımda 
bulunan en kıymetli futbolcula • · 
l'tınız arasında "Bugün gol reko
ru kaydedeceğiz!,, diy~nler v~rdı. -
A.caıba böyle mi olacaktı, yoksa ' 

karışık takımı güzel oynadı 

\. 
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Bulgarlar ve_ yeni Türkiye 
"Kamalizm, Türk ulusuna mahsus bir nazariyedir. 

Eski idarenin bütün hatalarını düzelten yeni bir 
· devlet kurmuştur ,, 

Bulgari.tanda çıkan Mir gaze
teıinden: 

Yeni Türkiye, birliğin, eşitli
ğin (müsavatın) ve kuvvetin bir 
delilidir. Orada Kamalizmın ka
bulü ile baysallık (huzur ve sükun) 
hüküm sürmektedir, btün ulus 
bundan istifade ediyor. 

Memlekette derin deği§iklikler 
olmuştur. Cumhurreisi Kamal A
tatürk bir tek parti ile bütün ye
niliklerin te,ebbüsünü kendi üze
rine almı§tır. Nazariyatçılar Ka
malizmin diktatörlük olmadığım 
söylüyorlar. Çünkü memleketin 
bir kamutayı vardır. Oradaki ida
re ulusun egemenliğini (hakimi· 

yetini ) ve kanun önünde herkesin 
etitliğini tanıyan bir demokrasi
dir. Ekonomi alanında Kamalizm, 
ekonomi hayatına devletin karış~ 

ması taraftarıdır. Gerçek arana
cak olursa Kamalizmin komünizm 
ile hiçbir alakası yoktur. Zira ~ılus. 
sever bir idaredir. Ferdin hakla
rını ve hususi servetlerin dağılma
sı tanılıyor. Türkiyeyi idare e

denler, Kamilizmin faşizm ve 
Hitlerizm ile karşılaştırılamıyaca
ğını söylüyorlar. Kamalizm Türk 
ulusuna mahsus bir nazariyedir. 
Eski idarenin bütün hatalarını dü
zelterek yeni bir devlet vücude ge
tirmiştir.,, 

lkai mi? 
Saat 17,16 da beyaz don, kır• 

tnızı fnila ile evveli Macarlar, ar• 
ka•ından Galatasaray formasile 
hizim karışık takım sahaya çıktı· . 

j Ayasofyadaki defineler 

la.r. 
• 

BeUi seremoniden sonra hakem t 
81.y Kemal Halimin idareıinde r · 
17,25 de oyuna başlandı 

Macar ta~<mı • Y ıikaiilai t;~'taiaray - Be §iktiif kcırııık taTumile Macar1ttt. · 
Palimkaş - Şimit, Ris - Gur· biraracla. 'Afafıcla: Oyunclan 'bir görünüı ... 

So, Şomogi, Bertok-Vargo, Bog· . 
llar, Voıtog, Me,ter, Beretz. ( 35 inci dakikada bizim karı§ık l liyor. Fakat bu değıtme takımımız 

Bizim karr!!ık takun da şöyle takımı yine hücumda görüyoruz. üzerinde eaaslı bir teair yapmadı. 
~l.lrulmuştu: Macar müdafaası gene bir hata Oyunun sonlarmda · Macarların 

Mehmet Ali - Osman, Aônan yapıyor. ~himize firikil< verili - tazyikimizden kurtuldukları g:ö -
- lbrahim, L\ltfi, Kadri - Dan - yor. Şerefin çektiii tüt müclH.faa rülüyoraa da, teairaiz 1reçiyor ve 

Yal, Şeref, Muzaffer, Münevver, hattına çarparak geri geliyor. Bu bu suretle 3-1 galip geliyoruz. 
Necdet. anda topu yakalıyan Necdet Ma· .Y. .Y. Jt. 

llk hücumu Macarlar yaptı. Fa- car kalesine ikinci gölümüzü so • Macarlarda dünkü maçta um 
ka.t defansta tutulan top bizim kuyor. Oyunun sonlarına doğru duğumuz şeyleri bulamadık. Bir 
forveyte gönderildi. Rüzgaı· Danyal yaralandığ11 için sahayı takım ki birçok avantajları vardı. 
a.leyhimize .. Sağdan uzun bir pas brrakmak mecburiyetinde kaldı. Ayni sahada çalışmış, yorğunlu • 
ala.n Danyal hızla Macar kalesine Yerine E§ref geçiyor. Oyunun ilk ğunu gidermiıti. En mühimmi, 
iniyor. Tehlikeli bir iniş olduğu- devresi 1-2 lehimize bitiyor. Macaristan dördüncülüğü giıbi sa-
nu anlıyan Gurço Danyah favul - Jt. "' ~ yılı bir sıfat tafıyordu. 
le durdurdu. İkinci devre de 18,20 de başla - Gerçi bazı üstünlükler, isabet-

lbrabimin ceza vuruşu... Top dı. ilk kısımda merakla bekledi - li vurutlar, güzel kafa oyunları 
Münevverde, şüt fakat Rise çar • ğimiz fakat bir türlü göremedi • gördük. Fakat bizim Seget takı • 
Pıyor. Bu anda güzel bir çıkış ya- ğimiz Macar sistemi belki bu dev· mında görmeyi dü§ündüklerimiz 
Pan Necdet ikinci dakikada Ma - rede görürüz diye düşünüyoruz. sadece bunlar değildi. Bu satırları 
Car kalesine ilk golü atıyor. Fakat bu sefer bizim çocuklar öy- yazarken tunları da dü§ünüyoruz: 

Herkes merak ke$ilmiş. Bütün le güzel ve sistematik bir oyun çı- - Acaba kadroları tam değil 
ıözıler Macar oyun tarzını bekli - kardılar ki galiba biraz da bu yüz· midir? 
l'oruz. Fakat belki daha henüz o· den maçın sonuna kadar bekledi· Olabiliı·. Bununla beraber o -
l'una başlandığı için olacak, mi • ğimiz Macar sisteminden bir eser yuncuların taşıdıkları adlar bu 
•afirJ.erimizde büyük bir şey gö - göremedik. sorguya derıhal evet demeyi ko -
l'iiıunüyor. Bununla beraber bu Oyunun başlangıcı eşit geçi • laylaştıracak gibi görünmüyor. 
tolden sonra Macarlarda bir açıl- yor. Danyal in yerinde Eşref oy • O halde? 
!na baıladı. Fakat bu açılma ekip nayor. Fakat dakikalar geçtikçe 
ha.Iinde değil şahsi bir tarzdadır. iyi bir oyuna doğru gidiyoruz. Bu 
l)•itna ıolaçıkları Beretz'le hi.icu· arada Münevver, denilebilir ki 22 
l'l'la geçmek istiyen Macarlar. bi - oyuncu içinde en iyisi görünecek 
Zİın kale için bir tehlike olacak ka- derecededir. 
dar •arlık gösteremiyorlar. Yal - Güzel oyunumuz karşısında 
~1~ 12 inci dakikada ceza çizgisi Macarlar yavaş yavaş kendi alan• 
1 • 
Stnde topu yakahyan Meşter bir ]arına çekilmeye başladılar. 8 inci 
l>laıa Yuruşu yapıyor. Tutulur bir dakikada sağdan güzel bir pas a
~t. .. Fakat Mehmet Alinin hatası lan Münevver solla sıkı bir şül 
it lcarlara ilk ve son sayılarını çekti. Hakikaten güzel bir oyuncu 
d lz~ndırmı, oldu. Oyun yirminci olan Palimkaş bunu güçlükle blo· 
•kıkadan sonra eşit (müsavi) bir ka edebildi. 

~an.zara. aldı. Bizim takımın for 15 inci dakikada lehimize \lerİ· 
ltlı bugün çok güzel bir maç ya- len bir kornerden üçüncü golümü

:ıror, Bu arada birkaç gol fına • zü kazandık. Bu golden sonra bi -
k1~1 bile kaçırıyoruz. 31 inci da - zim çocukların daha ziyade açıl . 
. ~kada. Macar soliçinin sıkı bir dıkları görünüyor. Macarlar çok 

:U.tUnü Mehmet Ali güçlükle kur - uğraşıyorlarsa da bir türlü tazyik 
klltdı. Oyun .yava,, yavaş zevkini çemberimizden kurtulmak imkanı· 

1.'Yhetmeğe başladı. Macarlar bel- nı bulamıyorlar. Oyunun 30 uncu 
~ olacak kadar ağır basıyorlarsa dakikasında Osmanın alanı bırak
~' takım. halinde bir oyun çıkara· tığı görülüyor. Kadri onun yerine 

'

. adıkları için netice üzerine te- geçiyor. ... .. 
ioateremiY,orlar. . Sağ: haf Y,erine de fahir getiri· 

Şunu da söyliyelim ki defansı 
o kadar kuvvetli olmıyan bizi-rn ta· 
kımm dün çıkardığı oyun çok gü • · 
zeldi. F or hattı, bilhassa Münev -
ver model olabilecek derecede iyi 
oynadılar. Kendilerini kazandık • 
ları bu güzel neticeden dolayı İç· 
ten alkı§lıyoruz. 

Bugünkü maç 
Bugün Seget takımı Fenerbah

çe - Ateş karışık takımı karşı • 
stnda ikinci ve son maçını yapa -
cak. Acaba Macarlarda dün bula
madıklarımızı bugün bulabilecek 
miyiz dersiniz? 

Fener - Ateş takımımızdan 
da güzel bir üstünlük bekliyoruz. 

HÜSEYlN USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Laleli Lütüf Apartımanı saat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

" Türk Hükumeti tuttuğu sıyasanın libera lhğile 
bütün insanların şükranını kazanmıştır. ,, 

(Teymis) gazetesi Ayasofya j 
mozayıklarının ortaya çıkarılması ' 
münasebetiyle yazdığı bir bagya
'zıda evvelce verdiğimiz malUınat 
dairesinde bu mozayıkların ne ol
duğunu anlattıktan sonra Türk hü
ktimetinin Ayasof yada yapılan ke
§İfleri bütün kuvvetiyle teıvik et
tiği, ve üç yıl önce verdiği mü
saade ile bu san'at severleri se
vinç içinde bıraktriını anlattıktan 
sonra fU sözleri söylüyor: 

"Türk bilginleri profe•ör Whit-ı 
temore ve arkada§ları ile birlikte 

canla ba§la çalışmıılar ve Ayaıol
yanın güzelliğine güz.ellik katan 
hiçbir yardımı eıirgememi§lerd,ir. 
Eıkiden hıriıtiyan klasik abideleri 
ne kadar zarar vermil olurlarsa ol
ıunlar, (ki burada bı.t. zararın latin 
haçlılar tarafından verilen zarara 
niıbetle pek az olduğunu ıöy[e
mek gerek) bugünkü hükumetleri 
tuttuğu ıiyasanın liberallığiyle bü
tün medeni inıanların tükranını 

kazanmıt§ır. Bütün dünya ilim ve 
ıan'ati Türkiyeye ve Miıter Whit
temore' e derinden borçludur.,, 

Parisin göbeğinde bir 
haydutluk 

Geçen çarıamba geceıi Pariıte 
dört haydut bir adamı kaçırarak 
yanında bulunan bütün paraıını 

almıılarJır. Vak'a 1öyle geçmif 
tir: 

kapısı önünde dııarıya fırlath ar. 

