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lus • 
ı pa atoru r 

u vur 
"ltalya yurdumu kaplamak istiyor; onun savaş arayan 

tavrı yalnız yurdumun değil bütün acunun da 
düzenini tehdit etmektedir. ,, 

l<aradeniz kıyıları 
için bir tehlike? 

J\:aradcniz kıyılarının çoğunda 

halkın buğday yerine mısır ekmeği 
)ediğini biliriz. Birçokları öyle sanır 
ki, buralarda mısırın buğday ye
rini tutması bir toprak ve iklim so · 
ı·umu (meselc.r;i) dur. Gerçekten 
•rrdbzon, Rize ,.e llopa taraflarında
ki toprak buğday değil, ancak mısır 
Htiştirebilir. Halkın buğday yerine 
mısır unu yemesi de bu coğrafi etge 
(amil) nin şüphe~iz bir :;:onucudur. 

Fakat zaman ile mı~ır unu yemek 
1\aradenizin bu kıyılarında öyfo 
Yerleşmi..,tir ki, şimdi halk mısırı 

buğdaya iistiin tutmağa başlamı~tır. 
Nasıl ki, Trabzon. Rize ahalisinden 
çoğu 1 tanbuldan mı m buğdaydan 
daha yük ek bir fiyat ile getirtmek· 
tl'dir. 

Geçen :>,1 Artvinde tetkik ~eyaha -
ti J apark~n bir dostum bana bu hA • 
disenin sebeplerini kendi düşüncesi • 
ne gör«- 1:Lnuuıı11:;.;u. ~ıı~ıı· unu ue ) a· 

prlan ekmeğin buğday ekmeğinden 

daha uygun olduğu hakkında birta -
>.un tnnıtıar (deliller) göstermişti. 
n_ l a,.a ~...ıc .......... _g U"•wıılfn,·a cm) -
ıniş olan Rizeli Bay lchmet Matara-
cıdan geçen yıl Artvinde duydukla • 
trmın tamtersini dinledim. 

Mataracı Mehmedi Karadeniz kı
yılarında tanımıyan yok gibidir. 
Pratik anlayışı ve kavramı ile o çev
relerde ün almrştır. Mataracı Mch • 
met ötedenheri Jı;endi de mısrrunu 

ile ya.amış olduğu halde bir yıldan· 

ASIM US 

(Devamı 9 cuda .1 cil sütunda) r NUJ..IARALI 

Kupa rı ız 
Bugün 28 inci sayıyı verdik. 

Son kuponu iki gün ıonra bula· 
caksmız. 

Okurlamnızm bu koponlan 
kesip saklamalarını bir kez d:l · 
ha hatırlatıyoruz. 

Küçük bir hesap 
oyununun kazandıra

cağı hediyeler 

Cenevre, 21 (A.A.) - Habeş 

imparatoru, Uluslar Kurumu kon· 
seyine bir· telyazısı gönderip, 
Cenevre andla~masınm tatbikinin 
sağlanmasını, 15 inci maddeye 
göre Habeş - İtalyan anlaşmaz· 
lığının incelenmesini sınır hadist.
leri ilgisile uzla§ma komitesiniıı 

1908 tarihli andlaşmayı tefsir et· 

. . . ' 
·~ 

mesine ltalya karşı aeldiği takdir
de, bir ara§tırma açılmasını di· 
lem ittir. 

Bu telyazısı, sınır boyunca İtal
yan kuvvetleri ve savaş levazımr 
yapılmakta olduğunu ve Habeş 
hükumeti iki yabancı seçtiği hal· 

(Sonu S ci de J cü sütünda) 

nu karikatürü bir İtalyan 
gazete inden alıyoruz. ltalyan • 
ların Uluslar Kurumu içinde 
llahcşistanı böyle pek çirkin 
hir haydut kıyafetinde tasvir et
tiklerine bakılırsa bu memleke -
te karşı ne dü ~ündükleri ve ne
ler ~'1.lpmak iı;;tediklel'i kolayca 
anlaşılır. 

Hitler, çoktandır beklenen söylevini 
dün Rayiştağda söyledi 

Berlin, 21 (A.A.) - Ruzname~inde 1 
yaJnız hükumetin heyanname!'ini ih • 
tiva eden Ra.ri:;;tağm bugünki.i top - 1 

ı lantısı, 669 !'aylav hazır olduğu hal
de Rayi:;;tağ ba~kanr General Görin · 
gin bir söyleviyle açılmı~tır. 

General. söylevinde yeni saylav -
J:ı.rr selamlamış ve dost Lehistan ulu

sunun büyük önderi 1\lare~al Pilsud
.skinin hatırasını heyecanlı sözlerle 

Bay Göringden sonra Bay Hitler 
söz almı:;;tır. 

Bay Bitler söyleviyle Almanya • 
mn zamanımızın büyük meseleleri ö
nündeki gidi~ini aydınlatmak iste • 
mi~tir. 

/ Führer, öylevinde başlangıç ola
rak Alman ekonomisinin harpten 
sonraki tamirat tazminatı ile yıkıl • 
mış olduğunu ~öyledikten sonra hü -

anmıştır. _.. (Devamı 9 cuda.1 ci sütunda) 
.............__ ___________ ~--~~--~~---~~-------------------------------~----------------

Cumhuriyet Halk Partisi 2enel idare heyeti ilk topl_antısında 

~:lada Bay Recep Peker, Bay Recep Pekerin sağından Başkatip Ziya, ,l/uttalip Öker ·(Mala'lya), Cevdet Kerim 
~ı ccd_a!Jı (Sinop), Rahmi 11pak (Tekir dağı), Necip Ali Kii<;iika <Denizli), AliRiza Erten (lflardin), Salcihattin Yar
'"a): 

1~.?carli), 'l'alı.~in flr.rk omi:iz). R_ccep l'e~erirı solmıdmı: .1Uiinir.~!kkaua .. (G.~re~ım), ıJliim~az üknıcn ( An.ka: 
JBat Uıatj (Ama.sya)., Nafi Atuf lrnn"'u (l~rzunım), ll<ısrm Ali l uccl, Husım Çakır (/;mır), Doktor Fıkrı 

Tuzer (Erzurum), Salah C.:imcoz (lstan bul). 

Amiral Dusmanis'in gazetemize beyanatı - ------
Türk ve Yunan filolarının 
müşterek manevraları 

Yunan deniz bakanı: Böyle bir manevra 
yapılması bir ihtiyaçtır, diyor 

Atina, (Kurun) - Son isyar 
hareketinin bastırılmasında büyük 
bir rol oynamış olan Yunan deniz 
Bakariı amiral Dusmanis KU -
RUN'a uzun beyanatta bulunmu§· 

tur. 
Amiral Dusmanis, son isyan ha· 

reketi sırasında Türkiyenin ve 
Türklerin hakiki bir müttefik sı · 
fatile gösterdikleri doğru ve te " 
miz hareketten dolayı, teşekkür • 
!erini söyledikten sonra Yunan do
nanmasını düzeltmek için çalışma· 
sın dan bahsetmi! ve demi§tir ki: 

"-Son isyan hareketi Yunan 
donanmasına ağır bir darbe indir-
l11İştir. • 

Fakat bir yönden de Yunan do
nanması bu isyan münasehetile 
değerini göstermiştir. Zira asilerin 
kımıldanamaz bir hale getirdik -
leri bütün harp kemilerini birkaç 
gün içinde harekete hazır ve se -
terber bir hulo koymamız asilerin \ 

(Sonu 2 incide 1 inci siitunda) 

Yunan Deniz Bakanının el y a 

z.ısiyle gazetemize armajan ett · 
lotoğraf ı 

Devlet, ihracat işini 
inhisarına almayacak: 

bakanının önemli 
söylevile alçıldı 

.~ 1 A (Yası:ı 8 ci de 1 ci si:ltunda) 

ltafyada kimya harbi 
denemesi yapıldı 

Romadan ge .. 
len bir telyazısı • 
na göre SentoceJ. 
leye yakın Tera • 
sina mevkiinde, 
Harbiye Bakanlı· 

ğı kimya dairesl 
edilen bir kimya. 
direktörlüğü ta -
rafından tertip 
harbi denemesi 
Duçenin eönünd 
yapılmıştır • 

Bu deneme bil 
taraf tan kimya. 
siHihlannı yük 4 

sek kudretini, biı 

taraf tan koruma 
için alınan tedbir•. 
lerin tesirini ve 
sivil halkı koru , 
mak imkanlarını 
göstermiştir. De • 
nemelerde sivil 
ve süel salahiyeti 
olanlar, yabancı 
ata.:.~lerle bera • 
ber bütün halk 
kütlesi bulunmuş
tur. 

Orada bulu .. 
nanlara, gazlara 
karşı korunma 
tedbirlerini anlat-

-
Jılussolini Kimya Tiarbi manevralarınaa ymıgrn bombası 

atarken. 

mak i~in kunetıi oparlörlcr konmu~-ı zerinde yapılmı~, bundan sonra sun'i 
tur. ateş \'e yangın bombaları atılmı~ • 

Jlk denemeler zehirlenmi~ biri ü • • (LUtfcn :ıayıfayı çeviriniz) 
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Amiral Rusmanis'in 
gazetemize beyanatı 

( Baı taralı 1 inci sayıfada) 

denizdeki üatün1üklerini uf ıra in
dirmit ve isyanın biran evvel baa· 
hrı1masmı sağlamlamııtır. 

Vakıa son isyan hareketi ıü · 
baylarımızm yarısını ve küçük sü
baylardan bir bölümünün elimiz -
den yok olmasına sebebiyet ver • 
mi§tir. Fakat ben o kanaatteyim 
ki, donanmada bu temizleme, fi -
lomuzu daha çok kuvvetlendir -
mittir. 

Zira yükümlerine ve hükfune · 
le bağlı kalan ıübaylar bitişik bir 
yığm ve birinci ıınıf bir eleman 
oluyorlar. Bunun belgesi de isyan 
ıırasmda Kavala limanında de • 
mirlemit olan iıi Elli kruvazörü · 
ne yaptığnnız, asileri dağıtmaya 

uğratan ve hükumetin ilteklerini 
onlara onaylandıran baıkm hare· 
ketidir. 

Bunun için aon iıyan hareketi 
memlekete fenalık yerine iyilik et
mittir. Bunu birkaç ıün sonra iıi 
ısübayların muhakemesi bitirile • 
rek donanma asıl manevralara çık
tığı zaman halk anlıyacaktır.,, 

- Yunan harp gemileri Tür • 
kiyeyi ziyaret edecekler mi? 

"- Bu fikir çok iyidir. Bu gibi 
ziyaretler, iki uluı arasındaki 
doıtluğu daha çok kuvvetlendire • 
cekl.ir. Bunu belirtmek için elim -
den geleni yapacağım. Bu yıl Aria 
okul kemisinin veyahut batka bir 
' ""'rp gemisinin Türkiyeyi ziyaret 
... ~mesi ihtimalden uzak değildir.,, 

- iki filonun bir gün beraber 
r.ıan.evralar yapması kabil midir? 

- Birliğin bir ülküıü de budur. 
Yıllarttanheri tebellür etmiş dü • 
§Üncem !udur ki, iki bahriyenin 
sıkı ve devamlı temasları, yekdi -
ğerini tanıttnmah i~in lô.znn oldu
ğu gibi birliği kuvvetlendirmek i
çin de bu kombinezonlu manev -
raların yapılması bir ihtiyaçtır. U· 
marım ki, yakm bir zamanda bu -
na eri~ilecektir. 

Bütün bunlan vaktile Averof 
ve Elli kumandanı sıfatile Türki -
yeye kartı harbetımit olan fakat 
bugün TÜrk - Yunan dostluğu -
nun en hararetli taraftan bulunan 
- ki pek sevimli Türkiye elçisi de 
bunu biliyor - bir adam sıfat ile 
size söylüyorum. 

Türk donımmaaınm ilerlemeıi 
ve kuv:vetlenmesini büyük bir 

Hacı Yaşar Ağa 
hastanesi 

Tabiatın gizlilikleri her gün bir· 
az daha açılıyor, yeni yeni kuvnt· 
ler meydana çıkanbyor ve bunlar. 
dan medeyinet çok ıeyler kazanı. 
yor. Bugün henüz kanunlan tama· 
miyle anla~ılmamış birtakım hAdi
seler vardır. Yarın bunlar da bir 
fen haline gelince insanhğa ne gi· 
bi faydalar ,·erebilecektir? 

işte bunları "Hacı Yaşarağa 

Hastanesi,, romanında okuyacak · • 
sınıı. 

Yakında gazetemizde 

tır. 

memnuniyetle öğreniyorum. l§te 
bunun içindir ki yukarıda söyledi
ğim aibi umarım ki, iki filonun 
müşterek manevralarına vardığı • 
mız zaman iki memleket araın\da · 
ki birlik bağlarmm kuvvetlendiği
ni göstermiş olacağız. 

Son iıyan hareketinin iyilikle
rinden biri de halk arasında do • 
nanma ve tayyarecilik hakkında

ki ilgiyi uyandınnıt olmuıdır. 
Bugün Yunanistanın her tara • 

f ında donanma ve tayyare yar • 
dmılan toplanmaktadır. Yardım -
da yalnız zenginler değil, fakat a· 
şağı halk tabakaları ve köylüler de 
iştirak eylemektedir.,, 

Vakit gecikmit olduğu ve Yu • 
nan Deniz Bakanı kabine meclisi· 
ne gideceği için, kendiıine teşek -
kür ederek ayrıldım. Yunan deniz 
Bakanının, el yazısile KURUN'a 
armağan ettiği fotoğrafını gönde· 
riyorum. 

F. Nazlıoğlu 

C. H. Partisi 

Kamutaq 
Grupu 

Dün Toplandı 
Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 

Partisinin Kamutay grupü dün 
öğleden sonra saat 15 de toplan -
dı. Grup, kendisini ilıilendiren 
bir t~kım itler hakkında görüt • 
tükten ve karar1ar aldıktan sonra 
Partinin yenilenen programında 
amaçladığı toprak kanunu esasları 
nı hazırlamak üzere Partice ya -
pılmaaı lcarar1aıtrrılmıı olan on . 
beı kitilik özel komisyonu ıeçti 

ve Kamutay Batkanlık divanın • 
da açılan aekreterliie Partice a • 
daylanacak olan arkadaıı sapta • 
ladı. 

Bundan sonra hükumetin Ka • 
mutaya aunulmut olan verai ka -
nunlarının esasları üzerindeki gö
rüımelere ıeçildi. Birçok aytaçla· 
rın söylevlerine Finans Bakanı ve 
bütçe komisyonu cevap verdiler. 
Bu konuımalar sonunda grup, hü
kUınetin, sunduğu bu kanunların 
yerinde ve doğru olduğu kanağı
na ererek esaslarını benimsedi ve 
kabul etti. 

"Sentaks anketi" 
Ankara, 21 (A.A.)- Türk Dili 

Arattırma Kurumu Genel Sekre • 
terliğinden: 

Türk ıentakımm kuralları 
araıtırılırken, konufma dilinde 
ve konuıma diline uyğun olarak 
yazılmıı folklar eserleri ile kitap
larda ıörülen cümle ve terkiple • 
rin yapıht tekilleri hakkında bir 
anket açdnuıtır. 

"Sentakı anketi,, admı verdi
ğimiz bu anketin naul yapılaca "
ğını gösteren bir program baııl • 
mıt ve bütün il ve ilçelerle Hal • 
kev lerine dağıtılmıttır. 

Programa göre, her İ'l ve ilçe -
de bulunan derleme kurullan ile 
Halkevlerinin Dil, Tarih ve Ede • , 

lngiliz kabinesinde 
ltfakdonald. yeni kabine

de bütün çalışmasını 
diş işl~re verecek 

Londra, 21 (A.A.) - Kabine- N •• f d l 1. • 
de yapılacak dejitiklikler için si- 1l us sayımın a gene ta ımatnamesı 
yasal konuımalara hararetle de - b k J d • k d 

va.m edilmektedir. Batbakan bay a an arın tas 1 ın an geçti 
Macdonaldın yerine bay Bal - Ankara, 21 (Kurun) - Nüfu11ayımı gene) talimatnamesi Bakan· 
dvin geçecek ve kabine ikinci ların tasdikinden geçmittir. Talimatnamede, genel sayımda kontrol 
Başkanlığım almak :suretiyle Bay memurluğu mükellefiyetind~n islls nası icap edeoler-ki Reisicümhur, 
Macdonald en büyük faaliyeti • Bakruılar, saylavlar ve büyük erkandan ibarettir - tasrih edildikten 
ni dıı itlere haaredecektir. ıonra sayım memurluğunu kabul etmiyenler ve talimatname hü -

Sir John Simon, Dıt İtleri &- kümlerine uy1ı11nsuz davrananlar dan S liradan 20 liraya kadar, v• 
kanlığmı bıraktığı takdirde yeri- bu vazifenin alınmasına mi.ni oiı caklardan da 10 liradan 50 liraya 
ne Bay Edenin geçmesi ihtimali kadar ceza ahnacağı zikredilmektedir , 
çok kuvvetlidir. 18 birinciletrin cuma ıünü yerli ve yabancı herke1 ıayıma ıoku • 

Londra, 21 (A.A.) - Bay Bal· lacaktır. 

dvinin Kral ile görütmeıi siyasa Numaralama iti, nilfuı sayımı g ününe kadar iç Bakanlığı ve iıta · 
ve parlamento mahafilinde kabi • tistik umum müdürlüğü tarafından köylere varıncaya kadar teftit e p 

ne değifmesinin bir haılangıcı o - dilecektir. Numaralama itini tam olarak yaptığını bildiren memur • 
larak sayılmaktadır. lar teftiı sırasında tam yapmadıkları görüldüğü takdirde, sayım ka· 

Deyli Telgraf gazetesi, Bay nununun huıuıi maddesine göre cezalandırılacaklardır. 
Macdonaldın daha az ağır bir Ö· Sayım memuru bulunmayan yer lerde sayım iti mektep talebeleri 
dev istemekte olduğunu ve Bay tarafından yapılacaktır. Memleket içinde herhangi bir dilde çıkan 
Baldvinin mumaileyhin yerine gazete ve risaleler, iıtatiıtik umum müdürlüğünün halkı sayım huıu
geçeceğini yazmaktadır. sunda tenvir için yo11ayacağı yazı! arı günü gününe ve aynen koyma· 

Hükumet partileri, yeni hüku- ğa mecburdurlar , 
metin teşekkül tarzını münakata- Sinemalar da ilanları projeksiyonla halkta göstereceklerdir. 
da devam etmektedirler. Sayım ıünü, vapurlar da dahil olduğu halde, bütün lafıma van· 

Maamafih hük&netin hüviye· taları sayım bitinceye kadar i!lem iyecektir. 
ti değiımiyeceği hakkında inan 
verilmektedir. 

