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Almanya._ taklit edilirse Küçük itilaf ve Balkan 
antlaşması ordularını seferber edecekler 

- -- Dostlar -arasında üstünlük davası Bay Titülesko 
Belgrada gidiyor Avrupanın ıiyaıal görünütü i

nanılmaz kertede karıtlı. Hiçbir 
devlet, doılu ile dütmnmnı tanıya· 
maz hale geldi. Franıa ile ltalya · 
nın karıılıklı durumlarına biraz 
dikkat ile bakmak bu gerçekliii 
anlamağa yeler. 

Geçenlerde Fransız Dıt Bakanı 
Laval il ltalyan Bat Bakanı Mus· 
solininin Romada yaptıkları ant -• 
laımadan ıonra bu iki devlet a • 
rasında sıkı bir dostluk batladı. 
Bunu biliyoruz. Bununla beraber 
yine bir yandan Fransa ile ltalya 
arasında Akdcnizde üstün olmak 
kıskançlığı her fırıatta ortaya çı • 
kıyor. 

Naaıl ki, ıekiz, on gün· önce 
Fransız Deniz Bakanı Pietri say· 
lavlar meclisine bir layiha vererek 
lıerbiri otuz beıer tonluk iki bü • 
yük zırhlı yapılmasını gerekli gÖs· 
terdi. Bunun ıebebi İtalyanın ay .. 
ni büyüklükte iki zırhlı yapme.ğa 
baılamıt olmasıdır. 

. ltalyanın bu iki gemiyi yapma· 
fa karar vermeıi Akdenizde Fran· 

sadan geri kalmamak, hiç olmaz· 
aa lmYYetçe onunla atbatı beraber 
lı\!JunınıiK uıı~ın~u--.a...i..~· 

yordu. Bunu ıörünce timdi Fran • 
sa harekete geçiyor. Onun dileti 
Akdenizdeki üıtün yerini ltalya · 
ya kaptırmamaktır. Franırzlar bu-

nu bir kere onur meıeleai ıayıyor. .., 
Sonra da (35,000) tonluk iki bü · 
yük zırhlı yapmazlarıa bügün el· 
lerinde olan deniz kuvvetlerinin 
değeri hiçe ineceğini ıöylüyorlar ! 

(35,000) tonluk iki büyük ve 
yeni ıavaı gemiıi yapmazlarsa nİ· 

ASIM U$ 

•• uç 

Bükreı, 23 (A.A.) - Reuler 
Ajansı muhabirinden: 

Bay Titülesko, bugün Bel -
grada hareket ediyor. Orada, 
Küçük itilaf ve Balkan andlaı
ma11 mümessilleriyle görü,te • 
cektir. 

Diplomaıi mahafiline göre, 
bu itilaf grupları, bir beyanna -
me neırederek, eski düıman 
memleketler, Almanyanın yeni
den teıis ettiği mecburi asker • 
liik hizmeti usulünü taklit ettik
leri takdirde, ordularını sefer -
ber edeceklerini bildirecekler -
dir. 
BAY TITOLESKO LONDRA -

YA DA GiDECEK 
Bükret, 23 (A.A.) - Yann 

Pariae hareket etmesi ihtimali 
olan Bay Titüleskonun Londra 
ya da gitmesi ihtimali vardır. 

AVUSTURYA MÜDAFAA 
V ASiT ASINI ARTIIRYOR 

Viyana, 23 (A.A.) - Kabi-
ne, Avuıturyanm Uluslararası 

politika vaziyetini tetkik ebnit 
ve Avusturyanm müdafaa vaaı
talannı arttmnağa, hukuk mü -
savatı itini müzakere yolu ile 
tahakkuk ettiımei; karar ver -
mittir. 

(Devamı 9 uncu aayılacla) 

ltalya ve s 1 
Paris görüşmelerinden sonra · Balkanlar ı 

d 1 t b• t bJ•.., } Italyanın Yugoslavyaya :: 

ev e_. ___ ı_r __ e __ ıg~_n___:__,:,_e-=-ş_retti er b y.:!~~0~~~':ind 1ı 
(Sonu!. ci sayı/anın s. CÜ aütununda) Bay Muso1ini diyor ki: Avrupadaki sulh arzumuzun ilactlaayıfacla5aya•••1tanumuacla 
--------------------------- aııııııı•ıım.~:m::=:::::::a::nm-=111 
iiç .renkli bir kedi bulmak . uğrunda esası ~ir~?~. mi~- ı Yunad elçisi şehrimizde 
sir~eci Ahmedin başından geçenler : yond sungu ukzedrı- M •• ıt • b•tl • • 

. -·~ - t ne ayanma ta ır u ecı za ı er ıçın 
Pariı, 23 

(A.A.) lngiıJiz, Fran- teşebbu•• ste bulunulmadı sız, ltalyan konfera1111 saat 17,10 
da bitmittir. Müzakerelerden son-
ra neıredilen telbliğte Bay Laval, 
Eden ~e Suviçin umumi vaziyet 
hakkında ~İ!tükleri, müzakere 
ııraıında :~1ıiliz bakanlarının Ber
lini ziyaretleri malumat edinme 
mahiyetinde olup görütmelerinin 
gayeıi 3/ 2 tarihli Londra tebliğin
de teırm edilen noktalara bağlı 
olacağı zikredilmit ve mezktlr 
Lon<lra tebliği hakkında ~ndra, 
Pariı ve Romanın noktai nazarla
rı ayni olduğu teyit olunmuttur. 

Bay Eden ve Suviç, hüklımet
lerinin tam tesanüdünü memnu • 
niyetle teabit ve müıahede eyle • 
mitlerdir. 

Pariı , ? 1 (A.A.) - Bay Suviç 
saat 20.ZıJ c.e Romaya hareket et. 
mittir. 

ÜÇLER GÖRÜŞMESi t 1 Ni
SANDA 

Pariı, 23 (A.A.) - Con Say -

(Y4zm.9~unca aayılammla). (:Sonu 9ıı cu sayı/anın 1. ci sütununda) . , 

Şehrimize gelen Veniulw %11bitlerden bir lrumı pansiyonlara yer
yerlqtiler. Resmimi.de bunlardan birkaçı 

Dün Yunaniıtanın Türkiye el • decektir. Seyahati hakkında gazo. 
çiıi Bay Sokelaropuloa Ankara • tecilere ıunları söylemi,tir: 
dan tehrimize gelmit, T okatliyan - " l lıi yılclır mezuniyet yapma. 
oteline inmiıtir. mııtım. Mewnen gidiyorum. Bir ay 

Yunan elçiıi Y..•rın Atimıya ıi · -: _(L\ttfen saY.Ife.Y.ı ~eviriniz), 



~2 - KURUN 

Yunan 
A 

ayan 
Birçok meb'uslar yeni 

intihabat istediler 

meclisi 
1Hukukta bir 

bid1se ! . 
Atina, 23 - Hükfunet fll'kuı- lunan bir vesikadan yunan Milli 

na ıtıenaup mebualar:dan lbir he· bankası umum müdürü Cudero -
yet Baıvekili ziyaret ederek ui sun asilere 200.000 drah~i ver:li· 
lerin şiddetle ce:ı:alandır1lmaannl ği anlll§ilmı§tır. 

Ders esnasında bir 
tabanca patladı, bir 
talebe garaiandı 

ayan meclisinin lağvini. bir an Atina, 23 - Fiella tor,pitoeu Gi· Dün üniversitenin hukuk fa -
evvel :Yeni intihabat yapılmasını, ritte ötede beriCle ıa.klanmakta o- !kültesi ikinci ıınıfmda garip ıa -
hükWnet daire.ı.:ermın \e oruunun :an asilerin deniz :.tariki~e !kaç - yıölabilecek 'bir hidiıe Olmuıtur .. 
Venizelist ·unsurlardan temizlen- malarma iDlanİ olmak i~in Girit f ~ed:baen so

5
nrad ikinci amlfta pro -

· · · t · ı· ı · k • • • 1 :eso_r Y ıd ık :S-ı· ı· dare :"Lu • mesını ıs emı§ ır. su arma ırtme ıçm emır a mq • ~ w 
Atina, 23 - Birçok ayan aza. tır. • : llruku' ders~i verirken bir tabanca 

ıı, eski Hariçiye nazırı v.e muba • Atina, 23 (AJA.) -Atina a- batla~ ve bir genç, yaralandığı
fazakar akrar fırkası reiai Bay janıı, kavalada, iihtililci kuman- ~ anlatan esler çlkarmıftır. Bu 
Mihalakopırlos vasıtasiyle, Baş - dan Bourilara ait ımuhabere .evra- .~ç beklenmez vaziyetten profe -
vekile müracaat ederek Yunan kının k-if e za.ptedil,.ı· .. · · h • sor Cle, ımıfta bulunan talebe de 

-:ı ıglgını a lb" h r l"' ı ' 
kanunu ~sasisinin tadili için hü • her :vermektedir.. ır ay 1 ıte 8.§ anmıJlar, sınıf bü-
k\ime~e alınacak tedbirler.in a • Bu muhibm:e evrakı .. htili.lin ·yük bir heyecan geçirm.ittir. Der
yan ve ..ınebusan meclisleri tara • ikinci \kanun ha§'langıc~a, .,.ani hal ~~~n ta.1ıkkiata B_öre lıuıku -
fmd~n yapılacak müşterek J>;, örfi kanunun ilanmaa.n çdt evn1 kun ıkincı mu.f talebeımaen Er· 
t.oplantıda ııtasdik edilme.ini iste· hazırlanmlJ .olduğunu iapatetmek- z~lu Sırrı, ~aul ~lduğu ıhenüz 
~işlerdir. tedir. an&! mıyan hır 'lebeple tabanca-

Bay Çaldariı bu tek!ife {9'erdi- Venueloı'mı, !bu.lka.mmaan do- mı kan.ıtırmıı ve ,le.banca bu ea-

Gelecek sene ilkmektep kitapları 
öztür k çel eşti ril ece k 

Ankara, 23 (Kurun) - Önü -
müzôeki ders senesi içinde ilk ve 
orta mektep ıkita.plarnlın Türkçe ,.. 
IJe§tirilmesi hakkmda Kültm Ba -
.ka.nhğmda salahiyettar bir zat de-
di ki: . 

- Bu it Dil encümen?nin me -
eaisine bağlıdır. Eğer encümen 
bilhasea ıslah komisyonu çalıtma
lanını ders senesinden evvel biti "' 
rirıe Kültür Bakanlığı derhal 
mektep kitaplarını öz Türkçeleı • 
tirecektir. 

Öğrendiğime göre ıslah komis 
yonunun· önümüzdeki ders sene 
sinden evvel bütün ıatılahları tes 
bit etmesi mümkün görülmemek 
tedir. Bu itibarla bilhassa ort 
mektep kitaplarının önümüzdeki 
ders senesinde cleğiş.tirHmesi uza 
bir iht:maldir. Bununla beraber 
aJakadarlar hiç olmazsa gelecek 
ders aeneıtinden evvel ilk melctep 
kitaplarının · öz türkçele,tirilme • 
sinin kabil olabileceğini temin et• 
mektedir. 

Nisan başından itibaren makarna ve 
bisküviler· pak~tle satılacak 

Ankara, 23 (Kurun) - Bir 
Niaandan itibaren ıehriye ve his • 

küviler.in paketle ıablmaıı mecbu
riydti tatbik mevkime geçecekti?'. 
Maliye bu hususta bir tamim yap
lnJ!, -evvelce vergili verilip elle -
ırinde açr'k ve kapalı o1arak ma • 
karna bulunduran1arm N!san bire 
baar .bunları satmalarını, aksi 

takdirde ellerinde mevcut mal • 
ların cins ve miktarını bir beyan• 
name ile mal fubelerine bildh-me
leri ve üç Nisana kadar da bunla· 

rı paketliyerek paketler.in a.Çla • 
cak yerlerini maliyeye mühürlet· 
tirmeleri lazım geldiğini bildir • 
miştir. 

ii ce~apta, hükumetin bir an ev- layı;, cumhuriyeti lkur.tarmak • ti· ınaBa Jkazaen ateı almııtır. Çıkan 
lk.ur!un ön ııra.aa oturan cahit i1-

~el memleketi parlıranter hayata 1 yerek, ihtiia1in Batma ı~tiğini mindelci bir talebenin baklmna izcilerin kıyafeti ·degw İştiriliyor 
ıade ebnek hususuııdaki azmim beyan ..eyle:Hği maiiimClur. HükU-
bildirmi! ve hükUmet alacağı ted-1

1 
met, devlet ve milleti ıiatik'ba'.lde n.stlamı§tır. Cahıt Mülkiye mek • Ari.kara, 23 (K'1U'Un) - Kültür 

tehi taleheaindendir ve ibu de~ birleri doğrudan doğruya millete her türlü muhtemel lhar:ekete kar- • •• Sakaıllı.iı y.eni bir izci layafet ta-
Bakanlrkta te§kil edilen bir ko

misyon spor işlerini de gözden ğe· 
çinnekte, eski ve yen! talimatna .. 
meleri tetkik etmektedir. 

ta~dik ettirmek "stediği cih::tle, ,ı himay.e etmek için, :vaiiyeti taa• dinlemek için ıaelmittir. · imalnamesi hazırlamaktadır. Bu-
Cniveraiteae ıder'bal ;rJk teaavi-

bu teklifi kabul edemiyeceğini i .. fiye etmektedir. ma aöre bütün izciler ayni ıekilde 
lave tm" ti .sippılan caliit Cerrabpap. bu·· e11...iae ıny-ekleraır· • 

e ıp r. Atina, 23 (A.A., - Atina a • tanetine gönaerilerelk ltetlaVi at- 0 
... _. 

Atina, · 23 - Yunan Dahiliye janamdau: Eeaat hareketi bak· :tma a1ımn?§br. Y.ara hafiftir. O_ Yeni eJJ,iseler çokıaade olacak, 

Bunlar bittikten sonra yeni 
spor taTımatnamesi kati ıeklini a· 
lacaktır. Bakanlığı, ecnebilerin son jsyan kmda tahkikatta "bulunmaya me- ıJUVCraite idareıi, profeaörlerinaen ılayaf et kanUnU ımucihin<:e teacil 

h5.di\esin~e ,oynadıkları .ı-ollerj mur m..lcaa1ar Seli.u~ wqJr.a• 4 a. ıa.. ~-.-...-....... ;ı <edilecektir._·_~---
hakkrnda .tahkikat y.apma&ml za· hazırlıklarını aJdnüalan veama • JIODCJ.ererek yara I ie eyj mua • 
bıtaya e~retmiştir. lan ihtiva ıeden ôoıyalan müsa • yene ettirmiıtir. Profesör yaranm 

lsyan ı'.eial.erinden miralay dere etmi§1erıdir .. Bu ~eıik&'Iar bu- ço'k lıafif oldu~u ~e bir kaç gün 
8ar3arasm eY-rakı arasında bu - gün tamamile neıreailecektir. iç.in.:Ie iiyi,1~eceji.İıi 'Onıveraiteye 
·········>····································~······················ .. ••••••• .. ••••••• .. •• karlar kalacağım. Memlek~timi.z: • pur diin Haliçten de çıkanlar&k bildirmiştir. 
deı · son faGtfıse!er .dolayıs'le T i.irk j büsbütün serbest bırakılmıştır. Den esnum.aa ta'bancanm ne 
hükumeti_, 1 iirft. ulusu, Türk mat - Son alıkc;na.n Posidon isimli va- suretle patladığı ciheti zabıta ta • 
buattnın gösterdiği büyük dostluk-~ pur da serbest bll'akılmışlır. Ve • rafın~lan tahldk edilmektedir. 

tan fok mütehasşiı oldum .•• ,, nizelosun oğluna ait olan l'apllT D · · 
Y~nan ei_çisi Bay Sa'kelaropu1os yeni tayfayJa gitmektedir. OStlar 3f 3S1Dda 

bundan sonra ayrı ayrı memleket-\ Eslci tayfadan bir kısmı ayni n· . u·· Sf U•• n' lu•• k da Va Si 
eı-e ş;ığ!nan Veı:ıi;z:eJi~ ~abıtler me purla Yunanistana gitmişierdir. 

ael~.slıle dokunarak: "Bunla.rm Yunan istiklalinin yıl dönümü ...- (Başmakalden devam) 
hakkında h;ç bir teşebbüste bulu - .çin Fransız bahriyesinin değeri 

l Y mıan .istiklalinin yıldönümü 
nu madığmı,, söylemiş ve Yuna· hiçe inmiş clsun? 
nistanda faşizm rejimi tes1$İ bak · dolayısile ayın yirmibeşinde öğle - Birdenbire bunu 'kavramak ko· 
k d k h 

den sonra Yunan konsoJosluğun • 
m• a i aberlerin doğru olmadı- lay değildir. Fransız ve ltalyan 

.. da konsolos Bay Kap.salis :ve refi · • 
ğmı ~nıa:.arak sözlerini ıöyle bi - deniz bilginlerinin sözlerine bakı-
tirini~tir: kası taı·afmdan bir kabul reami ya lttsa bugünkü tayyareciliğin iler • 

" pılacaktır. . - Yunanistand'a Cümhuriyet lemesi karşısında büyük sava, ge-
,.. .. · -'d • Elen dostlarımızın bayramı kut~j rermı ,., uı e:lil.diği sibi tehliked1e mileTini J.Corumak çok Z«dur. Bu 

değ ·ı fi(,.. 8aıka 6ir vaiiyel yok .. lu olsun. ancak gemiler üzerine bomba.rdı· 
A · l d ı lsveçin Kavala Kons?loaı tur. soyzş yo un adır. normal va· man tayyarelerine karfl büyük 

-~ lsveçin Kavala konsolosu Bay ,f °JJ.et ye.m.ıen lıimilr71U§tur.n • müdafaa silahlan yer1eştirmekle 
'lY' • T Hokanıon Viyan dan --'-rim=ze 
ı cruım.sta.nm tlrkiye e1çisinin ~ ola'bilirnıiş. Halbuki bu mudafaa 

d . ·ı. • ~ d gelm= ve To1~a liyana ;nmiafl'. "'.Ua u~yan ç.uma an ön ::.e Ati- :s silahlarını yer~eştirebilmek için 
Bay Hok"'"!On. Y an isyanı es . n:ıı:. .,:tn:ıesi mev.zı.tu b .. h cluyor - zirhhnın en az (35,000) fon olma-

ı na"ıl'! Kava!ada bıdunmadıih: -du. zyan çıl;tıfrtan &.oma Anka • sı tazım gelirmiı. Şayet gemi 
nı ve bHhas~ isyan dn1avısj!e v;. 

r:ada hı:ma ı uy3un görü~rrıü§tü... (30 000) tonluk olursa o türlü mü· 
.. ~-'- V l yanadan oraya gitmediğini aöyli . 
Şef :m:Z;ı<Y.İ en :zc ist Zobit!er dafaa silahlarmı yer1eıtirmek ça· 
Hudcdumuza ısığınarak b\anbula yor. reıi bulunamazmIJ. 

lsvec konıto~osu bt•radan 17.~-;re 
g~lm~ cb.n Yunan zabitl~rile ko· 1~e Fransız denizcileri bu ıe -
nu~tuklarnrı-•zıı: dün yazm~tık g~d:!M:ek ıve 1"""CÇ ~e;;si için tütün bebi ileriye sürerek: ''Ya ltalya 
Mülteci Yunan Zahidcr:i dün bazı pıyaaaımı yokbyacaktır. gibi' bizde her biri otuz he§er bin 

BULGAR SEFiRi ANKARADA POSTACILJ\RIN DAVASI GO. 