T ayar tesadüf en bir şey olma
mış, yalnız on iki bin frangı alın
mıştı. Şimdi polis bu otomobilli 
haydutların izlerini bulmağa ça-

"Kaçırılan adam Ro•e•uar so- 1 :r s ı'ıyor.,, 

kağı hallerinden, patronu için öte .. •••••••••••••il 
beri alan Matüren Tayar adında Göz Hekimi 
biridir. Bu adam beı senedenberi Dr. .Şükrü Ertan 
hallere gidip bazı feyler alır. iki Babwi, Ankara caddesi No. 60 · 
arkadaşı da kendisini biraz öte• Telefon: 22566 " 

den takip eder. Sah ıünleri meccanendir .. 

O akşam, Ro~eıuar sokağından 

ayrılıp Delta sokağına sapacağı sı /" U R U N 
rada arkasından gelen I§ıkları sön~ K 
dürülmüş bir otomobil tam yanın· 
da durdu. Ote>mobilden çıkan bir 

genç hemen T ayar'ı önliyerek ta· 
bancanın namlusunu göğsüne da· 
yadı. Zavallı adam ansızın olan 
bu hareketten korkarak birkaç &· 

dım gerileyince otomobilin kapısı 
yanında bulundu. 

O zaman otomobil den uzanan 
dört kol yıldırım hızıyla Tayarı i
çeriye çekti. Araba büyük bir 

hızla harekete başladı. O kadar 
hızlı gidiyordu ki Tayar geçtiği 
yerleri ayırt edemiyordu. Bir ta · 
raftan iki kiti kendisini sıkı sıkıya 
tutarlerken öteden bir başkası çan-

Gündelik Siyası Gazete 
tstaobul Ankara ca.ddesl, ( V AKIT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı l§lerl telefonu: 21379 
idare telefonu : W70 

Telı:ral adreııi: htanbul - (KURUN) 
ABONE BEDEl.I.ERl 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye 

Seııellk UOO llr. 
6 aylık 730 ,, 
Saylık •OO • 
1 aylık 150 • 

.hln llcreUeri: 

Ecnebi 
!'700 K.r. 

1450., 
800. 
soo • 

Ticarl ilA.nl&rID llln aaydalannda san • 
timi 30 kuru§tan ba§lar. tık aayı!ad& 250 
kW'U.§a kadar çıkar • 

Btlyllk, fazla devamlı Uln verenlere 
a.Jd ayn tenzillt vardır. 

'·:;imli ilanların bir satın 10 kuruştur 
Kli!.lllk UAnJar~ 

tasını açmıf, içindeki paraları, ce- Bir de!a 30, 1k1 deta.sı 50, tıç defası 65, 

binden portföyunu almııtı. dört detuı 75 n on detaaı 100 kuru§tur: 
ü ç aylık illn nrenlerin bir defam bed&· 

Otomobil yirmi dakika kadar vadır. Dör t ea.tm gec;:en ııa.nıarm faz.la 

gittikten sonra, adamı göğsünden ~atırları be' kut'U§tan hesap edilir. 
yakaladılar ve Pariıin Aberviye ... ________ ._ ___ _ 



Konuşan Kadavra .. ! 
--Scott Davvson- Çeviren: lskender Fahreddin 

Jozef Dikıon tıp fakültesinde 
te§rih salonunun en eski bekçisiy
di. 

Dikaon elli yaşına gelmi,ti. Bi
rinci karısı öldükten sonra, yıllar· 
ca evlenmemiş, bekar kalmıştı. O, 
ilk karrsmt çok sevdiği için, bir 
başka kadınla ev'lenirse onun ka • 
dar sevemiyeciğini sanıyordu. 

Diksonu arkadaşları yeniden 
evlcnıneğe teşvik ettiler. 

Fakültede kendisine nisbetle 
çok genç olan bir hastabakıcı ile 
evlendi. 

Edit ~tuz yaşlarında, uzı:n boy
lu, sarıtın bir kızdı .. O yaşa ka • 
dar kendi duygularına uygun bir 
erkek bulamadığı için evlenme • 
mifti. 

Dikson uyıal, ağırbaşlı bir a • 
damdı. 

Edit de uysal, ağırbaşlı bir er
kek arıyordu. Otuz yaşına kadar 
bunun lçh. beklemişti. 

Dikıon, arkadaşlarma: 
- Yeni karımdan çok memnu

num ... Bıma ilk karımı aratmıyor! 

Diyordu. 
Edit de dostlarına: 

- Dikson çok sevimli bir er -
kekmiş .. Ben onu yılJardanberi 
teşrih salonunda. gördüğüm halde, 
bu kadar iyi bir erkek olduğunu 
ı.:mmamıttım. 

Diyerek kocasını methediyor -
du. 

llk ıen-eleri böylece mes'ut ve 
gürültüsüz geçti. 

Dikıon hayatından çok mem . 
nundu. 

O artık boyunbağını çarpık 

bağlamıyor, her gün tra~ oluyor, 
ütüsüz pantalonla gezmiyordu. 

Edit de tıpkı onun gibi, kendi -
ne çeki düzen verıneğe, dudakla
rı~a ruj, pembe yanaklarına pudra 
sürmeğe başlamıştı . 

ı(. ı(. l(. 

İki k~lp birleşince şen ve mes' -
ut bir yuva kurmuşlardı. lkisi de 
fakültede çalışıyor .. lkiıinin ka -
zancı, onları düşmana boyun eğ -
dirmiyecek bir şekilde geçindir -
1:11eğe yetiyordu. 

Edit, kocas! için çok uğurlu bir 
kadın olmuştu. 

Dikson bir gün fakülteye gelir· 
ken, yolda deırilen bir otomobil 
kazasına rastladı. Bu otomobildP. 
meJhur bir milyoner vardı.. Dik
ıon noun kim olduğunu tannna . 
dan imdadına koşmuş ve otonun 
kapıımı kırarak, altında kalan 
milyoneri çrrakıp yola çekmişti. 

Bu kazadan aonra bir gün son· 
ra, Dikaonun evine posta ile şöy • 
Je bir mektup ielmişti: 

" .... Dünkü kazada hayatımı 
kurtaı dığmrz iÇin, size ebediyyen 
minnetdar kalacağım. ! Lutfen şu 

Dikson o günden sonra, küçük 
bir spor otomobili aldı ve fakülte· 
ye karısile beraber gidip gelme • 
ğe, hastanede nöbetçi olmadığı 
zamnlarda da birlikte ak§am ge • 
zintileri yapmağa başladı • 

Diksonun saadetine ve yaşayı • 
şına fakülte hocaları bile gıpta 
ediyorlardı. 

"' "' "' 
İki yıl sonra .. 
Edit bir kız çocuğu doğurmuş· 

tu. 
Dikson baba olduğu gündenbe

ri değişmiş, bambaşka bir adam ol 
muştu. 

o, bekarlık zamanında sık sık 
uğradığı meyhanelere adım atmı
yor, sefahet ve eğlence arkadaş -
le.rını aramıyordu. 

içkiyi, arasıra, karısile beraber 
içmekten; gezintiye l>ir yaşına gi· 
ren kızı ve sevgili karısile birlikte 
gitmekten zevk alıyordu. 

Fakültede Diksonun aile ha . 
yatı herkese örnek olmuftu. Dik • 
son evlendikten sonra, onun sa • 
adetini görenler de, yavaş 'yavaş, 
bekarlıktan kurtulmak iç.in evlen
meğe başvuruyorlar, evlilikte &a -
adet ve rahatlık buluyorlardı. 

Fakülte direktörü bile bir ak. 
11am onu karııile birlikte otomobi
le binerken fU sözlerle takdir et • 
mitti: 

- Dikson! Sen fakültede (Fa
zilet mükafatı) nı kazanmağa la • 
yık bir şahsiyet oldun .. Herkese i
yilik telkin ediyorsun ! Seni can • 
dan tebrik ederim! 

Diksonun saçları epeyce beyaz
laşmıştı. 

Çocukları beş yaşını bitiriyor• 
du. 

Bir gün sonra minimini yavru
cuğun yıldönümünü kutlulayacak
lardı. 

J üli çok sevimli bir kızdı .. U -
zun bukleli ~açlarının yandan sar
kı§ı, mavi gözlerinin etrafını kap· 
hyan uzun kirpiklerini ıık sık kır
pı§tırarak gülüfü o kadar güzel, 
o kadar cana yakındı ki .. 

Dikıon kızını da karıH kadar 
seviyordu.. Ona yıldönümü hedi
yesi olarak bonmarşeden neler al
mamıştı! Arabalar, tayyareler . kil· 
çük köşkler, bisikletler, oda ta -
kmıları, Jaıtik toplar, küçük ar -
tist kartları .. Daha n~ler .. neler. 

Edit o gece yapılacak toplan • 
tıya bütün dostlarını çağınmştı. 
Hatta bu mes'ut aile ocağına o ge
ce ilk defa olarnk fakülte direktö
rü bile gelecekti. 

Aaile doıtları, aldıkları heciiye
leri gündüzden göndermişlerdi. 

Küçük Jüli evde büyük annesile 
avunuyor, sayısız hediyeler ve o · 
yuncaklar içinde oynayarak ak -
şamı bekliyordu. 

küçük hediyemin kabulünü rica .. . . . .. .. 
ederim dostum.,, Juh evmm kuçuk bahçesinde 

i\ cvvork demir tacirlerinden ı dolaJırken, o sırada sokak kap ı -
~ A. B. Beckctt sında dolaşan bir adam, J iHi'yc 

Jozef Diksoıı mektuba ilişik o
lan çeki görünce sevinçle karısına 
koştu: 

- Zengin oluyoruz, Edit ! 
Gen~ kadın, milyonerin gön • 

derdiği çeke törle bir göz ata • 
rak: 

- Bet bin dolar •• r 
Diye batırmıştı. 

seslendi : 

- Yavrum, bi:-az bu,. aya gelfr 
miıin? 

Minimini yavrucuk bu ıesi işi • 
tince birden kapıya koştu: 

- Babam evde yok .. Kimi arı
yorsunuz? 