Pre11 Aısociotion, yeni kabi • 
nenin Temmuzdan evvel teıek • 
kül etmiyeceğini haber vermek • 
tedir. 

Kralın tahta çıkmasının 25 İn· 
ci yıl dönümü münasebetiyle ya -
pılacak rütbe ve nitan tevcihleri· 
ne ait )lct.niaı 3 Hitzirana neıre • 
dileceği ve hükumet erkanından 

en az on zatın Lordluğa terfi olu
nacağı söylenmektedir. 
Bazı mahıafil, bundan l<abine 

deiitikliğinin pantkot bayramı 
eanuında yapılacağını istidlal et· 
mektedir. 

Spor klüpleri 
Spor kongresinde 
neler konuşulacak? 

Ankara, 21 (Kurun) - 6 Ha • 
ziranda Ankarada toplanacak o -
lan ıpor ittifakı kongresine üç yü· 
ze yakın murahhas ittirak edecek
tir. B, ... ı, .. uu 1kl yuzunu l..lüt1 mu· 
rahhaıları letkil etmektedir. Ni · 
zamnamede büyük değiıiklikler 

yapılması umuluyor. Kongrenin 
baılıca çahımaıı, apor klüplerine 
verilecek yeni yol üzerinde ola • 
caktır. 

AVRUPA GAZETELERi NE - lstanbul - Edirne yolu 
LER YAZIYORLAR? Ankara, 21 (Kurun) - latan · 

İngiliz kabineıinde yapılacak bul - Edime arasındaki yol Ba
değitikliklere dair Avrupa gaze _ yındırhk Bakanlığınca yapılacak
telerinde gördüiümüz tafıilat tu· tır. Yolun T ekirdağı, Kırklareli 
dur: ı içerisinde latanbul hududundan 

Britanya Parlamentosunda ve Lüleburgaza kadar 79 kilometre · 
siyasal mahfellerinde kabinede lik kısmı ile Muratlı Büyük karıt· 
önemli bir değitiıklik yapılacaiı tırandaki 14 kilometrelik kısmı 
söyleniyor. hemen yapılacaktır. Keşfi 2,225 

Deği§eceğinde en çok ısrar e- bin 833 liradır. 
dilen Makdonald ile konsey bat - Kredi satış kooperatifleri 
kam Lord'dur. Muhtel~f mehafil· Ankara, 21 (Kurun) - lktısat
le, Ramsey Makdonld ıle Stanloy sat encümeni, kredi aabf koopera
Baldvin arasında bir t_ebeddül o • tifleri layihasının tetkikini bitir · 
lacağım ıöyliyorlar kı, bu ıuretle mek üzeredir. 
çokluk olan muhafazakarlar kabi
nede önemli sayılarına göre daha 
uyğun bir yer tutmut olacaklar • 
dır. 

iç itleri Bakanı Sir Jon Gil • 
mur, Hava Bakanı Lord London
derri, Müstemlekeler Bakanı Sir 

Filip Kunlif · Lister'in de çekilme· 
leri ihtimali vardır. 

Sir Jon Simona gelince, bunun 
tuttuğu siyasaya muhaf azakirla
rm büyük bir kısmı tarafından 
muhalefet edildiii malGmdur. 

Sir Jon Simon zorlanarak, ken
di iıteii olmadan çekilecek olur· 
sa diğer liberal bakanlar da onu 
takip edeceklerdir. 

Bununla beraber hükumetin 
ulusal teklini kurnıağa ıayret e • 
dilecektir. Bu deiitikliklerin Ha • 
ziran ortalarında olmaıı muhte • 
meldir. 

Kamutay 20 Hazirana 
kadar çalışacak 

Ankara, 21 (Kurun) - Ka -
mutay toplant111mn 20 Hazirana 
kadar sürmesi, bütçe aörütmeleri 
için cuma ıünü de çalırmaaı u • 
mulmaktadır. 

lzmir belediyesinjn 
istikraz işleri 

Ankara, 21 (Kurun) - İzmir 
belediyesinin istjkraz itlerini gö • 
rüımek üzere burada bulunan iz · 
mir Şarbayı Behçet Salih bir müd· 
det daha burada kalacaktır. 

Eti Bankası 
Ankara, 21 (Kurun) - Eti 

Sovyet atletleri 
Temmuz içinde Ankaraya 
ve şehrimize gelecekler 

Ankara, 21 (Kurun) - Sovyet 
atletlerinden mürekkep bir heyet 
14 temmuzda Istanbula gelecek • 
ler, orada bir hafta kaldıktan son· 
ra Ank,uayı zİyA.ret P.deceklerdir. 
Bu münasebetle lıtanbulda atle • 
Lik muıabalar , ... ulcı"4alı.L1r. Mü1a· 
balcaların yapılacağı Takı im ıtacl~ 
yumunun bazı nokaanları timdi • 
den tamamlanacaktır. 

.>ı mayısta lsuın11uı..ıcı yapıla • 
cak atletizm birincilik seçmelerine 
Ankaradan 6 atlet ittirak edecek
tir. Bunlar, Gençler birliğinden 
Salahaddin, Suat, Semih Lutfi, 
Hakkı, Ankara Gücünden; Galip, 
Muhafız Gücünden Şevkidir. 

Meşhur atlayıcılardan Tevfik 
ve Haydar da İzmir ve lzmit na • 
mına müsabakalara iştirak ede • 
ceklerdir. 

iz mir panayırına iştiı ak 
edeceklere 

Ankara, 21 (Kurun) - Uluı • 
lararan İzmir panayırına ittirak e· 
deceklete bazı muafiyetler veril • 
mesi hakkındaki kanun liyihaıı 

Bakanlar heyetince incelenmiş ve 
Kamutaya yollanmııtır. 

Yunan harp bakanına 
göre rejim meselesi 
Atina, 21 (Kurun) - Harbiye 

Bakanı, rejim mueleıinin soğuk

kanlılıkla gözden geçirilmesi lü· 
zumundan bahıetmit ve demittir 
ki: 

- Rejim meselesi Metaksaı 
partisi taraf rodan ortaya atıldık " 
tan sonra yakında toplanacak o " 
lan parlamento için halkın reyine 
batvurmaia karar vermekten baf 
ka bir it kalmamııtır. Her halde 
hükUmet, reyiinıtn ıerbeıtçe ya • 
pılmaaı için 'bitaraf kalacaktır. Bu· 
nunla beraber hüktimetle beraber 

Duçe de birçok bombalar atmış ve 
fosforlu bombaların tesirinden mem· 
nun olduğunu söylemiştir. Termit e
sası üzerine olan bombalar büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Bunlar da 
bittikten sonra sun't bulutları 

kullanmak. harp arabalarım sürmek 
ye alev atmak suretiyle tayin manev· 
ralanna başlanmıştır. 

biyat komiteleri, halkın konuıma -------------

Bankaıı teıkiline dair olan kanun 
liyihaıı hazırlanmı,tır. Maden it· 
!erinin devletlettirilmeıini temin 
edecek olan bu bankanın biran ön
ce kurulabilmeıi için layihanın 
Kamutayda çarçabuk görütülmeıi 
istenecektir. 

çahtan ıiyaaal partiler reiılet'i, 
herhalde rejim meaeleıini kartı · 
lamalı, halkı, tenvir etmeli ve ell 

bellibatlı vazifelerinin halkın hi. " 
kim reyine itaat etmekten ibaret 
olduğunu bildirmelidirler.,, 

Halk hun1an çok beğenmiş ve Du
çeyi siirekli bir surette alkışlamış . 
tır.,, 

dilinde yazı sentaksmuzdan bat· 
kalık göıteren ıentaks tekilleri -
ni ve ata sözleri, bilmeceler, ma • 
sallar, halk tekerlemeleri gibi 
folklor varlıktan ile halk diliyle 
yazılmı§ hikaye ve tiyatro gibi ki
taplarda bulabilecelderi yazı ıen-

takıından değitiklik gösterir cüm· 
le ve terkipleri fitleyeceklerdir. 

'Dilimizin öz konutma kayna • 
ğındaki bütün ıentaka varlıkları
nı ortaya çıkarmak için açılan bu 
anketin büyük verimler vereceği
ni umarız. 

Kral Kostantin için yapı
lacak ayin yasak edildi 

Atina, 21 (Kurun) - HükU -
met buıün Aya Koıtantin yortusu 

münaaebetile müteveffa Koıtan • 
tinin ruhunun iatirahati için kral " 
cılar tarafından yapılmaıı karar " 
lathrılan ruhani iyini yasak et .... 
mittir. 



-----
J_işaretler 1 
Rakı kadehile po
ker masası ar asında 

Bir çocuk yalvarıyor: ,, 
b - Beni eve göndermeyin. 
llrGC/a, okulun bir kö§eciğinde 

derıe çalııayım .. 
Hoca ıoruyor: 
" - Evinde daha iyi çalııır· 

fırt evinde ayrı odan var. Babar. 
ıengin r.eclen eve gitmek iıtemi· 
>'or sun? 

Çocuk yalvararak anlatıyor: 
"- Evde çalı§amıyorum. 

/(Qre yapacak arkadaıları ekıik o 
1tırıa annem beni dördüncü ola· 
"Q#t maıanın ba§ına mıhlıyor. Ne 
okuyabiliyorum, ne çalııabiliyo
l'ıı1tı. Eğer misafirliğe giclerıe ge· 
rte beni bir yedek oyuncu olarak 
ıorla ıürüklüyor .. ,, 

Bu konuıma gerçektir. Bu ko· 
'ttl~mada anlaıılmaaı gerek olan 
1tokta!ar vardır: 

l - Çocuk evinden kaçmak is· 
til'or. 

2 - Ana dünyayı bir kumar 
'ttQaası baıından seyrediyor. 

Okulda kalmak istiyen çocukla 
diinyayı bir poker muvallakıyeti, 
~nan anayı bir el evir, bir hayat 
'~in örnek diye göıtermek iıte· 
'tıem fakat bundan alınacak bir 
c:l erı vardır. 

Bir yandan çocuklara okullar· 
dQ boyuna ıoayal değerden, iyi
likten, olgunluktan ıöz. açıyoruz. 
0rtları çalııkan, onları bir ije ya· 
"Qr adam haline koymak iıtiyo

"tı;t, Bu aöz.ler, bu tezler gunun 
~cak altı •aatincle okulun çatıaı 
f'ft ç et •n:la tekrarlanır. ocuk okul· 
Qn ay, ..... ,, .. "'"'t••uıu ucn::ı 

~ı!~mc 1. . 

Erol vapurunda 

isyan çıkaranlar polise 
verildiler 

Polonyanın Gidinya limanında 
Erol anlı bir Türk gemisinde isyan 
çıktığını yazmı!tık. İsyan çıkan 
vapur, evvelki gün limanımıza gel 
mittir. İsyanı teıvik eden çarkçı 
baıı Hüseyin Mehmet Ali ile tel
siz memuru Osman Nuri polise 
teslim edilmitlerdir. Bu gemide ilk 
isyan Gidinya limanında çıkmış, 
fakat konsolosluğun araya girmesi 
ile bastırılmııtır. Gemi, burada 
Pireye çıkarmak üzere bir miktar 
gümüı alıp Pireye geldikten sonra 
Pirede ikinci bir isyan çıkmıştır. 
işte gemi eahibi burada İsyanı 
körükliyen çarkçıbaşı ile telsiz me· 
murunu Yunan zabıtasına teslim 
etmif, iki kişi, Yunanistandan Tür
kiyeye gönderilmi!lerdir. Vapur 
sahibi, diğer azıtan tayf al arı affet· 
mittir. 

Evvelki gün ve dün alakadarlar 
sorguya çekilmişlerdir. iki memur 
tahktkat bitirildikten sonra mah
kemeye verileceklerdir. 

Haciz • • 
ışı 

Cevap Pariste Sen 
mahkemesine bildirildi 

Belediyenin anlaımadığ! baı.ı 
hamiller tarafından belediyenin 
Periye bankasında bulunan para· 
larına Pariıte Sen mahkemesince 
haciz konmuştu. Bu ht-.czi kaldır
mak için bazı profesörlerin işti · 
rakile bir komısyon kurulmuştu. 
ou Komı•yon ıopıanuıarını bıtır· 

mi§, tesbit ettiği esasları belediye 
reis vekilliğine bildirmişti. Bele· 
diye bunlara göre cevabını hazır
lamı§, dün Paris Sen mahkemesine 
göndermiıir. 

Sokak,eğcr gicliyoraa kahve, ga
ıe.1e,kitap,radyo ve nihayet ev o· 
4ı.ılun altı saatte yaptığını yıkma
.}'Q ~alı§ır. BCJ§ı boı saatler gen~ 
Qr/amları daha çok kavalili-
ie, hoppalığa alııtırabilir. O - Belediyenin ;\lacağı 
ltqldaki delikanlıyı olgıın adam borç para ışi 
~ctline koymak için günde topu, İstanbul belediyesi bu sene ya· 
~OJ>u altı saat çalıııyoruz.. Bunun pılacak büyük işler i~in, belediye-
Qrfısıncla çocuğa en kötü telkini ler bankasından (750) bin lira 
~QPan ıokaktan, kahveden daha borç para almıya karar vermişti. 
~rkunç olanı evlerimizdir. Evle- Bankadan bu hususta izahat isten· 

'i1t1iz ya rok aeri telkinlerin birih· ti ~ e miı, bunun üzerine belediye muha-
ii bir yuvadır. Yahut kötü bir sebe müdür muavini Bay Nail dün 

~ilence ve ıala iıleminin bir par- akıam Ankaraya gitmi~tir. 
~Qaıclır. 

Ç Istanbulun planı " ocuk bu iki türlü öclencle lay-

Kötü huylar 
Yalvaçta çocuklar 

yabancılara taş atarlar mış 
I~ültür Ge -

nel müfettişle • 
rindcn Bay Ek -
remin cenup vila
) etleri okullarını 

tefti~ etmek üze • 
re SC) ahate sıktı

~"IOI yazmıştık. 

llay Ekrem 
Yalrnçta bir orta 
okula giderken i
ki çocuk tarafın • 

dan otomobili taşa tutulmuş ,.e atı -
lan ta~lardan birkaçı rastlıyarak 
camları kırmış Ye Bay Ekrcmin 
gözlerinden yaralanmasına sehehiyet 
Yermiştir. Bay Ekremc orada ilk te
da,·i yapılmış ve gözlerinin içinde 
cam parçal:-:rı kalmadığının daha i) i ı 

bir ~urctte ara .,t1rı!ma 1 için keııdisi ' 

;;:ehrimizdc Cerrahpaşa hastahane::.i • 
ne gönderilmiştir. 

Dün bir muharririmizle Bay Ek -
rem hastanede başından geçen işi 

~öyle an tatmıştır: 

" - Yıl .~onu münasebetiyle cenup 
l'İlayetlcrindcki okulları teftiş et -
mrk üzere cr·rclci Antalyaya, oradan 
Isparta, /Jurdur l'ilayctlerinc gittim. 
raltıaçta bulunan bir orta okulu tef -
tiş etmek üzere giderken yolda yedi 
sekiz yaşlarında iki çocuk otomobile 
taş attılar. Taşların atılması bir 
müddl!l siirtlii ı·r atılan taşlardan bir 
tanesi sol gözüme rastladı, yaralan -
dun. Gittiğim yerde göz lıc!.imi bula· 
madım. Oradan ı.·skişelıire geldim. 
Eskişelıirde bir göz doktoru11a flÖR • 

terip razi11cti anlattıktan sonra gözü
mün dalıa iyi bir muayeneden geçiril· 
mc.~i için lstanfmla gitmem tavsiye c· 
dildi. Ben de dcrlıal trene atlıyarak 
grldim. !Jazı gazetelerin ya:dığı gibi 
•<..d•• u"• "'"' -r.1fttım. nuruyu 1tenctı u
yağımln geldim. /1rofcsör doktorlar 
burada nöziimün Radyografisini yap· 
tılar. Yapılan Radyoyrafinin menfi 
netice ı·crmediğini memnuniyetle 
öğrendim • 

Göziimde birkaç lekeler rıar. Onla
rın yavaş yar·a5 giderileceğini söyle -
diler. 

J'alvaç ka~mrıkamının söylediği -
ne göre bura çoctıklarının bir kısmın
da lıcr gelen yabancı misafiri ia~la -
mak bir iti11at lıaline girmiş, abide . 
ler hakkında tetMkat yapmağa gel· 
miş bir lnailiz miitelıassıs gene böyle 
çocuklar tarafından taşa tutulmuş ı·e 
profesöriin karısına ra.'iilı11an bir ta~ 
kadının başını 11arnııştır. llu çocuk • 
lar kendi uuritaflarına da ayni şeyi 
ııapnu ·/ardır . ., 

Türkkuşu kongresi 

Boğaziçinde 

Bilet ücretleri niçin 
biribirini tutmuyor? 
Şirk ti Hayriyenin Haziran -

dan sonra kullanılacak yeni tari
fesinde bilet ücretleri ucuzlatıl -
mıştı. 

Fakat bu ucuzluğun, yanın -
dan tramvay geçen iskelelerle 
tramvay olmıyan kısımlar için ay
ni nisbette olmadığı, arada çok 
farklar bulunduğu görülüyordu. 
Anadoluhisarlılar bundan şika -
yet etmi,lerdi. Dün Şirketi Hay -
riye direktörü Bay Yusuf Ziya 
çöy le dem:ştir: 

- " Biz BebeO-e kadar olan 
i 5k~lelcrde ziyanına çalışıyoruz. 
Buradaki tarifemiz mukavelemi -
ze göre çok aşağıdır. Fakat bu 
bölümde böyle çalışıyoııız diye 
diğer bölümlerde de böyle çalı -
şırsak bu, sos;yeteyi batırmak o -
lur,,. 

Türk çocukları 
Dehayı bilirler 
Profesör E. Frank ilk 

ders;ni verdi 
Üniversite Tıp Fakültesi profe

sörlerinden Dr. E. Frank dün kon· 
f erans salonunda ilk açış dersini 
vermiş, §eker hastalığım ve bu 
yoldaki keşiflerini anlatmııtır. 