Ankara, 23 (Kurun} - Bulga- ROLDÜ 
riatanm yeni Ankaı-a Orta ıelçilİ ·· Ankara, 23 (Kurun) - Posta 
Bay Pavlof bu aabalı ıtehrimae · sabık miid\irii Bi.y Fahri ve 
zelmit, ıdurakta protdu>l fdlerin· arkadaşlarının muhakemelerine 
den Bay Şefkati tarafından kar§I• bugün saat 14 de aevam edildi. 
lamnııtrr. 1 b ld ·· d ·ı · · b stan u an gon erı en ıstına e 
ALMANLARLA KREDi AÇIL· okundu. Müddeiumuminin iddia • 

MASI HABERİ ESASSIZ 

Ankara_ 23 {A.A.) - 22 tarih
li Akşam gazetesinin 21 tarihiyle 

name$İnİ okuması için muhakeme 

bir nisana kaldı. 

Ankara hususi muhabir:nden al - BULGARIST ANDAN MU -
dığmı bildirerek dercettiği ~I • H:AC!RL"ERIN GETiRECEKLERi 
manlarla kredi karşılıklı ve Al • MALLAR 
manyaya kiedi iJe 3 milyon lira • • 
lık mal vermek için ik1 hükiimet Ankara, 23 (Kurun) - Bulga • 
arasında anlaşıldıiı yc:>lundaki · ristaula ~apılacak muhacir mü • 

haber esassızdır. badelesinde gelecek muhacirlerin 
Ali.kalı tüccarmımn bu yanht fazla mallan için verilecek dö .. 

haber yüzünifen herhangi bir za • viilerin frank olarak tediyeıi ve 
rara duçar olmaması İçin tekzibe tarafımızdan da ,ayni muame)enio 
Anadolu Ajansı mezundur. 

tatbiki haltlanda iki memleket a .. 
iSPANYA iLE TiCARETiMiZ 

Anb.ra, 23 (Kurun) - lıpan
ya ile aramızdaki ticaret mu'kaTe
lesi1e timaiye kadar tamamen ta
kua tabi tutulan, memleketimize 
yapılacak ithaUt kıymetinin bun
dan sonra yüzde eTiiden fazlan • 
nm dö.iz. ile tesviyesi kararlat -
brılmıttır. 

BAY ABiDiN EGE ZiRAAT U
MUM MODURO ~LDU 

rasmda buausi bir aıılatma yapıl
maktadır. Faka\ bu an1af1DanJl1 

diier itbli.tla ihraca\ dövizlerine 
tümulü olmıyacaktır. 

Hediyeler 

p:ın~·yonlara da.ğdmışlardu. Yal· ,tl ___ z:P!lla ________ .. ,..., tonluk iki büyük zITblı yaphraca~ 

ğız, yahut bütün Akdt:nizdeki Ankara, 23 (HlMUSi) - &y 
filohrnn1zı bir savaş sırasında iş Tevftk Tarman'm Seyhan aayla't'lı 
eöremez bale gelmi, göreceğh:.,, ğma aeçilmeıi üzer·ne ~çılan Zi • 
diyorlar. raat Vekaleti Ziraat Umum mü· 

m?. G~nera1 Anannastnpı.ı'oı, mi • 
r.a~~y Vlasos, m;·•azım D~1a~a • 
mati1ro henüz Emperyal otelind~ 
otrrmaktadırlar. 

Vo'evhol 

Miic:abakahnım1z1n 

ikinc~ kısmı bugün 
başlıyor 

Bu sözler şu gerçekliği bir dah3 dürlüğüne yüksek izraat emtitü -
ortaya koyuyor ki, yarınki savaş 4 leri idari mütaviri Bay Abidin E
larda deniz kuvv~tlerinden ziyade ge tayin ed:lmiıtir. 

Balomuzda ·verilen 
bilmeceyi doğru 

halledenler 
KURUN Balosunda dafttılan 

matbu bilmeceyi haJledenlere ait 
tasnif dün bitmiş ve gazetemwıı 
altı aylık abonesini Devlet Matba· 
ası memurlarından Bay. Fahrettin, 
üç aylık abonesini Taksimde Nur 
A'parttmanında Uç numaralı daire
de Bay Taş, bir aylık abonesini de 
Şehıadebapnda 25 numarada terd 
Bay Bedri kazanntışlardır. 

Dün Yunan :r.ab:tl~rinden bet 
tanesi ellerind~ki Yunan para • 
hırını Türk parasına çevirmişler 
to!'>+.an 21,500 drahmi bozdurmuş
lardd'. 
Venizc•.,~n o;;'··n" ,.,,:, VapuT 

: Ser6est Bırakıldı. 
Venizelôsun· o ... tuna ait olan va· 

Altıncı aayıfamızda karıılata -. 
cak takımlar hakkında• yazımız 

vardır. 

i§ görecek olan tayyareterdir. O ·""'d{;;i1Ri;:''J;;;J-'{-'~"'"ij•·~ij ..... "-'ii""I';"'"' k..,o_ru_w __ 

kadar ki, deniz kuvvetlerini işe mak zaruretinde olan her ulus , 
yarar bir lıaJde .tutabilmek iÇln de bunu hiçbiı vakit gözünden uzak 
yine ta.Y.Yare kuvvetinin yardımı · tutınaunalıdır. 

... _______ __ .... _____ ! .. 
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Cahillikten bahse
denler haydi 

imtihana! 
Onümdeki li.e olgunluk ve aı • 

Almanlarla 
ticaretimiz 

Kırmızı kar 
Bay Fatin kır mızı karın 

sebebini anlatıyor 
7tıl imtihanlarının aorgu!anndan Kredi haberi piyasayı 
l>ir ka~ tanui vaT. Ben onlan o - sevindirdi ı 
4'ıyorum, biraz ilerimde bir kala- Almanya bundan bir müddet 
l>alık var. Banlann arcuında genç evvel Türkiyeye müracaat ederek, 
OcrT, ihtiyar var, orta ytqlı VaT. Hu bir kısım ihraç qyamıf üzerinde 
lı, hızlı konuıtııklcmndan tunları üç milyon liralık kredi açmamızı 
~ıyoram:. iıtemifti. Bu teklifin hükUmeti -

Ajans haberi olarak Karata 
Turmızı kar yağdığını yazmııtdc. 
Bu haberi muhtelif ıekillerde tef
sir edenler olduğu için, dün kır • 

- Mekteplerima akisi gibi a· mizce kabul edildiği haberi, dün 
dam yeti§tirmiyor. Cahil pek çok... lstanbul piyaıumda bir hayli ıe· 

Bir bu konutanlmın mratına vinç uyandırmıttır. Anak, bu 
l>cıktım, bir de önümdeki sorgula- kredinin tekli bugünlerde belli o
ra... lacak ve piyasadaki tesiri bundan 
Eğer önümdeki .orgaları boyu· 

lQ lal edenlere oeraeydim bana aor
hlaTın karıdığını oermek §Öyle 
dunun, yüzlerinden aökebilecek • 
leri §Üpheli idi. 

Memleket mektepleri lıa/Jan • 
da rıluorta konuıan bu atlamlar, 
6a .alahiyeti kimden, nereden al· 
1ttı§lartlu. 

Biriai ~Mı tla nalbantlık ıöyle
dir Jae Jerhal bir bQfkaaı: 
"- Azizim ba bir ihtUa• ifidir 

d~e aöze karqır. 
Y akalığtmz: kirlenmif tlaenh: 
''- Ba bir meslek maeleaidü. 

kolacım qinin ehlidir. Sa otµltm 
Qnlamauını.z diye aömnüzü 1ıe • 
ıer. 

Fak.at bir terbiye İfİ, bir mek • 
lep daoası ortaya ~ıktı mı herku, 
lıer ihti.aa aahibi, oeya her ihtiMu 
IQh;bi olmıyan kaTftnızdaJır. 

Her cahil yurtlQfl ba itte yiiz 
kez (Con Dov.y)Jir. 

B'" l.n w1u,.,ntln bu maeleleri 
lıCılledecek reçetayı verecek defi· 
lim. Anlatmak iatediiim iki ıey 
Ocır: 

l - Niçin boyana mektep me • 
~elerintlen balıaolunayor ?. 

il - Niçin bizim mekteplerin 
ecıJıil yeti§lirdiği bir takım atlam • 
lcınn elinde ailah gibi kullandı • 
)or? 

••• 
Memlekette okumak, daha çok 

okumak, daha çok öğrenmek, ile -
r-i bir kültür aahibi olmak iatiyo • 
>uz. Bunun için gündelik iflerimiz 
Qrcuında arhk maarif mueleleri 
ıle · vardır. Orta kurun Joğmatik
liği yerine kafalarda qıklı bir fiip 
ltecüik var. Aydınlığa, yanna bu 
~matla konaıuyoraz. Bu haoa, bu 
'uh bu sebeplerden aktııalite ha -
lini alıyor. 

Fakat öl~ümiiz, bize inanmıyan 
lcır, bizi daha ileriye gitmekten 
Qfıkoymak iatiyenlerin de ifine 
teliyor. Bu umudu, ba halis ana· 
lcıyı§l kötü bir politika oyunu yap
'>ıQk ütiyorlar. Bakınız naaıl? 

sonra kendini belli edecektir. Kre
diye karııhk Almanyaya gönderi· 
lecek mallann bedeli Almanya -
nm, Merkez Bankamızdaki bloke 
paralan ile ödenecektir. 

Diğer taraftan ihracat tacirleri· 
mizce bu mallar bedelinin hükô • 
metimiz tarafından tekeffül edi -

ieceği umulmaktadır. 

Bay Ali Haydar 
Ankaraya gitti 

Bqbakanhk umum muamelat 
müdürlüğüne tayin edilen latan• 
bul kültür itleri. çevirg.eni Bay Ali 
Haydar dün akpmki trenle An • 
karaya aitmittir. 

Kendisini iıtaayonda müfettİf• 
ler, baş hocalar ve dostları uğur• 

Jamıılardır. 

Bay Ali Haydarm ıehrimizden 
ayrılması münasebetiyle evvelki 
alqam müfettiıler tarafından T o

katliyanda, dün de bat hocalar ta· 
CındanJatasyon gannda bir çay 

ziyafeti verilmiıtir. 

latanbul Kültür müdürlüğüne 
kim:n tayin edileceği henüz belli 
değildir. Şimdilik kültür itlerine 
vekaleten kültür çevrgeni muavi• 
ni Bay Şevket Sür~yya bakmakta• 
dır. 

Vali bugün gitmiyor 
Vali ve belediye reisi Bay Mohit -

tin üstündağın bugün Ankaraya gi
deceği yazılmıştı. Bay Muhittin bu • 
gün Ankaraya gitmiyecektir. 

Dört ermeni hakkında 
takibat yapılacak 

Lüsi, Eftik, Sofik isimlerinde üç 
kadınla Keorg isminde hir erkek. 
Türklüğe kar§I yakTŞtk almıyacak 

söz söyledikleri kaydiylc polisçe ya
kalanmışlar, adliyeye gönderilmi~ -
lerdir. 

Dıirrlü dt! serbest bırakılmışlardır. 
Takibat yapılması için, alakah ma -
kamdan müsaade alınacaktır. 

.. . 

mızı karın hakiki mahiyeti hak • 
kında Rasathane müdürü Bay Fa• 
tinin malumatına müracaat ettik. 
Bay Fatin bize şunları söyledi: 

- "Bu, §İmdiye kadar lstan • 

bulda görülmüt ıey değHdir. Kır
mızı kar yağma11mn muhtelif se· 

liepleri vardır. Yağan karların 

tahlilinden sonra anlaıılan şudur: 
Bu kırmızılık, sahillerde bulunan 
bir takım kırmızı yosunlann toz 
haline gelerek rüzgarla havaya 
karışmaaı, kan, kendi rengine ho· 
yamuıdır. 

Kırmızılığın, sürü halinde ha• 
vaya yükselen bir nevi sinekler • 
den de vukubulduğu görülmüt • 
tür. Bu sinekler, birdenbire değİ• 
§en rüzgarı takip ederek karlara 
karıtrrlar. 

Bazan kırmızı yağmurun yağ -
dığı da görülmüttür. Bu da, gös -
teriyor ki, hava.ya yül<selen mad • 
delerin karıtmaaı, yağmuru, kan 
lkendi rengine boyamaktadır. 

Bu gibi maddeler, ekseriya bir
denbire havalann deiittiği yer • 
lerde görülür. Karata on on bet 
yıl önce fevkalade aıcaklıklar ol • 
muftu. Bu sıcaklık sonradan b!r • 
denbir.e durmuştur.,, 

AVRUPA MALOMAT iSTiYOR 

Karata kırmızı kar yağııı Av• 
rupa matbuatını yakından alaka• 
landırmıt ve gazeteler buradaki 
muhabirlerinden bu hadise hak • 
kında tafsilat istemişlerdir. 

Hocalarına maaş vermiyen 
ekalliyet okulları 

Şehr'mizde bulunan bazı ekal• 
liyet okulları, hocalara bütçe dar
lığı dolayısiyle iki aydanberi ma• 
&f verememektedir. 

Bu hocalar kültür müdürlüğü • 
ne müracaat ederek t'ikayet et • 
mektedirler. 

Kültür müdürlüğü gönderdiği 
müfetti§lerle bu okullarm mali 
vaziyetini yakından tetkik etmek· 
tedir. 

Bütçeleri dar olan ekalliyet o
kullanna kültür müdürlüğü tara • 
fmdan yardımda bulunulacaktır. 

1 - KURUN 24 MART 193;, -

"Akitanya ,, 
şehrimizde 

Bu hafta seyyah haftası 
sayılabilir 

Dün öğleden sonra saat 14 de 
dünyanın en büyük vapurlarından 
biri olan Akitanya ile şehrimize 
500 Amerikalı seyyah gelmittir. 

Bu seyyahlar, Amerikanın en 
pahalı seyahat tertip eden bir 
kumpanyur tarafmdan getiril -
mektedir. Gelen seyyahların bir 
çoğu Amerikanın tanınmış zen • 
ginlerindendir. 

Akitanya seyyahları, dün öjle· 
den sonra Şirket vapurile boğaz • 
da bir gezinti yapmıılardır. Bugün 
öğleye kadar şehri gezecekler ve 
ıaat on üçte vapur kalkacaktır. 

Bundan batka aym 25 tine de Li
titya iıimli vapur 250 kadar lngi. 
liz seyyahı ile gelmektedir. 

Litit>:a'nın getirdiği seyyahlar 
da, lngilterenin en tahsilli iman. 
larmı bir araya toplıyan bir kilJ. 
tür kJübü tarafından idare edil • 
mektedir. 

Bu klübe aza olmadan bu ~ 
yahate ittirak mümkün değildir. 
Lititya ile gelecekler anumda 
lordlar bulunduğu gibi, ıeyyahlar
dan bir k11mr da Okaford ve 
Gembriç Üniveniteleri prof~r. 
}eri, rektörleri ve konferansçılan• 
dır. 

Lititya ıetirimizde bir buçuk 
gün ka1acaktır. 

Aynı 28 inde Milkovi iaminde 
bir Alınan vapuru Amerikan, Al· 
man karıtık olarak 300 kadar H7-
yah get~recektir. 

Diğer taraf tan, bu hafta İçeri• 
sinde küçük kafileler halinde ve 
muhtelif yollarla şehrimize gelecek 
seyyahlar çoktur. 

Önümüzdeki yedi gün içinde 
lıtanbul tehrinde bin bet yüze ya· 
kın lngiliz, Amerikalı seyyah bu
lunacağı kestiriliyor. 

Kalaysız kaplar 
Bazı &§Çı dükkinlannda kalay

ıız kaplula yemek verildiği ve bu 
yüzden zehirlenmeler olduğu an

latılmıttır. Belediye, atçı dükki.n
larının ıık, aık tefti, edilmesini 
ıubelere birdir:miştir. 

Leh konsolosluğunda 
Mareşal Pilıudski'nin iıim gü. 

nü olması dolayııile evvelki gün 
Lehistan konsoloıluğunda mera • 
ıim yapılmıttır. 

r<;ezintiler 

"F rufru,, nun Rum
cası da varmış! 
Bundan aylarca önce, Ankara· 

dan gelen bir telgraf, yerli ve ya· 
bancı birtc:kım mecmuaların .a · 
tılı§ını yaıak etmi§ti. Soydığı aJ. 
lar araıında öyle uyganaıızlaruu 
görmü§ tüm ki, bu yerinde ya.ıağı 
alkıılamcılıtan kendimi alamamq· 
hm. Sanjen, F ralru, Rejiman, bel
kemiğinden yukarı çıkmalarına 

imkan olmıyan paçavralardan lxq. 
ka §eyler değildir. Türk aınırlcm • 
nın bunda kapanqı, baktığı yeri 
görenlerin kararı idi. 

BcıJka ülkelerde çıkan ve çıkıf· 
larına göz yumulan bu açık s~k 
- aözüm ona - gazeteler, bafc • 

bot değillerdir. Onların satıldık.la
n, dağıldı/dem yerler zevk aemt • 
lerinJen, canlı et pa.zarlarıntltm i· 
leriye geçemez. Çok sağlam bir 
yoklaYlf, aık bir elek, temiz çeo. 
relere gİrmaine aet çeker. Bu u · 
farda çal(fanların ağır ba§IJığc, o 
kadar au götürmez bir gerçektir 
ki, kaçakçılığa kalkııanlar da gö ~ 
riilmez. Bu tıfılmaz ıiperlerin ar • 
lıaaında çocuk babaları gocun • 
madan, aile yaorulan o pisliğe .a. 
rlinmeden ytıfarlar. 

Yurdumuzu bu kirli ıeylerden 
lionı.mak için verilen karar, yal • 
ruz kitap ve gazetelerde lıalmamq 
plôA ve ainemaları da lmfatmq .. 
tır. Fakat dünyada hiç bir tedbir, 
ilk yapıldığı gün ekailui: doğma:. 
Nitekim Avrupa mecmuaları ma. 
nap taranırken, Atinada çıkanlar 
unutulmaf. Unatalmııt diyorum; 
~lrii bana aöylediklerine göre l•· 
tanbala g~en Yanan mecmaalan 
• • _.J 117• • • L- "Salo--L! ıçınae an .. omoa,, , 1141#Rn ' 

flFrulra,, 7 "Karlaariya,, adını ta• 
ııyanlar, gerek ~indeki raimler, 
gerek o raimleri çerçeveliyen ya· 
war bakımından (Sanjen) biçi .. 

minde ıeylermİf. Atina gazete ve 
mecmualannın latanbaldaki m• 
tümü az değil. Hem ne yazık ki alı .. 
edan araaındaki en büyiik kala· 
balık mektep çocuklandır. Halta 
baflarında anlan getirten dükkan· 
lara ÜfÜ§Üyorlar ve ba iç kundak • 
lannı genç göğüılerinin iiıtüntltt 
ttqıyorlaT. Evlere bu kanaldan si· 
ren 0 kirli )·apraklar artık en yıkı
cı, en çürütücü benlığini balmııı 
oluyor. 