Bu meçhul adamın aı kasından 
iri boylu bir adam daha belirdi •• 

1 

ITAKViM -f~ı:JA\J~U~~~ 
PAZAl<. Pazartesi J,~\M\1'11...\~'mfili_ ~ • 9 Haziran 10 Haziran 

8 R. Evı·el 9 R. Eı nl .... ~· _ ... ]"" 
-~ - ·' 

Güo doğuşu 4.29 4.~8 

1 Yazan: Güo batısı 19.41 (9,40 Niyazi Ahmed Okl!n Tefrika No. -157~ 
Sabah namazı 3.3il ı 3 1 

1 Topkapı Oğle namazı l'U3 1~ 1 3 ve cıvarı ikindi namazı 16. 13 J6.14 

Akşam namaz 19.41 19.40 

Yatsı n amazı 21.41 :.?l .42 

imsak uo 2.09 Enderun Harem Yılın gfçen gUnleri 169 170 ve Yılı n kalan ~ün l eri 197 196 

1 
R A D Y Q ı Sarayın "Araba kapısı,, denin- tüf ek atmak ve musiki okunurdıı. 

---!..-----------~~- ce akla harem dairesi gelmekte - Şakirt, ku§luk, ikindi ve yatsı 
Bu gün dir. Bu kapıya araba kapuı den. vakitlerinde günde üç kere yeme~ 

1STANBUL: meıinin ıebebi saray kadınlarının yerdi. 
12,30: Pl~k neşriyatı, 18,30: b k d b d • 

Dans musikisi. (Plak.) 19,30: u apı a ara a an ınmeleridir. Yere tüküren, ökıürürken me.ıt• 
Çocuk masalları, Mesut Cemil, 20: Araba kap11ından doğru Ha • dilini ağzına götürmeyen, elbiıe
Konferans. 20.30: Stüdyo orkestra rem kapısına girilmektedir. A11l sini kirleten cezalandırılırdı. Ceı• 
konseri. 21: Radyo caz ve tango or · harem daireıi kapııı bu kapıdan \ tekdir ve falaka idi. Falaka ayağ• 
kestraları. Türkçe sözlü şan. Bayan ıonra gelmektedir. vurulurdu. Bu da kabahatin dere-
(Birsen). 21.30: Son haberler. Bor • D l' ört tarafmda yapılmı• olan ceaine göre idi. Ayak ya meıt ı 
salar. 21.40: Mayistro Goldenberg 3" 

heyeti. 22.10: Plak neşriyatı. dolaplardan dolayı "Dolap kub • yahut çıplak olurdu. 
• BUKREŞ 'besi" denen yerin de garip ve gü· 

12: Kilise konseri (Koro). 12.30: lünç bir tarihi vardır. Rivayete 
Hafif musiki. 13.30: Sözler: Pl!k 14. göre burada bir cariye ile acemi • 
15: Duyumlar. 14.35: Pllk. 17: Köylil oğlanlarından Mehmet Ağa kırk· 
saati. 18: Pl~k. 19.: Duyumlar. ı9.ı5 : lara karıtmıtlar. Rivayetler tun
PlAk. 20: Konferans. 20.20: Yeni lardır: 
plaklar. 21: Radyo cazı. 22.20: Spor. 
22.30: Dans akşamı. 23: Duyumlar. ''Vaktin padişahı, Mehmet A-
23.lg: Dansın devamı. 23.45: Fransız ğnya hiddetlenmiş ve harem ka • 

* * "' Harem dairesinde bulunan ka· 
dınlann yaıayışları Osmanlı tari• 
hinin tetkik edilecek mevzuların • 
dandır. "Harem,, için çok yazılar 
yazdmııtır. Biz, burada harem ya· 
şayışını gözönünde canlandnacal< 
bir mieal vereceğiz. 

ve Almanca duyumlar. prsından itibaı·en elinde hançerle 
MOSKOVA kovalamağa başlamış. Mehmet a-

11.15: Şarkılar. 14: Sözler. 17.30: ... d 'd' h ~'-
Parti yayımı, 18.30: Sözler, 19.30: ga a, pa ışa m hançerinurt:n kur. 

Kadmlar~n ne ağır bir kayıt t 
altında bulunduklarını gösteren ı· 
vesika "Harem ağalan tenbihatı,, 

t 
Dans ve karışı~ musiki. 22: Almanca tulmak için koşmağa başlamış ve 
yayım. 23.05: İngilizce, 24,05: Alman- dolaplaıın bulunduğu yerde bir 
ca. 

BUDAPESTE 
20.20: Sözler. 20.50: Stüdyodan o • 

perct. 23: Duyumlar, 23,30: Heine -
mann ·caz orkestrası. 24.15: Çingene 
orkestrası. 1.05: Son duyumlar. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal yayım. 21: Alman 

korosu konseri. 23: Spor ve duyum · 
lar. 23.30: Dva. Jelena lokantasından 
röle (nakil). 24: Dans plikları. .. 

dolabın içinde gizlenmiş, fakat e
teği dışarda kalmış. Padişah he
men dolabın önüne gelmiş, hidet
le dolabın kapağını açmış, fakat 
içindle kimseyi bulamamıştır. Ca
riyenin rivayeti de böyledir! Ca
riye de kaçıp dolaplardan birinde 
gizlenmiş, açıldığr vakit kimse bu
lunmamıştır. Bu defadan sonra 
Mehmet Ağa ile cariyenin velilik-

~ B Q R S A ·~ lerine ( !) inanmrş ve dolapları 
mühürlemişler! . " ·,-

1 Hız1larında yıldtz işareti '>lınlar Uıe· ENDERUN ŞAKiRDi: Sara ; 
inde 8 6-9~5 de muamele görenler· yın Enderun avlusundan bahset • 
dir.J Rakamlar kapanış fiatlannı gösterir miştik. Enderun mektebi Fatih 

-

dır. 

Bu tenbihata göre saraya men • 
sup olan kimse dışarda başkaları 

ile görüşemezdi. Kadınlar "başla
rını tanzim etmekten ve tesettüre 

kifayet etmiyecek yaşmak ve ni " 
kaplar tutmaktan ve libaı ve kı " 

yafetleri calibi itiraz olacak,, şe • ' 
kilde 1apmadan mahrumdular. 

Haremden bir kadın dııarı çı • 
liacağı vakit yanmda bir harem a· 
ğası bulunacaktı. Kadınlar yold• 
ha§ka yere gitmek i'sterlerae,harenı 
ağaları kat'iyyen menedecekler ye 
saraya döndükleri vakit bu hali 
Darüssaade ağasma bildirecekler· 
di. r«ukut (Sa~ş) 'kurununda kurulmuştu. Mektep, 

• Londra M7, - * vıvaoı 23, _ . koğuş itibarile üç sınıfa ayrılırdı. Metru mazeretle dışarı çıkmak 
* NCYyor~ 126. - * Madrlı !6 - Birinci sımfa "Seferli koğuıu", istiyen kadınlar, Darüuaade ağa· 
• Pırls 168. - * Berlln 42, -- ·k· ı 
• l\111tno ~oo, - • Varşovı M. _ ı ınci ıınıfa 'Hazine koğuşu" de· undan müsaade alırlardı. Alınan 

• Brükse' 81• - • Budapeşce : 4• - nirdi. Birinci Ahmet kurununda müsaadeden sonra vaktinde gel -
* Atına 24, - • Bilkres ı~. - S f l" k w "K 'k d 
• Cı:ncm 8 14 -- • Belgrıt ~4. - e er ı oguşuna üçiı o a,, a- miyenler cezalandırılırdı. 

\ ... sorya 23, ı;o * Yotoham~ 3~. - dı verilmişti. Enderun mektebi, Ak l d -şam an saat yarım an tonra 

! 
• Amsterda m 8~. - *Altın 9«. - Harbiye mektebi yerinde ı'dı·. 
• Prag 98, - * Mecidiye 59 - ı harem ağaları haremde kalamz· 
• ~totho' m !lsı, -· • Rankııot 230 - Talebe, ba,larma kavuk, arka· lar, bütün daire kapıları demir ~e 

Çekler (kap. sa. 18) larma entari, üstlerine düğmeli kavi kilitlerle kapatılırdı. 
• Londra 6-1 .. 7.c • scokhlm 3.13 _ kaftan, bacaklarına al çakşır, a • 
.. o " Harem ağaları yerlerine gel • 
• f'\evyork 0.79~8 • Vlyan ı uoıo yaklarma kırmızı veya sarı mest dikten ıonra kadmlardan biri haı• 
'f- Parls 12.03 -- • Madrh ~.8036 1 giyerlerdi. Mestler çakşıra dikilir-
• l\lilano 9.6 220 • Bcrlln r,96~7 d B l talanacak olursa, yapılacak tedavi 
* l!rükse 4.6884 ~ Varsou 4.20t3 i. e ]erine som sırma kemer bağ. için ilk Ön(:e Darü11aade ağasına 
• Acln1. ~3 .'13;,o • Budapeştr •.47:47 larlardı. Entari ve kaftan mevsime haber vermek gerekt\, Darüaaaade 
* Ceaevıe 2.4lU5 • Riikres 78,l\930 göre renk renk olurdu. Koğutlar .. 
• ~ofya 6;1.6810 • Bı:lgraı :'49842 

1 
d ağaıı İstediği §ekilde tedavi etti • 

* Amsterdım ı. 11s * Yokohıma 'l.739:i a yaldızlı takke giyerler, iki ta • rirdi. 
• Pra~ 1 8,98.~3 • Moskova 10~6 2:; 1 raftan birer zülüf sarkrtırlardı. Bohçacı, işçi modiıtr gibi hriı-

E S H A M Enderunlular devıinne oğlan· 1 tiyan kadınların saraya girmeleri 
j- Is Banka~· 9.5•>- rramvay :9, - \ arının e.n zekilerinden seçilirdi. ı ı kat'iyyen yaıaktı. 

Anadnh• 'l ~. ~o • c;ım ento as ırı.so 1 Muhtelif koğuşlarda on dört yıl 

~t/' H ayrıv~ ı~.~o ~:~~o;e~e?. =:= 1 o~urlardı. Devıirme usulii kalk -
MerkczBank1Sı ~7 .7• Balya -.- ı tı tan sonra Enderuna köleler a ·-

u. sı~ort,ı -,oo ~ ark m. ecza -. - lmmağa başlanmıştı. Enderundan 
1* romoııt• ıı.2s Telefon - .- ı çıkanların en büyük mevkilere gir· 

1 istikrazlar f~hvlUer meleri yüzünden birçok kimıeler, 
çocuklarını köledir diye buraya * 193.3TiirkEor. ı : a.:ı s Elektrik - - 1 d i fi 26,30 Trımv.n 31:10 yazdırır ar ı. 

1 

• · ıır ı1.o~ ı~ı hcım ı 7.oo Mektepte davulculuk,. sarık 
lsti krAzıDahlll 1 95.25 Anadolu 44 ıs l b 

1 
*f:rgan ı istikrazı 04, • Anadolu 11 H.4 ~ rasma usu il, erberlik, padi1ahın 

102s A \1 ı o, Anadolu ili 51,SO elbiselerini temizlemek, okuyup 
ii;;;;;;oiioS•.;.v.;;u .. -F'iiiriii7. ui;;;r u;;;;im~95iiii. ~-'-~ uiii· "'.e..,~~-1 1 .... ,..;;;;;· ;;;;'~iii3i;;. ı•c ~ yazmak, ok atmak, ata binmek, 

Bunlardan biri çtJcuğun ağzını 

kapadı .. Öteki kucaklryarak, biraz 
ileride duran siyah kar '..iserili bir 
otomobile götürdü. 