Profesör sözlerini şöyle bitirmit· 
tir: 

- "Bu misa1 size belki alanın
da büyük bir adamın yarattığı ve
J a nazır ouıaugu vazıyetıerde özr 

kudretine dayanarak ne suretle is -
tifade ettiğini gösterir. Fen ve si
yasada ayni şey vardır. Fakat ben 
dehanın ne olduğunu ve dahinin 
nasıl ve nelerden istifade ettiği 
hakkında Tiirk çocuklaıına misal 
verecek deği lim. Bunu büyük On
der Atatürk size ve bütün dünyaya 
göstermiştir. , , 

DiJsizler• Cemiyetinde 
Sağır, Dilsiz ve Körleri Himaye 

Cemiyeti mührü ile ve katibi Meh· 
met imzasile aldığımız bir tezke
rede yeni bir başkan seçileceği ve 
üyelerin önümüzdeki cU'1lla günü 
saat onda cem~yet merkezine gel· 
meleri istenilmektedir. 

Q/ı Örnekler görmüyor. Pariste tehircilik mütehassısı 
• Biri evini her §eyi kötü gören (Prostun}yanmda çalııan bir Türk Türk Kuşunun yirmi dört Ma- Süel kamp 
'rt•Q l k Ah h 1• k genci beldiyeye gelmit, lstanbulun yısta toplanacak büyük kongresine Üniversite talebesine bu yıl su"_ n arın ararga ı a ıne oyu· 
l'or. yeni planı etrafında üç mütehaaaıs iştirak etmek üzere bütün vilayet- el kamp mecburi olduğundan kam 

Ôb tarafından hazırlanan raporlar ve lerden murahhaslar çağırılmıştır. pa bütün fakülteler talebesi itti-
•Q/ ürü evini bir bar, bir kumar projeler etrafında malumat iıte· Kongrede •ehir namına Erzu· rak edecektir. Talebe c_ok oldug"u 

oını haline ıokuyor. 3' 

Ç .. . . . • .. .. mi§tİr. Bu genç tetkikatını Pariıe rum ıaylavı Bayan Nakiye ile Tay· için her fakülte dört grupa ayrı-
teıir7"~~ bu ~kı cını k evı~. ~ot~ döndüğü zaman Proıte bildirecek- yare Cemiyeti ba§kanı Bay fsmail Jacaktır. 
>.1~ erın en urtarma ırınc- . mit. Bu gencin isteği yerine geti· Hakkı bulunacaktır. Bay lsmı"l K 1 b" T d b 11Qllcla l k el" .. l d amp ar ır emmuz an eş 
"ıQ#t ge ece uıunce er en :ilmittir. Hakkı yarın yola çıkacaktır. Eyliile kadar sürecektir. 

rerektir. .:=ıum-=ıım:=-ııım--=======!:!!U!!:!Sı::.::::::=~~=;:::;=::=:;;;;;;:mm:::::.:;;::::W:ı==: b· E:vinde aabaha k:ı.l tr· çili ;rıi .:

1 

··--······• .. ••••• .. •••••• •••••••••··-· .. ····::.-::m::::::::::=••s;:-:mı••lffl•;::; ... 
tr Qı'I • .. ı -

enın çocuguna: " ~-~"-· 
.. .:: - Oğlum içme, ıarhof olma 
..,,,~·· 

IQ q bir yalandan bQfka bir an· 
~ Qnlatmaz.. 
E:v· el ~~ ~n e kumar oynıyan bir baba 

tet1t·lluna oyun hakkında boyuna 
Bırt Yapan adam elemektir. ' 

lı~·e"'ce okul terbiyeıini ev terbi-I 
ic:l,~~ öldürtmek, ıağlam, canlı,' 
t'«l 1 rençlik yetiıtirmek için tu-İ 
l,.,.~Qlt ilk -.-ol, evlerde içki iılem· 
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1Gezintiler1 

Putunu kendi 
yapar kendi tapar! 

Şimdi üstünden kaç yıl geçtiği· 
ni unuttum. Bir arkadaıımla bir· 
likte "Nukuclu . mevkule,,ye git
mi§tim. O, ödünç para alacak, 
ben ele kefil olacaktım. Karanlık 
bir ıoladan loş bir odaya geçtik. 
Sarıklı bir adam önündeki defte
re bir §eyler yazdı. Sıra ile hepi-

mize imzalattı. Sonra ortaya bir Je 
"altın •aat,, hikiıyeıi çıktı. Faiz 
din bakımından yalan olduğu için 
bu saatle hem kendimizi hem Al· 
lahı aldattık. Sarıklı buna "hilei 
§er'iye,, Jiyorclu. Biz., galiba ken
dimiz.in bu iıteki •uç ortaklığını 

utunarak yalnız. gülmüıtük. 
Adam oğlunda aldatmak iıte • 

ği, çok köklü bir duygudur. Ge
rek tarih akııları içinde, gerek 

çağlar ara11ncla bunun bin türlü ör· 
neğini görürüz.. Sonra bu aldat
mak isteği, ilerleyiılerle ıönen bir 
efsane de değil. Bilgi, len onun 
can verdiği korkulukları, ejder· 
ha görünüşlerinden ıoyamıyor. 

Nitekim bunun en güzel Örnt~klerirr 
den biri daha pek yakında, en İ· 
lerlemif topraklar üıtüncle, uya· 
nık bir ulusun bağrında yükıelcli. 

Bakınız. na11l: 
Alman sıyasal kurumlarından 

birinin bir bCJ§kanı acıklı bir kıı
zaya uğraml§. Yaralanmıf ve da· 
marlarından biri parçalandığı i
çin çok kan kaybetmi§. H aıtane
ye kalclırmıılar. Vaktin en büyülı 

hekimleri Ü§Üfmüıler. Ve boıalan 
damarlarda vuruıları yQfatabıl· 

mek için kan §ırınga etmeğe k.:ı

rar vermi§ler. Adam bulunma§ er· 
vadanlar İflemİ§, el, öj#nmü' ve 
•on •on No.;ıi IHvlıa,w. MiJNJ.f. !l.iin· 
müf. 

Aksiliğe bakın ki kan veren cö· 
merdin damlalarında biraz. yahucii 
bulaııklığı varmıf. Bu, anlQfılın· 

ca hekimler fapa oturmuılar. 

"Naz.i,,ler ıahlanmıf. Ortalık ka· 
rı§mı§. Fakat i§ bir kere çığırın

dan çıktığı için, olana boyun eğ· 
mekten bQfka elden negelir. On
lar da öyle yapmı,Iar. Y alnı:: 
"Yükıek ıoy,, diye haykıran, bu 
uğurcl a bütün ıınırları çiğniyen· 

lerin inanıılarını ela kurtarmak 
gerek. Hemen yalanın yaratıcılı· 

ğına baıvurmuılar. Yahudinin 
soyu sopu geriye doğru uz.atıl-
mıı ve geçmiıin karanlıkları için.
cl e yüreklere ıu ıerpecek bir ta-

nık, bir ııık aranmı§. Amma botu· 
na. H eril ıapaaağlam, ıu katılma
mı§ yahucli çıluyormuf. 

Bu açık aydınlıktan ıonra im· 
elada fU yetitmif: Kan veren, bü
yük ıavafta clövüıerek nifan al· 
mı§ yiğitlerden imif . ./._. nan top· 
rağı uğrunda ate§e atılan bir var 
lığın kanı afağı ıoydan ıayılamaz

mı§. Böyle karar vermiıler ve baı· 
kanlarını lrurtarmıılar. Eh ne J~
nir ömrün her köıeıincle bu dola· 
bın bir bafka türlüıü dönmüyor 

mu? ... 
S. Gezgin 

--------------
ltalyan elçisi üniversitede 

Şehrimizde bulunan ltalyan hü· 
yük elçisi Bay Galli dün üniversi· 
teyi gezmi,tir. 

Kendisine rektör Cemil Bilge 
izahat vennittir. 

11le 
,,.,4 .' 

0 .l'Un lcuıllarına ıon ver• 
• fır. Ou.. k l "b . L~ • ~orQ ,,. .. nu u u e, lÇRıyr rer 1 · - , _ . . . 
clela~ bırakalım. Evdeki rakı ka- .. .. lJDn. s(an'b~1 '.Hası~ "Kurumunda bır toplantı olnıuilur ZS Mayısta 'An karana arıtacak Rasrn Kurultayrnl!n 
h '.ve Poker maıcuı arcuında bir qudulecek .b<u~~ ış!er.~ içı~ hazırlık fmnuşmaları yapılmıştır. l'ukarıda gör düğüniiz soldan birin<'i resim bu top· 

Sözlü 11oklama başladı 
J Liselerde sözlü yoklamalara 
' dünden itibaren batlanmıttır. Yok 

Ql'lı del'L . • lantıdan bır koşeyı gosterıyor. 
'"'anlı kaybolup gıclıyor. iki · · d" il . . ncı resım un yı ık toplantılarını yapan Berberler Kongresinde alın mışitr. IJunuıı ya:ısuıı Şclıir Jlabcrlc· 

Sadri Erte111 nmız arasında bulacalmnız. 

lamalar di;.n ak,am saat yirmi bire 

j
, li:adar sürmÜ!tür. Liseselerin bü· 
tün imtihanları bet Hazirana ka· 
dar bitecektir. 
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Dil lflerl 

Kılavuz için 
dersler 

r Dilimiz üzerinde 

Bir imli sorusu 

...!:i,ar, -ı!!.ıı11.ar-Apdoç Ben ne diye avuç açayım ki ?. 
Fertlif, lilırif, lıanığ •• Os JI 

limizin lnla111U1ıntlan aiti 
6u 6i6i nubet anltılan lıeli 
naaıl okunur? 

G, yani yu'"f'Jk G lerin, • ::::8--A~dıç besliyen erkegw im var ! 
Bu eu baba antlıçı'tlır. Onan i-

olarak, l11qlı1Hıfına bir 
yoktur; bu aalt iiMiintlelıi 
u.zatmıya yarar. Bunun ,,,n 
kelimeleri lertli, lilui, lıani 6İ 
okuyacağız clepaektir. 

------------------------~in 6ir tlirlü lnyap da •atamıyo · y } •• h 
ram. azı ışa gore em 

_Ba .~anı 6irlilıte eeçirtliii· Öyle hem bo•• y)ef 
mq pnlcrın anmacc olaralt hbal ' • 
eJer müiniz1 

Fraıua lüiWmeti, •n .Uôlalan· İsim iki ve numara 
ma muelea üzerine, Almanya üç türlü okunuyor ! 
hiümmetine yeni bir antlı~ tlaho Geçen sene T ekirdaf iıkeleıin-
uercli. de duran tacir Naciye ait mallar 

Bu yolculuktan güzel anılarla araıından zeytinyağı dolu bir fı • 
Jönecek:,iniz. çı atırılmıftı. Arattrrmada, bu fı· 

Gaetelercle Kayıerin anılarını çının "Kürt Hüseyin,, diye anılan 
olru70r nuıaunuz? Hüteyin oilu Hüaeyin tarafından 

Beted - lmel aıırıldıiı, Sabahattin iıminde biri 
lmanii (T. Kö.) ile beraber Kirkorun arabasına 
Bu kadar prur belki inıel'tlir; yükl«ilen zeytinyaiınm Karaıüm 

lalıat inMnil defildir. rük ç&11111nda ıatıbia çıkarıldıiı 
Bidat - Türeç belirtilmit Ye Sabahattinle Kir • 
Oımanlı tarihinin iyi ve kötü kor yaklanmıftı. Gemici olan 

türeçler kav.asını hatırlar mıaı· Küıt Hüteyine gelin<:e, o kaçmıttı. 
nm? - (Bidab hueaa, bicla\1 Şimdi Kürt Hüseyin ele geç • 
MJ'Jİ•) mit, Sultanahmet ikinci sulh ceza· 

Her tiireç yeni olduiu kadar da dün durutmaıı yapılmıttır. Suç· 
faydalı olmak lbmı ıelme:z. lu alıkonulmut olarak yapılan du· 

Bilivuıta - Araçsız, dojru· ruımada, Kürt Hüaeyin, bu itten 
dan dojruya kendisinin hic haberi olmadıiını 

Bilvasıta - Araçlı, araçla aöyledi. 
Araçlı, GTGSIU verıiler - Bil· 

fHU&ta 118 hilavıutıa uer,Uer. Suçlunun sorıuau yapıldıktan 
Ben araçla İf ıörmefi ıevmcm. aonra, hakyerinde iki !ahit dinle • 
ittifak _ Bağlqma nikli. Bunlardan eakiden polislik 
ittifakı iri _ Oybirliii eden Şevket, Salahaddin, yaka· 
Bilittif ak _ ı . OJ birliii ile, 2• landığı zaman fJÇıyı Kürt Hüaeyi-

Elbirliii ile nin çaldıiı yolunda aöz söyledi • 
Müttefik _ Bailatık iini anl~ttı. Oteki !9-hit poliı Ek· 

O, ____ , . at l-"- &.--: rem hu ıften haherı olmadıiını 
~ı unpar or ,.,.... ,_... ....::. 1 . k--..ı· • b '-~ 

ariht. k • iart& AlmanJG ile .uy eyınce, 111J1K11aıne za ıt xağı • 
n~= &": ı ,wı• dr- '18ıterildi, tahlt, oradakl imza· 
-~ r;ı. ~~'• "611lıtJ.I _,1 .. ~,;.;: nın kendi imzası ohnadılmı bil • 

;,iırıaı agıatma arın Omme na• d" d" 
l "' "? ırı. 

11 l~~az. Hlkl S J•L dd" D • il' u·· a·· kanun Komutayla or m a ana ın emıre ı, 
,,. ı-~~il" L-bıil etlil~-tir. durupnalarda bulundu, ıalıitler, 

"
1
•' e,.. 11llf b k" • Ekr E Bu ifte elbirlifi ile yürüyelim. za: ılla 1 ımzarun em Vf'lya • 

Büyiilı harpta hailClflk deoletler tem ıihi, numararun da hem 12, 
"--il · !!.ı• hem 32, hem 92 gibi okunduğunu 
,_.. en aur. ·ı . il dul t 

Bu ömelclertle ıesen yeni keli· 1 erı 1 r u er 

me: 
Taarruz - Sünal 
lhtil&f - Anlqma 
Mütelif - Anlatık 
Ballıaıt cualatma'ıının ruhu Bal· 

lıanlartl~ '1• qitlüı tlüenini koru· 
rnalıtır. 

Büyülı ltarpte anlaıılı 4evletle· 
rin ho.nPeri oldafunu ıöyler mi· 
ıini=? 

ittihat - Birlepıe 
Müttehit - Birletik. 
Vahdet, ittihat - Birlik 
Şimıliye kadar aramızda. laiç 

6İr lilıir birl.,mai olmanntlır • 
Baleranın illı büyük lırtınalan 

~crih 6irlqi/t carrnariyetlerin· 

"• iopmaıı.r. 
BWe Wlt Wrlili aaatır. 
Y .ni lumıınlGT tale6e 6ülilele· 

rinin •JOMI ile tıfraımo.am ,...ı, 
eılecelıtir· 

Tefrik etmek - Ayırmak 
Fark-Ayrım 
Jftiralc, firkat - Ayrılık 
latiana - Ayra 
Lıtisna etmek - Ayramak 
Müatema - Ayram 
Temyiz - Ayırt 
Temyiz etmek - Ayırt etmek 
BaJaseleri yiiJ,.elı duvarla a11r· 

Bunun üzerine, hakim töyle 
dedi: 

- Bir zabıt imza -edilirken, im
zanın ve numaranm gayet oku • 
naldı olmasr ıözetilmelidir. Aksi 
halde, itte böyle güçlükler ortaya 
çıkar! 

Durutma sonunda, 1 O 4 932 
ıiinlemecinde Karagümrükte bu 
iti gören poliıin kim olduğunun 
Emniyet müdürlüğünden sorulma· 
sına ve öteki ıuçlular Sabahat • 
tinle Kirkonm çaiınlmalarma ka· 
rar verildi. 

l_TO_P_L_A_NT_IL_A_R_I 
Ti1rk Gilzel San'atlar Birliği Mi

mari Şubesi Relali9indım: 
Yeni idare heyeti seçimi yapılaca

imdan 31 - 5 - 935 tarihinde cima 
gilaü saat 15,.> da bütün Aıamn bir· 
ilk merkeıd olan Alayköşküne gelme
Jerl rica ol11nv. 

----·:0--------------------•7'•· ·. 
Kanan 7WffGf ......-a ayra ta· 

nıma. 

Ba İfl• tizi ayramalı iatetlim. 
Bu sabah yüzünün ayram bir 

ıüellifi var. 
iyiyi lıiliMlet qut eJema 
T eltlilte ~o. a71rt rnaic· 

aini ~ı.,.,.ıere ne hdar cu 
raııtlamr1 

Ba ömeltlertle •~ hlimelcr: 

Bir kadın, dün 
ceza yedi 

Hem dilenmiş, hem de 
adını saklamış ; 

Dün ak§am üzeri, Sultanab -
met ikinci ıulh ceza hak yerine 
orta yatlı bir kadın ıetiritdi. Bu 
yıpranmrt bat örtülü, rengi sol • 
mut yeldirmeli, uf ak tefek bir 
kadındı. 

- Adın nedir? 
- Kadriye. 
- Annenin adı? 
- Emine. 
- Babanın adı? 
- Emin. 
Hakim Sallhattin Demirelli, 

dosyayı gözden ıeçirdi. Sonra 
§Öyle dedi: 

- Halbuki sen polise kendi 
adının Emine, annenin adının 
Gübüm, babanın adının da Şerif 
olduiunu aöylemitsin. Aklınca 
kurnazlık edip poliıi aldatmak i1-
tedi, hüviyetini yanht aöyledi di
ye iddia ediyorlar. Ne diyecektin 
bunlara? ' 

- Hqa, kabul etmem, ev1i • 
dnn ! Ben, burada aöylediim ıi • 
bi dosdoiru dedim orada da. 
ama onlar dalımlıia ıetirip yan
lrt anlamıt, yanht muamele yü • 
rütmütler itte! 

- Bu 1at.h 11.yuıtta ıelip 
ccçene avuç açmıtaın. Seni hun -
dan dolayı yakalamıtlar ve ... 

Kadın, aorıu tekmillemneden 
cevap vermeie girifti: 

- Hayır, hayır!. Ben ne diye 
avuç açaynn ki? Benim erkeiim 
var, beni beıliyor. itte tu arkam
da duran kara sakallı adam, be • 
nim erkeğim! 