Kendim Rumca okuyamadığım 
için bu aöylenen ıeylerin ne kadar 
doğra olduğuna bilmiyorum. Bel· 
iri bana sızlananlar kuru ottan 
nem kapan takımdan kim•elerdir. 
Fcılıat ne Je olıa bir kere gö:leri 
bu yana çea>irmek yanlıı aayılma:. 
Umuyorum ki, ba itlerle tlğr'lfan· 
lar, yakın bir günde Atina poata • 
larını da daha ince bir elekten ıe-
çirirler. 

s. Gezginci 
Bugünkü mekteplerimiz:i beğen 

"niyenler, c;.nların cahil yetıtirdi • 

tini ileri sürenler: -"jij;km .. =-•y;~;;·~ 
A) Bugünkü maarif •eviyuile 

clii.nkünii mükayue edemiyenler, etrafında bir istek 
B) Bugünkü maarif aiyaıetin • Yunan· ıtan ticaret munasebet· 

elen her nedenıe memnun olmı • !erinde Bulunan tacirlerimiz, ara· 
~qnlardır. larında bir toplantı yapmıtlaT ve 

Birinciler cehillerinin, züppe • Ökonomi Bakanlığına biT istida 
1iklerinin, btıfkalarının makaatlı vermitlerdir. 
clfi§üncelerini kendi fikirleri gibi Son yapılan Türk - Yunan fca· 
~öıtermenin kurbanıdırlar. ret anlatması mucibince Türk -

I kincilere gelince, bunlann bir Yunan mallarının üç ayda taku 
ltı.mı laik maarile ta Tanzimat. yapılması lazım geliyordu. Tacir-

~beri inanmamıf olanlardır. Ha ilkbahar o kadar güzel bqladı ki, iki gündür halk kırları, parkları caddeleri dolduruyor. Nev • ler, bu müddetin altı aya çıkanl • 
~onlar mekteplere Tan~mattan ruzun ilk günü Cumaya rastlamıt ve bu tatil günü hemen lsta.ııbulun bütün mesire yerleri gezintiye ÇJ • masını istemektedirler. 
•11ceki gözle bakmaktatlırlar. kanlarla dolup tatmıttı. Yukardak i resimlerden biri güzel havadan, güneıten istifadeye, çıkanları gÖs· Müddet aitt aya çricanldıta 

MeJraenin ah ve ligani fimdi teriyor. Diğer resimde gördüğünüz bisikletliyi her halde çabucak tanımıt olmalısınız. Seçemiyenler var- takdirde arada rastlanan ban 
( Sadri Ertem sa adını verelim: Şehir tiyatrosu ıanatkarlarından Hazım. Tiyatro bahçesinde tur yapıyor.. güçlüklerin kalkacajı umulmak• 
~u..&. cil acımfanm 1. el Bfitunuttdll) ------------~~-----~~~-~-~--------------~-'-------~----~-----



4 - KURUN 2.t MART 19.15 

Cahillikten bahse· 
denler haydi 

imtihana! d h k N k• t 
<B"' ıaral• 3 üncü ıayilııda) Mahkeme salonun a ıç ıran er ıs. 

kendine böyle bir inkifal ıahüi 1 
bulabiliyor. • Sı.hhat· ı·şlerı· Kunduracı dükka- Sokakta bir çocuk Sanların bır kum' da yabancı 

yur!larda, .yab~cı .. mekteple;~e Hastaneleıceki yatak nında olan hadise Ekrem Atak'ı atan derhal 'ahsü v terbıye gormuı, la.Raf ilım k 1 d ! 
alacak, memlekete fikir ıetirecek safısı çoğa]hhyor "Kardeşim, çocuklukla ya 8 an 1 
Y•rde A·•rupa kültürünün, tebaa • b 1 d" · h b" Taksimde Faik sokağında dün )ir-~ "' lıtanbul e e ıyeıı 935 bütçeıin- l B · · şey 
[ık ., • .;k,.•tnl getirmlf• olan mÜ.. a mJŞ. eDJm iÇ lf • mi günlük bir !:OCUk bulunmuştur . ., ... ~ - de ııhhat itleri için bir sene ev • ! 
temleke münevverleritlir. Bunlar velkine nazaran daha fazla tahsi· den haberim yoktu ,, Çocuğun göğsU üzerindeki kAğıtta 
m'.lli maarife, yurt irlanına inan • k b. k adının Ekrem Atak olduğu yazılıdır. 

sat koymuıtur. 934 bütçesinde Nerkiı, oldukça küçü ır 1%• Hemen Bakım evine götüri\lmü§, dl· 
mazlar, inanmak iflerine gelme:. 11hhat itleri için ayrılan para 804 dır. Güzel ve ıev:mlidir. Ayi za • ğer taraftan polisçe bunu kaldmm 

Bunun için laik TüTkiye maari- bin lira iken bu ıeneki tahıisat manda maıum duruılu, mahcup.. üstüne adanın kim olduğu nraştml· 
li bu mü•temleke münevverleri ta· 61000 lira fazlasile 866000 lira • Sade, temiz ~e tık giyinmi, .. Sır· mıştır. 
ralından boyana tekmelenmekte • drr. Fazla paranın yirmiter binli- tmda gri gabardinclen, kemerli, Çokgeçmeden İbrahim isminde bi· 
Jir. raıı Haseki ve Cerrahpafa hasta• uzun etekli bir manto var. Ayak- ri yakaalnmış, ~ocuğu oraya bunun 

ileriye, '-'enive, güzele. uluaal ne1erine, bq bin liraıı Beyoğlu Jarında ıpor biçimi. alçak ökçeli attığı neticesine varılmış ve bu iz Ü • 
" " bh fi zerinden yürünerek, Ekrem Atakm ku··ııu··re, d~nya mikyanntl:ı bilgi • hutaneıine ayrılmıttır. Sı at iskarpinler ... boynunda e atun ve 
" Kezba.nla Hüsnünün çocuğu olduiu ye gitmek iıtediğimiz günleTtle her Bakanhiı tarafından Haydarpa • tirıe renklerle dalgalı bir ef&rp... tesbit edilmiştir. Tahkikata göre, tb-

feyi.mu yerli yerindedir, mekteple tada açılacak 250 yataklık haa • Nerkisin koyu kumral saçları, kr- rahim, beş lira mukabilinde çocuğu 
rimi: bütün ekailrlaini tamamla· tanenin tadili de devam etmekte- vır kıvırdır. Bqı, !&pkuız.... sokağa atmak işini üzerine almıt ve 
mııtır demek hata olur. Falcat Te- dir. Bu hastane açıldıktan sonra _Kaç yaşında.mız?. -radini yerine getirmittir. 
c:.Liteyi, ukUı burnundan bir tu· latanbulda belediye ve Bakanlığa _ On iki ya.ıındaymı ! İbrahim, dün akşam üzeri Adliye-
tam enfiye artılı gibi alcan mol • bağlı hastanelerdeki yatak adedi _ Burada on yedi oldujunuz ye getirilerek, Sulh ceza mahkemesi 

3608 · b 1 k karariyle tevkif olunmuştur. Tahkl • lanın kinine, beyni beli oibi mü- zı u aca tır. 1 ? 
• yazı ı. · kat., ehemmiyetle genişleti1iyor. temadiyen kıwanan Avrupa ziip • Belediye iıtatiatik müdürlüğün· - Ben öyle b:r §ey dememit • 

peainin kapriıine leda etmemelülir. ce hazulanan bir istatistiğe göre, tim! Ben, kendimi on iki Yatma 
Çünkü onların ağzındaki bu kö • latanbulda. devlet elinde bulunan yeni ba!.mıt biliyorum! Haliç şirk eta ile Helediye 

arasında tü ıöz, diin yerli malı için kulla • hastanelerde 932 yılında 68381 Nerkiain davacısı, Kamik it • 
r:ılan aözün devamıdır. 933 yılmda 67042 baataya bakıl. minde bir ermeni gencid:r. Bu de- Haliç Şirketi ile belediye ara· 

Bir uıul tav.iye ediyorum, Bi. mıtbr, Bunlardan onar bini yatı· lika.nh, kunduracıdır. Şöyle di. ımdaki davaya Niıan ayı zarfm • 
~m mekteplerin cahil yetiftirdiği nlarak tedavi edihnittir. yor: da yeniden bakılacaktır. Şirketin 
ni aöyliyen münevverler, qeUi.nler, Belediyenin elinde bulunan _ Bu kız, yanmda kendiıinden mali vaziyetini tetkike memur e • 
bizim liıelerin değil, ortamek • hutanelerde 932 yılında 59610, çok daha küçük bir erkek çocuk d:len ehlivukuf heyeti İ§ini bitir• 
leplerin aon aınıllanndan bmm 933 yılında ise 68750 haıtaya ba· bulunduiu halde benim dükklnt • mttir. Raporunu hazırla.maktadU'. 
en kötü talebe aeviyuinde bir". kılmııtır. ma ıeldi. Kendisine ayakkabı ia • Sebzehali 
kt§ imtihanı verainler, eler mııoal· Bundan ba§ka belediye diıpan· tedi. Birkaç tane siydirdim. Biri· Kerestecilerde yapılmakta o • 
lak olurlaııa ıözlerimi gerl alaca- ıerlerin::le 932 yılında 123428, 933 ıini UYi\lll buldu. Pazarlıia airit- lan sebze halmm rrhtım yapm 
ğım. yılında 150155 haıtaya bakılmq· tik. Fakat pazarlıkta anlqama • hararetle devam etmektedir. Av• 

Sadri Ertem trr. AJTJC& belediye hekimleri ~'.' dık. Yanındaki ocukla beı~ ~an 'Vıwtr"*~~ ~.a. 
•·•••• ... •• ....... - rafmdan da 932 ıcneainde 41643, ?iföP yerlerine konacaktır . . 
KUltUr ı,ıerl 933 senesinde 44995 hastaya ba. Onlar dükkandan çıkar çık • Beton rıhtnnmm Y emif sahi • 

Hwasta hocaların veka ... letini kılmıttır. maz, karııki dükkanda çalıdpn linde balıkhaneye kadar uzatd· 
koJD§ular aeld:ler. ı:·ükkinmı an 

kimler yapabilir? •f birıey eksilip ekıilmediğini aordu• maaı iç:n yakında tetkikat yapı· Bir hemşire vazı e IacaktıT. 
Ekalliyet okullarmda huta o- lar. Onların dedijine aöre, bunlar ========:::_.=-==== 

tan hocaların yerine kültür çevir- başında öldü dük:kinlara böyle birlikte uğrar• =:;olarak kendiıin1 t&§rada bu· 
genliğine haber verilmeden okul Ha.seki ha.ata. larmıf. Kız, öteberi pazarlık ede- lunan akrabamızdan birinin ya • 
müdürlüğü tarafmdan vekaleten neıi hem,irele • rek esnafı meığul ederm=,. Çocuk, nına gönderdi! 
hocalar tayin edildiği yapılan let· rinden Bayan bu ıırada gizlice mal alır, aaklar- _ Demek siz kendisine dük • 
kikat netceıinde anlatılmıftU'. Bahriye vazifesi mıf. Sonra birlikte çıkıp giderler• kincıyı metğul ederken ayakka. 

Bu okullarda vekalet yapabile· batında ölmüt • miti hı a.ıırmasm1 öğretmedin:z? cek hocalarda b:rçok evaaf aran• tür· Hutalarnıa Komıular bana bunlan anla • 
dığı için kültür müdürlüğü bütün kartı iÖıterdiği tmca, etrafımı ara§tırdım. Bir çift 
ekalliyet okullarına yolladığı bir ihtimamdan do • ayakkabının yok olduğunu gör • 
tamimde bundan sonra kıaa bir layı kendisini düm. Dükkandan fırladrım. Kırk, 
müddet için olsa bile vekil hoca • herkeae sevdir· elli adım ötede kızla çocuğu ~a· 
Iarın ancak kültür mülürlüiünüıı mit olan Bayan ladmı. Çocuğun elinrleki çantanm 
tenıibi ile tayin edilebileceğini Hain bir ıekü· Bahriye yirmi içinden bir çift ayakkabı çıktı. 
bildirml§tir. tle ölen Beyan be~ yaıında iken Bunbrı karakola götürdüm! 

Aksi tekilde hareket eden o • Bahriye hayata gözlerini Bu ırrada Nerkiı, hıçkıra bJÇ-
kul müdürlerinin vazifelerine ni • kapamıJtır. Bu aenç kızın ölümü kıra ağlamağa batladı. Cebinden 
hayet verilecektir. haıtı.ne muhitinde büyük bir te- çıkardığı ipek mendille ıözyq • 

AÇIK MÜFETIIŞLIKLER - euür uyandınnıf, cenazeıi dün lannı kuruturken: 
Kültür Bakanlığı ıenel müfettit • büyük merasimle gömülmüttür. _Hayır, diyordu, hayır, be. 
!erinden ikisin°n aaylav ıeçilmeti Hastanenin ba,doktoru Bay Naz- nim bir §eyden haberim yoktu! 
dolayııiyle açık kalan müfettit • mi Selcen vazif eıi uğrunda ölen 

1 .1 b. Davaya, Sultanahmet ikinci liklere henüz kimse tayin edil • bu ıenç kızın mezanna e iıe ır 
ah aulh ceza mahkemesinde bakılı• çelenk koymuıtur. Bayan B ri • 

yenin ailesine taziyetlerimizi bil • yor. Hakim Seli.hattin Demirelli, 
dmriz. kıza töyle töyledi: 

memiıt!r. 

- Kızım, ailamadan vak•nm 
Savut ve Menemenci oğul- DUII olduğunu anlabnız! 

- Katiyen, efendim!. B,.,n, te
miz bir ailenin kızıynn. Babam. •. 

Kız, babasının iımini ve me • 
murlyetini aöyliyerek, ıuıtu. ipek 
mendilini, göz yaJ1ariyle ıslatan 
yanaklarmda gezdirdi. 

D~ier taraftan kundurac! deli· 
kanlı, iddiaımda 18rar ediyordu: 

- Bunları çar§r:la, pazarda 
ba.ıka esnaflar tanıyormut. lkiıi 
birlik olup, bu oyunu onlara da 
yapmağa giriımiıler, lakin onlar 
itin çabuk farkına varmı,lar, at • 
lamamıt, atlatmıılar ! 

Bu aöz üzerine, aalonda aene 
Nerkiıin hıçkırıiı duyuldu. Yut • 
kunan kız, aeai titriyerek, bu iına· 
dı reddediyordu: 

- Bunlar dojru deiil, doiru 
değil .. Biz, öyle teY yapmayn ! 

Bakanlık buraya tayin edilecek 
namzetlerden çoğunun asli maq
ları 55 lirayı bulamadıiı ve bir 
kısmının da maaıları daha yüksek 
olduğu için bu müfettit liklerin 
bu yıl vekaleten diğer müfetftler 
tarafından idare edilmeıine karar 

lan ailesinin teşekkürü - Efend"m, ben bu adamm 
dükkinma karclqim Şevketle bir- Hi.k0m Salihattin Demirelli, Savut ve Menemeneioğlu aile • ,__ · d d ·· 
likie girdim. Kendime ayakkauı diifündü. Netice e avacının aoı· 

leri, MUmtazın hazin ölümünden h ti · i -~ N 
alacaktım. Ben ayakkabı seçer ve terdiii p. i eri ça ırm-.a, er· duydukları büyük acılar eanaıın • k d · h h · b. ••• 
pazarhk ederken, küçük ar eıım kisin evvelce er angı ır m~ • 

da birçc-k taraflardan telgraf ve ı·· öt". ··1 
oradaki ayakkabılarla oyniyordu. leden karakola götürü up 1 uru • mektuplarla ıöıterilen aamimi l" ··d·· 1°" ~:~ 
Bunlardan bir ç"ftini çantaıma mediiini ve po ·ı mu ur ul'""""e 

Gazetemizin 21 mart tarihli alikalara bizzat mukabeleye im· bi parmak 
1
·z

1
• bulunup bulunulmadı-

d 1 koyduğunu, sokakta bu adam • nüıhasmda "Yı.ııuf Akçoranın it· kin bulama ık arından hissettik • aını sonı•turmag"' a karar verdi. 
ki 1 ... zim yakamıza yapışıp çantayı a • • ,. leri ve izleri tekreainde,, batlı ı leri minnettar ıgın arzını gazete • K rcl . d h Ayni zamanda krza gelecek mu • 

l 1 ki mı·zden rica etmişlerdir. çmca öğrendim. a etım a a 1 yazıdaki tertip yan ıt ı arı fU ancak altı yaımdadır. Altı yqm • hakeme günü mahkemeye ge ir-
tarzda lazım gelir: d da bı·r rocuk, L •• ı.. .. •ınm malmr ken nüfuı tezrekesini getirmeı0ni b · · dak. 43 u""ncu·· aatrrdaki " anan,, aozu "2' ._.,.._ 

Birinci sütun irıncı aatır 1 
ld te'-1....ı"h ett

1
•• Kız, teniz, hafif bir 'd d" 51 · · atırdaki böyle almanın kabahat o uğunu mı "Mart ikide,, sözü "Mart on ikide,, ' ayanan,, ıye, ı.n ..... c ..... ı J.•.._....., _ _ı_-1..L..--L---LJ~"-_....._.c-S--___ L----~~ 

• ., • ~~&uL~ub..Y.Aı•_..--; ... l__......d.Cu...ıltlız...uıuncı...ıaau.ı:D&JL~~ 

vermi!tir. 

BiR DÜZELTME 

Sll'ASA 

ltalya ve Balkanla 
Son günlerde İtalya hükUıme" 

Yugo.lavyaya yeni bir elçi sön 
derdi. Ve ona Yugoslavya ile i1' 
münasebetler teaiıi için taliııı-' 
verdi. Yeni elçi Kont CampoaJtO 
Belırada vardıktan sonra bu hi' 
1eri ifade etmif ve daha ıonra aı 
memleket arumdaki yeni mün•' 
ıebctleri aağlamlattırmak için 1" 
ni tekl:fler vukubulmu,tur. 

Bunlarm birincisi: iki taraf•' 
rumda bir ticaret muahed
yapmaktır. Verilen malumata ~ 
re İtalya hükumeti bu muahede 1' 
le Yuaoılavya ltalyaya ıenit öl' 
çilde, davar, kümeı hayvanları fi 
madeni maddeler ithal etmeıiO' 
müsaade verecek, karşılık olar~ 
Yugoslavyanm ltalyan menıuc•t1 

Ve makine aletlerini ithal etmeıiJSI 
ist · yeeektir. 

lkinciıi: Yugoılavyanm ArttJ.' 
vutluk ile bir dostluk muahedetl' 
ni imzalamaaı da Arnavutlu~ 
bugünkü statükoıunu tanmıaııdıt· 
Buna mukabil İtalya da, Yugo• ' 
lavyanın Balkanlardaki siyaset"~ 
de aerbcst hareket etmesine r•S' 
olacaktrr. 

Üçüncüsü: Avusturyanm b&J' 
günkü vaziyetinin Yugoslavya.ti' 
rafından tamnmaııdır. 

İtalya ile Yugoslavya arasınd•' 
ki meıelelerin en mühimm: de bil" 
dur. Şayet ileride Hababurl 
hanedanmrn iadesi mevzuu bşb• 
sedilecek oluna, ltalya, bıl 
meselenin kendis:yle Yuıol' 

lavya aruında komııularal' 
hallonunmumı ve hal S:- • 
reıinin küçük itilaf ile anlatarak 
kabul edilmesini teklif etmekte • 
dir. 

Bu ela.. tt-ı--- ~ -·~,. 
ıade etmemeğe taraftar olan ku • 

::1 • • ti"I" fın d"· .. • • kabule ÇUö; ı a U!unceımı 

hazır olduğunu gösteriyor. .. 
İtalya, Macariıtan üzerinde nıı" 

fuzunu kullanarak onu muahed~ 
tadilini ittemekten vazgeç· r.meY1 

ve onu küçük itilaf ile iktisadi nıii• 
nuebetlere sokmayı, bundan b•t: 
ka onun da Avusturya iıtikJarııı 
tasdik eden miaa.ka girmesini v•' 
detmektedir. 

Dördüncüıü: ltalya, kendiıİf~ 
Yugoslavya arasında yeni bit 
doıtluk ve emniyet muahedesi iıl'' 
zalamayı teklif ediyor. Roma j)ı 
Belgrad aruında bu yolda mii"' 
kereler bqladığma dair haberli 
vardır. 

Hatta önümüzdeki Ni~ 
Bay Y evtiç · n Roma ya gide1' 
Sinyor Muıaolini ile birlikte y,ıJ 
ticaret muahedesini i.mzal~ 
bu suretle iki memleket araa~ 
bqlryan yeni dostluğu göster~ 
ıiyaai bir muahedenin imza-'~ 
kolaylatbmıaıı beklenmektedir· 

u. R. ooar "' 

Geçmiş Kurun/ar~ 

Almanların ihrac! 
21 Mart 19-' 

.. "'' Hindistan Nazırı M. Mentegu, 
10

,. 
hangi bir meslekte bulunursa b~ d' 
sun, Almanların be sene mUd i 'Jıll' 
Hindistnndan ihrac edileceklerill 
dirmiştir. 