Jülinin !esi çıkmıyordu. 
Pencereden bir feryat koptu .. 

Jülinin büyük annesi: 
- Kızımı çaldılar .... Can kur

taran yok mu? 
Diye haykırıyordu. 
Otomobil evin köıeıini döndü .• 

Büyük caddede kaynaşan tomobil· 
lerin araıma karışıp gitti. 

İhtiyar kadın daha ç.ok bağı • 
ramadı .• Çeneıi tutulmuştu. 

Akşam üstü eve gelen davet • 
lilerle beraber Dikson ve Edit, ih
tiyar kadını oyuncakların arasın· 
da bayılmış buldular .. 

Ve güzel, sevimli Jüli meydan· 
da yoktu.! 

(Sonu yarın) 

(Arkası var) 

Yeni Eserler 

As1 ımı.ıın Alman 
pedagokları 

Bay Münil' Raşit Öymen eğitim il· 
zerinde faydalı bir kitap çıkarmıştır• 
Eser pedagoklarm okullara tesirleri 
hakkında yazılmış bir girişten sonra 
seçilmi~ on beş Alman pedagokunnıt 
her ö~retmence bilinmesi gerek bil • 
giler toplamıştır. 

Değerli bir ertik genci o]duğu e • 
serinden anlaşılan Hay Münir Raşi • 
din "En yeni terbiye ilmine göre in • 
san teı:;;kili,, adı ile hazırladığı eseı·I 
nter;ı k ile belfüyeceğiz. 

Bu eserden sonra insan teşki1ft11 
Türk okuyuculuğu bakımından da 11· 

raştıran bir kısım gelirse şüvhesiı 
daha faydalı olacaktır. 

Yeni adam 
"Yeni Adam,, m<'cmuasmın 7:> f~· r, 

ci sayıst debrli ,.e öılU yazıhu'l:ı çı~· 
tı. Tavı:ıiye eder iz. 



~-----------~-1!!11!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!-------------•·---------!!!!11------0 -KURUN " ll Aü1RAN 193:; !'-
# Yurttaş, Hava Kurumu Yunani~tanda Vasıf Çınar dün törenle 
~ seni bekliyor aldıi~ &:r.a:~~::ıme _ Cebeciye -gömüldü 

it -- <l'ıt11anı 1. ıagıfada) f 
rafından bütün il hava kurumla- 1 

~hava teblikeıini bilen vatan
'tların üye yazılmaaı iti için ha
ıt?lanan proıram bildirilmittir. 
1\ Her nahiye ve kazada Hava 
Urunıu kollarında birer meaul 
~r bulunacak, bu memur il 
ı._._ kurumu ile daimi surette mü
lltaebette bulunarak tetkilitın ça
~ı etrafmda alınan neticeleri 
lllldirecektir. Nabiye kolları ka
~, kaza kolları il hava kuru
aı-. letkilitına bağlı olacaktır. 
ı... Buralarda çahtacak memurlar 
~ kaymakamları tarafından se
~erek il hava kurumunun taıdi
'lllden ıonra ite baıhyacaklardrr. 
~ kollar çalıtmalarına bqlamıt-

drr. 

ŞEHRiMiZDE UYE 
YAZILANLAR 

Dün tehrimiz Hava Kurumuna 
ıı-.\'Urarak üye yazılanlar ıunlar-
4.t: 

Ankara caddesinde kitap;ı 11-
>'la Boyun 20 lira, Anadolu ıiıor· 
~ IOlyeteai direktörü Puyoı 100 
1l'a, Galatada kasap Arıiri Çerke
~f 20 lira, Galatada Yüksekkal
dıronda Alipaf& hanında Hüsnü 
~huan Alipaf& zade yılda 20 
1iı-. teabhüt etmitlerdir. 

Radyoda, dün alqam Talebe 
lirliği ikinci bqkanı Bay Lebib 
'Öı aöylemi9tir. Bu alqam Birlik 
~tinci bqkanı Bay Rükneddin 
~liyecektir. 

Hava Kurumu Kadıköy kaza 
ltılcilitı tarafmdan Kalamıt bab
'-aincle dün alqama bir kır baloau 
~lmi,tir. ı 

BALIKESUU>I. · 
Balıkesir, 8 (A.A.) - Hava 

leiılikeaine kartı durmak için bu
l'lda da çalıtmalara bqlanmıtbr. 
8u ınaksatla dün akpm C. H. P. 
~imda ilbay ve parti batkanı
~ın da iıtirakiyle bir toplanb ya. 
llıbnıt, üye kaydına bqlanmıfbr. 

ÇANKIRIDA 
Çankırı, 8 (A.A.) - Şehrimiz· 

de hava tehlikesini bilen üye kay
dı her rün yüzleri ıeçmektedir. 

ISPARTADA 
lıparta, 8 (A.A.) - llbaym 

~kanlıtmda yapılan toplanbda 
~Va Kurumuna hava tehlikesini 
l.ijen üye yazılmak iti konutulmut 
"e bir çahıma proıramı yapılmıt
llr. 

Ralkevinde pazartesi ıünü bü
)\ik bir toplanb yapılacaktır. 

RIZEDE IŞY ARLARIN 
TAAliHODO 

l Rize, 8 (A.A.) - Dün llbay
tltıa llbayın bafkanbimda bava 
'-lııikesine kartı tehrimizde alı
~ yardım tedbirlerini sapta
~ 'iizere bir toplanb yapılmıt-

rini devamlı olarak Hava Kuru
muna vermeyi kararlqtırmıtlar

dır. Bütün tarbaylıklar iıyarları 
bu suretle hareket ederlerae tar· 
bayhklar adına bir uçak alınacağı 
dütünülüyor. 

BURSADAKI MAHKOMLARIN 
TAAHHODO 

Buna, 8 (A.A.) - Dün Bursa
da havacılığa yardım için yapılan 
toplantıyı haber alan Buna hapis
leri de aralannda toplanarak ken
dHerine verilmekte olan yemekle
rinden ayda iki defa yarısını ter
kederek tutannı Hava Kurunıuna 
verilmeaini dilekçe (iıtida) ile ıe· 
nel savmandan iıtemiılerdir. 

ISPARTADA 

. Isparta, 8 (A.A.) - Cumhuri
yet ilk okulu yavruları aralarında 
bir hava korunma derneği kura
rak çalıımaya baılamıtlar ve bu
ıün topladıkları ilk parayı Türk 
Hava Kurumuna yatırmıtlardır. 
Diier okullarda da bu alanda ça· 
lıımalar batlamııtır. 

YUGOSLAVYA 
MUHACiRLERiNiN PARASI 

Ankara, 8 (Kurun) - Yugos
lavya mübadillerine verilmek ü . 
zere Yugoslavya hükCimetinden 
17 milyon dinar tazminat alındı -
iı malim dur. Bizim paramızla 400 
bin lira kadar tutan bu paranın ne 
niıbet dahilinde daiıblacaimı 
teapit etmek üzere Finanı (Mali
ye) Bakanlığında kurulan komiı
yonun daha uzun zaman bu iıle 
utraıacağı anlatılmaktadır. 

Bakanlıkta bu ite dair 6 bin 
doaya me~cuttur. Bunlardan bat
lca bir o kaclar cl0979 t1a Dltiıle

ri Bakanlığından bu komisyona 

devredilmittir. Komisyonun bü
tün bu doıyalan birer birer göz
den geçirerek ona göre tazminat 
nisbetini tayin etmeıi gerekmekte· 
dir. Bu ise oldukça uzun bir zama
na baibdır. Fakat ıimdiden yr 
pılan tahminler, mübadillerin hia
selerine dütecek tazminatın, iı -
tihkaklarının ancak yüzde yarımı 
kadar olacağını ıöatermektedir. 

Bu vaziyette, bu paramn Tay· 
yare Cemiyetine terkedilmsinin 
daha muvafık olacağı yolunda bir 
cereyan bqgöıtermiıtir. Yüzde 
yarım nisbetinde da .. ~.tılacak bu 
paranın ayrı ayn büyük bir ite ya
ramıyacağı halde, toplu olarak 
Tayyare Cemiyetine verilmesinin 
ne kadar fay dalı olacağı itaret e
dilmektedir. 

Konya dördüncü yerli 
mallar sergisi 

20 Haziranda açılacak, 10 Tem· 
muzda kapanacaktır. Yerlimab ya . 
pan ahuıal f abrikalanmızın sergiye 
katışmaları en deferli \"azifeleridir. 

Uluıal Ekonomi w Arthrma 
Kurumu 

Toplantıda, bütün ityarlar. her 
:!' bir aylıklannı asit k11mmı Türk 
• ._._ kurumuna vermeyi yüken-
"-itlerdir. (T aahbüt) • iiiiiiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

t.fALATY ADA BiR TOCCAR DIŞ DOKTORU 
soo ı.IRA VERDi Obeyt Salt 

lce t.falatya, 8 (A.A.) - Dün Hal· fatih KarafÜDU'Ülc tramva:v 
te 'tinde yapılan toplanbda hava duralı. No. 4 
~ hlikeai mevzuu üzerinde ıereii . _ ~ _ ---- __ n1111ııııııııı1111111ııııııııııı111 
.-_ ~r liylevler söylendikten ıon
~ Uç lcomite tetkil edilmit ve üye SALAMBO 
)dına batlanmııtır. Flober'in dünya edebiyabna e-

So T ecinı itleriyle uğrqan lımaiJ bediyet için mal olmut emıalıi2 
11011u 500 lira vermiıtir. romanıdır. Alitanzade tarafındau 

IA YBURTI..ULAR BiR llyık olduiu itina ile tercüme e · 
UÇAK ALACAK dilmiftir. 27 forma - 125 Kuruı· 

ltJc ~1burt, 8 (A.A.) - Şarbay. tur. 11 

•t)&rlan ayhklannm yüzde bi- nınıııımıııııı1tdlllllh1Nnnıuııııııttııııuıııııtttınııı111nı•llfftllllllı 

ıi için alacağı tedbirlerden ve bu 
arada hele merkeziyetaizlik (a -
demi merkeziyet) tedbirlerinden 
bahıetmittir. 

Batbakan deniz teciminin 
kuvvetlendirilmesi üzerinde dur· 
mut ve Pire 11.manı için alınan 
tedbirleri anlatmııtır. 

Rejim meıeleıine dokunan 
Batbakan, bu meselenin genelo • 
ya güdülerek kotarılması ıerek -
tiğini ve bu suretle usulün hiçbir 
tesir altında tam bir özaürlükle 
kararını verebileceğini söylemit 
ve ancak böyle bir ıeneloyun re • 
jim meıeleıini aonuçlandıracağı • 
nı ve halkın kendini itine gücüne 
verebileceğini söylem ittir. 