Kadınm parmajiiyle ıöıterdi • 

Bir ampul ve bir 
sigorta! 

Birini çaldım, dedi, 
dokuz ay yatacak 

Veznecilerde Balaban mahal • 
leainde Büyük Retitpaıa cadde • 
sinde Bedriyeye ait yirmi bet nu • 
maralı bir aparbmancla oturan ıü· 
bay Omer F evzinin katına kadar 
çıkarak, içeriye ıirmeden, kapının 
clıt üttündeki bir ampulle duvar • 
dibindeki hir elektrik ıiıortaımı 
çalmaktan ıuçlu Saim, Saltanah • 
met ikinci ıalh ceza bak:rerinde 
dün muhakeme edildi. 

Sübay Ömer Fevzi, çalanı gör• 
mediini, poliain hırsızı bulduğunu 
bildiip cebinden çıktığını .öyle
diii ıiıortayı kendiıine ıetirdiii· 
ni anlattı. 

Suçlu Saim ampul çalmadıimr, 
yalnız üzerinde çıkan ıiıortayı 
çaldrirnr söyledi. 

Hakim Salahaddin Demirelli, 
suçluyu dokuz ay hapıe mahkum 
etti ve ıu naaihati Yerdi: 

- Çalmakla bir tey kazanma • 
driını görüyorsun. Uılan, bir da· 
ha böyle tY yapma. iyi bir it ya • 
parak geç inmene bak f 

Ev işletmişler mi? 
Abanozd. on sekiz numaralı 

evde oturan Eleni ile utaiı Ali, 
l'Nltıl-. ni itlettiklui icltliMile 
yalJ--·ılcıwdu. r .. ı: .. , ı.. ... .ı ..... 
dün akpm üzeri müddeimnumili · 
ie ıöndermittir. 

Y eniköydeki yaralama 
Y eniköyde Bilil isminde birini 

yaraladığı iddiaıile Yakan Ömer 
iaminde biri, dün aktam üzeri po
lisçe müddeiumumiliğe verilmit • 
ti. Adliyece takibata bMlaPmıt, 

Ya bunlar bir terkip, bir ciitJ' 
içinde bir tamamla11cı ueya il 
mamlanmıı kelime halinde 6fb 
nur/,,,..,,? 

Bizim biltlifinti%, türlıçeıle /il' 
ralımq ıuclar: 

Sonunio. i veya i olan bir ltıl 
111e bir tamantlayaa lıe/ime y 
tle hulunurıa ona Jıleneftlı 
( nin), (ye), ( yi) ıelılintleılifl 

(Ferdi'nin I a) eibi, (lilrri'ye 
lenen hece) gibi, lilıriyi lıaltlırtl 
yerine hiaiyi koyun) gibi •. 

Gene •onları i veya i olu 
Wimc eler ulan bir batlıG lı.l 
meyle tamamlan,,.., 6ir ltolıle 
lunur, yani eaki o.tir ile .,,.,,z.a1 
luraa aonuna gelen etin teltli Jf 
(i) delil (a) olur: (Süleymarri1' 
camiai) Bİ6i, (hepıi uar: lilıriı+ 
hiniai) ıibi •.. 

Bizce lilırif, lertliğ, uqo. -
ben~er ltelimelerin aonlGTıntlq/ıl 
( f) ler bu kuralı hozacü ilet* 
clir. Bunlar lı, 6 nin ya,,..,,.,, 
erim:J ıekilleridir ki, yu/ulrıl.' 
aöyledilı, yiilıiimleri heeeyi aut ' 
maktan hGfka olanuu. Demelt İl' 
teriz iri bu türlü imla, bizi (lilırt 
le benzer bir •Öz), (lerılilin itJf' 
1&.ı) gibi Örnelderle jrarplGffır' 

ealt ılefiltlir. • • 

Numaralama iıi 
Nmnetarın fafftl 1'1'! rlne aı.f 

müteahhit CShnüftür. Zaten mütea1' 
bit bakkmda taahhüdünü yapmr 
dıtı için enelce helediyece takr 
bat yapılmasına karar verilmifll
lt yeniden bqka bir müteahhi• 
verilmittir. Yeni müteahhit aokalr 
ve binalarm numaralarmı acele o• 
larak takacMtır. 

Sütten zehirlenenler 
ii kara sakallı adam, o ıırada Oıküdarda ıütten zehirle.
boynunu kadınm adeta omuz bar Esnaf cemiyetleri bürosu yirmi iki kiti, Z.JDtıP Ki.mil baa• 
tına doiru uzatmrttı. Jandarma, k - - lt- ld.. taneıinde tedaYi edilerek evleıu-

Omer sorguya çekilmittir. 

biraz geri durmaıı lazım geldiii· UÇU U U ıönderilmiftir. Hastanede ,.111111 
ni anlattı. Adam, ıeriledi. Birleıik esnaf cemiyetleri bü • bir balla kalmıfhr. O da buıünlet 

Bu 11rad8' kadın boyuna ıöz roaunun kadrosu daraltılmıt ve de eYİne gönderilecektir. 

söyliyordu: ' b~~ııım m.::ı':!~:;:!.~1~· Zehirli tüt, Tıbbı Adli kimya"' 
- Ben kırkma mercliven da· uronun Uf&· hanesinde tahlil edilmittir. Jlutüll' 

yadım it gtirecek halim yok Za- viri meıul katibi, muhaaibi, bat zerihin nereden ıeldiii anlqılmlf 
ten h~tabklıyım. Çelimıizn·. ya- muhasibi, veznedarı ve dijer bir- olacaktır. 
rı m 'b" ·m Bö"vl ld kaç memuru açıkta kalanlar ara· ·------~ ....... • ecnun ıı ıyı • J e o u - .... -
ium halde, arada ufak tefek ça· ıındadır. • Bu gece n6bet~I eczanel 
matır yıkamağa ıiderim de ıene Kadronun daraltılma ıebebı 
dilenmem ben! maaı yekununun çok olmuıdır. Samatyada: Teofllos, t'ener .. ' 

- Doktor, seni muayene et • 
mit. Çalııabilecejine, sdıhatinin 
yerinde oldujuna dair rapor ver
mit? 

- A a, nasıl olur?. Bakın ha • 
lime. Bende ııhbati yerinde bir 
kadın hali var mı?. Gören gözler, 
Allah ic;in töyleain ! 

Hikim Salihattin Demirelli, 
biraz dütündilkten aonra, kararı • 
nı bildirdi: · 

- Hem dilenditbı, hem de ... 
ni yalcalıyan poliıe kendi admı, 
anamn, babanın adlarmı yanlıt 
aöylediiin, tutulan zabıtla belli • 
dir. Hüviyetini aakladıjın için İ• 
ki aün hafif hapiı yatacalum. 
Dilendilin için de, iki hafta bele
diye itlerinde boiaz tolduiuna 
çahıacalurn. Yalnız ıuçtar birlet· 

BiR FEDERASYON KU· Emilyadi. 6ehzadebqında: lbrahi" 
RULMASI iÇiN Halil, Şehremininde: Nbım, Kara • 

ıümrüktP.: Arif, Akurayda: z. Nta -
Esnaf cemiyetlerinin bir f ede- ri, Dlvanyolunda: Jl!sat, BqlktafC9' 

rasyon halinde toplanması için Nall Halit, Kamkaprda: BeDmı, Ze19 
esnaf itleri ıefliii tarafından ya· rekte: Hasan Halisi, Sirkedde: >-• 
prlan tetkikat bitmittir. Riza, Karnköyde: H ÜM)'iD Hiilll• 

idare mediıi tarafından veri • Beyoğlunda: DeJIAaada, Ertaiflll. 
len raporu Okonomi Bakanbima Yenfşehirde: S. Darunakyan. ııaçP
ıönderilecektir. Cemiyetlerin ya- da: Feyzi. Kasımpapda: Teni Ta• 
aalarmda birçok deiitiklikler ran. ffahcıotlanda: Yeni Tlrldye. 

yapmak llun ıelmektedir. .-ıı 
çallflD&. An\adın mı? 

- Anladım, anladım, eYI& • 
ela! . 

- Sonra JÜS kurut ela malla • 
keme murafı ldi:recekain ! 

Y ıpranmq bat artülu, renai 
aolmut yeldirmeli, ufak tefek, or
ta Jat)ı bdm, fatll'dn 

Geçmiş Kıırunlar: 

22 ... , •• 1-.0 
- Ukbaharm varudiyle IJer&bl' 

Jstanbalun ha mevsimde · 18~ 
pek de alıflllacfttı tufanlar .,.... ..... 
Enelki gün Botaztçfnl aellere ...... 
Yatmur din Kacbköyüade de 11• • 
münil icra etti. Fakat haradaki , ... 
Jaimurlarla beraber söı~~ 
leeek derecede uf ak kar 

ınU doğru defiltlir. Almanyada 
banan famtet,Sine gözle güç ıörü· 
lir tellerden IHifia Wr ıey lıoy
,_.,,,,.. Onun için ev GTlıoılllTI •e
nit bir ptalt sör•1İ alır. 

llrinisin lilıirleritü arauHla 
6iôli 6lr aynın •örmi)'Onnn. 

Ati tatlı olanla, tqnlılı olmr 

Görey - Manzara 
Meleke - T. Ka. · 
Onıörü - Basiret 

(ULUS) 

tijindeıı, hafif bapia iki ıün ola· 
J, rak kalıyor Ye iki haftadan biri 

ekıiliyor. Yani iki gün hafif ha -
pia, bir laafta da 'boiaz toklupna 

- Yoz kurut mu?. A a, ben 
nereden bulac:alnn ,UZ kurutu !. 
Cebimde yUz param bile yok! 

- Karana temyizi ka1'lldir. 
Muhakeme bitti. Haydi, ıötürün ! 

da Anadolu snhfJfnf ı.till etaıeli~ 
Ofleden •nra iskeleye tneal• 

her halde ilkele enamulald .... .... 
ta ka111&f1Ul ba)'VU~ıklan ........ .. 
!C?rdir. 
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1 1 ş eh 1 r de ı ı Ölümünün ellinci qıl-
ı Berberler dönümünde ltiktorHügo 

1 BCJ'/OK DENiZ ROMANI 1 

(-En-dülüste Kemal Reis 
i Haftada bir gün Hügo, devrinin . bir harikasıydı 

çalışmamak Fransızlar bu büyük adamı anmak 
Yazan: lıhalc FERDi 1 1 Tefrika No: 110 

''Bu ~uuuetıe, tinrnntnlılorı 1Dtsn~lı~tan istiyorlar 

IIHDliie ~ı~orn~ilece~ misiniz?,, k~:;re~:~~:0uş:ı·!~~a, 
lstanbul Berberler Cemiyeti dün 

tanilerin geldiğini ıören diler ıe· saat on dörtte Şişhane yokuşunda Şeyh Nurullah gene 
sahnede 

Şeyh Yuıuf, bir aktam üstü, 
lıbiliyedeki evinde otururken, ka· 
Pıaınm önünde iki atlı durdu. 
Şeyh Yusuf batını dıtarıya uza

tınca, selen atlıların Kahtanilere 
llıenıup oldujunu anlamııtı. 
Şeyh Yuıuf telifla kapıya koş· 

tu. •• Atlılan ka11ıladı. 
- Nereden ıeliyorsunuz? 

- Kabtant ıeyhinin elçileri· 
)'iz... Şeyh Yuıufla ıörütmeie 

ıeldik. 
Şeyh Yuıuf kendini tanıttı .. Ve 

elçileri içeriye aldı. 
Kahtan kabileıine menaup o· 

lan bu iki atlının boyunları iyice 
kapalıydı; kulakları ve saçları 
aörünmüyordu. 

Kahtantler atlarım kapıya bai· 
ladılar .•• Evin bahçesinde bir a· 
ia.ç kütüiünün üıtüne oturarak 
Şeyh Yuıufla konutmaia batladı
lar ı 

- Kabile Reiıimiz Seyit Nu· 
rullah ltbiliyenin ıarkına karar· 
ai.b kurdu. Kendiıine ıönderdi· 
P.iniz elçilerle beraber yola çıktı •. 
Ve bizi ıizinle ıöriiplleie ı&n
derdi. 

- Ben de hir liaftadanMri, a· 
tlamların gelmedi diye merakmı
rlaa ~ &ivarı· 
n~ kadir. nuıl gelelnlcrmiz 1 

- Korkulacak ne var .. ? Biz 
on bin Jriıili1' bir kuvvet yola çık
lık. lıpanyollar bizim karfmuzda 
durabilirler mi? 
Şeyh Yusuf ıevindl : 
- Oh .• Demek ki Şeyli Nurul· 

lah ricamı kabul etti. Endülüs~ 
Jard1?.Ua ıeldi. Allahım çok tükür 
lana.. Bize bu mee'ut ıiinleri de 
aöıterdin! 

Elçilerden biri ayala kalktı: 
Seyit Nurullah ıizi çadmnda 

bekliyor ... ister bizimle geliniz .. 
lıterıeniz kendi adamlarınızla 
ıehrin tark kapııından yola ç1k1-
llız.. Reisimizin karargahını u· 
a&ktan tanıyacaksınız ! 
Şeyh Yusuf, günlerdenberi bek· 

lediii bu haber karıııında ne söy· 
liyeceğini, ne yapacağını ıaşmnış 
tı. Elçileri savup da ayrı gitmek 
reiıe kartı saygısızlık olacaktı. 
Derhı;ıı,1 etrafındaki mücahitlerden 
•ekiz atlı hazırlattı : 

- Şeyh Nurullahı hemen timdi 
törnıek isterim. 

Dedi.. .Kahtan.ilerle beraber 
Yola çıktı. 

Bir saat kadar gittiler. 
Elçilerden biri: 
- lıte, dedi, reiıimizin çadırı 

ıa..:: d .. ... n u. 
Elçi yalan söylemiyordu. 

ka.htanilerin çadırı uzaktan 
IÖrünmüttü. 

Şeyh Yusuf, Kahtanilerin bir 
hafta içinde hazırlanıp yola çı
kacaklarını ummuyordu. Seyit 
~\lrullahın geliti, Endülüs tarihi· 
niıı bir dönüm noktasını tefkil e· 
decekti. Sultan Abdullah lapan· 

l'olla.ra bağlanmlf olaa bile, 
8.rtJk "'1 hağlanbnın hükmü kal-
1'1tya.ca.ktı.: On bin kitilik bedevi 
Jcıı~eti, elli bin kitilik lspanyol 
Ord\launa karıı durabiilrdi. Kah· 

birler halkından da bu orduya bir ıazinoda yıllık toplantılarını yap-
katılacaklar vardı. mışlardır. 

Mücahitlerin tutarı bu ıuretle 300 den fazla berberin bulundu • 
yirmi bini bulacaktı. ğu bu toplantıda berberleri allka • 

dar eden on beş me8ele hakkında 

karar verilmiştir. Birkaç pndenberi Şeyh Yusu· 
fun kulatına iritmekte olan fısıl· Kongreyi cemiyet reisi Bay İsmail 
tıların demek ki aslı yoktu l Hakkı açmış, ilk olarak Büyük On-

Guya lspanyollar Şeyh Nurul· der Atatürke kongrenin saygısının 
lahı para ile satın almıtlar ... Ve telyazısiyle . ~ildirilmesi alkışlarla 
Kabtaniler reiılerine uyarak kı· kabul edilmıştır. 
1 1 k ı ndan çıkarmama· Birkaç aza tarafından çokluk ol • 
ıç arını. 1~ arı 

1 
madıtı söylenerek kongrenin geri bı· 

ia and ıçmıtler · rakı iması istenmiş." de bu istek ka • 
Şeyh Yusuf zaten bu haberlere bul edilmemiştir. 

yürekten inanmamttı... Atını ıür· Kazan~ vergisi meselesi görüşUl · 
dü .• Yanındaki mücahitler de se· müş, Ankaraya çekilen telyazısı o · 
vinç ve nete içinde, Garnatanın kunmuştur. Bunda yüzde otuz beş 
kurtulut gününü bekliyerek yürü· nisbetindekl verginin yüzde yirmi 
orlardı. beşe indirilmesi isteniyordu. Berber· 

y k ö ·· d •· .. ler telgrafın çekilmesinde isabet edil· 
Uza .tan ~ runen ça ırın .0 ?u· diğinı söylemişlerdir. Bundan sonra 

ne ıeldıklerı zaman ortalık ıyıce berberlerin haftada bir gün tatil yap· 
kararmııtı. maları işi ıörüşülmüştür. 

Arkadan ıöklere doiru uzanan Ateşli konuşmalar olmU§, bütün 
dağlard•n vahti hayvan ıealeri berberler haftada bir gün tatil yap • 
ititiliyordu. malarının teminini istemişlerdir. Bu 

arada comiyPt tarafından Ankaraya 
Reiıin çadmnın ıeriıinde ve çekilen bir telgraf okunmu~W". 

etraf mda Kahtan nöbetçileri do· Bu telgrafta sayısı Istanbulda 
laııyordu. On bin kitilik kabil"! 4600 e varan usta, kalfa, ~rak, ma
efradı, belliydi ki bu yü)iaek dağ· nikUrcU gibi esnafın hiç tatil yapma· 
lann eteklerine yayılmııtı. dan sabahtan akşama kadar ayakta 

Elçilerden biri derhal yere at· dura dura h~stala?dı~lan, be~berler a
l d ş yh Yuıufun atının ya· rasında yüzde yırmı nisbetınde ve · 
a 

1 
vke e ak tt rem ve yüzde kırk ayak hastalığı tes-

nına oıar omuzunu uza ı.. bit edildiji vazılıyordu. Telgrafm 
_.._, .__._ __ , _ • e ..I..&~ .. Du çeKilmeslnden dolayı idare lieyeti al· 

yüklerini attan omuzlarile indi· kışlanmıştır. 
rirlerdi. 

· Şeyh Y uauf ayaimı elçinin o
muzuna basarak indi. Çadmn ö· 

nünde karadı Kahtan nöbetçile· 
ri dolaııyordu. 

Seyit Nurullaha, Şeyh Yuıufun 
geldiiini haber vermitlerdi. 
Şeyh Y uauf, Kahtanilerin re· 

iıini ilk defa görecekti. 
Çadırın perdeıi açılmııtı ••• 
Elçiler, ellerini ıöbeklerinin 

üstünde biribirine bailıyarak, bo
yunlarını önlerine iidi_ler: 

- Buyurunuz, Şeyh Yuıuf ! Re· 
isimiz sizi bekliyor ... 