ı;ı * "' 
Son günlerde Müslüman ?'~ 

}erine kaadr nüfuz eden tomoal~t 
rakının önüne geçmek i~in muv _.4-
bir cemiyet te~kkül etmiştir. 6 .,.ı-• 
de.den ibaret olan program, toın 1_, 
yı halk arasındnn kaldırmak Y" 
istihdaf ediyor. . eıll' 

Tombala derdi giderilir gıd 
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j eovoK DENiZ ROMANI 1 Yeni saglnİarımızla lc~uşııgoruz 

Endülüste Kemal Reis A dana Saylavı .Bay Kemal ne diyor? 
l'clrUı.N.:S4 1 Yama MU FERDi 1 Pa 

" 111111111, vırı bYllllı 8IM , 
muklarımwn himayesi Adana. çiftçisinin yüzünü güldür
. Buğdaylarımızın alım satım işleri ıslaha muhtaçtır dü 

zamanlarda huı rm..ı.r atılmıt • 
........ - Teni .... tQ)aYI tır. Siz buna ne cleniaiz? 

Kemal Kuaunla ıöriiftüm·· "- Bu meTaU üaeri.- biç 
Kemal Kusun eski bir ihtiyat 

••..a&L -...ıuı ot.adım. ÇüSU a..alrat • 
Mlhllr. bd.:I" ~ ~ Wttaıı •• adliyec:ilikten •JTt itler-

&y 
Bay iCİIİ iril li ICI lif İll I " 

(Ane) sözlerini açınea.. 
- ffaJll' •• Sisi nlmde aktaya

taJ1111 •• Fabl telür aalmt ecliaceye 
War*tan~rBa .. 
- .... c1aa •'r.ria ~. 
._. cWaa •• ıı aiı--••a ı .. 

iki .n.-. •DNI -.e ıerefferi 
t.erine yemin ettiler: 

- Şurada 'bannalım. Evin için
clakiı. -'•i=iwi Wlıe ..,_.. -

H-.,.ia a.. ...- F..liiliillü 
......,__ elaieriadm fipbeye 
~: 

- Gamatanm yalanda ıulmtu 
-.btemetmidir?. 

Dellranlı müteeuirane bqmı 
aalW.: . 

- EY&. Saltan AWaDala clüt
....... ..u. f&J'ltamu bW etmeie 
._._ bldı .. Yarm kral Ferdi • 

-- elçi a&ıclerecek.. 
Sinan dütiinerek meıdnaler -

den inbordu. 
E'ria xemin btmda etrafı tlli· 

lalarla &tüı...üı bir odaya Pmit-
1..H. 

Saray memurun- ailesi için 
-.,dan bçmp ıetirdiii >Ve
ceJder, haraya iatif etlilmifti .. O· 
dada kuru et, ka......, un, bui • 
-,,· reçeller ... dm 19~ •ir M.-....._ 
~Sin.andan ziyade acık

IWiilıl'"iı için: 

- A:ralda durmaia mecalim 
"*'· AH.hı .... --Mraz yi • 
~ ..-! .. 

Di,..ek deltbnh,a yaW.rmala 
'-ttadı .. 

Del .. Dlı ..., ..... Mr •atanper. 
.... oJchaia ı.nt,di •. 
•iki~ hem nine al -

lllak, ı.. de ı..u. için bir hui • 
ile demek olaıı erMk ambarına U.. 
dirmekl. imanı.p. aa.ıe .. it o
ltıyorclu. 

51-: 
- ~ ara,dald .....ıann 

laeıtai MDia ıibi milletiai ve mem • 
leJmtiai .._ imlnlar ola1clı ••. 
Aa dnlet lrola1 kolay r+a ...... 
l>i,,era itiWi .• Anenia WrM.i • 
..uıaı ....... ~. 

lki ...... ......... karmlarmı 
... ,..duldan ..... delik..ı.,. 
IOrchprc 

- Bils •ede 79&acafm?. 
- ......... Jwndald odada .. 
Del ..... elindeki pmdw am-

ı...... ,.,,,...wa ..,. a&ürdfi .. an... sm.n. -.ı ........... c1a 
Jtu.,,1n ..,. .w.ı... .. 

Od... Clltumda blm hir ... 
.... 'N llttimle w.a., e.ld mlacler 
~Odam •• 1aç.;\a. 
-. ~ .. ,.....inclen bat. 
~hava alacak bir yeri Yoktu .• J>e.. 

--- adalarüı 
- ~ ........ ,.., de.ti.. Bir 

~ıbt .... yataeabma! E't'I 
- ;111ar hh w odaya hümular. 

Ha.eyin yer altında Mr odada 
• mllteenlr delildi ••.• 

tetı .. llr etti. 
- Biz lhlerdenben alaç 

~,atıyorduk •• Yaprak 
~ .. , •• ,.emeltten Ul&ll • 

...... Ba .. c1et1 ril1ada alreem 

-- Smi nhabrz ~i.- MıalWaM .,ta.tık etaai4 

elen -emin o.....- •• imli - Peki Ye.ai y:~...1...t-deki ka • 

MUlet 
L...-......-! Wr lrabh .. w. AJDi •· le ujraııyonnn.,, 

ft..Jı:L-....:L -.L. ,L._ -hıkn 11 .. Wr ..&t.-uir. .. defa ... ...--,-c 
.. 

uasaauıı vaauan a,, • • • ,....~ dınhk cereyanları ve bilbu• ka· 
- Ben ,U.i ıl8tt aat sonra,.. ~ti.ak Fnbaı Dalll•etli dı11lann ıi1ul hayata ıirifleri et-1--st-- H....._em .....ı. hu· .auak u ......... -- •-'••~O.it Ye 

•• 
De ıe maw. · =-tn ~ ~ ·7 • rafıDClalri duyıularıaıa llıenelai • tadır .•• Salan oaa ralıatsn etmeyi- ....,_ P•iftir. ? 

11 nb. a...,ya ~dee umanm ti lltiacitepia ............ lir mi,im •• 
_..._ __ ......_ F:...1-a. "'-· •• M-.ı~- _ ...... _----.L..~! ...... "-Yerinde olu bir hak tetlim )ti memmm~. ---~, DU .,. _..... ~ ~· 

• hDdW. •Jlwk için hir bç tnflraa...,_ etin• ti • ~ilm\flir. M•demki hayatta b • 

. ..... --ilin heldemllk llm. Billıaua s-ldldllimala ftldt, Adua dınlar .-keklerle J,eraber JaD,Ja • 

Sinanm ona 16riinmemesini çok flaıat) ..U. Mr ...- çlla • nadırlar Ye Türk c.amiuınaa ~arı • 
.... 
•c 

rica ecleı• lh,.c•nla ._.bin .. ltttıçilk bir ~llyet pzete- auu \etki ediyorlar. Şu halde on • 

- - ı-- ela T"uıli- D!!-!!I- Xuralta -~bederekililaliaeeelMp oı.- -·.. ,, _ _,.-. 
. 

'°"" 1 

ıi .. -
aumaz!. Bea adak ltizmıasieeia tiyaz sahibinin adı not defte. Atlana Sa,lavc Bay Kemal. ·Kumn ymdan hekleclik1eri bir çok bak • 
aiadea bah.ed~im.. Bir..,.... eki lcaıdiDe söre Mustafa idi. yanı tetkik ft taWir Wmuttum .• ları Yardır. Bu haldan h~ hir --

im 
rimd 

ti1ac:ınız aiuna. ... ,. whn al midürlülüaıde de aaliba "Tuanwun Uttiintle memı, na • maa erkelder kadmlar ı,ibi lire -
pencere1e küsik bir llMDtlil uu maarif Yekli l...U Safamn mutlu, mert .. •ftKı atlatnlanlı. mez Ye oralat kadar bılemal~r, 

Met' . eski 

auuz .• Hiametçim d-'ıal r•m•wa eti Abdurrahman Ali bulu • Bize kartı hiç bir yakmbiı ft ali· hatti müdafaa ecleme~ler. SIH 
ıelir .• An.... ou .arleniaıia ıft. Bay Kemal Kuaun ordu.. b7ı •il,......ıitw.,, , küçük fakat ~i~ bir mi~.~ 

kard 
!. DUJO 

Delikanlı oclwn bpıenu çekip terhiılni müteakip memlıeke- S-clu ıoara Kemal Kutun, lata11m; Ba,ük MıUet Meclu•n 
· · .. lerelr -·

1
---da admı yazdı· L...-.ı:-1·ne maha• zarif "tara \e- ikinci dene toplantılanndan iti • ~ 7- ~ u~ 

dan 
tine 

iki arkadq yerde eerili olan (HaJ&t) ıazeteeinin hir miid· ,..a) ile bana pçmİf PDlerinclen, rinde koyun ve ke&ilere ait uir : 
haall'ID üatüne uDııchlar.. 1-t J&mcılılmı yapm19 ve ihtiyat •abitliiind• anlattı: yiha müzakere olunuyordu.. IAki 

.. 
det 

Aıtık b~ bir teJd.ı kedoa17or- ranaız itıalinde hahıaan ıaem - - ."Umwnf •ferberllkbt, Ça • Malatya ~h'uta Hacı Bed1r .P 
tardı. • Welri tau teki ~lflDalar JÜ • nakkalecle topçu müfettiti Halil da mecli.tc idi. Bir kaç madde • 

}' 

leht 
Ne açtık... Ne ihtiW... OaJan dmlea ._. ld yakalanıp Trab- Kemal Papnın tarauut 2abiti den ihuet olan IMı 1i7iJaa .._ • 

hiç hir feY tebclit .-...di •• Kal gp•m ~alri Jdiçük bir iflim .. Halil Kemal Pata· Çamkka· duktan aonra Hacı Beclir Aia kür-e hu 
ıibi mahfuz ve kalın duYarb hi acık olan Ana• aclanna s&ıtle- tecle ~ aruba lnmaDdw idi.. liiye selerek k~. F~t ~ 
odaya aıiınmıılardı. Erzak am iftir. lprekDkc;y ihtiyat zabitan talim • bu konutmaat eliler •akitlerd.W 

. "41 r 
. rilm· 

ban bunınlannın dibinde dUın1Jor- emal K11t1m mlltt hükUmetin ıahmm ilk ibti
1

at nbtileriade • konutmuına hiç hem-iyonlu. 
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lav müşterek afyon bürosunun Uzak 
Fatih Kazasında: 
Ali km Bayan Saime ile = ;:~~l~~~e::ti~~fik bugün O- Gülyag .. ı fabrikası T ekirdagv da 

KAPTANLARIN YOKLAMALA-
RI - Önümüzdeki Nisamn ilk hafta-

racı Bay Ali Ozdil, Mustafa lall 
yan Zehra ile bakkal Bay Omer, 
san kızı Bayan Melekle seyyar il 
lardan Bay Zeynel, Osman kızı Jll 
yan Ayte ile dokumacı Bay Qdllll"'lll 

Mustafa kızı Bayan Hatice i.lt 
Bankası memurlarından Bay ~ 
Aktop, İslim kızı Bayan An' 
kunduracı Bay Mustafa, Muhlttla 

sı •~rtsind~, ti~ret ~~muer1 kaptan- lspartadaki yeni san'at ve iktısat 
lan, makinıstlerı, motörcüleri ve kı1a· 

•• mu-
wzlanmn imtihanları yapılacaktır. essesesi yakında ı·şlemı·ye 

DIŞARDA lŞ ALMIYACAK - başlıyacak 
ı:aR - Diinkünlerevi memur ve mti • 
fettl§lerinin hariçte başka vazife al
mamalarına karar verilmiştir. Bele -
diyenin bu kararı alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Soyadlan · 
lstiklil mticahedesi mal611erinden 

yüzbaşı Fahri ''Alpsakarya,, yüzbaşı 
Galip "Ertllgen,, yüzbaşı Ihsan "İdi . 
kut,, yüzbaşı Asım "Kolverdi,, yüz -
başı Raşit "Kurşunlu,, yüzbaşı Berati 
"Aylar,, mülazım Kemal "Dumlupu . 
nar,, mülazım Hakkı "Durgut,, müla· 
zım Cevdet ''Lav,, mülazım Asaf 
"Ozdenk,, soyadını almışlardır. 

na gidiyordu. Kuraklık çiftçiyi bir 
hayli üzdü. Hatti sarstı. Fakat bu 
yıl vaziyet çok iyiye benziyor. 
Yağmur §İmdiye kadar 400 mili. 
metreden fazla yaimıttır. Onü • 
müzde daha yağmur mevıiminin 
mart, nisan, hatti mayısa kadar 
devam edeceğini hesaplarsak bir 
çok yağmur yağacağını ümit ede· 
biliriz. 0DıUn içindir ki bu yıl iyi 
bir mahıul bekliyoruz. Adana bi· 
liyonunuz ki bir pamuk ziraati 
meleketidir. iyi bir mahsul Ada. 
:nayı ihya eder. Fiatlardan da çok 
ümidimiz var. Pamuklarnnızm ıs· 
lahına çahtıyoruz. Hüktimet de 
ıon zamanlarda kuvvetli bir hi • 
maye uıulü takip ediyor. Nite -
kim bu yıl Adana pamuklan ci· 
han piyaauına nazaran çok yük
sektir. Meseli evelce pamukları • 
mızm piyasalardaki kiloau 35 ku
fflJ&ıfıMd•ı11i~imdi U. bt,. hiaaf.7e 
»JeaiQde 55 kuruıa kadar fırla • 
mıttır. Bu fiat bir çiftçi için olduk
ça ıevinçli bir fiattır. 

l•partatlahi yeni giilyajı labrika.t 

lıparta, (Huauai) - lıparta r beraber montaj İ§i de haylıca iler· 
gerek ökonomi ve gerekse sanayi lemittir. Makine ve inbik dairele
ıahasında ileri gitmit bir ana ri bitmek üzeredir. 

Buğday alımı itlerine gelince; 
ben kendi kanaatime göre bu it 
\ir banka i!i değildir. Yani ban • 
kacilıkla bu itin araamda çok ay· 
rı farklar vardır. Ziraat Vekaleti
nin bu iıi kendi emrinde bir bÜt'o 
vuıtuile idare etmeyip de Zira • 
at Bankaıına tevdi editinin ne de
rece faydalı olup olmadığım kuv
vetle keatirmit değilim. Bununla 
beraber meseli Adana mıntaka • 
amda kö,tüden, çiftçiden buğday 
alımı itleri hiç de iyi gitmemiıtir. 
Vaktinde mübayaa yapılamanııt -
tır. Depoauzluk uzun zaman bir çe
ıit üzüntü olmuttur. Ve nihayet 
fazla fiatla satılmaaı imkinı olan 
bir kısım İyi cinı buidaylar bu ıe
ne nihayet üç buçuk kW'Uf& kadar 
satdabilmittir .,, 

Kadri Kemal Kop 

yurttur. 

lıpartada Cümhuriyetin büyük 
feyiz ve eserleri tecelli ediyor. 
Büyük ve modem iplik fabrikuı 
Türle Anonim §irketi 1926 yılında 
lıpartada kurulmuf ve teknik tec· 
hizatiyle muhitine faydalar aç • 
mı§lır. 

1908 yılında kurulan (Sanayi 
ve 'ficaret T. A. Ş.) deri fabrika
sı da ancak Cümhuriyet devrin • 
de tekemmül etmif ve yeni maki· 
nelerle faaliyete ıeçmittir. lıpar· 
ta sanayi, alanında çok önde gel· 
mit ve halle bu kurulutlardan çok 
istifade etmittir. 

duğumuz fabrika (Türle Gülyağ -
cdık Limited Ş.) tarafından yap· 
tınlan ıon ıiıtem asri teçhizatı ha· 
iz bir fabrikadır. 

Gülcülük İıpartanın oldukça 
eski bir İ§idir. Bu ulusal ihracat 
maddemiz dünya harbinin ıürük· 
lediği acı tesirlerle 1914 te batlı .. 
yarak Cümhuriyet devrine kadar 
menfaat verici olmaktan uzaklat· 
mıttır. 

Fakat Cümhuriyet idaresi bu 
verimli gelirimizi keımemek ve 
muhtimize daha çok fazla menfa· 
at bırakmak gayesini güderek lı· 
partada bir gülyağı f abrikasmm 
yapdmasnu be§ senelik sanayi 
proıramma koymakla bu milli İ· 

timizi tamamlamıt ve Türkiyeye 
teknik gülyağcıbğı ıokmuttur. 
Gördüğünüz bu fabrika, çok kııa 
bir anda yapılmıfbr. 

F abrikanm. yapı iti bitmekle 

KURUft'un edebi tefrlluıaı: 8 

Bütüıt heyecanı çocukla • ı bu dönütümde duyduğum ıeraem
rm yaramazhiı ve irfan Beyin likten daha hafifti .. 
mahkemede döktüğü ıımarlama Amma nekadar olıa tenef füı 
nutuklar... ettitim bu havada ciğerlerimin 

Kendi kendime: özlediıği bir ııcakhk, bir yumu. 
-Feridun, Avrupa.dan gelen· taklık var. 

lere "züppe,, demek adettir Bunu Ertesi günü bankaya biraz 
unutma .• Likırdım tart da söyle!.. uğrayıp tekmil haberi verdikten 

Diye naıihatlar ediyorum .. Ken- sonra ilk itim Beyoiluna çıkıp 
dimi zorlayınca büıbütün ıeraem • eyice bir panıiyon aramak oldu .• 
ledim •• Şurası muhakkak ki on do- Kadıköyünde, evde kiracı var -
kaz yatında Avrupaya giderken dı .. Zaten olmasa da yalnız batıma 
duyduium ecnebi memleket titiz - koca evde nasrl da oturabilirdim .. 
liği, yadırganbğı, üç yıl sonra ki Hem Kadıköy öyle eti bulunmaz 

Bütün gülcüler güllerini iyi bir 
fiyatla fabrikaya sabnf!lardır. 
Gül bahçeler sahası timdiden ıe
nitlemeye baılamıttır. Halk fab • 
rikanın yapılmaıından çok mem • 
nundur. 

F abril<a bu mahıul yılmda i§e 
bqlıyacaktır. Bu fabrika yüzün· 
den yurttqlar zenıin olacak, re· 
faha erecek ve Isparta gül diyarı 
olarltlk anılacaktır. 

Arda nehrindeki adacık 
parçalandı 

na ı ara 
temaılara ba,lanmışlı. Henüz mü· 
zakereler neticelenmi! değildir. 

Fakat yapılan tetkikata göre, 

ton ıu baıması yüzünden Arda 

nehrinde Y unaıılılara ait adacık 
parçalanarak bir taknn kanallar 

açıldığından, tarafımızdan bir mü

dahale icrasına lüzum kalmadan 

ıuyun akıtı normal bir iıtikamet 
almııtır. 

Bu itibarla timdilik toprakla. 
mızı ıel götürmek teh1ikeıi kal • 
madığı temin ediliyor. 

Maamafih bu, ilerisi için kafi 
görülmüyor ve ıularm cereyanı -

nı teaadüfe bırakmamak üzere eau 
lı tedbirler almağa lüzum görülü· 

yor. Suyun yolunu tanzim için ha
zırlanan projenin aon §eklini te1-
bit için tqkil edilen komisyonun 
yakında Yunan delegelerinni itti
rakile toplanmaıı muhtemeldir. 

bir garip e\· yığınıdır ki ne kö,.e 
benzer, ne ıehre •• Köy deseniz ba· 

1 

iı yok, bahçeıi yok.. Apartnnan, 
ev ve daracık yollar. Şehir dese • 
ni-z, tehirden uzak, ıece oldu mu 
ıirip bir çay içecek, batti bekar -
sanız alqam yemeiini yiyecek 
dükkan, lokanta bulamazımız ..• 

VelhasıJ Kadıköy henüz ne ol
duğu anlqılamıyan bir acayip 
kenttir. 