Hükumet, geçmitte olduğu gi
bi, ~elecekte de her türlü ayrılık 
ıebeplerini ortadan kaldırarak u· 
luıun ruh birliğini ve ulusun hak
kı olan daha iyi ıeleceğe dofru 
götürmek için memlekette güven 
ve baysallığı tekrar kurmayı isti
yecektir. 
KRALCILARIN TECAVOZLERl 

Atina, 8 (Kurun) - Kral ta· 
rafları Metakıaı partisi namzet -
leri, dün Ayayaratkev mahalle • 
ıine gitmitlerdir. 

Halk kendilerini pek soğuk bir 
tarzda ve "Kahrolıun kralcıhim 
ıahtekarları,, nidalariyle karıda • 
mııtır. Halka hücum etmeğe kal
kııan Metakıaı gibi kahadayi -
lardan biri halk tarafından fena 
halde dövülmüıtür. 

Halk her tarafta Metaksasçı 
namzetler aleyhinde bulunmakta
dır. Metakıasçılar, ümitsizlikle • 
rinden muhtelif yerlere, hük\imet 
taraftarlarına uniyane tecavüz -
lw yapı,.orlar. 

Be.tbakan, beyanatında, hükG-
metin yarın yapılacak seçim es • 
nasında ıükun ve huzuru muha -
faza için lazım ıelen tedbirleri 
aldıiını söylemiıtir. 

Atina, 8 (Kurun) - Yarın ya· 
pılacak seçimde kaybedeceğini 
anlıyan kral taraftan Metaksu 
taraftarları, muhtelif tedhit çare· 
lerine baı vurmağa ve hatta lç 
itleri Bakanının evine ıilih ata -
cak kadar ileri varmağa batla • 
mıtlardır. 

Hükumetçi ve Metakıaa nam· 
zetler, bütün mahallel,ri birer bi
rer dolatarak söylevler söyle • 
mekte ve halkı kendilerine rey 
vermek için kandırmaia çaht • 
maktadırlar. 

Halk hüklımet namzetlerini 
çok iyi kartıladıjından fena hal
de Metakaaı partiıi namzetlerine 
yüz vermemektedir. Metak1a1 
partiıinin, 9imdiden oyunu kay • 
bettiğine muhakak nazariyle ba • 
kılmaktadır. 

Atinanın bütün caddeleri. 
muhtelif nameztlerin reıimleriy)e 
dolmuıtur. Namzetler, kazanabil
mek için aklın alabileceği her ça· 
reye bat vuruyorlar. Halk bu 
namzetler alayının izacından 

brkmıttrr. Fakat en çok izac edi • 
len Rum ıöçmenlerdir. 

Hükumetçi ve Metaksuçı 
namzetler, ıabahtan aktama ka • 
dar muhacir mahallelerini dola -
tarak kendilerine rey kazandır -
maia çahttıkları ıibi, V enizeliıt 
muharriklere, ayni mahalleleri 
ıezerek halkı, intihabata ittirak 
etmemek için kandırmaia ujraıı· 
yorlar. · 

Vaziyeti hulasa etmek li.zun 
gelirse, hükGmet namzetleri 
muhakkak bir surette büyük bir 
ekseriyetle kazanacaklardır. 

Dışişleri Bakanı Rüştü Aras tabut 
başında bir söylevde bulundu 
.... (Catganı 1. sagıfada) 

1 

ran Vaııfrn tabutu gömüldükten 
ile protokol memurları hazır bu • ıonra baıta Abdülhalik Renda ol
lundukları halde vagondan çıka • duğu halde hazır bulunanlar Va • 
rılarak törenin yapılacağı iıtaı • ııfın aile efradına bir clefa daha 
yon meydanına getirilmit ve bu • bat ıağlrğmda bulunmutlardır. 
rada siyah örtülü kürsüye konul • Ankara, 8 ( A.A.) - Dıtitleri 
muttur. 

Tabutun vaıondan istasyon 
meydanına getirilitinde asker ve 
poliı müfrezeleri ihtiram resmi 
yapmıttır. 

Meraıimde hazır bulunacaklar 
ıaat 15 den itibaren istasyona ıel
meye batlamqlar ve törene batlan 
mak üzere tesbit edilmit olan za· 
manda bata Kamutay batkanı Ab 
dülhalik Renda olmak üzere genel 
kurmay batkanı Maretal Fevzi ile 
Bakanlar kurulu üyeleri, Cümur 
batkanhjı ıenel sekreter vekili, 

batyaver, Cümuriyet Halk Partisi 
genel ıekreteri Recep Peker, Ka
mutay batkan vekileri ve üyeleri, 
kordiplomatik devlet t6riıı ve 
divanı muhaaebat üyeleri ve Ba • 
kanlıklar ileri ıelenleri Türk bay· 
rağına sarılı ve dört ıünsülü asker 
tarafmdan beklenen tabutun etra· 
f ında yer almıt bulunuyorlardı. 

Batbakan ismet lnönü rahat • 
ırz bulunmaları dolayııile tören • 
de hazır bulunamamıtlır. Saat 
15,40 da Dıtitleri Bakanı Tevfik 
Rüttü Araa bütün orada hazır bu· 
lunanları derin bir ıükUn ;ç;nde 
dinledikleri söylevini vermittir. 

Bundan aonra tabut altı siyah 
atın çektiği ve defne dallarına ıa • 
rdaut bir top arabasına konulmut 
ve alay hareket etmiftir. Cenaze 
alayının en önünde merkez ku • 
mandam albay Demir Ali yürü -
mekte ve onu flamalarına ıiyah 
kordeli.lar bailanmıt bir ıüvari 
bölüğü, muzika, piyade ve poliı 

müfrezeleri takip eylemekte idi. 
Bundan sonra batta Cümur bat· 

kanı Atatürk'ün ve onu da cümu• 
riyet Halk Partiıinin altı oklu çe
lenkleri gelmek üzere birçok yer • 
lerden gönderilmit ve sayısı yüze 
varan çelenkler bulunuyor ve bun· 
ların arkasından da Vasıf Çınarın 
tabutunu tatıyan ve iki yanında 
hariciye memurlarının bulunduju 
top arabaaı ıeliyordu. 

Arabayı da batta Vaııf Çına • 
rın ailesi efradı ohnak üzere Ka • 
mutay batkanı Abdülhalik Ren -
ela, vekiller heyeti Cümur batkan· 
lığı ıenel aekreler muavini, bq • 
yaver ve muhafız alayı kumanda
nı, kordiplomatik, ıaylavlar ve di· 
ier zeva' takip eylemekte ve on • 
lardan sonra da bir piyade ve ıü· 
vari kıt'aıı ıelmekte idi. 

Muzikamn çaldığı yaa martı ile 
yürüyen alay iıtuyondan itibaren 
geçilecek olan caddeler boyunca 
biriken ve Vasıfı içten gelen bira· 
cı ile son olarak selamlryan bin • 
}erce halkın arumdan ıeçerek Dıt 
itleri Bakanlıiı önüne gelmış ve 
tabut burada top ara1'aıından in· 
dirilerek ölü arabaa?na konulmuf· 
tur. Törende bulunan bundan .. on· 
ra cenazeyi Cebeciye kadar oto· 
mobillerle takip etmiılerdir. Va • 
ııf'ın tabutu Cebecide otomobil· 
den indirildiği zaman bir aaker ve 

polis müirezeıi ~af ından ael&m
lanmıt ve hazırlanan mezara ko • 
nulmuıtur. 

Beklenilmiyen ~ümü bütün 
yurt içinde büyük üzüntü uyandı-

Bakanı Tevfik Rüttü Aras, Vasıf 
Çınarın tabutu batında ıu söyievi 
vermittir. 

Taliin çok acıklı bir cilves: bu 
yaıh aünde bana ıöz söylemek Ö· 

devini veriyor. 
Şu alandaki yerlerimiz akside 

Vasıf ... 
Bu ıöylevi ıenin tabutunun ö

nünde ben ıöyliyecek değildim. 

Hayatında hiçbir zaman almak is
temediğin )Jerimi ne için aldın, 
doğrusu bu sözleri sen ıöyliyecek
tin .. 

Vasıf Çınar ... Ölümünden tef
lerinin, arkadatlarının ve bütün 
yurtdatlannın duyduğu acı çok 
büyüktür. Bir inkılap çocuğu ye
tiıerek yüksek ruhun her yerde 
tefin izini buldu ve orada yürüdü. 
Sen bu yurda, bu ulusa hizmeti· 
çin elinde ıilih çarpıttın.. Kültür 
alanında zekanla çarpıftın. is
tiklali koruma ülküsüyle çarpıştın. 
Büyük Kamutayrnlarında kutlu 
savaılarda bulundun ve en sonra 
vatanın korunması yolunda dı!İf· 
lerinde büyük hizmetler ettin. Se
ni nereye gönderdik iıe Türkiye 
Cumuriyetinin ülküsünü, ruhunu 
ve özel ıevgi duygularını beraber 
götürdün. iç ıavatında ınaul lter
k•i Büyük Önderin dtraf nida töpıı 
lamaya çahttın iıe, dıt savaıında 
da memleketine sevgi birliği getir
meye uğrattın. 

Ölümün teselli kabul etmez. Fa
kat doıt illerde dost gibi, kardet 
ıibi, dikkatle bakılarak, sevilerek, 
sayılarak bakılmıı olman belki bi
zim için bir tesellidir. 

Vaııf Çınar ... Hayatta ıeni her 
vakit takdir ettim. Ölümünde be
nim için gıpta edilecek bir teY var. 
Dün ki bütün sava,larımız iy! ne
ticeler gördü. Dü,ün ki, bu mem
leketin önü artık açık, ikbali par
laktır, ve bilha11a dütün ki, tenin 
ve hepimizin ruhunu aydınlatan 
yükıek tefleri tam sağlık ve var· 
lık içinde görerek gittin. 

Çınal', inkılap çocuğu, yükıek 
ruhlu, yüksek ülkülü Vaııf, müs
terih ol, kalplerimizin acısı içinde 
aramızda botalan yerini Türk 
gençliği dolduracaktır. 

\tüıterih uyu, yeti,tirmeye ça
lıttıiın bu gençlik bütün boşalan 
yerlerimizi doldurmaya hazır bu· 
1unuyor. 

Sana, arkadatım, kardeşim ül
kübirim olan ıana, hepimizin de
rin saygılarını, sönmez sevgilerini 
sunuyorum. 

Ankara. 8 ( A.A.) - Cumur 
Ba•kanı Atatürk, batyaveri ve ö
zel büro direktörü ile muhafız kı
taatı kumandanını Vaısf Çınarın 
aileaine göndererek batıağhğında 
bulunmuştur. 