Şeyh Yusuf çadırdan içeriye 
girdiği zaman, Kabtanilerin rei
si yüzüne her zamanki gibi uzun 
siyah peçesini örtmüf, bir sedirin 
üzerine kurulmuıtu. 

Şeyh Yusuf, Kahtanilerin i.· 
detlerini bildiği için, derhal yere 
iğilerek reisin dizinden öptü .. Ve 
Seyit Nurullah, örtülü eliyle Şeyh 

Yusufun sai omuzunu okşadı.! 
Merhaba Şeyh Y ıauf ! 

-Merhaba büyük reis .. ! 
Seyit Nurullah ıai elinin ucuy

la yer göıtermitti. 
Şeyh Yusuf, gösterilen yere o· 

turdu: 

Cemiyet aidatının bir liraya indi · 
rllmesl, okul ehliyetnamelerf verilir , 
ken cemiyet tarafından alınan elli ku
ruşun alınmaması, cemiyet hesapla • 
nnın her altı ayda bir genel heyete 
bildirilmesi, berberler arasında bir 
yardım sandığı kurulması, bu yaz bir 
vapur gezintisi yapılması sıra ile 
kabul edilmiştir. 

935 senesi Haziranından itibaren 
kalf ft ve çırakların berber mektebin · 
den ihtisas diploması almadan dük . 
kin açamamaları münakaşa edilmiş, 
sonunda kabul olunmuştur. 

Elli yaşını geçınit berberleı·e sıhhi 
muayene cüzdanlarının cemiyet tara
fından parasız verilmesi, senelik ai . 
datın alınmaması, gezici berberlerin 
dolaşmasının yasak edilmesinin hil • 
kumetten istenmesi de onaylanmış . 
tır. 

Bir aralık jiletlerin, berberlerin 
işlerini azalttığı meselesi de görüşill· 
müştür. Cemiyet reisi jilet usturala· 
rının hiç bir zaman yasak edilemiye
ceğini, ancak jilet ahm ve satımının 
Kızılay Cemiyeti tarafından yapılma
sı n her jilet bı~ağı başına beş ku • 
ruş alınmasının cemiyetçe tetkik edil· 
diğini söylemiştir. 

Berberler mektebinin hazırlataca
ğı yeni bir talimatname ile ıslah edil· 
mesi de görüşülmüş. Fahri, Hamdi, 
Ihsan, Sait, Ahmet Sükuti iı:ıminde 
beş kişi seçilmiştir. 

_ lıbiliyede çok yalnız kalmıt- Bunlar talimatnameyi hazırhya · 
tım, ya aeydi ! İspanyollar Em\r ~aktardır. Semtlerde mıntaka teşki · 

ıatr yapılmaı;ıı da görüşüldükten son· 
Muhammedi yakalayıp zindana ra toplantı bltmi~tir. 
attılar.. Karargahlarından bin - ·-•1111tt•n•"''*·'"""'"',···-·--- .. ··--
mütkülitla aldığımız cephaneleri saldıktan özgenliğe çıkarabilecek 
de içimizden bir hain kundakla· miyiz? 
dı .• Ve dü,mana kaçtı. Gamatayı - Hiç merak etmeyin! lıpan· 
muhaaaradan kurtarmak için, ıi · yollar Kahtanilerden çok korkar· 
zin değerli yardımınızı istemeie lar .. Mücahitlerle birlikte Garna · 
mecbur oldum! ta üzerine yürüdüğümüzü görü-:-· 

- Garnatayı kurtarmayı ben lerae, Endülüıü kendi egemenlrkle 
de dütünüyordum. Fakat, Sultan ri altına alamıyacaklarını anlıya· 
Abdullah !ehri düımana teslime rak ıeri dönerler. 
karar vermiııe, Garnatalıları tut· l (Devamı var) 

için ne yapsalar azdır 
Elli yıl önce 22 mayıs günü. 

On dokuzuncu asrın en büyük 
adamı sayılmağa değer Viktoı 

Hü~o öldü. Buıün Fransa bu o· 
lümün ellinci yıldönümünü hatır· 
lıyor ve bu büyük adamın adı ve 
izi önünde iğiliyor. Şüphe yok k1 
Fransızlar, bir bakımdan deği!, 1 
birçok bakımlardan, büyük olan 

bu ıahsiyetin adını, sanını, eseri· 
ni ulusal bir sevgi ve saygı ile kar· 
tılmakta haklıdır. Çünkü Hügo 
devrinin bir harikası idi. Bunu kı
saca anlatmak ve göstermek isti· 
yoruz. 

Vilıtor Hü~o 1802 de doğdu. 
Kraliyetçi ve katolik bir muhit i· 
çinde yetittiii için ilk tiirlerind~ 

ve eaerlerinde bu eaulara inancını 
ateıli ıözl~rle anlatır. Daha çocuk 

iken .özlerinin güzelliği ve canlı
lığı ile ün kazanan bu adam yirmi 
yaıına varmadan bir harika ol· 
duğunu göstermiıti! Onun bu Jı· 
rada, en çok yazdığı tiirdi ve ti· 
irinde sözler alavleniyordu. Onuı• 
yirmi bir yatında iken yazdığı 
destanlar, kendisini yaratıcı tait 
ler ıırasına hemen çıkardı. Bir yıl 
sonra onun romanları çıkmağa ve 
daha ıonra buıünkü sahneye uy· 
maması unutulursa her bakımdar. 
ıahe-.r bir manzum piyeı olan 
Kromvel çıktı. iki yıl ıonra üslu· 
bundaki değiıiklik ruhundaki asa· 
let, itçiliğindeki hüner itibarile 
.,... l.iı - i J.J.. 9dctı ,..A..dı.: 

Leı Orientaleı'di. Bu eser, ölmi· 
yen bir üne temel olmağa elverir· 

di. Hüıo 1831 ile 1840 arasındaki 
dokuz yıl arasında her biri bütiın 
dünyanın en büyük lirik tajrlerin 
den biri oldujunu ispat eden tiir· 
lerini çıkardı. Şek.ıpir' den ıonı a 
ondan daha büyük facia ve dram 
piri yetiımemitti. Dehıet ile mer· 
hamet, sahne üzerinde hiçbir va· 
kit onun ıöz ve anlatıtındaki 
kuvvetle ifade olunmamış gibi i· 
di. Onun bu yolda yazdığ· eıer 

lerin her biri hayal ve üslup kuvve· 
ti, ibda ve terkip kudreti, dehıet 
ile merhametin bütün tabii ve a· 
ıil kaynaklarına egemenliği il.e 
temayüz eder. 

Viitor Hügo bütün yazdığı sı· 
ralarda ilk olgun romanı olan 
"Bir mahkumun son ıaatlerini11 
çıkardı. Ve bu eserile bet sene 
sonra çıkan (1834) Claucl Gueı 
hiki.yeıi ile idam cezasile müca· 
dele etti. Ve bu mücadelesine dııı. · 
ha başka eserlerile kuvvet verdi. 

Üstat 1831 de hailevi, yahut 
tarihi, yahut romantik tiirlerin en 
büyüğünü Nontre dame de Par;, 

ile · mensur olarak yazdı ve 
çok fikri, edebi verimlerden ıon 
ra 38 yatında iken Fransız aka· 
demiıi azalığını kabul ederek a · 
kademiye ıeref verdi. 1846 da 
Fransız ayan meclisine giren üstat 
ilk nutkunu Lehistan hakkında.: 
ikincisini sahil müdafauına dan 
vererek en mühim meseleleri eu 
derin ehemmiyetle arattırarak en 
ameli tedbirleri teklife muktedir 
olduğunu gösterdi. 

KJ.erikallerin zehirli entrikacıh· 
ğı ile ıiyaıi tereddi bir araya ge· 
lerek kıtaller ve tazyiklerle de\· 
leti idareye ba,Iadığı zaman Vik
tor Hügo da her namuslu yurttat 
gibi yurdundan ıürüldü. Ve yirmi 

yıl kadar vatanından uzak kaldı. 
Fakat onun eserleri biribirini ta 
kip etti. Onun bu sırada tazdııjı 
ıiirlerin içinde derinliği, enginli
ği, anlamının yüksekliği, inancı· 
nın aailamlıiı ve tabiati en mü· 
kemmel tekilde ifade editi, doğ· 
ruya bağldıiındaki samimiyeti 
bakımından efıİz ve eısiz kala· 
cakları muhakkak olan eserler 
vardır. Hele damadı ile kızını de· 
nizde batup boğulmaları yüzün
den duydnğu kederleri anlatan 
f iirlerinin hepsj de bu seviyede· 
dir. 

Hügo 1859 da bütün dünyaya 
19 uncu asırda çıkan eserlerin en 
büyüğünün birinci kısmmı arma
ğan etti. Milton'un eserini hem 
ulviyet, hem güzellik bakımmdan 
1ıölıede bırakan bu eser, Havva· 
yı cennette gösteren bir rüya ile 
baılar. Havva bu rüyada annelik 
hi11inin doğutunu duyar. Ve eaeri 
kıyamet ıünü çalacak trampetin 
sesleri içinde sonuna vararak 
Dante'yi gerilerde bırakır ·ve ese
rin batı ile sonu arasmda tarih ile 
eıatir f&İr irade ve elile canlana· 
rak sonıuz hareket ve ihtiras, ıtık 
ve karanlık, dehtet ve merhamet, 
lirik heyecan ile hail evi zaf e?' 
perdeli içinde ileriler. 

Bununla beraber üç yıl sonra 
üstadın "Sefiller,, adlı eıeri de 
çıktı, yaratılan, yahut dütünülen 
...... anların en büyülü olan bu e

ser, değiıen ve kurtulan, kahra· 
manlık ile alnını ailen ve parlatan. 
ıstırabı tada tada' en terefli mera-.. 
ma eren bir ruhun daıitanıdır. 
Bu eser hayatın komediıi ve faci· 
aıı idi. Hayatın zifiri karanlığı 
ve parıl "parıl gündüzü idi. insan
lığın kötülüğü ve insanlığın iyiJiğj 
idi. 

iki yıl sonra Şe/rıpirin ölümün· 
den ıonra doğan en büyük adam, 
ıeleflerinin en büyüğüne dair bi• 
mukaddeme yazdı. Bu eser, ilmi 
tetebbüün, yorulmıyan siyin, ede· 
bi dehanm mükemmel bir anıtı i-
di. t 

Ve bir yıl ıonra Hiigo büyük 
büyük romanlannın birini daha 
yazdı. 

(Leı Travaillear de la Mer) adı
nı tatıyan bu eeer, hayal Ye üılu· 

bun ihtiıamı, ifade ettiii hakika
tin ulviyeti bakımından, Hü.onuı' 

eıerleri araıında da etaizdi. 
Oç sene geçmeden üıtadın 

L'Homme qui rit adlı romanı çık· 
tı. Ve burada taliin beı ıücünde~l 
üstün kör talie kartı inıanın kırıl· 
mıyan, bükülmiyen, yenilmiyen 
kahramanlığını gösterdi. 

Üstadın bütün yazıları burada 
mevzuu bahıetmeğe yerimizin 
darlığı manidir. • 

Yalnız onun mütemadiyen yaz· 
dığını ve kudretinden bir tef 
kaybetmiyerek, bilakis yaratmak 
kuvvetinin günden güne ilerledi
ğini ıöstererek" yazdığını söyle
mek yeter. 

Onun ölümünden sonra bile ha 
yatında çıkarılamıyan eserleri 
biribirini takip etti. 1912 de bası
htı biten külliyatı tam 58 cilt 
kıtmuftu. 

Fransızlar bu büyük adamın 

hatırası için ne Ytpsalar haklıdır· 
lar. 0.R. DOGRUL 



lzmirlilerin ödemiş 
gezintisi nasıl geçti ? 

lzmir avcılarının sürek eğlenceleri - Bayram 
karısını niçin yaraladı ? 

İzmir, (Hususi) - Turing ve 
Otomobil Klübün Ödemişe tertip 
ettiği seyahat, tasavvurun fevkin
de alaka görmüş ve 750 kişilik 

bir seyyah kafilesi Ödemişe gidip 
gelmiştir. 

Ödemişte seyyahlar ikiye ay -
rılmı§lar, kısmen şehirde kalmış, 

kıt.men Bozdağ yayiasma çıkmış
lardır .. Vali General Kazım Di· 
rik de seyah<ıte iştirak etmiş ve 
Bozdağda bazı yol, köy işlerini 
teftiş etmiştir. 

Tren, Ödemişe üç buçuk saat -
te varmıştır. Torbalı, Bayındır, 

Çatal istasyonlarında halk, turist· 
leri buketler, mızıkalarla kar§ıla
mış ve belediyeler tarafından 

marul dağıtılmıştır. 
Programdaki bazı aksaklıklar 

istisna edildiği takdirde, seyahat, 
heyeti umumiyesi ilbaı-iyle eğlen

celi geçmiştir • 

Vagonlarda türistler arasında 
hususi eğlenceler tertip edilmiş, 
sazlar, gra.mofon çalınmış, oyun • 
far oynanmıştır. 

Vali, istasyonlarda ınmıf ve 
halka, turistler namına teşekkür 
etmiştir. Vagonlardan bir tanesi
ni yalnız muallimler işğal etmiş 
bulunuyordu. Bilhassa onların eğ
lencesi ve toplu havası, bütün tu· 
ristler üzerinde güzel bir tesir 
yapmı!tır. 

Ödemiş istasyonunda yapılan 
istikbal çok parlak olmuştur. 
Halk, ileri gelenler önde olduğu 
halde mızıkalarla istasyona in • 
mi! bulunuyordu. Tren yakla!ır -
ken alkış ve mızıka başlamıştır. ' 

Ödemi! belediyesi, hazırladı • 
ğı rehberi derhal dağıtmağa baş
lamış ve bu rehberde yemek, oto
mobil tarifesi ile fehrin gezilecek 
yerlerini bildirmeği ihmal etme -
miştir. 

Turistler kısmen buralara da
ğılmıılar, kısmen de Turing Klü -
bün hazırladığı vesaitle yüksek 
Bozdağa tırmanmışlardır. 

Fakat bu arada bazı tedbir 
hataları yüzünden, bir kısım tu -
ristler ve davetliler Bozdağa çık
mak imkanını bulamamışlal'dır. 

Vali General Kazım Dirik, tees· 

sürlerini bildirmiş ve bundan son

raki seyahatlerde en küçük bi~ 
noksan görülmemesi için direktif 
vermiştir. 

Önümüzdeki Cuma günü, hem 
tren, hem de kara yolu ve otobüs· 
le Tireye gidilecektir. Bu seyahat

ler hem eğlenceli, hem de fayda· 
lı olmaktadır. 

lzmir avcıları 
Halkevimize bağlı avcılar 

derneğinin sürek avları, çok ala -

kalı ve eğlenceli bir şekilde de • 
vamdadır. Bu yıl tertip edilen av
larda, sayısız denecek derecede 
do.muz vurulmuş ve bu arada bir 
de kaplan öldürülmüştür. 

Cuma günü de, Değirmende • 
renin Yeniköyüne gidilmittir. 

Köy halkı, misafirlerini hararet • 
le karşılaşmış ve ava iştirak et· 
miştir. Be! parti üzerine yapılan 

sürekle ancak yedi domuz çrka • 
rılmış ve yedisi de öldürülmüş • 
tür. 

Yeniköyün tanınmış simaların
dan avcı oğlu Bay Veli, misafir • 
ler şerefine bir kır ziyafeti ver • 
miştir. Haber aldığıma göre, bu 

haf ta da, Kemal paşanın Sofular 
köyüne gidilecektir. 

Bayram karısını niçin 
gara/adı? 

Karşıyakaya bağlı Hacrhüse • 
yinler köyünde, karısının yolsuz 
hareketlerine tahammül edemi • 

yen Bayram namında bir koca, 
karısı Meryem; balta ile ağ!r su • 

rette yaralamıştır. Kadın, mem • 
leket hastahanesinde tedavi altı· 
ua almıttır. Yaraları ağırdır. 

Bayramın iddiasına bakılırsa, 
Meryem son zamanlarda bazı ha • 

talara düşmüş ve Kazım namında 
biri ile konuşmağa ba~lamıştır. 
Bundan sinirlenen Bayram, ge • 

rek Kazıam, gerekse Meyreme 
ayrı ayrı yalvarmı§: 

- Ben bu rezaletlere taham • 
mül edemiyorum! 

Demiştir .. Gene onun iddiası • 
na göre, Ka:ıım onunla döğüş • 
müş ve gfizüne bir yumruk vur • 

KURUN'un edebi tefrikası: 64 

Lezzeti az, çeşmsı Bu da bir kriz mi idi. Birçok 
bozuk. istifi, §ekli biçimsizdir. ları böyle sevdiklerini zanne • 
Fakat onları da yiyecek, kemire • der, heyecan geçirirler, sonra gü· 
cek, nefis körletecck açlar bulu • nün birinde tabii hallerine dönün· 
nur. Bütün bu fikirler yalnız bi · ce yaptıkları çılgınlıklara kendile
zim değil, dünya rüzünde binler· ri de giilerler. 
ce ve binlerce erkek de böyle dü- Acaba ben de onlardan mıyım? 
şünürdi.i. Ben ki, kadın cinsini yalnız di-

F akat. şi olarak tamylln bir adam. Kadr 
Şimdi ben, kendimi taze bir i · nı evindeki eşyadan herhangi bi· 

manın geri dönmüş kafiri gibi gö- ri sayan bir adam. Gözlerimin ö-
rüyorum. J nünden ~tlerinin sı~a.klığmr duy · 

Acaba aldanıyor muydum? duğum kadınlar celip geçiyor. 

Gümüş 
mecidiyeler 

Cenup ve Şark vilayet
lerimizde zararlı bir 

hal oldu 
Gaziantep, (Hususi) - Ce • 

nup ve şark vilayetlerimizde alış 
verişin eski gümüş para üzerin 

yapılmaıı yüzünden vatandaıla -
rın uğradıkları zarar pek mühim• 

~ 

dir. Çünkü bu para piyasası he • 
men her gün değişecek surette 

kararsızdır. Mesela bundan bir • 
kaç ay önce bir gümüş mecidiye 
kırk beş banknot kuruş mukabili 

iken Jimdi elli kuruşa yükselmiş· 
tir. Suriye tacirlerirle birkaç tu • 
f eyli sarrafın sebep olduğu söy • 

lenilen bu kararaızhk, esnaf ve 
tüccarın ıermayelerine büyük 
darbeler vurınuftur. 