Kimbilir belki günün birinde 
lıtanbuldan da o tarafa bir köprü 
yapılırsa, o zaman Kadıköy de 
Galata, Beyoğlu gibi merkezletir 
ve tehirletir .• 

Beyoğlunda zahmetsizce İyi bir 
pansiyon buldum .• 
Takıime çıkarken ıağda ifil so

kağında bir apartıman .•• 
Pek eskiden latanbula yerle§mİf 

bir Fransız aileıi tutuyor.. Sıcak 

Bir şehir klübü 
açılıyor 

Tekirdağ, (HUIUll) - Viliyet 
, umumi mecliti ilk toplantısmı yap. 
mıftır. Meclite vali S.y Hatim İ§· 
can bqkanlık etmİf, aza mazba • 
taları okunarak kabul olUDIDUf • 
tur. ikinci batkanlıfa Malkara a • 
zası bay Nazmi, kitiplkilere Te -
kirdağ azası bay Cevdetle Saray 
azaıı bay Zeynel aeçilmitlerdir. 
Mecliste Merkez kazasmdan ba -
yan iffet Ali, Çorludan ·bayan Be
hice olmak üzere iki kadın aza bu· 

zı Bayan Şükriye ile tüccar 
Bay Muammer, Ziğmet kızı 
Ediol ile mmikacı Bay Cabir, Jlll' 
tafa kızı Bayan Feriha ile Ka 
Bay Zeki, Klmil kızı Bayan F.
le deniz baş çavuıu Bay Rept; ~ 
ammer km Bayan Nazan ile ta~'\ 
cemiyeti memurlarından Bay 1 
fflr, OJıanis kızı Bayan ArpHa 
aeyyaı- atıcı Bay Zabel, Mmtata 111' 
zı Bayan Mtizeyyen ile tticear J1lf 
Ahmet evlenıniılerdir. 

lunmaktadır. ı-r--·--11111!----... ---,-
Bugece nöbetCjl eczanelet 

ikinci toplantıda vilayetin faa • 

liyet izahnameaile daimi encümen · Samatyada: Teofilis, Fenerde: •· 
mütaleanameıi okumnut, vali bay rif, Şehzadebaşında: İsmail S.
Hatim lfC&D tarafından güzel bir Şehremininde: A. Hamdi, ~ 
·· l ·· ı · · V 1. rükte: A. Kemal, Aksarayb: ~ 90Y ev soy enmııtır. a 1 söyle • Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Emial' 

vinde Türk milletinin terefli ma - nünde: Salih Necati, Betiktqta: ~ 
ziıinden, Türkiye cümhuriyetinin Riza, Gedikpaşada: Asadoryan, CI ... 
bugünkü ehemmiyetinden millet • Jide: Necati, Fındıklıda: Mutaf' 
ler araımdaki yükıek mevkiinden Nail, Galatasarayda: Ahmet~ 
bahıetmif; memleketteki ümran Yüksekkaldımnda: Vinikopulo, şifll: 

de: Asım Şükrü, Kasımpaşada: 'Y-,
ve irfan hareket ve faaliyetlerini Turan, Halıcıoçlunda: Yeni 'J'tidd1' 
saymıt, Trakyanm ve Tekirdağı • eczanesi-

mn huauıiy\tlerini kaydeylemi§, ı'!!!!!!!l-----!!!!!!!1-------
bu faaliyet ve hareketlerinde ileri 
gitmeıi lüzumunu itaret ederek 
yapılacak itler ve bütçe hakkında 
izahat vermit, meclise muvaffa -
kıyet dilemiıtir. 

Mecliıi umumi toplanmalarının 
pazar ve çarıamba günleri yapıl
ma11na karar vermittir. 

FIRKA RREISI 
Yu w • 0 • ı fi =--

Ankaraya gitmiı olan Halk ırka· 
ıı viliyet idare heyeti ve eski be1e

diyeJ>atkanı bay Ekrem Pekel 
bayramın üçüncü ıünü buraya 
gelmittir. Kendisi fırka itlerine 
bakmak ve batkanlık yapmak ü • 
zere burada kalacaktır. 

ŞEHIRKLOBO 

Bir tehir klübü açıbiıuma ka
rar verilmittir. Klübün nizamna -
mesi hazırlanmak üzeredir. Klüp 

bir çok kimseleri ve memurlan 

kahvebanelreden kurtaracak; sa. 
mimi, nezih bir istirahat ve eğlen· 
ce yeri olacaktır. 

Ana katili 
lzmirde Halim ağa tarlaıında 

zeytin sokağmda 17 yqlannda 
Hüseyin oğlu Mustafa admc:Ia bir 
çocuk, anası bayan Fatmayı bı • 
çakla omuzundan yaralamııtır. 
Suçlu oğul, tahkikat evrakile za-

akar ıuyu da var. Tem iz •. Ben -
den bqka da kimıe yok •• 

Yerlettim .. 
lıtanbul, eıki latanbul değil ••. 

Zaten daha Sirkeciye ayak basar 
basmaz yerlerdeki izmaritler ve 
burun, boğaz mahıulleri, ilk nü • 
munelerini vermifti. 

Herteyi tabii görmek için ken • 
dimi zorhyo~ •• Yolda yürüme -
ıini bilmiyenlere çarpmamak için 
kendimi kollıyorum ... Anlıyordum 
ki üç yıl bile aynlmakla eski kal • 
dırımların usul ve erkintDI adam
akıllı unutmuıtum.. Nitekim 
Avrupada geçen günlerim de böy. 
le olmuıtu •• 

Sokakta kaç kiti sağdan gitme • 
diğimi görünce dik dik ıuratnna 
bakmıı, kaç ·kiti. beni göğüıleyip 

yan tarafa fırlatmı§tı. 
Bmada da aksine oluyor. Pan-

üveyi çocuğunun kadti 
Menemende bet Yatmdaki il• 

vey oğlu Hmeyini döverek ali • 
müne sebebiyet vermelde suçlu H.., 
aanm muhakemesine lzmircle • • 
iır cezada batlanmıftır. 

ilk celtec:le suçlunun sor,_ 
yapıldıktan ıonra ölü çoculuD _. 
nesi bayan Rukiyenin ifade9i08 

miJtir ki: 

- Çocuğum yatajıİla itemittİ· 
Kocam Hüseyin "neden ifedUı,, • 
diyerek çocufumu yumnılda döt'" 
mele batladı. Çocuk acı acı ba • 
ğınyor ve evin alt katına kaçıyor 
du. Üvey babuı olan kocam Hii • 
aeyin yetiterek zavalby'I orada d• 
dövdü, soma kocam hana "sil 
Çetmeden tu testiyi doldur!,, dedi· 
Evden ayrılmak istemiyorcl_. 

lırar edince gitmeie mecbur ol
dum. Eve dönünce çocuğu.mu alil 
buldum, zabıtaya haber verdilD-