Ba,bakan ismet lnönü ile Dıt
:ıleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü A
ras da avni s11r~tl• özel bül'o di
rektörleri vasıtuile başsağlığın • 
da bulunmu~lardır · 
IZMIRDE IHTIF AL YAPILDI 

lzmir, 8 (Kurun) - Vauf Çı • 
nar i~in Halkevinde ;htifai ayapıl· 
dı. Söylevler söylendi. 
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Minalı bir 
_.. (Uıtyanı ı. sayıt ada) 

J 14 üncü aayıfada ulu atta (!itin
ce tercümesi (avuı); 180 inci ta· 

yıfada tek "t,, ile ulu ata; 142 İn· 
ci aayıfada atalık (li.tince tercü
mesi vitricuı • üvey baba) ve niha
yet tin atam (lıitince pater spiritu
aliı ·manevi baba) tekillerini bu
luyoruz. Bu aon miıal ata kelime· 
sinin daha o zamanlar bile mecazi 
manada kullanıldığını gösteriyor. 
Atatürk iımini seçenlerin de ata
nın bu umumi ve tamil manasını 
dütündükleri fÜphesizdir. 

Atta'mn ismi haı olarak Turani 
dillerde, evvelce de kullanıldığını 
görüyoruz. Hunların hükümdarı 

Attili.'mn adının da ayni köke 
bağlı olması çok muhtemeldir. 
Sondaki ili eski Huıı isimlerinin 
çoğunda vardır: Attila'mn baba. 
sının adı Rugila idi. 

Bazı eaki Amiklopedilerin bu 
hususta yazdıkları da dikkate de
ğer. Büyük Larouaae'un ilk ba
aılıtında, Attili.'nın Satik dilinde 
''baba,, manasına gelen atta'clan 
geldiği yazılarak: "il ıemble as
aez etranıe qu'un roi bun ait reçu 
un titre emprunte a la langue ıot· 
hique,, ("bir Hun kralının Gotik 
dilinden gelen bir kelimeyi isim 
olarak alması oldukça gariptir,, 
denmektedir). Eğer atta kelimesi 
halis Turani bir kök olmaıaydı, 
bu fikir belki varit olabi!irdi. 

Ayni kelime atta ve ata şekil
lerinde ve ayni mana ile Got'ların 
dilinde de mevcuttur. Teutonik 
edebiyatın müessisi olan Olfila'
nın lncil tercümeler~nde-ki bun· 
İan Upısala'daki Codex argen1&ııs. 
'Volfenbüttcl'in Codex Carolinu
sunda ve Milanodaki Codiceı Am. 
broaiani'de bulabiliriz - atta ke-

limesinin "baba,, manasına kulla
nıldığını görüyoruz. Pater noıte
rin tercümesi öyle b3flıyor: Atta 
unsar thu in himinam (Göklerde 
olan babamız). Ayni kelimeyi is-

mihnslarda da buluyoruz: Alari
kin cnİ§leai ve Placidia'nın kocası 
Ataulf'un :Jmİ, herhalde ata (ba. 
ba) ve wulf (kurt) kelimelerinden 
mür:kkeptir. Bu kelime alman-
caya Adolf teklinde gİrmİ§lİr, 

hatla Almanyanın bugünkü dik
tatörlinün küçük adıdır. 

Atta ve ata kelimeleri kluik 
!itince de mevcut d<!ğilae de her-

• 
remız 

limeyi kullanıyor. Odiae'de de 
ayni kelimeyi buluyoruz. (XVI, 
31). 

Ata kelimesinin Germen, Litin 
ve Yunan dillerinde mevcut bu· 
lunmuı, bu Türk ıö:ıünün Hint -
Avrupa. dillerindeki evrenselliğini 
isbata kafidir. Ari dillerin bü
yük kardeıi sayılan Sanskrit' çenin 
ehemmiyeti ve Eti dilinin Hint • 
Avrupa ailesine mensup olması -
ki :üniversitemizdeki Prof. Boasert 
gibi büyük Hititologların kanaat
leri bu merkezdedir - Anadolu
nun eski sakinlerinin dilinde de 
ayni kelimenin bulunup bulunma· 
dığını arattırmak arzusunu doğur
maktadır. 

Sanskritçede atta kelimesi "an. 
ne,, manasında mevcut olduğu ıi· 
bi, Eti kitabelerinde bu kelime 
atta ve ata !ekillerinde ve "baba,, 
manasında ıörülmektedir ki, bu 
da Etilerin diğer ari milletlere 
mensubiyetleri tezini kuvvetlen
direcek mahiyettedir. 

Şu halde, ata kelimesinin Hint 
• Avrupa dillerinin çoğunda baba 
manasında mevcur olduğu isbat 
edilmif oluyor. Mürekkep kelime
lerde atta ıekline giren bu keli
meden ıami dillerde bir iz &örül
müyor. 

latenirıe araftrrma daha ileriyf! 
g8türülebilir. Rusçada eıki Ka
zak reislerine verilen Ataman a· 
dının, ata kelimeainin ifade ettiği 
hürmet manasiyle münaıebettar 
olduğu muhakkaktır. Eıasen Ka
zak kelimesi de Kırgızcadan gel
diği için, bunların reislerine veri· 
len Ataman adının Türkçeden gel
mesi tabiidir. Sondaki man eski 
türkçede mevcut bir tafdil edalı
dır. (Şifman, kocaman, v.s.) Ba
zı kamusların Ataman'ı almanca 
Haupt' dan ittikak ettirmeleri la· 

mamen indldir. 
Ata kelimesinin Hint. Avrupa 

dillerindeki evrenselliği Atatürk 
adına bir remiz manası veriyor. 
Türk dilinin ari dillerin genit çer
çevesine dahil olduğunu müdafaa 
eden filoloılara bu misal de tezle 
ri için hir yardım bulabilirler, fa· 
kat iyi niyet sahibi herkes Türki
ye Reiıicümhurunun pederane ün
vanında bir Avrupa - Asya anlat
masının ve arsıulusal birletmenin 
iıaretini ıörmelidir. 

Ezio Bartalini 

lngilterede hükii- Yeni Fransız kabinesini 
met değişmesi b•Jd• d•..,. 

( Baımak_alttlen dftJfllll) • ) ) r ıgı 
Mac Donald aıyaaa alanında ılk 

önce bir İKİ partiıi bqkam ola. 
rak tanınmıttır. Fakat kendisi 
parti asıllarını ( mcnlaaılerini) 
devlet asığı üstünde tutan dar gö
rütlü ıiyasacılardan değildir. Da
ha ziyade bir ulus adamıdır. Na
ııl ki bir parti adamı olarak hükQ .. 
mete geçtikten sonra İngiltere im
paratorluiunun genel uığları kar
tıaında ulusal birlik kabineıi ya
pılmaıını iatiyenler ile birlqti, 
böylece kurulan İngiliz kabineain• 
batkan oldu. 

..... (Üatyanı 1. sayıfada) yua tulağl, frangı nrumak 
niz. Franıı ağır surette tehdit e • ıpeküliıyonla ıavqmak içİJl hl 
den biricik tey, genel finans du • kCimete ıenit yetkiler baiıtl 
rumumuzdur. Altın mevcudumuz Yaıanın dayanmakta ol 
frangı her aald!rmadan koruma • sebeplerde, bu taılaim, par 
ğa yetmeli idi. Ancak çok ağır tonun eaaılı haklarına ilit 
bütçe açıiının devamıdır ki, ha- kayıtlıdır. Taılakta fU bir tek 
zineyi kurutarak ve para birik - de vardır: . 
tirenleri korkutarak, frangı ıara • "Paranın değerden dütm• 
bilir. Bunun için, devletin imza • önüne geçmek üzere ayan ve._ 
sına hxrmet etmek, paramızın mutay kuranarı, hükWııete 31 
değerini korumak huauıundaki tetrin 1935 tarihine kadar, fra' 
kuvvetli dileğinizi çabuk bir ka • gı korumak ve ıpekülbyonl• . 

Mac Donald ulusal birlik kabi- rarla berkitmeniz gerektir. Fakat vafmak için yasa hükmünde b 
nesinin batında yalnız İngilizlerin yalnız saypaları kıımak ve suiis- kararname il~ her türlü tedbir 
değil, bütün dünyanın takdirini timalleri ortadan kaldırmakla bu alma yetkeıini vermoktedirler. 
kazanmıttır. 1931 yılında lngil- it olmaz, aul amacımız olan ulu - kararnameler, 1-1-936 da11 
tereyi altüıt edecek fekilde ıaran ıal ekonominin kalkınmasına el • ce, parlamentoların emrine sd 
ve sarsan ekonomik buhranı bu birligv iyle bağlanmalıyız. Ekmekri. ı kt 

:r aca rr.,, 
hükWııetin haıında kartılaınıt ve ler, kendilerinin gözetilmekte ve Sonra, hükUmetin iıteii üJ~ 
İmparatorluğu tehlikeden kıutar· kendilerine yardım edilmekte ol- ne Kamutay, istizah dilekl 
mıttır. Bugün lngiltere bütçesi- duiunu ıezmelidirler. 137 oya karfı 412 oyla erteyr. 
nin denkliği, tecim itlerinin olduk- Tarımcı ahaliye, tecimenlere 

m.ıtfır. 
ça açılmaıı, itıizliğin gittikçe a. ve endüıtriyellere mallarının sü • Bay La•al, üınomat yet 
zalmakta bulunma11, hiç fÜphesiz rü.münü sağlamalı, arsıulusal alı§· hakkındaki yasa tulağının h 
Mac Donald'ın o zaman aldığı ted- veriti kolaylattırmalı, ana yurt İ· görü§ülmeıini utemit ve f 
birler ile elde edilebilmittir. Sa- le deniz aıırı imparatorluğumuzu kolunun bunu gözden ıeçirebif 
yın lnıiliz devlet adamı lngiltere~ biribirine berkittiren bağları ço- mesi için toplantınm saat 21 e 
yi bu kadar büyük bir ekenomik i&Jtmah, i,.izlikle aavatmamızı dar ıeciktiTilmeıini önerıeleı11it 
buhrandan kurtardıktan ıonra ar· faydalı bir ıurette sürdürmeli, tir. 
bk üzerine düten ulusal ödevi gençlere İ§ vermeli, hasılı, her bir Pan, 8 (A.A.) - Sayla 
yapmıt, bitirmit sayıyordu. Onun yurttatın. yenilenmit bir ekono - kurulu, Laval ka1'ineai tarafr11 
için günü ıelince çekilip ıitmek mi aiıteminde emeklerinin tam iıtenilen cenit yetgileri 160 a 
kararını vermit bulunuyordu. kartılriını bulmak fırsatını ver • tı 324 oyta onaylamqır. Sayla~ 

itte en ıonra Mac Donald'ın meliyiz. Bütün bunlar, parlimen • lardan 107 kiti oy vermemif)ff 
beklediii bugün relmif, hüku- to ile hükumetin elbirliği göıter - dir. 
met batkanhğım çokluk partisi o- mel eri gereken genit bir mesele • Pariı 8 ( A.A.) - Ayan 
lan Konservatörler Batkanı Bald- dir. lu, dün &ktam Tüze bakanı . 
vin'e vermittir. Frnua en çetin durumlarla kar- Berardın olcuduiu kabine bild 