Bir ay evvel kırk be§ banknot 
kuruşa geçmekte iken timdi elli 
kuruşa fırltyan bu gümüt mecidi· 
ye yüzünden elli lira maaş alan 

bir memur ayda beş lira zarar 
görmüş demektir. Çünkü meddi· 
ye piyasası yükseldiği halde eJ • 
ya fiyatları eski halini daima mu· 
haf aza eder. 

KaınulaY,ın kabul ettiği bir ka· 
nuna göre gümüş mecidiye ve ec-
zasım 936 senesi Şubat a~ ip: 
tidasına kadar piyasada bırakı -

lıp, o tarihten sonra piyasada 
toplanacağı ve artık itibarsız l<ı· 
lınacağı anlaşılmış ise de bu müd ı 

det zarfında daha çok zarara uğ 
ram~mak için kati tedbirler alın• 
masına lüzum vardır. Böyle ol • 
mazsa 1iarıılaşılacak zarar, al 
dan kalkılmıyacak kadar büyü 
olacaktır. { 

muştur. 

Bayram diyor ki: 

- Bu hadise bile polisçe ma • 
liimdur. Karıma dil döktüm, şöy 
le söyledim, böyle yalvardım. o~~ 
madı, olmadı. Cuma günü akşa • 
mı eve geç vakit geldi, ben ken -

" disini kapıda bekliyordum. Gene 
bu meseleden kavgaya tutuştuk. 
Balta, oracıkta duruyordu. Bana 
öyle cevaplar verdi ki, kendimi 
kaybettim. Bu felaket başıma 
geldi.. Bunlara hep o sebep ol -
du. Yüzüm toprağa dü~.tü ... 

Bayram Sulh hakimliğince is • 
ticvap edildikten sonra, te••kif 
karariyle hapishaneye gönderil • 
miştir. 

KURUN objektifi karşı
sında lzmir hidiseleri 

Yukardan afciğıya: lzmirliler ·ociemİ§te, Bozdağın yükıck bir 
yaylası, lzmir avcıları, Bayram ve yaralaclrğı karm. 

<Bu resimlere ait yazıları l>u sa:rıfamızda bulacaksınız) 

:f. Bir ihtiyar yandı - Odemişl dı ve içinde oturan yetmişlik bit 
(Hususi) - Birgi nahiye merke· ihtiyar da kurtarılamadı, ateşler 
zinde bir yangın çıktı, bir ev yan·ı arasında can verdi. 

Bunlar içinde neler var, kimler yorum. mek istiyorum.Henüz ortada ciddi 
ı bir şey olmadan kadına da duyur· 
mayı doğru bulmadım. 

var. 
lngiliz ve Fransız, Belçikalı, A· 

vusturyalı, Alman, Rus ve daha 
cinsini, cibilliyetini bilmediğim 

birçok di§i. Hiçbiri üzerinde ka • 
famın bir saniye olsun işlediğini 
bilmiyorum, hatırlamıyorum. Der· 
lcr ki insan arzu edip de muvaf
fak olamadığı kadını sever. 

Hayır, Belçikada arzu edip de 
muvaffak olamadığım bir kadın 

vardı. İki ay kadar beni koştur • 
du. Fakat bu koşu bir adale ko§U· 
su idi. Koşuyu kaybettiğim zaman 
yalnız israf ettiğim vakte ve pa • 
raya acıdım. Kalbim bir şey duy · 
madı. 

Bugün bütün ters fikirleri önü
me katarak di'şUnüyorum. Fakat 
hayalime tablan o mavi zümrilt 
gözlerin öniinde sersemleyip ka!l· 

• 
Bugün bankada çok çalıştım. 
Bu akşam Fazılların ge .~c~i. 

Bankadan beraber çıktık. Ahtakt· 
na çok güvendiğim bu arkadaşa 
her noktadan emniyetim var. Eve 
gitmezden önce bir yerde bira iç
meyi teklif ettim. Evini ve karı~ı:ıı 
çok seven Fazıl istemiycrek k:ıbul 
etli. 

Beyoğlunda bir birahaneye ~ ır· 
dik. 

içimdeki köpüren, taşan heye· 
canı ona duyurmak istiyordum. 
Fazıl da bu akşam pek tabii olma
dığımın farkında idi. Bana kanst 
ıçın: 

- Maide, beklerse merak e~e· 
cek, diyordu. 

- Ben özür dilerim. Sana bn· 
alqam biraz kendimden bahset· 

Fazılın gözleri yüzüme dikildi. 
Hiç bir başlangıca lüzum g<;r 

meden açıldım: 

- Ben aşık oldum Fazıl. 
Fazılın yüzü bu sefer başka tijr· 

)ü değişti. Geniş bir tebessüm ku· 
!aklarına kadar yayıldı. 

- Evet, dedim aşıkım. Henı de 
kendi kendini yiyen bir aşık. Ve 
onun meraklı gözlerini tatmin et· 
mek için izahat verdim. 

-Sevdiğim kadın benim kendi· 
'sile meşgul olduğumun bile for• 
kında değil. 

Fazıl gülümsedi: 

- Tanıdıklardan mı? 

(Devamı ııar) 
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Yolculuk notları 

Almanyada yaptlan 1 o o o Kadın ve Moda o o o 1 

televizyon tecrübeleri 

llerllntk Trlevizgon alım malciMıi 

Bu kere ıazeteci 
'birlikte Almanyada 

arkadaılarla 
yaptıjmıız 

ki alıcı aletlere nakollunuyormuı. 
Orada ıördük ki yapılmakta olan 
bu ilk tecrübeler yüzde yüz dene
cek derecede muvaffak olmuıtur. 

(Televizyon) un alıcı aleti yuka
riki resimde ıörüldüiü vechile he· 
DMn hemen radyo makineıine ben· 
ziyor. Bu makinenin üıtünde dört 
köte bir penc:ere var ki bunun içe
riıi beyaz bir perde ile örtülüdür. 
Makine iılerken bu perde tıpkı 
aeıli ıinema perdeıi vazif eıini ıö· 
rüyor ve bu ilet yedi kilometre 
meaafede yapılan hareketleri ta· 
mamen ıe>ıteriyor. Sealeri duyuru
yor. 

Şimdiki halde bu tecrübelerde 
muvaffak olunamıyan cihet çok 
uzak meeafelerdeki hareketleri ol· 

dulu ıibi nakledememektedir. lngilterede güneş 
Fakat yedi kilometre meaafede bu 
muvaffakıyet elde edildikten aon• ve den iz modaları 
ra bu tecrübeler hergün biraz da· başladı 

tetkik aeyahati ıırumda bize ıöı· ha ilerliyecek, herıün biraz daha 
terilen yeniliklerden biri televiz· tekemmül edecek, en aon buıün Artılr deniz mevsimi baılı1or . 
)on tecrübelerinin neticeıidir. Al - (radyo)nun ıeıi huauıunda temin Denizde kotra ifletınelr, yahut il· 
lbanlar batka sahalarda oldJJiu ettiii muvaffakıyet yarm televiz- calt günlerde denizde hot bir va
ıibi ıinema, telıiz telefon, televiz· yonda her türlü hareketlerin nak· lıit g*"irmelr i~in reainule görülen 
Jon ıibi fen ve bilıi alanlarında line kadar ileri gidecektir. Ondan ve göriiniifü iruana Nrinlik clay
bütün varlıklarile çabııyorlar. aonra herkeı evinde otururken ııulan veren ketenler, aon derece 

(Telnizyon) tecrübelerinin ne dünyanm dört bir köıeıinde olup hOflur. Bu ketenlerin irimi dü~ 
demek oldutu mal6mdur. Bupn biten hi.diıeleri, oyunları, komer· beyu. irimi 6ene1Jitlir. Benelı
(raclyo) ile herkes latanbulda ve leri kendi ıözü ve kendi kualiı ler renlt renktir. Stulelilı ve acın· 
hütiin Yiliyetlerde Avrupa mer- ile takip edebilecektir. luk i.e hanlara luırıı da,ulan ;.. 
kezlerinden herbanai biriainde bir Şimdiki halde Berlinde (Tele· tefi artırmalıtaılır. Sonra baıtalıi 
lconıeri dinliyebiliyor. (Teiniz· vizyon) aletleri halka aablmaia ıaplta da lreıenJadir. 
)on) iıe konseri dinlemekle bera - bqlaauftır. Bunların kıymeti bin Yalıardalıi re.im 6u lretenlerin 
her 0 konaeri veren artiatlen de mark, yani Türk paraıı ile bet yüz güzellifini ve biçimlilifini ~olı iyi 
ıöıterebilmek d_.elmr. lira kadar tutmaktadır. Fakat tabii •ö•teri1or. 