Muhakeme bazı tahiderin c:el• 
bi için batka tüne bıralulmıttlf• 
~~~~~~~~~:=!!!!!!~~ 

bıtadan ad!iyeye verilmi!tir. 
Mustafanın iddiasına göre ._.. 

11, son zamanlarda evlerine ele.
eden teyzesinin kocası ile sdu ,.. 
göl'Üf1Dekte imit, o da bundan ıofJ" 
teeuiren anasını yaralamıttır· 

siyona yerlettiğimin ıabahı apal'" 
"bm&Ddan çıktım, köteyi dönüY~ 
dum, kar§ıdan gelen kelli felli bit 
efendi önce bir durakladı. BattO' 
nuna dayandı. Sonra ıöiıii ., 
hançereıi arasında birikmit lla" 
ijrbç madd~eri öğürtülü bir _.,. 
l!iki ile iki adım önüme çı~ 
di. 

O kadar fenalaıtım ki az ~ • 
-'' " ben de iki dakika evvel iç~ 
çayla kahvaltıyı harekete ~ 
bu ıulutepken aelima muP'J""
edecektim. 

Hemen caddeye fırladım· .. _._ 
Taksimden ıelen tramvayı DP' 

liyordum. • 
Sabahm erken saatlerinde ŞW 

li ve Maçkadan gelen tramvsfl-' 
Beyoğlu merkezinden bir ıelill; 
layı gibi akıp gidiyorlar. Be1 
lund.A oturanlar onlan ancak .,r: 
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Misli qaratılmıgan lile tleori 

Voleybol müsabakaları
mıza da bugün başlanıyor 

Bugün Kahata, - Istanhul, DarS,ıa/a'/ca -
Şişli 7 erakki, Hagdarpaliı - Amelilıagat 

liaeai talamlari kar1ıl111acaklar 

Gazetemizin himayeainde ter
tip edilen mekt• takımlan fut • 
bol miilabakalanna ıeçen per • 
tembe pnü büyük meraıimle bat
fammttı. 

Ucllbacl ball«j•l•lnde bir lle111 ve bir meh ...... 

Voleybol fikültüriimüse de 
bu,ün, hem Kabatat ve hem de 
Darüttafak& Jİieti aahalarmda 
bqlanacaktır. Mektepliler komi • 
teai, müaabakalan iki cihettea 
taksim etmiftir. Eneli, mıiiAba • 
kalan u bir zunancla bitirmek, 
IODI'& Hllll itibarile mekteplere 
kolaylık temin etmek. Bu tekilde 
haftada iki sün bu iki litenin vo
le.Jbol Ahaımda müAbablara 
mantuaman dnam eclileceldir. 

Llle, latumalda Dinliindl Mu- Bu nazik lAlei zibaki, olmuş namı 1 Nevbahann gerçi seyri gül§enü 
"'4lm Baiclat aeferinclm önce, gülnıhsar sahram var .. 
tarihçi Koca Huan Efendi ftll • .Ola hunkimmn bezıninde sad Faslı sermanm veli.kin sohbeti 
taaiyle çolaltrlmlfb. Awatutya... pvkile hizmet.kar helV881 var •• 
liri Fon Sftl'D Horn'in ıetirdiii 
llWerden IODra, ille ....-ala P • 
tilrçe arttı •• lbrahim Pap, Lülüi 
_... adı verilen llleden yetifti • 
renlere miiklfatlar bile ndetmel. 
te idi. Bu llleler havanın ııcak 
liinlerinde, renlderi uçmaım diye 
~ örtülerle kaP'Dmlı. 

Mıaralan, lllelerin armaianla -
ndır. lıtanldlular, renk renkli. 
lelerin içinde, Nedimin: 

·Bir safa bahşedelim, gel şu dili 
naşade, 

Gidelim servirevanmı, yürü 
S&dibade 

Diye belva aohhederini Japar • Busün yapılacak miil•kalar 
larclı. içinde en entereaan ve mühimmi 

ı.tanhallular ba yapJll& olca • hiç fiiphe yok ki Dariitp.fab ile 
dar alıtmıtlanlı, ki l>iitiin ha79t • Şifli T eıııaldd araamd.ki maçtır. 
lan hi,te aeçecek l&Dl)'Ol'lardı. Geçm eene yapılan meldepli • 
Fakat "her -::.ı::... d!I--! ele Tar,, 

•- mcuı ler YOleyhol nriilahahamr, süael 

metin, filenin bansi cihetinde P. 
lecek? ••• 

Kabatq liwi Ahaamıla d&a 
Kabatat ile l1tanbul lieeai; Hay • 
darpta He Ameli hayat kartılap. .. 
caklardır. Jlanlardan ikinci maç 
hakkında bir fikir yürütmek biraz 
aüç. Çünkü her iki talmmn oyu • 
DUDU yenİ IÖlmÜf ofacalız. 

Birinci ~ aelince Kabatq 
ralobinıe nazaran biraz faik aibi • 
dir. iticileri aert olan Kabatat li • 
eeti eier aininiz bir OJUD OJIDP
c:ak oluna rakıWne nuaran daı.: 
iyi bir netice alabilir MJ11UDda • , 
JllD. 1 

Bana mukabil t•nkl liwl, 
açlk "t'e yer ıözeterek oynana,,, 
her halde bu iki nkıp yekdilm • 
ni fazla aanacaktır. 

Guet..min candan ......,_ 
ıi: Bütün liMlere muY&ffllloj'el 'ft 
temiz bir o,.dur. Dilek t.bld-, 
pynıtsizdm ~. 

M. SıtJa Salur 
lranda bulunan •e adına "Ulei 

l>aker, ,adı Yerilen illere Ltan -
haWa 'fMahhap ille,, 4eDJDitti. 

l§te üç çifte kayık iskelede imade 
Gidelim serrirevanmı, yürü 

Sidibade 
Gülelim, oynayalım, gam alalım 

darbı m11ıli ile anlablm• Utenen bir OJUD1a Dariitfafabhlar b • 
hakikat, (l 143 1 1730) iayam ile unmqtı, en kı,metli rakipleri ŞN.. 
zeYk !-.:...ıe kendu--=-~--• es--
~ IA"IUUCQ •----s li Tenıldd de pek az bir fukla i - ı-----------

olan lttanWhalarm alalerini dart ldnciliii almqtı. Basün İle, hu iki 
Bu l&leaiD ... tolanı için hin al-

- .m koamattu· Heıkeain ya • 
l'lprcuma ille yetiftiımeai IODllD-

tla. 18taDWda tanı ..ım Ji1s o • 
'- doku çetit ille bahmmuttu-

(1139. 1728) da .......... . 
' 11111 .... k : ... , ............. tb. 
Bu h&IUl llıüne ıeçmek için her 
...., kendi llleiinin cm.mı •• 
•iktarmı aöetermei• mechr ta.· 
balmup. 

Bu ,mecburiyeti dinlemiyenler, 
cinaine s&'e tayin edilen fi,.uan 
fazla aatanlarm çiçekleri müade
._ •• kendileri nefyedilecekti. 

S&cllbat babçetsi, battan bata 
lllelerle buenirdi. Sem JÜS otuz 
4oku çetit l&lenia aa11labildili 
kadar adlan nnlı; Sürhü Nahit, 
hbı Bama, Pehleri, Tmpeçe, J>a. 
liae, Hiirmüa, Tacıb,...., G&n.. 
laar, kadehi zerrin, Gilead••, Da
liml, Şefalqiin, Un1111hehar, Si· 
............ , Fenareibahar, Şahı· 
..... n, Nam•..,.p, R.,.ı.m, n,. 
tabimt, Hekullah, Elma..,...., Dil.. 
ldita, Vehbi, Hekimhatı 1&1111, ilb. 

llemişe bu müferrah Iilei dileuyu 
büsnamız 

Ola ismi gibi bezmi şehinşaha 
ferahengiz 

tedebilirl•. 
Bana bildjpn için Tünele ka· 

dar yürüyüp Kiprüye inmeyi ter
eih edi)oımn. 

Tibı61. aat.hleyin çok rahat. 
Fakat akpm dlniiti pek firaklı o
ha,.or. GifeniD ialincle '"'halk ıda 
... l6ret ... hattl çetin bir IJob 
lllaçı J&P~· 

Ben üç JI} enel latanbalda IEen 
>ine biJfe idi. Ne 111'& beklenir, ne 
\lribirine nezaket ,a.terilirdi. 
kuntine, c:eaaretine, yüz kavi • 
litine IÜTeDeD &ne ıeçer, IJiletini 
lllınlı. ~le taldan airiP 90ldan 
... k, arkada beldiyenleri dü • 
llmDeden lailetçi ile bvp. etmek 
1dmaeri .,. ettirmadi. 

iyi 191e, sGzel f81e alıtmak 
!;olE fena .. Oç ,... Anupanm IO • 

Lak· terhiyeaile o kadar kaynq • 
'- ki timıli IMa ........ ta· 

... dünyadan 
Maitesnim içelim çepnei nev , 

peydaaan, 
Ganliın abıhaıJ&t ~ 

ejderhadan 
Gidelim •.••••• 
deli vanp, lı&vz xenarma& 1üra • 

man olalım .. 
Geh gelip kasn cenan seyrine 

hayran olalım •• 
Gah şarkı okuyup gihı gazelhan 

ol&lmı. 

• • 

llqia Amaterdam mü-.inde 
1>ahaİlaa ,na oba iki parça reaim, 
.. Nl"m Varmor tarafınclan ya
pılmqtır. • latanllWaa ti.le dem • 
ni en canlı olarak t6ttereD tablo • 
larcLr. 

Bu tablolarda latanbulun dep • 
deheti canlandınlmqtı. 

Yum li.leler içinde, mehtaplı 
aecelerde, Çıraian aafalarmda ya. 
flYUllar, kıtm da: 

hammül edemiyorum. 
EclemiyOIWI amma teaimi de 

çıkaramı,.oram. Bir tanıdık çıkıp: 
- Vay be,im, birkaç yıl frenk

ilinde kaldım diye ana,mdunu, 
doiduimı yeri kilıii mü aöriiJor • .... 

Diyecek aibi aeli}'or • 
Diyecek de pek çoktur. Han 

de koc-'1an •• mahalle kalweai 
.piyle: 

- Yımmrta kabuiundan çık
mq, kahuianu beienmemit! 

Diyeceklerine fiiphe yok. 
Sinirlemem bvp çıbraca • 

pn. Rahmetli babamm uk ılk 
tekrar eltili bir liri Y&rdı: 

- Hınuu yenen adam mea'ut 
adamdır. 

Derdi. 
Bunun üstüne bir çok da hikl • 

pleti YRI ki bepai hınuJa mat-

.... dı .. Batta OçUDcii Ahmet, "'" 1a,met1i nldp i• plincla kartı • 
fakir vairi brabim Pqa oldvia lapnlf olUJ'Ol'iar.. Baıün acaba 
halele, hü._, __ ;,._inde :ıa1.:.1-ek 

a7w --s ..__,... hanıiai bunacak? 
:-____;.1.- feleiin a1MN1Z -- • :.;:&;.. aileliler. 

1 

- Şmapiyena tberinıcle büyük te -
,..., .) airi olacak olan 1la mapa aetioeli-

_____ ..._ __ ~~tlıııı· ............................... _ ........... _-tiilla -

T µring klübttil is Mart min etmek fiipbeıiz mümkün de • 
• 

mvareaı 
llldlr ..... a, ..... ild ı69na 
Mriltirine denk olman h ifi dalla 
fazla aüçlqti:wit oluyor. Yahm 
bir 'balnmclan, D&riffafabnm ra
kıbine nazaran bazı avantajlara 
malik ohıtu, belki netice üzerine 
müeaair olabilir • 

Dariitf&fakalılarm, kendi ta • 
halumcla oynuna)an, onlar için 
verimli hir fırattır. Son ıünlerde 
o,..Iannı aık tık ıördüiüm Da • 

• • • riiftafakalılann, kendilerine bu 
Tiril~ Tiiriıw v. "Otomo6il Wr oyun tarzına malik olmalan 

Klli6linıl•: da rakip taba için tehlike tetkil 
~ Nlanm 21 ine mla

dlf Puu sbl lllMea 110ara mat 3 
te Perçal•eta topl••ıak Wlik 
Umud Bqet lpimıma Merkez ve 
mtlıabhe lae)'etbae clahll olan mlea • 
aeaeler n felekktlller relaleriyle ha -
mi, mı--, fahrt ve un uaJarm n 
IAabl her elli ualık pbelerln hJrer 
mlemlslerlJle mnalar komitesi ua
lllllDl pbaelerl rica olav. 

edebilir ••• Fmt kartdarmda da 
çok temiz, airaülü ve heaaplı OJ· 
myan tlir takma var. Her halele, 
plebe, çok t•lenclikten aoma el
de edleceldir. 

Şu muhaLkak ki, bu iki talam 
bbe çok ıüsel ve temiz bir OJUD 
MjH4tirecektir ... Bakalım, kendi
ıine shen ohmmıyan JUY&l'lak 

l8p olan adamlmm batlarma ae- diiD)'a ıueteleri iti ıürültü,e 
leni anlabr. hotdalar. Yeni yeni meııleler çık. 

Bunu eiylemek blaydır uvna b.MaclamCaillot mahkemeye veril
ppmak ıüçtür. Vaktile Fl"WD di. (Jüri) ima bir muWremeclen 
psetecilerincle:n Calmete adlı bir IOln Madam Caillot'yu haldı.._ 
pzete miclürü o uman Framada du. Eline çantaamı verip evine yol.. 
dinen birtakım para raaletlerin • ladı. O nnwıa bir çok bulmkçu • 
de ..W l>ir maliye nazırmm adı lar, ilim adamları bu itte fikiıteri.. 
ıeçtilini ft huna dair elinde bir ni 91,.lediler. Gazeteler anket aç • 
ço1l vealmlar bahmclutunu, batti tılar. Bir kadmm terefini, pru • 
bu ite bir bdm parmaiaun da 1'1IDU kıracak tekilde yapılan ima
bntbiım JUıYordu. ima edilen lara kartı itlecliii cinayet affe • 
ba adam ki meth11r maliyeci Ma.- dilir mi, edilmes mi diye aylarca 
JÖ Caillot'dar. itte ha zatın kan- miinabtalar edildi. Hatti çocuk· 
11, Madem <MUot kocan Ye ken - tım, amma iyi hatmmda kaldı. O 
dİli ale,hincWô ha imalardan Ü- ..... n bizim pzetelerden biri • 
nirlenmif, bir aiin e~nbllM im- nin aıçtıiı ankete de tanmmıı mu
çiik bir hnmais lm,Dlilf '" doiru hanilerden biri fQ cnabı ftnDit • 
..-. midtirii (Calmete) ia ya. ti: 
mm. çıq,, dsran, dıran bet kw • - Öfke baldan tadıdır, 
fUDla koca herifi yere 1ermifti. MH.a Caillot haklıdır! 

Tabii Japmet lroP.tu- Büt6D zaten it ÖJ.le oldu. Koca Cal • . 

934 y ecligüa 
hecliyai 

Befbıd lkoaoml n tutam J'edi d
al dolaJIBi7le 111118&1 llmacml ft art
tmu km• taral•tlaa tertip ... 
ı. ........... caı.u prepw 
• ..... ee Bnakl7 im lieedaü ıa • 
plan mllsamerede ,.ı ahla llella • 
W •Ulll PJ9)er etlafmt1al ..,_tU 
..., ... w .. ille ja1ellelerlıa -
den m l'erll•de m Perlluaa Talal
rin ldlçtik Jatada lilrer lata Atatlık 
biati De mUWatlandınlmuau ini._ 
ram ı.taabal phell brulajlarq 
n maant kıJmeUae balla bl-ml • 
7eeek ini lıedl)'elerl saldplerlae tndl 
lpa Llle mldlrltllhe ... derllmlf • 
tir. 

Ym1 ya't'l'lllarmm blyle bib'lk ... 
dlyelerle mlUlatlaadmlmuı ddd• 
menmmaı,.Oe kaqdamr. 

1 Gelenl•, 9lclenl• 1 
KOLONBL VUDS - fqlHs ~ 

ii ticaret atqesl Koloael Vaa Anb
raya litmlftir· 

BAY V ASIF-Anbrada lndaua 
Moako.a elpm Bay Vud Çmar 
.......... plerek ... •lrpmld eb • 
presle Berline sltmlftlr 

Moako.a el~ ondu &Jlll Jlr
ml altmmda MOl!lkonya barellet ede
cektin Ayni gUn 1nsiUz elp.i Bay 
Edea de MOl!lkonya slcleeektlr. 

mele aittili ile bfdL BiJle ol • 
müla betaber lfke, hın her a • 
man bayle ikramiyeli mahaal ..,. 
mez. Sinire kapılma daim• tıela • 
likelklir. Yeni türe,en rahiyatp 
doktoı4ar her hanhpa aininlen 
ıeldiiini iddia ecli)Wlar. Halt& 
atkm bile bayle tlir IİDir ...... 
den ibaret oldQilma töyliyorlar. 
Sinir meriıezinin ibıtilkı ile mu .. 
handede yerleten teldia ,ani 
•vailinin elektrik ıibi iki abi ce
reyan kuvvet aldıklarau iddia edi
yorlar. Halt& temhar bir 1'0IDUIC'. 

Bahit man ~e derin. Netice 111 
ki hın ve ilke imrümüd baltan 
t'e y&f&dljmm müddetçe irisi teh
likeye •• llbraha ... ,.... ..,-
dir. . 
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Yarının Muallimleri 
nasıl yetiştirilmeli? 

- 1 - l uz, bir zaman çekindiği insanlar -

GDn dotuşu 
Güı batısı 

Sabab nam&21 
Oğlc: IUIW. 

lklndı nınıazı 

Akşam namaz 
ratsı namazı 

imsak 

18.l!S 
~ .. 18 
12.~ 

U.49 
IS.Si 
·~~4 

:ı.sı 

(8,~6 

5.,7 
l'i.20 
ı~.·o 

uuı 

f9.5T 

Konuşmıgaan sevgili 
- Iogifizceden - lskender Fahreddin B..aiiıN• mllallim mektepleri dır· .• 

biz6 dünden mi.ra.a. kalan v~ için. c) Ha11c Fırkası tqkilatma 
de cf'h:nüh damgaamı t&!ıyan.mü • ı mensup memurlar .. Bunların faa • 
e11esek~ridir. Buırfarm "'zararlan liyetinden de aünden güne iyi ve -

fayda.!arm:lan çok daha fazladır.,, rimler almmakia ve bu yolda ~~
Bunlar tarihi vazif esmi yaptılar p ha çok ça1ıpnakla beraber henuz 
bugü11ıe kadar Türk vatanma vere· istenilen derece dde edilememif

Vıha ı~ ıtbttcrt 
Tıh• tala• ~hicri 

.. 17 

il o..,. - .... Ü,.abo döaütüa "At bulunur,. me7dan bul1lll 
mu. Meydan hulunar, at _... cle neda+-: 

1 RADYO 1 
-Çak aiael Wr bdmmıa doi

rma !- Si:ld• • bdar çoJ& J.otla· 
ID&JI!,. 

B..nbdan paralan aldım. 
EYimi -itletti- Ha,.._~ 

lifti. ZensiD oJchım. F~ 
:avwwki... 

••••• Güliizs edi.. 

cekleriıni verdiler .. Bu itibarla ön- tir. ISTANBUL: Ve bir otamııbile atlaJIP ait • we m11 td deiilim- Bir bdJM. a 
17,31: t.roıap denleri·U~ ti. Jerin!le NtygJ ile eğife!im •. Fakat, d) Devletin her aene köylere 

yeni de\iir. ~in, cümh~iyet. ve in- yolladığı muallimler .. Bugün köy· 
kıl.ip Tüdciyesi iç.in. buMar, artık~ lerde çallf&n muallimlerin sayısı 
bir it BÖre~ezler. Yeni devrin, ye· on binden fazladır. Bmılar Rne • 

ni ta!ep!er.i kar§ııında muallim lerce köylü ile bir muhitte yaıar • 
mektep!er:ım.\z çok adz ve çok ih- lar, onlann çoculdarı •e kendilet-i 
tiya~dniar. Bi\n'an tarihe mat e - i,e her vakit temu!a bulunurlar. 
deli~. Yeline )•.eU:lerini, günün ve Demek o!uyor iri hupn köye •e 
devrin. ihtiynçlazmı daha iyi ltar - köylüye teıir edebilecek en mü
-w.-._a_..;ı_ olan yll!lO"lyeni Türl(: mlf • him kuvvetimiz köy muall~ri -

dea uki1 - 8İllop ~laYJ Y...t Ke- 0-. o pcedea aoan, bir daM 
maı 18,39: Jm•aatik. Aza& 18,59: söremedim. · 

)'KmlYU. 

Ebafnnchki bdmlan 
~ iireniyonaa. Hepli 
~· Hepei rİJ'L. 

AMa eperuı (lıiıi8d perie) plü. ıs. Ha ti.de uma ._,.... man 
48: Koro - maJiıitn GoldeaMıg i - .:.....L. ~:Lı: • J,e)fi ı.ir -~ 
danebule. 28: Zinat Bwhallft __.. , .. ,,._ Al.l"pııaup mce ,...-a Hayalimde 79fl)'aD bdmr arı 
na Uateruı1. 2t,31: Gitar eolo - bdan Jat11Wdu. , J'Ol'UID. 
ra7'ıe1'. 20,58: Sea ft .. •aatid.. .. omm tipi idi.. • ~o ne amel, ... ince Wli 1'i 
Jolan (pltlr). %J,21f): Son hberfer. ZJ., Tiyatrodan çıkarken gördüğüm melekti. r . 
30: Radyo orkestrası. 22 JtadJ• cu o güzel bdmdı. Acaba ona bir daha rastlıyabi 
,.e tanko orkeştralan. • • • leeek miyim 7 

175 Kh.ı. MOSKOVA, 1724, m. 
! J -r ~K - .. - Bir sabah, Mııır tahvili.tından i'Uim mekteplerinıi aça~ım.. dir. Bunun haricindeki lanvet ve 13,30: Kızılordu içia sözlü ve mu-

T~~"ta!ar timdiJik ikinci derecede sikili yayım. 15: lsverçe yayım. 18,30: hiueme diten yüz hin frank iea -. !Th.ni bu düşüne( lere ıürükle • La'-. bet ebn"-ti •. Bankaya paraları al •. 
- 11 .. Opera parçaları <opera aazlarının ·~ 

yen b•~hca seb~p~er t.unlardır: birliğiyle.) 19,30: Dans ve kawıık mağa gidiyordum. 
Türkiye ciimhuriyetinin yiizde 

ae'tienini köylüleıimiz te!ICI e· 
der. Türk va~amnın terakkisi. bi
rin-:i dere-e:le Türk köymnün 
yüKi~:ti!~esi ile mümkün ofaı.!ak-

Köylerde terakki fuurunu, on • ~ 
kOD8er. 21: Senfonik konear. tt: Al· Bir tapkacının vitrini önünde da "daha iyi, daha güzel ve rahat,, ı 
manca yayım. 23,05: ngilizce yayqa. uzun boylu, siyah kirpikli, ıehha, bir yann fuurunu uyandıracak bi· 24,05: Almanca 

ricik unıUl', timdilik itte, bu on 832 Khz. Moskova (Stalin) 361 m. bir kadın gördüm. 
binlerce köy muaftimidir. 17: Fransız operalarından parça. Bu, 0 gece tiyatrodan döner • 

•·r ı Jar. 19,30: Senfonik konser. 2%: Dans ken gördüiüm ince belli kadındı. Köylerde yapJCJlık fuunı, tera.~- musikisi. Kalbimi tuttum .. . . ~ .. 
Türkiyen;n ~ planda, 20 • 25 

ıeh:rini canlandınırak ond9.ll sonra 
bu eanh'ığı ve tera.kl;iyi yaV1'1! ya
Vaf köylere yaymak, hu.sünkü 
hız ye hamle,erin nclnasm:t yanlış 
tefs'r ctnu:i!:tir. Bizim arıırlarca 
bek'e:meğe va1·timiz a!ıayd:ı, inlu • 
llplammzı bu kaı1&E aeri yupmaz· 
chk.: Başta Atatürk olchığu halde 
Tiirll1-erin m on liene isinde )taptıf1 
ve ya,:ıtfı~ı inltılipfar, yiiizlerce 
sene#i b'"~ f:-a-ı .sene içine ~11"' .. 
mak~an b :l::a bir ıeY deği1dv. Ta
~ lir.: tirmil!et, az zamanda ve 
arka ~\';\r.ya bu ka-1ar derin "f'e 
b'u ht..l:ı~ ş''?at'i ı,.1-rl5plar yarat· 
man:ıf:rc. Büyük Peh"o:nun Ruı • 
ya ·'o. : ipt·'t'nrı } ta•J.rki~ yaptık
lal'ı ··a.?_Jnda. çok sönük kalır. 