lngi!t~ranin yazılmamıt bir a- tılmıttır. Ve bunlardan cesaret • ğini dinlemittir. Burün de h" 
nayaaaıı (ltanunu aaai) vudır le ve eıki muhariplerin güzel bir mete üanomal yetkiler baiıtlt ti 
ki pek çok ülkelerin yazılı anaya- örnek aösterdikleri birlik s\ize • cak olan yua tulairm .~d 
salarından ziyade tatbikine önem yinde daima aıyrdmı~tır. Tehlike geçirecektir. d 
(ehemmiyet) verilir. Bu Anaya. karıııında, bu yıllık törüden ka • Bildiriiin kartılanıt tarıın 
saya göre lnıilterede hükUmet ba- çmmayacakımız. Acunun barı§la- iyan kurulunun kabineye de 
§ında çokluk partisinin batkanı bu- rı üzerinize çevrilmittir. ltibal' ve olacaiı anlatılıyor. 
lunmasrnı gerekli kılar. Mac Do- haysiyetimize el aürdürmiyecek • Paris, 8 (A.A.) - Sayla• 
nald'ın İngiliz batbakanı olmaıı siniz. Bayu.llık ve barıftan ibaret kurulu finanı kolu, hükUımet• 
hu usule kartıt (zıt) usnomal (lev- olan v~ devamlılığı herke~e teı • nomal ,-etkiler IN.ilfhyan 1 
kal&tle) bir tedbir olarak onan- lim edilen ve tarafınızdan da doğ- tulaiını 14 e kartı 19 oY ile o 
mıt (kabul etlilmiı) idi. ruluiu değerlenen dıt 11yuamız, lamıflır. 

eier gevtek davranırsanız, tehli • Kol üyeleri Bay Laval ile 
lnıilterede yeni kamutay ıeçi· keye düfer. Buna kail olmıyacak- nanı Bakanı Bay Marael Re 

mi yaklattıiı, usnoınal tdebirlere 11nız. nin verdikleri izahatı dinlemit 
sebep olan ekonomik et.geler (ik- Dün aktam size sunduğumuz dir. 
ıııatli atniller) ortadan kalkmıt -------------------------
bulunduğu için artık siyua ala-

halde halk dilinde, "baba,, ve "de· =====-=====-==-=-=== 

nında nomal (tabii) usullere dön· 
meğe meyledilmittir. Onun için 
timdi Baldvinin kurduiu yeni lıü
kUınet, daha ziyade birçokluk par
tisi kahinesidir. Birçok ülkelerde 
hidiıelerin zanıretiyle uınomal 
hükUmetler kurulurken lnıiltere
de yeniden parti hayatma ıiriliyor 

Kaçak diplomatın 
yeni sözleri de,, manasında kullanılıyordu. Fil. 

hakika gramerci F eatuı atta'yı bu 
mana ile kaydediyor. Ata teklini 
alavus . "cet,, mürekkep kelime
sinde görüyoruz ki bundan da neo 
- lalin atavisme kelimesi meydana 
gelmiştir. Horatiuı'un tiirlerini 

açtığımız zaman ilk ode'un ilk 
mııraında bu kelimeyi buluyoruz: 
Maecenas ataviı edite regibuı. 
Atta ıekli praenomen ve coıno· 

men olarak mevcuttur. Müverrih 
Svetonius Claudia ailesini tesis e-
den bir Atta Claudiua'dan balıH
diyor. Horatius, Epistolae'sinde 
ve Aulus Gellius Noctes Atticae
de, Milattan evvel 80 senelerinde 
yatamıt ve fabulae togatae (Ro· 
ma komedileri) müellifi Titu11 
Quintiua Atta' dan bahıetmekte
dirler. 

Yunancada atta kelimesi ih
tiyarlar için sevgi ifade eden bir 
söz teklinde bulunur. llyada'nm 
IX uncu kitabının 607 nci mıara
ınde, Achille, ihtiyar mürebbisi 

Phoenlx'e "ltta reraie,, diye hitap 
ediyor. Menelaos XVll inci kita
bın 561 inci mısraında yine Pho
enix' e kartı hitap ederken aynı ke-

Yalova asliye hukuk mahke -
mesinden: 

GIY AP KARARI 

Davacı: Yalova Orman mü· 
bendisi Sabit yarunaa Zeynep. 

Dava edilen: Bitlisin Kızıl me•
çit mahallesinde iken timdi ika • 
metıahı belli olmryan attar Rıza 
çavuı oğlu Sabri. 

Dava: Evine dönmesi hakkın. 
da ihtar. 

Muhakemenin muallak bulun
duiu 1-6-935 cı.imarteıi günü 
ıaat 14 de ili.nen yapılan daveti· 
ye t~bliiine rağmen mahkemeye 
ıelmedijiniz ve tarafınızdan bir 
vekil dahi ıöndermediğinizden 

utulün 407 inci madeıi mudbin -
ce hakkınızda ııyaben muhakeme 
icrasına ve bu gıyap kararmm ila
nen tebliğine ve muhakemenin 

ıibi ıörünmektedir. 

ASIM US 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteluıa,.. 

Pazardan batka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di

~nyolundaki (118) numa:ralı hu· 

ıuıt kabinesi11de haatalannı kihuı 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 

22396, yazlık telefonu Kandilli 

38, Beylerbeyi 48. 

*' ___ , Hilmi Ziya ___ .., 

20 ~935 perıembe ıünü ıaat A R i S T Q 
on bete brrakılmuma karar veril· 

ME1AFı·zı·K mit olduğundan vakti muayyenin-
de mahkemede bulunmadığınız Birinci Kitap 
takdirde muhakemenin gıyabınız· Fiatı 40 Kuruş. 
da yapılacaiı te'btiğ yerine geç • V AKIT Matbaası İstanbul 
mek üzere itbu gıyap kararı usu • , .. ____________ _. 

len teblii olunur . . (7596) 

.... (Üıtyanı 1. sayıfada) 

vazifemi yapmama imkan ver • 
memelerinden ileri geliyordu. 

Bunun içindir ki, aıyasal itlere 
karıımamaklıiımı tavsiye eden 
dostlarımın telitını anlam yorum. 
Zira ben buıünkü vaziyetimde 
Venizelist partisinin reiıi olmak 
vaziyetinden çıkmıtımtır.,, 

Venizelos rejim meaeleıinden 
de bahıederek dem ittir ki: 

- "Bununla beraber, şunu ıi
ze katiyetle söyliyeyim ki, hüku -
met, Cümhuriyet rejimini devir • 
diği gün ben de krallığı devirmek 
için derhal mücadeleye atılaca • 
iım ve bu mücadelede ıonuna 
kadar devam edeceğim. 

Bilirsiniz, 1923 ıenesinde, 

Kral Jorjun Yunaniıtandan teb'i. 
dine karar verildiii zaman ben 
bunun önüne geçmek için elimden 
ıeldiii kadar çabıtım. Zira, ben, 

1 

Gonaris ile beraber arkadatları • 
nın kurıwıa dizilmelerine göz· 

1 yumduju için buaiin iktidar mev-
kiinde butunan hükWrıet adamları 
tarafından o zaman tel'in edilen 
Kral Jorjun bir partinin adamı ol• 

mıyacaimr ve baba.at kral Kot 
tinin oynmut olduiu bu rolü ~ 
rakacaiını sanıyordum. Hal 
bu zannımda aldanmqımdır. f• 
kat hen bu sene kral Jorjun., 
rl ihtilal tarafmdan tabiiyetin 
aonra Yunanistan& dönclüjüal 
man artık kendisinin Y unanitl' 
na dönmesi caiz olmıy 
hükmetmittim. Bugün de bu 1" 
naatimde muairrim.,, 

Venizeloı, Cümuriyet rejİlll 
tanınması için buıünkü Bat~ 

le yapmıt olc:luiu müzakerat• d 

zun uzadıya anlattıktan eonr• 
mittir ki: 

- "Kralbia kartı mücadel 
ıiripneie karar vermenin d' 
bir sebebi de tudur: Ben dott 
mı, mücabede arkadqlarIJlll 
benim ile beraber senelerce ~ 
ket etmit ve h&li hareket ebll 
le bulunmut olan halkı, meıall 
te bu kadar f elik etler ıetirıoil 
lan bir haneclanm esiri ol 
bırakamam. Biz, memleketin 
ru rejimi olan cümUTiyeti her 
lü tehlikeye kartı müdafaa edt 
ceiiz.,, 



Dikkat Ediniz ! 
Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

• 50 Ev Alıyoruz! 
Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırkay -

Y eıilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık kötkü ve yah11 olanlar, bunlara mUıteri iıti. 
Yorlarıa "latan bul 46 numaralı posta kutuıu,, adreıine ve "Kaık,, 
itaretiyle bir mektup ve bir fotofraf aöndermelidirler. Mektup
ta kuaca; evin odalarının adedi, bahçeıi ve aiasları, ıuyu, ıa· 
Z'I, elektriği, möbleli iıe bunlar hakkmda malCtmat vermeli 
•c bir ıezon için kaç liraya icar etmek iıtediklerini bildirmeli
dirler. 

Askeri Fabrikala~ U. Müdürlü~ünden: · 
15 Ton Sarı sabunlu köıele 
6 ,. Çikolata kösele 
5 ,, Siyah yailı ltö Hle 
8,6 ,, Sarı vakete 

1800 Adet Metin 
600 ,, Sırımhk faplı deri. 

1 

Tahmin edilen bedeli (80.000 ) lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
aj yazılı malzeme Askeri fabrik~ar umum müdürlülü · ntın ".]ma ko
ıniayonunca 24 Haziran 935 tarihin ~e paza"'~eıi günü aaat 15 ;"'!~pazar· 
lık ile ihale edilecektir. Şzrtname ( 4) lira mukabilinde komisye>nJan 
'erilir. Tahplerin m1.:va~\at ~emi nat olan (5250) lira ve 2490 No. lu . 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve saikle mezkQr gün ve saatte komiı
Jona müracaatları. (3134) 

GÖRÜNÜZ 
latanbulun bütün manzarasını kuıbakıtı aörmek iıtiyenler 

Kadıköyünde GÜZEL ORMAN ÇlFTLlK aazinoıuna gelme· 

lidirler. En ıüıel ıu, ucuz meırubat, alaturka ıaz ve caz, büyük 
havuz ve yüzme müsabakaları, sandalla ıezit . 

ıstanbul Evkaf MUdUrlUIU lllnlara 

' 1- Aksaray, Şirmet Çavuı, Arap manav S. 10 No. lu ev. 
2 - 'Beyoğlu, Aialiamamı So. ~9 .. t No. ıu· dükJ<ln. . 
3 - Sultan Beyaaıt', TipaH camii S. 2M .. 2M N~ 1u d6ldc&n.· 
4 - Galatada Kalafat yerin den 5 .. 7 No. lu mağaza. 
S - Niıantaıı, Muradiye, ca mi yanında 33 - 39 No. lu dükkan. 
6 - Topane, Çavuç batı, Topçular C. 394 - 386 No. lu dükkin. 
7 - Bahçekapıda yeni poıta n~ C. 44 • 80 No. lu dükkan. 
8 - Çelebioilu Alaettin, Ye nicamİ· avluaunda 89 • 53 N6. lu 

ckilckln. 
9 - Beyazıtta Simke,hane altında 105 No. lu dükkan. 