Bbl Berllnde bu türlU (televiz· olarak bu iletimi henüz aayılan Hem praıilı, hem rüzel, ıörü . 
~~~iibaler:i~~~-!Mlk!&-~~~pe;k#m~a~b~du~t~k;a~aM;.;;;ler~ku;;;ll~an;m~ak;::..·ı.ı..aflta..4'fA~~.._~. ift.il.-'•«· 

me ilfmenİ% yulıarJa, saf ta -
raltalri lroıtüm, bütün bu dil.ele . 
lerinm temin eder. Ba çqit el. 
bi.eler krem, hrtuni ve daha haf· 
ita ren1Jerde4'ir. Etefin önden "" 
arkadan pilileri vardır. 

lltüeıseaeye yedi kilometre uzaklı· 
iı olan bir yerde herıün aabahları 
OJUalar tertip ediliyor. Bu oyun-
lar tertip edilirken bütün hareket· 
ler ve aeıler (Televizyon) un verici 
lletleri ile bizim ıittiiimiz yerde-

Fakat (Televizyon) tecrübele • 
rinde muvaffakıyet ilerledikçe bu 
aletlerin tabii müfterisi de çojala· 
cak, çofaldıkça fabrikalar daha u
cuza maledebilecek, nihayet bu· 
sün herkes evine bir "(radyo) ma· 
kineai aldıiı ıibi bir de (Televiz· 
yon) makineai alıp kullanabile· 
cekdir. 

ASIM US 

Televizgon nlerde lcullanılmaga btı1lanınca 
-3-

Ko,u renlıli düfmeler ile ite • 
mer, elbi.enin re,..i tezat teılftl 

ediyor. 
Ba ~efİt elin.eler ln•i!tetedr 

6isim paramuda en çok 10 - 12 
liraya maloluyor. Şap lıa ise üç 
bq lira deferindedir. 

Kıulınlar 6a .a7eJe hem ıılı. 
lalı, zeralet ve giisellilrte!! ea az 
letlalt&rlılJa i.ıilade eJiyorlar. 

Yaz •.:.Zerinde deniz kıyıları 
eflencelerinde, bahçe alemlerin-

de Üe ıGfdalti iki modelden iııila
tle edilebilir. ReaimJe baaamak 
üzerinde görünen, güzel, Bayc:n 
Pikanıoal'dan bir elbi.e giymek
telir. Kumtıf renlrlidir. Kollar , 

Şık ve ucuz! 

arkaya atdmqtır. Bo,un lıwnı it
lemeliclir. Bu Ja en ~olı 15 lira
ya maloluyor. Aıağıda duran ba
yanın ela elbi.ai Pikevuvaldan 
dır. O Ja 16 - 17 liraya çıkıyor. 

, ............................................................................... lllr•'lb'.::lm ... 

Neoyorlrta oturan 
~i yaptırabil.:ek! 

bir zen,in Berlinde otarcm bir ra.ama ru-
• 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyabna e-

1-diyet için mal olmuı emaalıiz 
~Oilaanıdır. Alif&DZ&de tarafmdan 

1ılr olduju itina ile tercüme e -
diJıa· • 
'-· ittir. 27 forma - 125 KUl'Uf· 

Bir Düzeltme 
C. H. P. Kurultayında Aksaray 

murahhul Ba)'&ll Naciye Osmanın, 
Kurultay sörü§lllelerinden balısedi • 
lirken kendisinin ulusal işlere kanş
tıjı ilk çaf larda kocasından dayak 
yedili şeklinde bir beyanatı çıkmıştı. 
Bayan Naciye, bunun yanlış olduğu· 
nu, kocasından dayak yiyenin kendi
si olmayıp bu sözün bütün kadmlar 
i(in umumi olarak söylenilmit oldu -
tunu bildirmektedir. 

Heykel başlarındaki saçlardan ilham alınıyor ! 

Modern saç örneklerinde klbik 
san'at eserlerinden ilham alınması 
gözetiliyor. Bu arada şimdi en ziya
de eski heykellere başvuruluyor. Yu
kandaki resimler, bunun biyle oldu· 
tuna gisteriş yollu ortaya konul -
m~tur. Soldan başbyarak birinci 
resim Kopenhagdaki 'forvaldsen mü
zesinde bulunan heykeltrq Torval-

1 

dsenln "Coban delikanlı,, heykelinin 1 
resmidir. Onun yanındaki ikinci re • 
simde görülen kadın saçı tuvaleti, 
heykelin başındaki saçlara uyğun ya
pılmıprr. Yenilqtirilen bu saç tuva
etinin adı, "Georgiana,, dır. Bundan 
sonra gelen üçUncti resim, ayni mü • 
zedeki ''Aşk,, isimli he)·kele aittir. 
Bu heykelin bqtndald saç yapıbpmn 

tıpkısı da, dördüncü resimdeki kadı 
nın bapnda görülüyor. Bu saç tun 
Jetinin adı, "Amor,, dur. Danimarka 
lı kadın berberler, bu saç tuvaletleri 
ni mermerden alıp canlı kadınların 

bqlannda şekillendirebilmek i~in, 

To"aldsen müzesinde pala'ce va · 
kit ıeçirmiflerdir. 

• 

• 
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Devlet ihracatı inhisara almıyacak Habeş imparatoru Ulus
lar Kurumuna baş vurdu Aı»car, 21 (A.A.) - Dördüncü gereklendirdiği te,kil.it. 

tecim ve endüstri odaları genel Jru. Anlaşılıyor ki, raayonalizaıyon 
rultayı ~ugün saat 15 de Ökonomi kelimesiyle biz, standardisuyonu, 
Bakanlrgmda Ökonomi Bakanı Ce teylorizaayonu tetkilatlanmayı i· 
lal Bayar'ın bir söyleviyle açılmış· 1 leri tekbik ve kaliteyi, ve marke • 
ttr. tin.g kelimesiyle ifade edilen, pi .. 

Bakanlıklar, vilayetler ve milli yasa için mal bazır!ama, ıevketme 
bankalar murahhas ve mümessil - tekniğini kast ve istihdaf ediyo · 
lerinin iştirak etmekte oldukları ruz. 

kurultayın bu açılıt töremine tü - Yurtta, her kö~ede her alanda 
ze Bakanı Saraçoğlu Şükrü ile ta· uyamkhk, ökonomik kalkınma 
rım Bakanı Muhlis Erkmen, gaze- gayeti heyecanı vardır. 
teciler ve birçok Mmse bulunmuş- Tarihin en büyük inkılabı olan 
tur. Atatürk, devrimi ulusumuza, im • 

Celal Bayarm söylevinden son· kan ve refah ufuklarının en geni
ra kurultay asbaşkanlığı ve sekre· şini açmıf bulunmaktadır. 
terleri seçici ile komisyonları ayrı· 

mı yapılmı§ ve asbaşkanlığa Ka · 
mutayda Tekirdağ saylavı Şakir 

Rasyonel çalııma, tez batarı · 
mm, erginliğin, ilk tartıdır. Dış 
tecimimizin, ökonimik kalkınma · 
mızın temel ta~ıdır. Rasyonellet • 
me olmadan ciddi ve pİanh bir 
dış tecim, mevzuubahis · olamaz. 
En kısa h!r zamanda en mühim ve 
en kolaylarmdan baılryarak bi • 
rer birer ihracat mallarımızı ıtan· 
darizc etmeliyiz. 

Kese bir seçilmiştir. 
Kurultay komisyonları da fÖY • 

le ayrılmıştır: 
1 - Ticaret odaları kanun ve 

nizamr.ame en.cümeni. 
2 - Ticaret borsaları encüme • 

nı. ı 

3 - Umumi mağaznla.r encü · 
meni. 

Bu yönde çalıımamn esaılı a · 
dımı tarladan batlamak gerektir. 
Bu kısmı ihmal elmit değiliz. Fa • 
kat, mi~stacelen. yapmak istediği • 
miz §ey ihracat tecimi noktaeın • 
dan, mallarımızın zarf - mazruf 
i:tibarile ıabit ş.killerde ihracını te· 
mindir. 

4 - Rasyonalizasyon ve atan • 
darzizasyon eru:ümeni. 

5 - Deniz mahıülleri encüme • . 
nı. 

6 - Dilekler encümeni. 
Kurultay bu aç.ılış toplantısına 

son vermeden Atatürk' e Kamutay 
ba~kar.ma, Başbakan İsmet lnö . Bazı mallarmıız vardır, tam eti 

· dünya yüzünde bulunmaz. Bun • niine kurultayın içten sevgı ve say· 
gısile bağlılığmm bildirilmesine farı tipize edeceğiz. Bazı malları .. 
knrar vermi~tir. mrz vardır ki, arsıulusal piyaıa 

K 1 malıdır . .8uaılarm her nevinin va .. uru tay encümen,lerden gele • 
<:eh raporları gözden geçirmek için nıflal"ım, teferrüatiyle teahit "de . 
,·ind genel toplantısını önümüz . rek ambalajmı tayin ederek stan· 
. ~·;i cum:utesi gEn,i! yapacaktır. d<;trdize eeeceğiz. 
ÖKONOM1 BAKANININ SOY- Standardize edilmit maUarm 

·: 
1 

bn LEVl piyasaları, her gün her tarafta da-
ha ziyade daralmaktadır. ileri 

; nkara, 21 (A.A.) - Okonomi memleketlerde, bu kabil mallarm 
'~anı B2.y Cel~l Bsvar bugün te- piyasaları köy hudutlarını bile a. 

· m ve endüsbi odaları dördün -
şamıyor. Muasır tecimde ne top • 

c1 kumltayınr açarken şu söylevi 
tancı ve :r..~ de perakendednin, 

söylemiştir : 
malı aldıktan sonra, tasnif kali -

Türk ticaret ve sanayi odaları lelerine göre tefrik ve satışa arza, 
kurultayının sayın ilyeleri: vakti, t~şkilatı yoktur. Ar11uiuıal 

yurdun, tecim, endürlri, finans tecime arzedilmi, mallarda bu lü
kısaca ökonomik alemini temsil e· zum daha kuvvetlidir. Standardi · 
den dördüncü kurultayımızı, he • zasyondan beklediğimiz menfaat· 
pinizi selimlıyarak açıyorum. ler pek çoktur: 

Son toplantınız tarihnidenberi, 
lç ve dış finansmanda ucuzluk 

yurdun i~ ve ökonomi politikasm· 
da ulusal ökonomi yöndeminden ve kolaylık, ciddi alivre satışlar 
ehemmiyetli adımlar at!lmışh. Bu yapabilmek, henüz tarlada veya 

yolda mal \~zerinde kredi, ve mu • 
adımların ana çizgilerini, her bir· 

amele imkanmı elde etmek, çok 
rinize ayrı ayrı sunulmuş olan bi · 
tiklerde bulacaksınız. çeşitli az mikdarda mal yerine az 

B · • dikk t' . . . t çeşitli cok veya ayni vasıfta mal en sızın a mızı, geçmı§ e 1 • • 
4 

• • • 

l b .t · b't k .. yetıştırmek, en ıyıyı en ucuza mal 
yapı mış, ı mıf veya ı me uze- k 

1 . 1 •• • d . f . etme . re o an ış,er uzerın e ısra etmıye· 

ceğim. Bu kadarcık işaretim bile GÜVEN VE EMNiYET 
yalnız Türk iş aleminin, hiikUme· Arkadaşlar; 
te takip ettiği güdümlü öltcnomi Bir malın meıı.şeinin Türkiye ol-
politikasında, ne derece ş•.rnrla, di· ması, bir itimat ve emniyet ifade· 
siplinle yardrm etmi~ olduğunu si haline gelmelidir. Bı:na, behe • 
söyliyebilmek ve öz1erinizde tem· mehal vasıl olmalıyız. 
sil ettiğiniz kütleye teşekkürleri • Dıt tecimimizin geçmite ait ha-
mi arzetmek içindir. hralarmın tesiri altında bulunu • 

Size öni•.müzdeki yıllarda ayni yorum, tamamen maziye gömmek 
yollar üzerinde, belki daha hızla, azminde olduğumuz bu hatn-a)arı, 
devam edeeeğimizi kısaca söyle · bir standardizasyon ıava§ı mev • 
mekle iktifa edeceğim. Çünkü i · zuu bahis olurken hepberaber bir 
çinde bulunduğumuz şartlara gö • kere daha gözönüne getirmemiz 
re, en doğTu ökonomi yolu üze • de fayda vardrr. 
rinde olduğumuza, tecrübemizden Taş, paçavra, un, tuz ... Ka • 
doğan bir immcroırz: vardır. rı§hrılmış tiftik balyaları, 

RASYONELLEŞME Ortaları ıslatrlmış veya ecnebi 
Arkadaşlar, maddeler sokulmuş pamuk balya· 
Rasyonelleşme, önümüzdelti lan. ' 

yıllarda emek vereceğimiz mev · Pekmez, muz, üzüm ezmesi lı:a· 
zuların en ustünüdür. rıştırılmış afyon topakları. 

Bu kelime ile kastettiğimiz ma· Kum, delice, çeşitli mahsul ka-
na §Udur: rıştırılmı§, hatıta kükürtlenmİ! ar • 

Her tUr1ü fena görenekten, va · pa. 
kit nakit, emek ve madde israfın- Tabakhane, ve ölü davar yünü 
dan bizi uzaklaştıracak teknik, ö· ı karıştırıhnış yapağları. 
konomik, ölçülü çalışma tarzı ve Bir ha.Y.li ~ıl evvel bizzat vakta· . 

• 

ya §Ahit olanların bana Marsilya· 
da anlatmış oldukları bir hadiseyi 
hatırlıyorum: 

Bir yumurta ihracatçıu - is • 
mini bilmiyorum - üst~ altı ayni 
olduğunu iddia ettiği yumurta 
sandıklaı:_ı, başka türlü, yani üstü 
düzgün, iri taneli, ortası bozuk, 
küçük tan.eli çıktığı zaman ka • 
bahati adamlarının üzerine at · 
maktan ba§k:a çıkar yol bulama .. 
mışb. 

Alıcı memlekete gönderilmi§ 
çürük elma sandıkları üzerinde 
kurtlar kaynqtığından ~ikayeti 
havi resmi dosyalarımız vardır. 
Örneklerini sıralayabileceğimiz 

bu fena hareketleri standardizas .. 
yon ve kontrol yolu ile kapatma
lıyız. Kurtlanmaması için dikkat\; 
bulunmalıyız. 

EN RANÔIMANLI ÇALIŞMA 
USULLERl 

Teylorizasyondan bahsettim: 
Fransızların "organisation Sci· 

entifique du travail,, dedikleri bu 
yoldan giderek, teknik, ökonom1k 
icaplara uygun zararlı görenek
lerden ayıklanmış en randımanlı 
çalışma usullerine ehemmiyet ver
meliyiz. Herkes her işinde, aynı 

şeyi daha randımanlı, daha iyi ya
pabilmek için de ne yapmalıyım 

sualini kendi kendine her zaman 
sormalıdır. En ufak görülen va· 
kit, nakit, emek, malezeme israf· 
ları bile, zerre zerre toplanarak 
ulusal ökonomi için büyük bir zi· 
ya halini alır. Günde sekiz saat ça
lışan 500 ameleli her fabrikada 
ya madende, her amelenin saatte 
bir tek dakika lüzumsuz ve ran· 
dımansız vakit kaybetmit olma· 
sından doğacak ulusal kayıp ne 
olur? 

Hesap ediniz bunun 300 günde 
yani bir yılda kaybettirdiği imka
nın 2500 çalışma gününne müsa· 
vi olduğunu hayretle görürsünüz . 
T ecimi teşkilatlandırmayı ve mer· 
tingi rasyonel tecim ve standardi· 

(Baş tarafı 1 inci sayıf ada) 
de, İtalyanın, uzla§ma komitesi
ne kendi uyrularından (teb&a) ta· 
yin ettiğini ve gene İtalyanın, ko
mitenin itini ulusal hadisesine 
hasrettirmek niyetinde olduğunu 

bildiriyor. 
Habeı;istanm, yeni hadiselere 

engel olmak ınaksadile kendi top· 
raklarında muvakkat bir bitarai 
bölge ayırdığı da, gene bu telya
zısında hahrlatılmaktadır. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Konseye 
bu devre için baıkanlık eden B. 
Litvinof, Uluslar Kurumu andlaş
masının 15 inci maddesi hükmün
ce, Şako meselesini gözden geçir· 
mek üzere, fevkalade surette ya · 
pılan toplantıyı saat 16,20 de aç· 
mı§tır. 

B. Litvinof ile delegeler, mare
şal Plisudskinin ölümünden Ö· 

türü teessürlerini bildirmişlerdir. 
Portekiz delegesi B. Vaskonsel 

los, toplantıya başkan seçilmiıtır. 
ToplantıDln bütün ilgisini (ala

kaaım) İtalya - aHbeşiıtan and· 
laşmaııı çekmektedir. . 

B. Eden, B. Masjgli ve Ha bet ia
tanın Paris elçisi B. Havariate Vt! 

Baron Aloisi ile görütmüttür. 
Sanıldığına göre, ltalya, uzlat· 

tırma komitesine Habeı;istanın ya 
hancı üyeler göndermesine karşı 
gelmekle beraber, komitenin, ça· 
hşmasint yalnız u1uıal hidisele· 
rine hasretmesini ısrarla istiyece'k 
tir. 
Tamtersine, Habe,iıtan, iki dev· 

Jet arasındaki her türlü ilgileriı.ı 
de gözden geçirmek ıuretile kon
seyin hakem usulü ile anlqmaz
lığı kotarmasını (halletmesini) 
dilemektedir. 

B. Edenin ödevi, bu iki türlü 
düşünüşü uzlaş.tırmak ve Habeıii 
tanın dileği onaylandığı takdirde 
hakemlerin incelme alanını (tel· 

zasonun bir :tarureti olarak kabul oını11•1111111111111111111ttı11111111m1111111111111111111111111M••ı•ı111n1111""'~"'""1'•m••""ıı"• 

d. 1 t"tr d .. 1 . saslı işleri, vekaletin salahiyetli e ıyoruz. s ı a an soy eyeyım . . . 
k• 'h t d 1 t · h' 1 memurları sıze tafsılatıyle arzede· 

ı, ı raca ı ev e ın ısarına a · . . . l 
k 1 tak. tt•v• · h k ceklerdır Tıcaret ve sanayı oda a· ma yo unu ıp e ıgımız a · . A 

k d l k · t b h rıınız, borsalarımız da teşkılat ve 
m a yayıma ıs enen azı a· ~ı · 

b 1 l h f 'f h' .1 çalışma tarzlarını rasyont'& eştır-
er er ası sız ve en a ı ta ırı c l' b'" "k d l t 

cahilanedir. Tecimimizi teşkilat- me 1 ve uyu 0 a anınızın eş· 
kilatı türkofisin iç teşkilatma mü

landırmayı ulusal muvaffakıyeıi-
savi hal almalıdır. miz için en kestirme yol te!akki e· 

diyoruz. T ecimenlerimize gelince, 
biz onları ulusal ökonomik kal· 
kınmamızın gerekli elemanları 'a· 
yıyoruz. Ve bütün devlet teşkila· 
tını kendilerine yardım ve hizmet 
için amade tutuyoruz. Bir teci· 
men, bilhassa ihracatı tecimen, na 
zarımı~da ulusal ödev almış üı· 
tün adamlardan biridir. Müstah· 
ailin emeği, umudu, müstehlikin 
menfaati, onun zekasına, kabiliye 
tine ve doğruluğuna emniyet e • 
dilmittir. O frrsat gözliyen ve yal· 
nız kendi öz menfaatini düşünen 
bir adam olmamalıdır. 

Ulusal menfaat ve politika i-
caplarını, memleketin itibarım, 

mahsullerinin töhretini, müıtah • 
ailin menfaatlerini genitl~ten a
damdır. Nazarımda ihracatçı le· 

cimen, yurdmı bir yedieminidir. 
Bizim istediğimiz, istiyeceğimiz 

şey, bu eminyete liyakat göster
mesi, maddi ve manevi şekline 

liyakat gö~termiyenlerin hu sıfatı 
almamasıdır. Teşkilatlandırma ve 
marketing savaşımızı bu kabil te
cimenlerin artmasını, muvaffak 
olmasını da kolaylaştıracaktır. 

Marketing, yani piyasa için mal 
hazırlama ve piyasaya mal ıev

ketme, tabiriyle, kasdettiğimiz e· 

DENİZ SEVETLERIMIZIN 
iSTiSMARI 

Sayın heyetinizin bilha11a dik 
katinizi s!ekmek i11tediğim, onu· 
müzdeki yıllarda emek vereceği · 
miz bir mevzu ve denizcilik ve de 
niz ıervetlerimizin istismarı i1id1r. 
Bilhassa balıkçılığa, aüngerciliğe, 
ve endüstrisine ehemmiyet verdi· 
ğimizi ifade etmek isterim. Kıyı· 
larımızın genifliği, yurdumuzun 
coğrafi durumu, bu branıında ya· 
kın bir atide memleketimizin zen· 
gin ıervet kaynaklarından biri o· 
lacağı ümidini kuvvetlendirmektf'. 
dir. 

Her birinize sunulmuş olan bir 
liklerde kurultayımızın müzakere 
mevzuunu teşkil eden muhtelif 
meseleler muhtelif odalar görütle
ri ayrı ayrı izah edilmektedir. O· 
nun için burada fazla vaktinizi 
almıya lüzum görmüyorum. 

Kararlarınızın, son tütün kon . 
gresinde olduğu gibi. ehemmiyet· 
le nazara alınacağından ve tatbik 
alanına konmaları için icabeden
lerin tezelden başarılacağından c· 
min olabilirsiniz. 
Verdiğiniz kararları ulusumuz 

için, ulu~al tecimimimiz iç\n kut
ı 

lu ve verimli olmasını dilerim. 

kik sahasını) kısaltmaktır. 

HABEŞ iMPARATORUNUN 
BiR MEKTUBU 

Londra, 21 (A .. ) - Daily Maip 
lin Harrar muhabiri, Habet impa· 
ratorunun kendisine göndermi• 
olduğu bir mektubu nqretmekte· 
dir. Bunda, deniliyor ki: 

"Habeıistan, barııı seven bir 
ülkedir. O, komtulariyle her vakit 
hot geçinmek iıter. Bqka ülkele 
rin haklarını tam olarak değerle· 
mekle (takdir etmekle). beraber, 
kendi haklarını da kıakançhkla 
korumak dölenindedir (azminde· 
dir). Uçaklarımız, tanklarımız 

boğucu gazlarımız ve ağır topla· 
rımız olduğuna dair verilen haber 
ler büsbütün yalandır. Hakkımız

da tüzel adaletle davranılmasın· 

dan başka bir şey dilemiyen mü4 

racaatımızın, Uluslar Kurumun· 
ca iyi karıılanacağım ve ltalya ile 
aramızdaki bütün güçlüklerin bu 
hafta içerisinde kökten kotarıla
cağını (halledileceğini) umarım. 

ltalyanın, guya yedek (ihtiyat) 
olarak aldığı tedbirlerin içyüzü 
meydandır. 

ltalya, yurdumu istila etmek e· 