ki fUUna tözle defil, ancak itle ve Tıkannrnrdum .. Yanına yali • 
devamlı temularla temin edi1ebi- M5 KJtz. BUDAPEŞTE 550. m -~ -

ısJso: M a.sikl yilkaek mektebiaden 1 t m • 
lir. Köylü, gözü önünde bir feY• aakiL 2o,ao: Sözlu. 21 : Spor ye.ilik· at ı · d beri • · orc:lmn 
ler yarabldığı, ayni emekle ken - leri. 21.15: Budape§te konser orkes - -Bir ay an ııZJ 9;'y . . 
dinden daha criizel ve daha iyi bir t 2,30 D Çok ufurlu bir kadına enmyor • 

•- rası. 2 : uyumlar. 22,50: Heine- aunuz! Hisseme büyük bil' piyan· bayatm canlandığını görüne la • manna caz orkestrası. 23,50: Çin.gene 
mıtdanır ve harekete geçebilir.. orkestrası. 1,05 ~ Duyumlar. ko isabet etti. Ne iyi oldu. buıün 
Kuru aöz, bol naıibat köylünün ıize rastladım. Haydi bankaya 

aanlR'? Sıtmalı bir hutaya ne ..._ b" J'kt "d ı· kolay kolay ku1-"'ma ıiremez. ~ ır ı e gı e ım. 
._ kilde ve ne aman tulfato verilir? o bah ·ık ·· d'' w.. d k Bü.tün. bu üal.en· yapabi'--,7 V.in aa , ı gor ugum en ço 

-s 1111Ca .,. Suda boiulan bir inıanı diriltmek d h J · k d ha 0 bel:-.I" y:~ .. k mualliminin bariz ve kat'I a a güze, ço • cazı .. .7"'1• 
.... için ne ıekrtde masaj yapılır? A • ffk ·ık k ·· ·· d" bir·talıaııa.....,ı.at..,.s.aa.~--~..,,jml!!l!·~~~ıı.ıım.i ... ,....ıillli.._.~._llİl.ft'llıı,.,.,~~ıö-1ı~ft:~q~g~ıg~u~ıff,ı~er~e~yu;;;r~uii;;:u:-;·~·~· ~ 

• 1 u--dır. Bu vaııflan •u nok- lk .gordüğiim .zaman llbw::....-m..... ~ Jerdir? Bu alametler görülünce bir 1 • • 
talarda toplamak mümkündür: ümseml§tı. 

köylünün amel ilacı almuı iyi mi- o ıabah hiç tanımadı bile. 
1) Türk muallimi temiz milli· dir?. Bu zaman1arda operasyon Katlarını çatarak yürüdü. 

yetçi, demokrat ruhlu Ye ideali.t imkanı yoksa, köylüyü Te çocuiu • Vaktim yoktu .. Peşinden gide_ 
olacak.. Köye ve köylüye derin ve nu ölümden ı....~ .. --"'a -·aya. 

....... &POl5 J- medim. 
samimi bir sevaıi ile bailanmıt bu- cak b--Iıca iptidai tedbirler neler-

Gı .~asını milliyetçililrten alacak 

-,. O gün de izini kaybettim. lunacak! dir?. Burkulmaya kartı neler ya - • • " 
pılmalıdır?. Yerinden çıkan bir 
uzvu ne tekilde tedavi etmelidir?. 
Frengi hutalığının batlıca alamet
leri ne tekilde kendini ıöıterir?. 

p~ ... ·:c·7 h'l:r·z ki inkıfim va"· ı ·d ı· ıı· · 
o·ıan ı ea ızm, ıenç mua ımm ru · 

m:ı'.tan ziytı''e, yapı'an h11'nlibı hun ·'a devamlı bir ıtık gibi parla· 
y-:o·· ;""'", tıev r1irme\ ve J-Cjlc!e,tir - yacak. Bu ışık ona her §eyi, köyü 
tr."' ; çok cla'ha -orclur. Bttnf'•n içi~ ve köylünün her ıeyini sevdirecek 
u-·ı-ı ve '\··re'·l\ c-al~ağa iht'yaç çora1' 'muhit!erde ve çorak ruh • 
vc:.•dır. İşte Ti!rk vatan•a

4
a ya • larda, köyde 't'e köylülerde baıka 

p• • .- ,,_ büyf k inl;ılip ':.arı., büyük de· ıuret!e bir terakki hareketi uyan
ğit 'k' i~~ri her türlü 'bora ve frr - dmnak çok güçtür. 
tın'!'.lar~an l~oruırak ve on1arı e1Je- Bu ruhb. yet•f1Demİ! o1an mu • 
c:li!~f rine!t i~in i,k §art, ir.&laba allimler~n az zamanda bezgin 
•~3.J1o!an ~leleri en -az bir za • bir nıhr halete di!tme!eri ve köy• 
matı h~nde 't'atanm dört 1n•u0ına c'en kurtulup tehirlere laçD!a~ı 
yn-·ma~ ve ön'11•1 g• ... =! J.rl" küt- içleal te!ikki etme!ai gayet tabii· 
le•:ne .ıe't~·~e··,.=-. Bu, inJnlibm d' 

ır. 

tkj~c~·.mesi dern..;ı tir. 2) Mual'im, her nimeti içinde 
f'ök, ıclıirleı:de deiil, köyler· aa.idayan toprak gibi mütevazı ve 

deJir. tem!z ahlaklı olmalıdır. Köylü, 
Ban.ıan &0ma i rin-:i büyük Ta• temiz ve dürüat inıanlan çok se • 

zife g~lir: Yapıcılık! Bu, aeTdiri • ver. Köylü, eevditi 't'e inandıiı a
len \"e ıev:~en terakki pren.ipleri dama canmı verir. Onun dedik· 
dahfinde ~lı!mak demekt"r. Köy- ferini seve &eYe yapar.. Köyde it 
lüyü kımıldatmak, köylüyü her hu· yapmak iıtiyen insan için, bu mü
ıuau!ta yükae!tmek ve bütün Türk him bir meseledir. 
köy'erini imar ve ıılah eti:nek, Y• 3) MuaıJim, el itlerinin her ne-
pıcr!rğua ana çizg"ieri~ir. vinde çok becerikli ve hayatta çok 

Bütün. iı!eri ba!armak için eli f>ratii bir insan o!mahdır. Mual. 
miz·'e ne gibi kuvvet ve vasıtalar lim, nazari ve ameli zira~ttan an -
vardır?. lamalı, marangozluk, demircitik, 

a) Netriyat vautalan.. Bunlar tenekecilik ve duvarcılık gibi za • 
bugün idn azc:1tr ve maksadı te- naatlardan bir parça maharet sa -
m;n~ kifi değildir. Zira köylü ile hibi olmalıdır. Becerikli ve·pra • 
baıba9a· oturup deTt'eıecek, köy. tik 'bir mua'fim, köylünün bir çok 
tüye yazı'anlan te'b!iğ edecek un. ameli iht:yaçlanna yol gösteTebi -
sUT'8.nmJ% çok krt·R'. Hr. 

b) Vazife'eri dolaTisiv!e, mu • · 4) Mua!lim, en basit ve iptidai 
vakkat b=r za.,...~~ iç~n. kövlü ile ııh'-at kaide'erini bilmeli ve sıra • 
t • ..,, .. ,a tt"'cn c1~v1cl tremurlan... :rm-la bilgisini tatbik edebi.hneli • 
B"lnhr. k8yli'n .. n iy"ce ta~.IVTnca· dil'. · 
ya kadar açılmaktan, haldı hak - l Bir yara nasıl temb:lenir? Nasıl 

Bütün bu tavsiyelere, aramız • 
da gülecek olanlar çoktur. Fakat, 
benee, bunlar, difer noktalar ka -
dar mühim ve hayati meaeleleri,. 
mizdendir •• Burün doktorlan -
mız, nüfua kalabaJıiı olan tehir • 
lerimizi Ye kaaabalanmızı bile ida
re edemiyecek derecede azdır. 

· Ne doğru ıöz: 

BORSA 
1 li7.1larınd;ı vıldıı ı~areti ...,ıanl~r üze· 

i ·nde 23 3· 93:>.le n.uamcle ~c>rcnlcr· 
dir 1 Rakamlar t aJ)2ntş liatlanm ıröet.ir 

nukut (Sah ) . -
• !.ondra 
• eıryort 
• raris 

600,-

·~-169 -
~(),, -
113 -

• Vhaoı 
• Ma1rtı 
• Berlla 
• \'arsova 
• Pudapesıe 

~·. -· 
ıa. -
48, -· ,.. -
tS. -

Türkiyede bütün köylerin ihti • • C'enerrr 81". • • Belgraı . ~•. -
yacını kartilayacak eeyyar doktor ~~orya !4, - * Yolohamı H, ..a. 

• r.ı ilin o 
Rrllhe 

" Atlna 2~ M> • Kiikreş 16. -

· ı • Amatcrdl , &.", - • Altı• 95&.. -tqkit.itı iti, beı on lene içinde bal· • Pr•• ıoo. - • Mec:ıJtye u. - ı 
ledil~ek it'erd~n deilidir. Ken - • CrrıUın m ~~ • • • RıtftkMr t-40 -

di dertleriyle bqbata kalan köy - Çekler 
0

(kap. •L 18) 1 
luy" eve ıevim1i köylü rocuklarma, llk=======-=ı;;ıı-:=-.=-.. ;;;;;h=;;;;;;:;;;~a-: ... ;;;;;,,•,, 111 

~ • ı.ondra 60 ı " • :iıo.. 1 r ·~ 
hiç olmana, en iptidai tekillerde • l\evıork o.79~0 • Vtyanı 4.tı95 
yar~ım elimizi uzatabilecek kabi· • Pa11s ıuo • Madrtt 5.818:4 

• Mllbo 0.6~i • Berfin ı.~ 
liyette bulunmalıyız.. • P.rütse s.~o • vı,,on • 21>ı~ 

Bir yaranın ve yahut dqilmit o- • Atin• P360 • Aadapeşar Hı75 ı 
• C"nnrr t.4 J" • Rlikres 71.77i'\ 

lan bir çıbanın piı ve fena bakıl· • Soly• 6Mi • • rıeııraı :\:oı.09:'..' 
maıı yüzün:lea bazı insanların ze- • Amaıt"rdını 1.1110 "'Yntohamı tM.~ 
hir~enip öldüğünü bilmiyor mu - • Pue 19.oı!i • \'o ıkovı 1090 M> 

yuz?. Muallim, bulunduiu mu • I_ E S H A M 
h:tte üç bq ıene içinde bir kaç j it Rıntas• ıu. ı ramvay l9, -

köylüyü ve köylü çocuğunu daha Anaıınıu '~-~o • <'tmeftto a ııı.10 
d R jl ? 'J7 C'nynn lleı -. • temiz te:Javi tartlan tatbik e e • cı~ 11.avrtvr 

14 
• • Jrk ne!. -.-

rek ö1ümden kurtarabilirse, vata • Mtrlceı Ranhsı f\4 •o n.ıyı -. 
na, alfabe öiretmekten daha mı az ''· flımt, - .oo an .. eca -..-

ro" narı U.&.~ fclefoıı -.-faydalı it görmüt olur?. ___ _ __ _ 
Benim tavıiye ettiğim ııhbat ka- 1 f•tllfrazlar fahvll•er 

ideler:ni nazari olarak çocuk mele- j •ı9.sJTar\Bor. ı 'iU!' t;ıetıru -.-
tepte ö>h-enir 't'e' ta•biki cihetini '• n 'l7 ro l"nmn\ ııt 711 

51 .. h 17.iıO • h f b 0 
, __ t k"l.!lt 0 1 b" - Hl '9IO " 1 tr• 

1se ums ır KUTI eı IMı ı 1 e .. - ıs~ltraııO•hlll I w.2:; • Anadola '1 CO 
kaç hafta içinde aynca benimaeye-

1 
r.rıuı lstH:raıı 99 • Aoıdnla il 47.401 

bilir. ı JQ!A A 1\1 , IO Anadota nı 46. -
• • 1 .. 

T~rM~ Oo1cforu ""fH11~1 
" ~' "" 

ff. Fikret Kanat •. 

• • • 
Şebpirin Jritaplan önümde • 
Bu Şebpir de ne tuhaf bir • 

dammıt! 
Bakın, kadınlardan bahseder 

ken, ne diyor: 
-çok tifzet konU§an bir kalıtı 

kalan ve llalbi dola olmaaa bill 
bir erkefi 1ter zaman oyalıya6illt 
Ni~n mi? Jiyorıunuz.. Anlattı 

-~ . 

Bu sözlerin 1&Ç!Jl8: olduğu~u id· 
dia edemem. 
Şek~ir ·~ aö7lüror. . 
Ben de bu fikirdeyim: Sevıı • 

· lim çok aijzel bir kadm olup ta sa· 
·atte bir kelime ıöyliyeceiine, az 
·ıüzel ola~ da ıüzel 1'on\lftun ! 

• • • 
Geçen ıün parkm ııralarındall 

birinde ıenç bir kadının kitap o • 
laıclujunu uzaktan slrdüm. ~ 
nı 6Düne o kadar itmitti ki,, y\iJ'I 
bile ıöriinmiyorclu. 

Yavatça yanına ıokuldum .. S.. 
lim verdim •• 

_ y annuza oturabilir miybllt 

Miı? 

Cevap vermedi.. 
Ve batını kitaptan kaldırmadı. 
Kendi kendiıne: 
_ Bir kadın kurnazlığı ..• 
Diyerek yanma çöktüm. 

One t 
Aradıiım kadm .. Hayalimde f9 

ııyan ıevıili ... 
Aylardanberi izini aradrjnn k' 

dınla yanyana oturuyordum. G6 • 
zü ,gözünıe girdi.. Gülüttük. lıt
o kadar. Tekrar göziinü kitaba çt• 
virdi.. Batını önüne ildi. Oka • 
mala batladı. 

llanı aık etmek sıraıı ıelmitd· 
Fakat, bu esnada arkamda blf 

hııırtı iıittim. Bqqnı çevirdiP 
Yatlı bir kadın tepeme di1'ilaılt • 
ti. 

- Ne iıtiyoraun? diye ıorduJlll 
Kadın hafifçe ıüldU: 
- Kızımdır, dedi, kendiaile ı-• 

nıımak ve ıörütmek istiyn~ 
adımzı ve m•kaadm•zı bir~ 
J&Zlp uzat11ôz 1 

- Niçin? .•• 
- Çanldi kzmı hem diJıi~ir 

Heftl de aap ... 
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Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenıelcn l\aralı:.Oy K6,nitıa}ı 

fel.4~3b2 - 'ı ırke.:ı Mübürdarıadc 

Han felcton ~2740 

Iskender ige yolu 
ANKARA vapuru 26 mart 

SALI günü saat 11 de laken -
deriyeye kadar. (1460) 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Mahallesi 
Kazancı 

Sokağı Adı 

Ağaç altı 2 Umum otomobil le· 
şebbüsatı Alfred ve 

Şeriki Marko 

l,i 
Otomobilci 

Tarh 
7 

H. 
36 

Yılı 
930 

B. Panıaltı Taksim meydanı Sirk Ben Amar Otomobilci 69 611 930 
Kazancı Ağa~ altı Ahmet Fikri Benzinci 37 / 1 536 931 
Kazancı Ağaç altı Ahmet Fikri Benzinci . 57 ~37 930 
Kolağa Su Terazi 24 Galatasaray hamamı Mehmet Süleyman 930 
Kolağa. Su Terazi 24 Galatasaray hamamı ,, ,, 931 

111••••••••••••11Kolaia Beki.r sokak 16 Pansiyoncu Anna Teodor Giryagor 930 
Beşiktaş birinci sulh hukuk 

mahkemesinden: Yukanda isim ve itleri yazılı kazanç veTgiıi mükelleflerinin Takaim maliye şubesine verdikleri 
kazanç beyannameleri tetkik edilmek üzere beyannamelerin de gösterdikleri gerek ticaret ve aerekae 

Beıiktaı Türk Ali mahallesi ikamet adreslerinde bulunamamıılardır. Ve 2395 No. lı kanunun 41 inci maddesi mucibince ilan ta. 
Muhtar sokak No. 18 de oturan h d · b ri in en ıti aren 15 gün zarfında defatir ve evrakı müsbitelerini tetkik edilmek üzere Beyoğlu varİ· 
Süleyman oğlu lımail Rizanın ve d h k 
Bcıikt&§la Kaptan lbrahim Ağa 

at ta a kuk müdürlüğüne getirmedikleri takdirde vergilerinin resen takdir edileceği ilan olunur. 

h 
------ (1445) 

ma ailesi lakordalya ı. No. 16 da 
oturan ve ikametgahları meçhul 
Nikolaki evlatları Hriato ve Lef· Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
ter ve Panayot ve Yani Deıpina Mükellefin ismi 
aleyhlerine Be§:ktafta Kaptan -----
İbrahim Ağa mahallesinde lakor· 1 - Setrak Hüc!averdi· 
dalya aokağmda eski 9 yeni 16 yan. 
No.lı hanenin izalei ıuyuu hakkın· 2 - Ahmet Süleyman 
da açmıı olduğu davanın cereyan 

3 
Ef . 

d hk . . . - stratıos Papa -
e en ma eme=: net cesınde me • d 1 . k 1 op os. 
~m açı arttırma suretiyle aatı • 4 _ Aleksandır 
ilara.k eımanının hiuedarlar ara· 
amda takaimine 2 - 2 - 1935 5 - Oeman Fehmi Bin 
tarihinde karar verilmiı olduğun• M. Ali. 
dan tarihi ilandan itibaren 8 gün . 
zarfında mahkemeye müracaat]& 6 - Hanrı ve Hiristo 

temiz dava edebilecekleri ve akıi 7 _ M. Sadi 
takdirde hüküm kesbi katiyet ede· 

Meşguliyeti 

Komisyoncu -

Yetil direk Hamamı 
Müsteciri 
Komisyoncu -

Komisyoncu -

Komisyoncu -

Demir fabrikası 

Madeni eıya F abrikaıı 

Ticaretgi.hı 

G. Perternbe P. Ticaret 
han Na. 28 
Yolcu Z. Mahmudiye C. 
272 
G. Voyvoda Adalet H. 
22-23 
G. Voyvoda Senpiyer 
Han 8 No. 
Y olcuzade Han 8 - 9 

Ekmekyemez Karamol· 
la25 
Arap cami P. Pazar 
No. 2 

ikametgahı 

Beyoğlu Af et sokak 
No.24 
Arap cami M. Cami so
kak No. 11 
Beyoğlu Aynalı çqme 
sokak 8 
Galatada. kumbaracı •O· 
kak90 
ş:,li Oaman beyde Ni
gar sokağında Hale a· 
partmanmda 
Kadıköy Moda C. 22 

Beyoğlu Firuzağa No. 
24 

ceği batkitip ihbarnamesini ma • Adi . arı ve itleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri Kulekapı ıubeaine 930 senesi martın 
kamına kam olmak üzere ilin o· lunur. (

5923
) da vermit oldukları 930 takvim yılı beyannameleri defterleriyle karıılqtırdmak üzere heaap müte • 

haasısları kendilerinin göaterilmit olduklan ticari ve zati yuvalannda aramıtlar iıe de bulamadıklart 

~AÇIK TEŞEKKÜR 

Müptela olduğum zatülcemp 
ve Zatürre hastalığmı kudretli 
gÖrü§ler :ne inzimam eden ihti • 
mam, §efkat ve haz&katiyle teda· 
vi ederek beni ölümden kurtaran 
HıLacki hutahanesi dahiliye mü· 
tehaaaısı Doktor Bay HUıeyin O.· 
mana en derin teşekkür ve ıonıuz 
aaygılarrmı alenen aöyJemeyi b:r 
borç ve vazife bilirim. 

Adres: 
Lalelide LGtuf Apartıma.n 1 No. 
ukeri mütekaitlerden Hal :t Koç 

"""KURUN' 
GUndellk Slyul Gueta 

lstanbul Ankarıı caddesi, (VAJUT) yurdu 

TELEFON NUMABALABI: 
't'azı lflerl teıetoou: 2U79 
idare telefonu ı 14170 

Telgraf adre91: btanbol - (KURUN) 
ABONE BEDELLER! 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

!!le nelik 

6 aylık 
B aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 

730 .. 
400 .. 
ltsO .. 

tıAn llcretlerl: 

2'700 Kr. 

1450 .• 
800 .. 
300 .. 

Ticari lllnlarm nan aa.yı!al&rmd& un • 
Um! 30 kuruıtan baflar. llk aayıt&da 2!50 
kunı§a kadar çıkar. 

BüyUk, fazla devamlı utn verenler• 
ald a.}TI teıızillt V&rdJr, 

! esimli ilinlann bir satırı 1 O kuruıtııı 
KUttlk D!nlar: 

ve kendilerinden ıağlık ve?enler dahi olm:ıdığı için beyannamelerinin sihhatini tevsik etmek kabil 
olmamııtır. Kazanç kanununun 86 mcı maddesi delaletile hukuk uıulü muhakemeleri kanunu muci • 
hince kendilerinin 15 gün içinde hesap vermek üzere Kulekapı tahakkuk ıubeıine müracaat eyleme· 
leri aksi takdirde vergilerinin resen takdir olunarak tarhiyat yapılacağı ilin olunur. (1447} 

Büyükçarııda Ağa ha.nmda i · 
ken bu adreste bulunamıyan Hal • 
laç Temel ve oğlu Oımana: 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
İstanbul Uç.üncü İcra :memur -

luğundan: Mahallesi 

M11ır çarırsmda 23 No. da ko· -----
miıyoncu T oropoğlu Yerginin k:ra Kamerhatun 

" 
" .. 
., 
,, 
•ı 

,, 

" ,, 

" 

Sokağı 

Tiyatro 

" ,, 
Dudu odalar 
Hamal bat 
Kalyoncu 

,, 
.. .. 

Tep~ba~ı 

Avrupa 

Müdürlüğünden : 
Sayıaı 

50 
24 
30 
25 
24 
13 
s 

32 
68 
28 
17 

ismi 

Kasap Şefik 
Kasap Hıristovergos 
Kuap Petro-Paskli Petridis 
Ciğerci Nuri Kahraman 
Elektrikçi Yani Makridi 
Kahveci Bakırdağı 
Kasap Ali Eeıgar 
Seb7.eci Koço Vedesten 
Loke.ntacı Dimitri Deniolos 
Bakkaliye Jalpons 
Alati musiki Eyda Kpmen· 

dink er 

muka.veleıine istinaden 34 ve 
dükkan kepenkleri tahribat bede
liyle beraber baliğ olduğu 42 lira 
80 kuruıun masrafla beraber tah· 
ıili hakkında yaptığı 10 - 2 -
935 tar:h ve takip talebi üzerine 
adreıinize gönderi!en ödeme ~.m • 
rine mübatiri taraf mdan verilen 
meıruhata nazaran bu adreete ol· 
madığınız anla§~larak ilô.nen tcb • 
liğat yapılmuına karar verilmit 
olduğundan tarihi ilandan iti • 
haren 30 gün zarfmda yukarıda Yukarıda isimleri yaZ'ıh kimselerin Kamerhatun maliye şubeıine 
yazılı parayı dairemizin 935 • verdikleri kazanç beyannameleri tetkik edilmek üzere gid~nleri be-
244 No.lı doıyuına vermenizi, ya.nnamelerinde aöıterdikleri · aerek ticaret ve gerekse ikamet ad • 
borcun tamamına veya bir kısmı· realerinindo bulunamamıılardır. 
na yahut alacaklm?n takibat Ve 2395 No. h kanunun 41 inci maddesi mücibince ili.n 
icraıı ha.kkma. bir itirazınız varaa tnrihinden itibaren 15 gün zarfmda defatir ve evrakı müsbitelerini 
bild:rmeniz, aksi takdirde bu tetkik edilmek üzere Beyojlu varidat tahakkuk müdürlüğüne getirme
müddet içinde 74 üncü madde dikleri takdirde vergilerinin resen takdir edileceği ilan olunur (1446) 

f ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

İstanbul ·1 üncü lcra menıurlıJ· 
ğundan: 

Fatihte ÇırçITda HaaanbabJ 
mahalesinde Fenerli aokakta ~o· 
5 de mukim ve halen ika.ınetıibl 
meçhul bulunan Münireye, 

~niyet Sandığına (1200) li · 
ra mukabilinde birinci dere(:~ 
ipotek irae eylediğiniz Sarıyer; 
İskenderpa§a mahallesinde at,, 
Şakir efendi caddesi Şakir•S' 
Değnekçi sokağında eski 12, 121 11 

9, 7, 9, yeni 6/ 1, 6/ 3, 6/ 3, 2 ~°' 
lu evin tamamı 25 4 934 tarl · 
hinde it lem it faiz ve koıni•1°11 

ile birlikte (1473) lira (98) kut"' 
şun mezkUr tarihten itibaren btt • 
mucibi mukavele borçlu hesabııı' 
işleyecek faiz, komisyon ve yaP1 