..... ,... . 
4 .. 

10 - Yuıufpa,ada Topkapı cacldeıinde 115 No. ıaa arıa ve baraka. 
11 - Çarııda Kahvehane &okaiında 11 No. lu dükkan. Va p u re u 1 u k 
12- Çarııda HacrHasan sokağında 19 No. lu dükkan. TORK ANONiM ŞiRKETi 
13 - Kaıımpaıa, Camiikebir, kı,la boyu 3 No. lu kahvehane. 

lıtanbul Acentalıtı 
14 - Kaıımpaıa, Emincamii, Samancı S. 45 No. lu dUkkln. 

Liman han, T elefoİı: 22925 
15 - Oıküdar, Arakiyeci Hacı Cafer, Kör bakkal S. 35. 85 No. lu •------------.. 

dUkkln. , 
16 - Oıküdar Rum Mehmet paf&, Çeıme meydant 2 No. lu dükkan 
17 - Arnavutköyünde Tevfiki]ıe camii altında: 38 No. lu düklc.ln. 
18 - Galata, Yenicami avluıun da iki oda. 
19 - Galata, Emekyernez camii altında iki oda. 
20 - Galata, Mehmet Ali pa ıa hanı üıt katında 52 No. lu oda. 
21 - Karagümrük, Karabat, C'ami yanında 1~ No. lu oda. 
22 _._ Şişli, Mecidiye köyünde 13, 15, 19, 21, 23 No. lu arsalar. 
23 - Kasımpa,a, Gazi Hasan paşa, Kayık iskelesinde 289 metre 

•raa. · 
24 - Küçük Ayaıofya, Çatladı kapıda Uç kıt'a araa. 
25 - Küçük Ayaıofya, Çatladı kapıda üç kıt'a ana. 

• 
Yukarda yazılı mahaller, 936 ıeneıi Mayıı bitimine denlil kiraya 

"•rilmek üzere açık arttırmaya kon muıtur. lıtekliler 20 Haziran 935 
Perıembe ıünü ıaat on bete denlü Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
lcllenıine gelmeleri. (3193) · 

1 rabzon Yolu 
TARI vapuru 11 Haziran 

SAL~ günü ıaat 20 de Rizeye 
kadar. 

İstanbul 7 inci icra memurlu -
ğundan: 

TC!J O. KiVE 

llRAAT 
BANKA~I 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT-~DbQ 

' , ............... 111!1 .... m!l .. 

l ı•t. Levazım Amirll§I Satın D • l I 
Alma Komisyonu Ulnlar1 enızyo arı 

Gülhane hastaneıi için 4000 ki- ' Ş L E T M E S i 
lo ıüt 10-6-935 pazartesi günü Acenteleri: Karnköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
ıaat 15,30 da pazarlıkla alına . 1.1•-- Han telefon: 22740 !•-•I 
caktır. Tahmin bedeli 440 liradır. 
isteklilerin 66 lira ıon teminatiy- 1 rabzon Yolu 
le belli ıaatte Tophanede aatınal· CUMHURiYET vapur:.ı 9 
ma komiıyonuna ıelmeleri. (10) Haziran PAZAR günü saat 20 

(3191) de Rize'ye kadar. (3168) 

• ••• 
Tophane Merkez K. inzibat 

kıtasında çürüje ayrılan 1460 çift 
fotin 11 Haziran 935 ıalı gÜnü sa
at 14,30 da pazarlıkla satılacak· 

hr. Tahmin bedeli 293 liradır. İs· 
teklilerin 43 lira 80 kurut ıon te • 
mi'natlarile belli ıaatte Tophane • 
de ıatınalma komiıyonuna gelme· 
leri. (6) (3131) 

"' ... 

lskenderiye Yolu 
IZMlR vapuru l 1 Ha2ıran 

SALI günü saat 11 de lıkende· 
riyeye kadar. (3199) 

lstan bul 7 inci icra ıncmurlu -
ğundan: 

llllflRlllllll 

Bir borçtan dolayı mahcuz bu • 
lunan paraya çeVTilmesine karar 
verilen 1200 büyük 3072 küçük 
Türkiye haritası 14-6-935 ta • 
rihine gelen cuma günü saat 12 
den 13 e kadar Ankara caddesin
de Milli matbaa önünde ikinci a· 
çık arttırmaya çıkarılacağından 

taliplerin ıün ve saatte mahallin· 
de bulunacak memura müracaat • 
ları ilan olunur. (7602) Tophane fırınında mevcut köh· 
------------- ·neye ayrılan 25 kilo aiırlıiında 

ZA YI bir adet bakır ıemaverle 10 çift 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar verilen maıa 

ve sandalya, ayna ve saire l~ 

-935 tarih.ine gelen perıembe sa

at 10 dan 11 re kadar Go.latada 

Kemanke' mahllesinde Arım ıo -
kaiında 6/ 9 numaralı dükkanın Ö· 

nünde haz!r bulunacak memur ta• 
rafından satılacağı ilan olunur. 

.Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: "ISI AN BUL (Galata) 
'filrklyedekl Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Y ~ni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri ı 
SeU\nik . Atine . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~ııııııııııını~ı 111~~~~1 

No. 5098 ıicil ehliyetimi kay • kundura 40 çtft yemeni 11 l:lazi • 
bettim. Hük~ü olmadığını ilan e.- ran 935 ıalı ıünü saat lfl de pa • 
derim. (7609) zarlıkla Hhlacaktır. Tahmin be • 

Liman Şirketi mavnacılarından deli 725 kuruıtur. Arttırmaya ıe· 
Mehmet oğlu Mehmet leceklerin 110 kuru' son teminat· 

DIŞ DOKTORU lariie belli saatte Tophanede sa • 
Ubeyt Salt tınalma komiıyonuna gelmeleri. 

(5) (3132) 
Fatih Karaıümrük tramvay 

duralı, No. 4 

Netri:rat Müdüril: 
73.000 kilo süt 66.500 kilo yo· 

ğurt 13 Haziran 935 pereıembe 

' (7605) 

liradır. isteklilerin ıartnamesini 
ıörmek üzere her gün öğleden ev
vel ve eksiltmeye gireceklerin 
1455 liralık ilk teminat mektup 
veya makbuzlarile teklif mektup 
larını belli saatten bir snat evvel REFiK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
V AKIT Matbaaaı - latanbuJ 

günü ıaat 15,30 da kapalı zarfla Tophanede satınalmn ko:ni~yonu· 
alınacaktır. Tahmin bedeli 19400 na vermeleri. (2816) 



Yurttaş, Hava 
Kurumuna yazıl 

Florya plijlarında 
• 

Ftorya plajlarına moaern bir şekil ıJerme yolundaki çalıfma çok 

ilerlemiştir. Bir Temmuzdan itibaren tren tarileai yüzde yirmi ucuz. 

latılacaktır. Diğer taraftan Akay iıletmen ele deniz yolu Üe halkın 

gidip gelmeaini •ağlamlığa uygun bulduğunu bildirerek gelecek y:/ 
burada bir iskele yaptırmağı onaylamıştır. 

Buranın Varna plCijlanna rekabet edecek kadar güzelleıeçeği 

muhakkak sayılıyor. Floryada yapılmakta olan "Atatürk,, köşkü ya· 
pııı da epey ilerlemi§tir. Köıkün bir aya kadar tamamlanması umul· 

maktadır. 

Floryacla telef on oe elektrik teıiıatının yapılmasına bcqla.nmak 
üzeredir. 

Almanyada binicilik 

Hamburgda yapılan büyük 'binicilik müsabakalarına, ~lmanya· 
nrn her tarafından iıtirak edilmi§tir. Rıimde görülen, müsabakalara 

akın akın gelen Alman köylülerin den bir kıımının atla yarı§ alanına 
giriıiclir. 

Yurttaş, beş yüı 

uçağımız olmalı 
- ------- iiiP5SS<E-zrr' 

'llab'eı 1mparaioru lsviçreli kaJınlarla "iaat lie§ çayını içmeıini pek sever. Bu kadınlara, Haile Se
lase'nin, Habeıiıtanın en güzel erkeği olduğuna inandırmışlardır. Resmi basan Franstz gazeteıi lmpara· 
torun biraz Avrupalı, biraz Afrika/, bir nezaket ile bu lsviçreli bayanlara hoı görünmeğe çcılııtığıtı1 

yazıyor. 

Greta Garbo 
Isveç yolunda 

Greta Garbo geçen ıalı glinü 
Nevyorktan lsveçe giden bir va- Dovens bir günae uç Clünya re lioru kırmış ve 1:iu araaa sekiz met· 
purla yola çıkmııtır. Kendiıi bu H : 13 santimetre de atlıyarak bütün dünyaya parmak ııırtmı§tı. Reıif11' 
sefer erkek kılığında dolQ§ıyor ve de bu atlayışı görüyoTJunuz. 

~dLund~mı~cyo~ ı - ---------------------------
Greta Garba her 1.1akitki gibi 

kendisini görmek istiyenleri şa

şırtmı§, vapura, denizcilerin mer· ı 

diveninden girmiş ve gazetecile· 
rin gözünden kaçmağa muvaffak 
olmuştur. 

Greta Garba daha önceki yol. 
culuklarında siyah gözlük takmak 
ve yüzünü örten bir şapka giy
mekle herkesin aralftırıcı gözün
den kaçıyordu .. 

Greta Garba bu sefer de ka· 
la.balıktan kaçmak için Nevyork· 
tan bir istasyon önce trenden in
miş ve bir takıi ile doğrudan doğ
ruya vapura gitmiştir. 

Nevyorkta büyük bir kalabalık lspanyollar, boğa döğü§iindenduy'clukları zevki bir türlü giaer1' 

yıldızı bekliyordu.. mediler. Boğayı şişlemek yerine, üzerine ucu tııtkallı değnek ilittif' 
Kendisi vapura bindikten son- mek suretiyle yapılması gözetilen yenilik, tutmadı. Fransanın cerııtP 

ra: "Ben herkes gibi gezip dolaş· kısmında olduğu gibi, ispanyada da ahali şişle kan akıtılmaıını gof' 
mak, herkes gibi mağazalara gi- mek istiyor. lspanyollar, boğa clöğiişlcrinde yenilik olarak döğüJlefe 
derek alış veriş etmek istiyorum .. başlanmadan Arenada lspanyol güzelleri arabalara bindirip dolttf 
Kalabalık beni bırakm!yor,, de· tırmağı clüşündüler. lfte, bir filt güzel kadın, meydanda ahali öniit1' 
miştir. den geçiriliyor! 