• 

lacak' bilumum masarifi icraiye 11 

yüzde 3 ücreti vekaletle berabe" 
temini tahsili için ipotekin par~~ 
çevrilmeıi yolilc 30/ Haziranl ~ 
tarihli takip talebi üzerine adrt • 
ainize gönderilen ödeme eınriııt 
müba!İr tarafmdan verilen nıe§fll' 
hattan mezkUr adreıtc olmadıit • 
nız anlatılarak ilanen tebliğat i.f•• 
sına karar verilmiştir. ilin tari • 
hinden itibaren bir ay zarf ınd• 
yukarıda yazılı borç ve maarafl•ı1 
dairemizin 934/ 3838 mükerrer :nıl' 
marab dosyasına ödemeniz laı~· 
dır. Borcun tamama veya bir Jat ~ 
mma veyahut alacaklının takib• 
icrası hakkında bir itirazınız vat' 
aa yine bu müddet zarfmda yaı• 
ile veya tifahen bildirmeniz li · 
zımdır. Bir ay zarfında borç. ödel" 
mez veya itiraz olunmazsa ipotek
li gayri menkulün satılacağı öde· 
me emrinin tebliği makamma k•; 
im olmak üzere ilan olunur. ~ 
. İstanbul 7 inci icra meınurlu " 
ğundan: 

J.t&Ab.J.la. Tw.L'i,- .ı..~d_! 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul olan Şarl Röne Gotyeye: 

Birinci Vakıf hanında (33) fil. 
da avukat Şekip Adutun latanbul· 
da Türkiye hanında Şarl Rönt 

Gotyeden aaliye dördüncü hukld' 
mahkemeıinin 935/ 6 N. b ilaıni" 
le alacağı olan (60000) Fraııtıı 
frangının tutarı olan (5100) Türk 

lirasının maa.maaarif ve faiz ve iv 
ra masrafı ve ücreti vekalet tahti• 

li için borçluya könderilen öden'le 
emri üzerine borçlunun ikaınet " 

gahı meçhul olduğundan ilaneıı 
tebliğat icrasına karar vcı·ildi • 
iinden itbıı ilanın tarihi neJriıı • 
den itibart:n bir ay zarfmda iti " 

razınız olduğu takdirde istida ve
ya !if ah en icra daireıine bi!C.iril• 

meıi ve bildirilmediği takdirde ~e 
74 üncü madde mucibince mal~· 
yanında bulunulması laznııdıt· 
Beyanda bulunulmadığı takdird' 

hapisle tazyik olunacağı ve haki ' 
Bir de!a so. lk1 detuı &O, Qç detuı eli 

dört dctaaı 71S ve on defuı 100 kurtı§tur 
Uç aylık llln verenlerin bir defam beda· 
vadır. Dllrt aatm geten ll&nla.rm tulı 
aattrlan bef kuru§taıı hesap edilir. 

mucibince mal beyanmda bulun • 
manız lazLmdır Mal beyanmda 
bulunmazsanız hapsiyle tazyik ve 
hilafı hakikat beyanda bulunur • 
sanız hapıile cezalandınlacağı· 
nızdan parayı vermez veya itiraz 
etmezıeniz cebri icraya devam o· 
lunacağı ödeme emri tebliği yeri· 
ne ilan olunur. (55'24) 

Fatih temizlik itlerine ait 7 beygir 1 katır 27 / 3/ 935 çarşamba gü 
kate muhalif beyanda bulunuldıJ " 

nü saat 10 dan 11 re kadar Fatih Atpazarında açık arttırma ile ıa • ğu takdirde hapisle cezalandırtl~' 
tılacaktır. Almak iıtiyenlerin o gün orada bulunacak memura müra· 

cagv ı ödeme emri makamına kaiıı' 
caatları. ( 1431) 

_olmak üzere tebliğ olunur.(~ 
Keıif bedeli 200 lira olan Fatih Atpazarında ihtiaap memuru ZAYİ 

İ!fin yaptITı1acak kulübe açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi ve 1 

Deolet ~emirvoııarı ue limnnınrı isl~tme Umum i~aresi ilanları ketif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye ıirmek iıti • Haydarpaıa gümrüğüne ve.~~ 
mit 34 No. ve 7-6- 934 ı.nrı . 

yenler 2490 No. b arttırma ve eksiltme kanununda yazdı veaika ve 15 '1'1 

B d 1 h 1. 1 5 } b b ı ithalat beyannamesinin her 1 
... e eli mu aınmeni 7500 ıra o an 1 mi yon kırmızı q i et r l k t . t kb ·1 b. rkt .h 1 .. .. ı 8/ 4;·935 p rt 1 

k O 
• 

1935 
ha .. .. 

5 30 
d ,__ I f ıra ı emır:a ma uzı e ır ı e ı a e gunu o an aza e - nüshası ziyaa uğradıg""'ından yeıı 

artonu 1 nısan çaı9am gunu aaat l , cı aMıpa ı zar u- s' .. .. t t5 t d · .. ·· d b l ı d (1456} ·" 
sulilc Ankarada idare binasında sa tın ahnacaktır. 1 1 gunu saa e aımı eııcumen e u unma 1 ır. suretlerini çıkaracağımdan hil 

Bu ite girmek istiyenlerin 562 ,50 liralık muvakkak teminat ver· Haseki hutaneai için lazım olan boyu 2 metre 10 santimden 2 

meleri ve bnunun tayin ettiği vesikalarla kanunun dördüncü mad · .metre 25 santim, eni 1 metre 50 aantimden 1 metre 57 santim arasın. 
desi mucibince ite girmeğcr: manii kanuni bulunmadığına dair beyan· da ve ağırlığı 2,800 den 3 kiloya kıı dar 50 tane yerli malı battaniye 

name ve tekliflerle birlikte iki ta- ne nümuneyi ayni gün aaat 14,30 a açık eksiltme ile alınacaktır. Bir battaniyenin tahmin fiatı 11 liradır. 
kadar komisyon reisliğine vermele ri lazımdır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanu • 

Eu ite ait ıartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme daireıin· nunda yazılı vesika ve 41,5 lirahkteminat makbuzu ile ihale günü O· 

den, Haydarpapda tesellüm müdürlüğünden ve lzmirde İzmir ma • lan 8/ 4/ 935 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende bulunmalı •

1 ğazasından tedarik edilebilir. (1449) dtT. (1455) 

kümsüz olduğunu ilan ederil11· 
HaydarpaJada Halit ve şu.ıı· 

§ Evime giren hırsız çaldıiı ~ 
yalar araıında tatbik mühüriill'" 
de beraber götürmü§tür, kisnıe1' 
borcum yoktur. Hükmü olmadıi1 " 
nın ilanmı rica ederim. 
Üıküdar Nuhkuyuıu Pazarb•f

1 

125 numaralı hanede Kamil· 



....,, - n , nv zrzr C ' · 

11111,11 Kıııiıduh• Sllıaılll Kamisnıı illlllı 1 
· kıtaat ihtiyacı için 9000 kilo ( vaktinden ev.vel Koaaiıyond• ha-

llbun açık ekaikmeye konaeaktll'. zır bulunmaları. (1340) 
teber kil01UDa tahmin edilen be- • • • 
... i 29bl'1Jf olup muT&kkat temi- 25 kalem Tıbbi Ecza kapalı 
'ttı 196 liradır. lhaleıi 3 Niıan zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 
tas çuıamba &fuıü aaat 14 tedir. ihalesi 30/ 3/ 935 cumartesi aü • 
~idiler ıartnameıini hergün öğ- nü saat 15,30 Cladır. lıteldilerin 
leden e•vel komisyonda ıörebilir· ıartnameaini Fmddıbclaki komiı 
ler. Eksiltmeye ıireceklerin temi- yonda görebilirler. Eksiltmeye gi 
'tt nıakbuzu ve Ticaret Oduına receklerin 713 liralık makbuzile 
-ntlı olduklarına dair "9ikalan kanunun 3. 2 ci madd.ı.mde 
il. heraber -.aktinde Komiıyonda )'UJlı olan veaiblanle hirlikte 
~ laulanmaları. ( 1338) teklif mektuplanm ihale •atin 

• • • den bir aaat enel komiaJQD& ver 
ltwnandanlık kıtaab ihtiyacı meleri. Ve komi17onda huır 

'si.~ elailtme ile eldi'fen aatm bulunmaları. (1309) 
"-acaktır. Eldivenlere tahmin e- • • • 
llOen bedel 3000 lira olup muTak· Kıtaat ihtiyacı için beher ki • 
~ teminab 225 tiradır. lhaleai loıunun tahmin edilen bedeli 11 
t Miaan 935 cumarteai aünil saat kurut olan 200 ton un kapalı 
lt cladu. lıtek\iler f&rbıameaini zarfla eksiltmeye konmuttur. 1 -
'-titn komiıyoncla ıiirebilirler. haleai 30/ mart/ 938 cumarteai 
~ihmeye ıireceklerin teminat ıünü aaat 15 dedir. lateklilerin 
'akbuau ve Ticaret Odasına b- tartnameaini her ıün iilleden eY 
htlı olduklarma dair veıikalarile vel Fındıklıda Satmalma lıomia • 
~likte komisyonda huır bulun- 10nunda ıörebilirler. EbUtİne ·• 
'aları. (1337) ye ıirecelderin 18SO lirahk te • 

• • • minat mektubu ve7a para mek • 
kıtaat ihtiyacı olan 30 ton ku· buzlarile kanunun 2, 3. ~ij mad 

tıa fuulye açık ekıiltme ile ıabn delerindeki veıikalarla birlikte 
\lnıacaktır. Beher kiloeunun tah- teklif mektuplarını muanen aa• 
-.hı bedeli 14 kurut olup mu•ak- · atten en as bir aaat enel komia -t teminatı 315 liradır. lhaleıi yona vermeleri. (1278) 
~ Ntaan 935 çartamba pnü saat • • • 
ll,3o: dadır. lıtekliler ıartname- Kumandanlık lutaab ha,Vana 
Iİlai komiıyonda ıörebilirler. Ek- tı ihtiyacı için 10 kalem muta&i. 
'İltme7e ıireceklerin teminat ye açık ekailtme ile almaeaktıT. 
"'-kbuu Ye Ticaret Odasına ka· Tahmin bedell~ri 2139 lira 80 
htlı olduklanna dair vesikalarile kurut olup muvakkat teminatı 
~likte nktinde komiıyonda ha· 157 liradır. lbaleai 30/ Mart/935 
-., bul111UDaları. (1338) 1 cumarteai ıünü aaat 18 d&dır. lı 

• • • tekliler 6rnellni •• tutnam•l • 
kıtaat ihtiyacı için 4800 kilo Dl Mr,un liledea enel Fmdık

leytinyalı açık ekıiltmeye kon- lıda Sabnalma komiayonunda 
'UJhb-. Beıber kilosuna tahmin e- g6robilirler. Ekıiltmeye gi"'"k • 

'1len bedeli 35 kurut olup muvak- lerin teminat makbuzlan ve ti • 
"-t teminab 119 liradır.ihalesi 3 caret odasına kayıtlı olduklanna 
Nisan 935 çartamba tünü aaat 15 dair veeikalarile birlikte vaktin· 
ledir. lıtekliler fartnamesini fın- den evvel komiıyonda hazır hu-
drldıda Satınalma Komiıyonunda lunmaları. (1277) 
llrebilirler. Eksiltmeye ıirecekıe. • • • 
tiıı teminat makbuzu Ye Ticaret Kumandanlria bağlı kıtaat 
~daıına kayıtlı olduklarına dair hayvanatı ihtiyacı olan 185 ton 
•esikalarile birlikte Taktinden ev- kuru otun ihalesi pahalı görüldü • 
\'el Komisyonda hazır bulunmala- ğünden tekrar kapah sarfla ek • 
tı. (1339) ıiltmeye konmuttUT. Beher kilo • 

• "' • sounun tahmin edilen bedeli 4 ku· 
kıtaat ihtiyacı için 12,000 kilo !'Uf 25 aantim olup ihalesi 8/Niıan 

~ut açık eksiltmeye konulmut- / 935 pazarteıi ıünü saat 15 de· 
'ilr. Beher kll•unun tahmin edi- dir. Şartnameıini her sün öile • 
'-1 bedeli 14 kurut olup annakkat den ev..el Fındıklıdaki Satmalma 
t4İnıinatı 126 liradır. ihalesi 3 Ni- Komisyonunda ıörebilider. Ek· 
~ 935 Ç&rf&lllba ıünü aaat 14,30 ıiltmeye ıireceklerin 590 Wraldl 
~ır. lıtekliler ıartnametini her- teminat makbuz veya mektubu •e 

ndıkbda Satınalma Komia- kanunun 2, 3 d1 maddelerindeki 
da ıiirebilirier. Ekıiltmeye •eıikalarla 'birlikte teklif melrtup
lderiıı teminat makbuzu Ye tarını ihale aaatin·'en en az bir 
Odasından kayıtlı olduk- aaat ev..eline bdar Komisyona 

a dair -.eaikalarile birlikte Yermeleri. (1448) 

Beşiktaş ikinci hukuk mahke -
mesinden: 

Beti'ktaıta Haıanpafa dereıin
de 80/ 62 No. da oturmakta iken 
ölen Kındık otullarından Alinin 
Beyollu ikinci noterliiinden tan -
zbn ettirmit oldufu 12 - K. ıa -
ni - 935 Ye yemıiye 327 ve mak
bus 224 ıayılı Yaaiyetname ile 
manıup miruçı olduğundan 
hahıile yedine Yeaika itası ölünün 
tonınu küçük Hatieenin babası 
Mehmet tarafından W. iıtida talep 
edihniştir. Ölünün kanuni miraaçı
ları He tarihi mukaddem bir ta • 
1&rrufla lehlerine teberrü Taki o -
lanlar tarafından tarihi ilandan i
tibaren bir ay zarfında itbu Ya • 'llm••••••••••••••••••••••••l ıiyetnameye kar!ı auahaten itiraz 

• BüyOk 

Tayyare · Piyangosu 
1B. inci 1ertib '6. cı Çekiıi 11. Niaan 193$ tledir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
~rıca 25.000, 20.000, 75.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 

edilmediii takdirde, kanunu me -
deninin 538 ci maddeıine tevfikan 
öNııün ID&l1IUP ıııiruçııı ııfatı ile 
müttecli 7edim Yeaika Terileceii 
allkadaruun mal6mu olmak üze
re illa oı.ur. (98118) 

SA"nUKARSA 
o.na.IMJ civarında Kocl•m•n 

cadd•ind• Ellziz apartaaııı 
kut•mda nezaretli 450 artın ar
,. eatrldctır. Paket pottabaneein • !Jll•••••••••••••••••••••I de •nar Resdiye müracaat •• 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ye ecnebi memleketlerinde hlUla spoT •e 

~k hueketlerini ve ıporcu gençliie •erilmeai ilzam plea 
yeni ıekWer hakkındaki yazıları muatuamao takip etmek ate· 

yealer mDnba11raa S P O R P O S T AS 1 Dl okumalıcLrlar. 
Her yerde fiah S kur111tar. matlalc okapauı. 

-
KİRALİK DAİRE VE SATILIK 

APARTIMAN 
Bomoatl cadcletinde bahçeye ya· 

km 65 nmnarah abpp apartıman 
ŞitU Perihan eobk 93/ 2 ye miraca· 
aL •• 

Sahibi: ASill US 
N.,riıat MfWirii ı 

REFllC Atun.d SEVENGIL 
VAKiT Matbauı - lıtanbul 

.. -- - ~.~ 
--~ 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çQk tanınmış ve beğenilmiş .eserleri 

Yurdumuzun en sal~hiyetli bilginleri elile 
giJzel dilimize Çflfll'İlmeldetlir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~k cl .. erll bir ili• 
tUphan•ı• ••hlp olmak letlıor••nıa ,,, 

Dün. ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz • 
Bu külliy1ata ~bone olmak için müracaat etmekte olan elm

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone prtlarını yaslJ'ONL 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci teriaia fiati 
''t38'', ikinci 1erinlnki "504,, kunaıtur. 

ödeme şartları: Birinci aeri için "236", ikinci 
için "204,, kunıt pefİn alınır. Kalan ~ımlar her a7 lrir lira~• 
rilmek üzere takıite bağlanır. 

- Hanıi aeriye abone oluraanız olunuz, pqin almacak pa
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar laf· 
radaki · okuyucularımızın adlarına yollanır. Poata parası abn
maz. -

Abonelerin - takıitleri eünlinde ödiyecelderioe dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu ıöndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlu bq mek~bu bir 
eanaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok delerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Vakıt Matbaa11 - Ankal'a caddeıi. - lıtaDbul 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

BalNili, Aalıara cUclesi No. 8J 
Telefon: 22NI 

Sab ıiiDleri mec:c;fpendir .. 

DIŞ DOKTORU 

flbeyt Salt 

Fatih K raprük tramvay 

duralı, No. 4 
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Büyük Harpte 

Kafkas cephesinde 
Yakında KURUN'da 

Bu da Transatlantik 
yolunda rekabet ! Sıfır mı, 

bir şalıeser mi? 

lngilterenin en fanınmq laq • 
keltrG§lanndan Epıtein'in laemen 
leer aeri, büyük bir miinalıaıa lta
pın açar. Çünkü miinalılritleri, ma 1 

Büyük Harpte 
Kafkas cephesinde 

Yakında KURUN'da 

. Bahar modası : Başlığ 
benziyen şapkalar! 

hıJılıalı ki, ikiye ayrılır ve banla-
Bv, ,fffP.ltqn ail&Alanına rdafietf:.'r.t:• Mfıl~~-~~--... -· ... ..w-.+.......flMllilllilRJ&ıllim~llİlı 

Amerikalılar, lngirızler, Afmanl'ar' F: • diği halie, ir lrtmı onun aerini den biri ~ocal 1Hij71Q a 1• d Mt ftl1'1tculır. Ba sooıılı 6of1Jdatt 
yanunında •Ürat re/torunu kırmak İfİn biribirüe rekabet etmekte de · beğenmez ve onun aleyhinie ya. 
vam ecliyorlar. Her 6iri 6iiyiilı 70le u ıemileri yapıyor. Bu ıemilerin zar. Beğenenler ile hefenmiyen • son derece aaie ve yalafflilıtlır. Ge~ Wınlara bina cı. ~- ,_. 
levlıalôtle laulı oe miilatqem olmasına ehemmiyet veriyorlar. Şimdi ier biribirlerile ııfraııp dururlar. van oeren 6rt ıaplıalar, eflence ;rerlerinde, at yanıların4a, lHiAp _. 
F rannzlar NormanJiya adlı ıemi7İ 7tlPlfllllıta ve onu tamamlamalı i· lıen leeylıeltraı yeni bir aer ~a- yaletlerintle giyiliyor oe baflılrları n tepen p~lderle tlonatılaor. Baı
çin çalıımalrtaJırlar. Normandiya pmüi ~ok büyük bir yolcu gemi- ,., ve bu aıretle .ofayan münalıa-
•idir. Raimde onan iidiide olan altı poertai ıörürunekte ve gemi, talar yeniden leararetlenir. lıiı çeneye bailıyan lrurllel& aiyala lımlile4entliT. 
bir seyyar ıelair lacybefile ıöse ~arpmalıtaJır. Ep•tien'in aon aan'af aeri olan ---------------------------

. "lwı,, leq'/reli tle ayni ıelriltle ftaı-. 

iki yıldız •• ::;';,.~=ı;;:,,,::::.:: lngilterede 

·. 

'.Alman saeteleri liohör :Şmel linı'in .an ~ıfı ~eitlen 
~ memnun göriiniiyorlar. Bilimli fi sibi Alman 6ohörüniin Ham • 
bargta luuantlıfı "'°' lıendi.ini ye nİllen tliinya f"lllPİyonlafa rinıi • 
ne plıartacalı tleferdedir. Brmıınl a 6era6er tliinya ıampiyonu Maka 
Bir ile yapacaiı maçın tarihi leenii ~ lıararl"flınlllllf tleğiltlir. Yalıcm
ki raimtle Şmell~i lcaruı, tanın mıı ıeoimli sinema yıldızı Anni 
Ontlra ile beraber bir vaıon pencer esimle ı6rüyonunaz. 

Yeni Kitaplar 
Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 

Methur Enıela'in bu ewemel .utaiqütü Haydar Rifat tarafm~an 
dilimize büyük bir mavaffakiyetle çeYrilmiı buaün yayılmqtır. 

Ozenle taniye ederiz. Fiah 50 krf. 

mı onu bir ıaJeeıer- iiye 1'arpla • 
tldar. Halihaatla iJri taral hala 
miinahfa ediyor oe biribirlerine , 
aerin tleferini anlatmaia ,alqı ·ı ; 
yorlar. 

Yalıarlalri rainüle .an'atlıôr İ· 
le aeri yanycına ıöriilmelıtetlir. 
Heylıelin 6o)'ll il Wemtlir. A· 

iırlıfı on tondur. 
Şimdiye lıatlar INmll bir~ok 

laeylıelleri yapıldı üe de biri ile bu 
aere beıaemiyor. 

Brezilyada ilk 
kadın saylav 

l 

, l,.,UtereJe yapdan .an hava mannralan nrann4a """"""'* 
r _,,n tayyarai olan E,,.ıe, Ballin adlı torpitoyrı muoallalıi791le ""1'. 
bar 'ıman etmiftir. Ba mannralar a l,.,Utere ı aulanntlaki JOlfllllll" 
ile Alıtlenu tlonanmaı iftiralı etmiı ve manevra Atla Olı~ 
yapdmqtu. Ballin torpitom, tan are tapyan bir torpitbllur. Giflll: 

tainlle bir "°' tayyare 6alanmalıtadır. llanevra bittilıten 80ftftl I • 
aııle tayyarai, qrai forpifonan lac alına İnmİf oe orada 7«1.,,,.,,,., 
ff"İ'mİt oe meclüe ıimriftiT. Fa - ait et1ralıta birtalıım aalrl.,,,,,.,, 
lıat 6a Bayanın _.,maintlen .an lar 6alanılafrına eö1'eıniflh· f. 

Brezilyall4 laJınların •1'ao ol ra -rİm itlerini tetlıiJı Mftl mala • Lab 6a itltliaların -11 oı..J .... 
maları lıararl,,,ımltlrlıtan sonra lıeme, tqni mc11ani7etüıin lıaldıırl aöyliqor. Rainitle Brail~ lı 

----------------------...ıil Beria Latz illı lıtıılua aıqla olaralı ,,..... iPıı ....__,.,.. oe w Wua ..,ı.oana ı&li7flt...-.. 
• 