melindedir. Onun savaı arayan 
tavrı yalnız yurdumun değil, bi~.

tün acunun da düzenini tehdit et 
mektedir. Bana öyle geliyor k~. 
barıtm korunmasından mesul o· 
lnn Uluslar Kurumu, ltalyanm, 
ülkeme kartı saldırmasının önüne 
geçmek için evgin tedbirler alabi
lir. ltalya acunun her yönünde Ha 
beşistan hakkında yalan hal•_rJer 
yaymakta ve benim yabancı ülke· 
lerdeki elçilerim bunların yalan ol 

duğunu bildirmektedirler. Yeni 
hadiseler çıkarsa, sınırlarımızın 

korunması için gereken bütün ted 
birleri alacağız. Yabancı bir dev· 
Jetin istilasına uğrıyacak olursa, 
Habeıistan, ıaldırnna karşı koy 
mak için, bütün kuvvetlerini o sa· 
at seferber edecekti~. Ancak, ;. 
nanmak itserim ki, tayin edilen uz 
laıtırına komitesi, uluslar kurumu
nun ve barı!• seven devletlerin 
de yardımı ile, cavaşın önüne ge· 
çebilecek bir anlaşmaya varacak 
tır. 

ROMADAKI 1NG1LIZ ELÇiSi 

Londra: 21, (A.A.) - Roma· 
daki lngiliz elçisi Romaya dönün
ce B. Mussolini tarafından kabul 
edilmesini istemi,tir. 

Röyter ajansının istihabarat 
bürosuna göre ltalya , Habe,ista· 
nm hakem komisyonuna Hahet 
mümessili olarak Fransız ve A ·· 
merikan hukukşinaslarını tayiı: 

etmesini kabul etmiyecektir. 

FRANSIZ GAZETELERiNE 
GELiNCE: 

Paris: 21, (A.A.) - Gazeteler 
Cenevrede ltalyan - Habet an· 
latamamazlığı hakkında yapı!· 
makta olan görüşmeleri pek nazil• 
mahiyette saymaktadırlar. . 

Maten gazetesi, bütün ümidin' 
Eylul ıonundan beri başlamıt c' 
lan ve her türlü süel hareketi iı:ıJ· 
kansız kılan yağmurlar mevsiıııi· 
ne istinat ettirmektedir . Bu nıev· 
sim esnasında ihtimal bir anlaşJllş 
esası bulnabilecektir. 
KARA GÖMLEKLiLER ooGtJ 

AFRIKASI YOLUNDA 
"O 

Cenevre, 21 (A.A.) - Dog, 

Af 'k ·· d '1 k ·· re 2t4 rı asına gon erı me uze , 
inci Karagömlekliler f ırkasınıtt 

. y~ 
toplanmakta olduğu F ornıa 
1,000 gönüllü gitmiıtir • 
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Almanya barış istiyor; 
o barışa muhtaçtır ! 

1 
R • 

1 ş 

.~ N' r\ T 

ar d Va 
H AY A T 1 ·•• 1 

g n e r A n ı t ı 

(IJaş taralı 1 inci sayıfada) 

tün devletlerin hugün gerçckle~mck 
tehlikesi gösteren ekonomik otar:.-ı • 
llın pek iyi bir hareket olmadığını, e· 
kitlerinin bütün uluslar irin zararlı 
bulunduğunu kaydetmiş, demiştir ki: 

'' - Almanya, bu değişikliğin ö • 
nüne geçecek bir durumda değildir.,, 

Day Bitler hundan sonra sistemli 
kurallarla A lmanyanın muhtaç oldu· 
iu ham maddeleri edinmesi ger<>kti · 
ilni kaydetmiş, fakat, ayni zamanda 
bu ne\'iden tedbirlerin gösterdiği teh· 
likPyi de i:.aret ettikten sonra Al · 
l'rlanyanın hu siyasayı en çetin ~art· 
lar altında toplamak yüldimünc!e 
kaldığını söylemiştir. 

Bay Hitler daha sonra yeni Al • 
ltıanya iJe eski Almanya zihniyetle • 
ti arasındaki ayrımı göstermiş n de· 
llai tir ki: 

" -Eğer bugünkii Almanya barı • 
lı sağlamak istiyorsa, zayifliğinden 
\·e korkaklığından dolayı bu suretle 
~areket ediyor demek değildir. Ulu · 
Sal sosyalizm, bir ulusun kendiıdne 
>'abancı olan diğer bir ulusa zorla 
teınsil edilmesinde, bir ulusun hudut· 
ları dahilindeki birliği, ,.e binnetice 
hayatiyeti için daimi br tehlike gör • 
l'rlektedir. Bunun için ulusal ı;;osyali • 
lirn prensip itibariyle her türlü 
ter.~sili reddetm .. ktedir. 

Biz, yabancı uluslardan kendi 
kiiıtürlerini w lisanlarını ı,aldırarak 
0nları kendilerine yabancı olan Al • 
l'rlancayı kullanmaya mecbur etmek 
istek ' 'e tasarında değiliz. 

Her sa\'aşta bir ergeç yenende de 
değişiklik yapan. onu zayıfla tan ,.e 
l'a"aş yavaş yenilmiş bir duruma so
ltan bir vakıa görmekteyiz. 

Milliyetpen·erlik prensipinin ta • 
ltıan1en birleştiği Avrupada her han • 
ti bir gayri millileştirmenin müm 
\tın olacağım da sanmıyoruz. 

DöKOLEN KANLAR 
300 ynaannert A,·rupada dökDlen 

kanlarla elde edilen müsbet sonuçlar 
arasındaki nisbetsizlik <:ok :u:ıktır. 

Fransa, Almanya. Lehistan, dai -
ltla Fransa, Almanya, Lehistan \'e t. 
lalya olarak kalmışlardır. Her savaş 
her şeyden en·el ulusların seçgin kil· 
lttesini yütüyor. 

Fakat A vrupada artık boş yer ol · 
itladığı için her utku - zafer - bir 
de'V)etin nüfusunun nlnrz sayı itiba· 
liy)e çoğalması son°ucunu ,·erebilir. 
~ier uluslar adetlerinin çoğalmasına 
U kadar kıymet ,·eriyorlarsa, bunu 
~rnamen normal bir tarzda sağlıya • 
11ilirler. 

Sağlam bir soysal siyasa, bir ulu • 
la birkaç yıl içinde doğumlar yardı· 
~1 ~le, kenciisine yabancı kimseleri 
ı:shın edecek olan yabancı bir sanş· 
.\ n daha küçük bir çoğalma sağılar, 
k 1rnan ulusal sosyalizmi, barışı içten 
t~naatı ,.e bütün dünyanın rahatı i • 
1bariyle istiyor. 

J Bugünkü Almanya çok büyük o • 
~n iç zararlarının düzeltilmrsi icin 
~lışıyor. ~ 

j roplanmak yolundaki ameli pro • 
eıerı'ın· d h" b" · ·ı · · · J d ız en ıç ırr on ı a yırmı yı . 

han önce, ideal projelerJmizde elli ,.e 
)'atta yüz yıldan önce, gerçekleşmi -
etektir. 

d Fakat barış ,.e baysallık isteği 
~eti idare edenlerin isteğinden 
11 a birşey değildir. diye iddia olu
f Ursa karşı Irk olarak şunu derim: E· 
l'ter, Yönetmenler ,.e hüki'ımetler ha • 
'aşı isterlerse uluslar hiç bir vakit 
~~fi dilemiyeceklerdir. 

~" ı:nanyanın barışa ihtiyacı vardır. Ve 
d.:.;•tiyor. Eğ~r bir lngiliz devlet a· 
if,d ilin, bu neviden inanca hiç bir şey 
1-r el etmez ve yalnız birge anıUa,nw
~eti' tındaki imzalar içten!ik inanca'' 
lı~ dediğini duyarsam, 8. Edendrn 
.. alde İnanca b h ld w ~l.l liatf ...... mevzuu a ı o ugu· 
late • en gozonunde bulunduımaım• 

l'lrn. 
a~e 

tıarn n, aon aaat gelince, alınacak tu· 
>tllat~ı~a zihnen kuyudu ihtiraziye 
~ b~r andlatmayr imza etme!< 
L:.. -ı.ı- il ıçten olarak bütün bir ulu_,. 
~ l'neti 
''t•a.ıı .. " banşı kcrnmaya ya~,T11n hir 
la.,. lco'-tuaüfrünü ıÖ) lemeI;len ~ok da · 

18Ydır. 

imzamı o andlaımanın altına koyabi· 
lir ve bu hareketim!e görütümü Sar Gc
ncloyu sırasında Fransaya karşı yapdı · 
ğım kadar belirlemezdim • 
Eğer Alman ulusunun tefi ve delegesi 

sıfatile düyaya ve uluıuma, Sar meıele· 
sinin kotanlmasrndan sonra Fransa ile 
aramızda artık anlatmamazlık olma- , 
yacağı hakkında inanca (teminat) ver 
mekle barı§ için l:ir çok yazıdan ve bir 
ıürü pakttan da.'ıa çok ıey yapdım. F •· 
kat böyle bir beyanat, bundan bilge 
(mnlümat) a!ındığını berkiten bir bil· 
dirgen baıka bir düıünce ile l<artılan· 
mazsa o zaman bize de keza bu vakıa· 
dan not almaktan baıka yapacaİl bir teY 
kalmaz. 

Fakat, ben beyanatlara davanın ihti
yaçlarına göre kıymet vermek deneçle
rini (tecrübelerini) protesto etmek yÜ· 
kümündeyim (mecburiyetindeyim). 

Rayif hükumeti banttan başka bir 
şey iıtemediğini hem de Alman ulusu 
adına aağlayınca bu deyev (beyanat) 
en az herhangi bir imza kadar ktymet a• 
hr.,. 

KOLLEK'flF ÇALIŞMA BIRLICI 
Fübrer, bundan ıonra Kollelctif ça· ~ !ı.ıt, 

hıma beraberliği ıiıteminden bahaetnUf r r=<!ta:: ( & 
ve bunun 17 yıldanberi tamamen baı!n . • 

batk• ıuret~e yo~lduğunu ~te~ir) .~ap- Rifa~J Vagner, Almanların ·en ı'ilh"ancalarak viicucle getirmiflir. ecel anılın 'bir yanılır. Be, .....eıre 
tamıt (tesbıt etmıı) ~~ demııtır kı. w . beğendikleri ve uluıal aayclık Şimcli Almanlar, AJoll Hitlerin ele yükıekliğincleclir. Anıtın öteki üç 

Führer tayyarecıhk. tank, agır • . b · cl"" 0 b' t l • • 
topçuluk ,.e deniz altı gemilerindeki .'a:rı beıtekarclır. Be~.t~~e ~~ıterdr enı~ıe ~gı ır aıar anlfı yerıne yanında ela bQflıa türlü ıelıiller var 
terakkiyi gösterdikten sonra Yiikilm· ği yaratıcı kudret butun clunyaca getı.~m~~~. ~~z.ır~~nıyorlar. Yukar clır. Moclel~, t~amlanmııtı.r. Anı • 
sel • mecburi. askerlik hizmeti me· tanınmıf olan Riıarcl Vagner, eıer da gorclugunuz guzel moclel, Ştut • tın altında RlfGrcl Vagnenn ölmez 
selesine geçmiş \'e demiştir ki: [erinin en değerlilerini "Nibelun • gartlı heykeltraı Emil Hop taralın clehcuına,, ycu:ılacalıhr. 

Bay Mak Uonaldın yapdığı bir gen,, elenilen Cermen dcuitanından dan ortaya konulmuıtur. Bu, dikil 
tanımı. tarifi. hayretle söylemed~n .._ _ __ .._ _ __ _ _ _ ___ ____ _ • .._ 

!~~:m~;·;:!!:~n:e~~;kk~r:~~~1A~~ Ruhani kı~1kla kimler ~Karadeniz kıyılarılr~m::=;-dilimiz 1 111=1 
zerine diğer de,·1etıerin silahlanma • g ezebılecek ? • • b · t hl· k ? ~i . H 
)arını geriye bırakabileceklerini SÖY· Ruhani kılıklarla mi.bet dıtm· 1 çın ır e 1 e • n 7 1nc1 il s te ·.;=.=.~=.·: 
)emiştir. da gezilmesini emreden kanunun (Başmakalenin deı·anır) !! 1 - Emri vaki - Olut. 

Şu halde her antlaşmanın bozul • mer'iyete girmesi yakınlaştığı için heri mısır ekmeğine karşı bir düşman 1H ÖRNEK: 
ması, diğer tarafın ayni sonuncu çı • ı · ı · r ç·· k'" d .. Almanya, silahlanmakla, Anu- g 

lstanbul vilayetince şehrimizdeki ~csı rnış ır. un u mısırunun an ya • ı :: .. 
karmak suretiyle ce.ıasır.ı buluyor pılan ekmeğin Karadeniz halkı i~in :: payı yeni bir olut ka11ısında hı· :: 

iri.: -....... &..ı.- ~L-ı -.-Jceslere bir te•lcere ya- •ı ktı ı: qemeMH· :mtl\!'ftrl7 .. 0"'• ... •-m,.~n:- ,n,, r;-,. .....- ..... · hfr sağlık tehlikesi oldufunu anlamış- h ı·a .. 1f 
halde bir "EYet,, Ye yahut bir "Ha · zılmış ve kanunca, her dinden ru· tır. l\lataracı fen bilgisinden ziyade I ~~ Ta11in et~k - 1. Belitn1ek, ii 
yır,, mc\'ZUU bahis olabilir. Bir dev • hani kılıkla gezmesine müsaade e· görgiisü ile tanınmış bir adamdır. fi 2. Atamak n 
Jetler grupunun kendi silahlarını bir dilen bir kisinin kim olacağı, adı, Fakat mısır ekmeğinin zaraı:ını isbat 1:: Tayin - 1. Belit, 2. Atama li 
defne dalı, başka devletle~inki is~ ı adresi sorulmuttur. etmek için fenni bilgiye dayanan ~~ ÔRNl{KLER: Ü 
bir şeytan aleti olarak gostermesı E . h A ı· . E . bir tanıt ileriye sürüyor ki, bu da A· ~=. 1 - Türkçe yazılarda, yeni ke-H 

Al ] bed' rmenı ru anı mec ısı, rmenı n 
mümkün olamaz. man u usu e ı· O d 1 __ 1 ".u.stury.ah bir kimyagerin söylediği ,E.E, limelerin kullanış yerini iyi belit- i 
yen türeden <hukuktan) ari n ikinci patriği Bay Noryanın rto ~'" ar sozlerdır. :: mek lazımdır. 1 
sınıf bir ulus olarak Kamutayı kabul Patrik Bay Fotyos, Yahudılerde Geçen yıl bir Arnsturyalr fen a • Si 2- ... Konsolosluğuna Bay ••• 
etmektedir." kendi ruhani mümessillerini göı· damı Rizeye uğramış. orada mısır u- IH atanmıştır. 

Bay Hitler, söylevine devam ede · termi§lerdir. nunun buğday unu yerine geçtiğini ii Gazetelerde yeni atamalar lis · • 
rek, konferanslar hazırlanması ve Ermeni ruhani meclisi dün sa· görünce bundaki zararı Mataracıya ll H tesi bugün çıktı. Ü 
sonradan çağırılanlara bu progra • bah toplanmı§ ve kanunun meriyet göstermiş ve ~öyle demiş: ~i 3 - lıtihaal etmek - üretmek n 
mın üleç (taksim) kabul etmez bir tarihini beklemeden elbiselerini - Mısır yemek insan sağlığı için !i .IJlüstahsU - Uretmen 
bütün olduğunun bildirilmesi kuralı· gerçek bir tclılikcdir. Bunu anlamak :.':

1
' Mahsul <Genel olarak) - Uriit, 

deği§tİrmeğe sivil elbise giymeğe 
nı reddetmiş ve Almanyanın progra· zor değildir:. !tfısırı kırınız. /çerisine U Ürün 
mının hazırlanmasına katılmadığını karar vermişlerdir.. bakınız. Ortasında bembeyaz küçük !! 4 - istihlak etmek - Yoğalt • 
hiçbir konferansa girmiyeceğini, bu • Sivil elbiseleri, tamamen her· bir üz vardır. Eğer bir adam bu öz • ~i mak 
nunla beraber, bunun Almanyanrn hangi bir sivilin elbiıesi gibi, ola- leri toplasa, bunlardan lıam11r yap· ~! lflüstehlik - Yofaltman 
antlaşmaları sonradan imza özgenli· caktır. sa ve on bcı gün yese aklını kaçırır. ~i 5 - Arz ve talep - Sunum ve 
ğinde - serbestliği - olmaması de· Tımarhanelik bir deli olur. Çünkü U istem 
mek olmadığını söylemiştir. işlerini bırakan yabancılar mısırın özünde akıl için o kadar za. U ôRh"EKLER: 

Bundan sonra doğu paktından rarlı bir ze!ıir uardır. Trabzonda, U Güdümlü ekonomi sunum ve ıs. 
bahseden Bay Hitler demiştir ki: Küçük sanatlar üzerinde çalı§an Ri:ede, bütün bir Karadeniz l:ıgıla • ES tem kanunlarını altüst etti. 

"- Bu metinde sonuçları şimdiden yabancıların bu itleri bırakmaları rında buğday ekmeği yerine mısır l'I•- H Bu yıl dokuma piyasasında su • 
hiçbir suretle görülemiyecek bir yar· için verilen aon müddet dünden i· meği yiyen lıalka dikkat ediniz. /Jurı- i! num az, istem çoktur. 

l ~ b w .: 

dım yükeni - taahhüdü - gördük. tibaren bitmittir. Şimdiye kadar arın hepsi bayıra ayıra konusrur. H 'fürkiyede yoğaltmanlarla tı • 
Simdiki Alman hükumeti, komsula • .. b' b · l · · b k Konusmalarında bir sinirlilik va;dır. i1i retmenler arasında asıO- (menfaat) "' • uç ın ya ancmın ı~ erını ıra • • : ,.. 
riyle barış iÇinde yaşamaktan daha I Bu sinirlilik neden ileri geliyor? Ni· :1: k8\·gası yoktur. 

tıkları anlaşılmıştır. §lerine de· i 
iyi bir şey istemiyor. işte barışı sev • çin ben konuşurken bağırmıyorum •: Buhran yüzünden Avrupada 

· k" h ı d ğ d h h vam edenler Türk tebaasına geç- d b w , 1: c'.i~imiz içindır ı, e e o u a er an a sen ayırıyorsun. :: yalnız maddiğ sıkıntı artmış de • 
gi birkaç devlet arasında bulunama· memiş olmakla beraber tabiiyyet Mısır ekmeği yiyenler bunun özü ~ ~·ıd· .. ,..ı ır; yüksek fikir ve sanat ürüt· ı: 
yız. Bu gibi hallerde suçluları ayırt meseleleri itirazlı oldu.ğun.dan bu ile ze!ıirleniyor. Sağlıkları bozul11yor. :: lerinin de gittikçe azaldığını görti·ft:! 
etmek sünomal - fevkalade - güç · hususta tetkikat yapılmaktadır. Bu sinirlilikten k11rtıılnıak için çare İi .. yoruz. • 
tür }'akat bu düsünceler bir tarafa ___ _.___ mısır ekmeği yemekten lıcnıen ı·az • !! ı: 

• :> - 0---·""'"""" __ ..... _"'H'"-'"""' """"""'• k u Bu yıl endüstri ürünlerimiz içli 
bırakılınca, burada tamamen özel bir za etmesindendir. Bu devletlerle her· geçme ·tir.,, i5 pazarda, tarım (Ziraat) ürünleri • .1 
hal mevzuu bahistir. Şimdiki Alman· hangi bir andlaıma i!e bağlanma imka· Bizim göı·üşümüze göre Karade- iE . d . 1 d r: 
,.a ulusal sos,,·alist bir de\'lettir. nizin mısır yiven bu kmlarrnda "'a • :i mız ış pıyasa ar a çok istek Ü 
" " nını görmüyoruz. Meme] Statükosunu • • " •• ( agw bet) ·· ·· t.. J-

V e bizim fikir dünyamız Sovyetıe-: şıyanlar gerçekten kendilerini kap • Is:: r gormuş ur. 
tekeffül eden devletler tarafından ber· birligwinin fikir aleminden tamamen ay- mış koyvermis kimseler deirildirler. •mm::mnaımıımn11111ı 
taraf edilebilecek olan bu ayra (iıtiın:ı \ , "" 

rıdır. Bay Edenin aon ıöylevinde oku- Zekidirler, canlı ve çeviktirler, hayat \'e Hopa ile b,unlara yakın olan yerle-
bir tarafa bırakılmak üzere bütün Av· 

duğum bir mütaleada Sovyetler birliği adamıdırlar. Görünüşte yüksek Türk re dışardan mısır görütüp satılması • 
nin süel bir saldırmayı (aıkeri taarru· rupa komşulariyle ademi tecavüz ve rnsıflarınm hepsi bunlarda da \'ar • nrn önüne geçmektir. 
zu) ve dünya ibtilili siyasası gübnedi- her türlü tiddet hareketlerindrn vaz· dır. Bunda belki sinirli olmalarının Şüphe~iz böyle bir tedbir yalnız 
ği bildirilmektedir. Bu fikir ileride doi· geçme andlaşmaları bağıtmaya (akde) da payı görülür. bir söz üzerine alınamaz. Bu iş daha 
ru çıkaraa, Almanya kadar kim•e bah· hazınz. Bu suretle bizim güvenliğimi- Ancak, Bay Mehmet Matara • önce Sağlık Bakanllğınca, Tarım Ba-
tiy,ıar olmayacaktır. Almanyarun bir Av· zi çoğa:tmaya yardım eden devleti:ı cı Avusturyalı kimya bilgininin rrm Bakanlığınca tetkik o1unmak Ja
rupa sav:ııından kazanacak hiçbir ıey güvenini artırmıt oluruz. Metinlerinden: bu sözlerini bana anlattıktan sonra zımdır. Avusturya kimya bilgininin 
yoktur. latediiimiz şey açık ve erkin!ik bilge (malumat) aldığımız yardım pakt kendisinin düşünüp taşındığını, en sözleri bir ilim ve ihtisas kontrolün • 
tir. Bu itibarladır ki, sınır memleke~ larrnın bağıtlanmaıında iıe evvelki ıü· 1I sonra bu adamın çok doğru söylediği den geçmelidir. Gerçekten mısı • 
lerle ademi tecavüz paktlan imzaıın.'l el bağlanma (İhifak) ıisteminden kanaatine vardığını söyledi. rın özünde sağlık için tehlikeli bir ze-
hazır bulunuyorduk. Litvanyayr bundan farklı olmıyan bir istihale görüyoruı.1 1\lataracınrn düşündüğü tedbire hir varsa elden geldiği kadar bunun 
hariç bulundurmaklığımız, aavaı istedi Bu vakıadan hele Fran•a i!e Sovyct'cr geJince, Karadeniz halkına mısır ek • zararını azaltmak çarelerine bakma • 
ğimizde:ı cle;Iil, bu dev:etin ınııanhlc birl :ği arasında süc! bağ!aıma raı:>•lm<:.ııı meı;ı yemcgı Ye ziraatini yasak lıdır. 

cam.iasının en ibtidai kanunlariyle istih! sebebile bilhaısa müteeuifiz. l etmek değildir. Yalnız Trabzon, Rize ASIM US 
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Polia haberleri : 

Yara/ananlar 
Yirmi dört saat içinde şehrin muh· 
telif aemtlerinde altı yaTalanmıı 
vRkası olmuıtur. Sıaraı ile yazıyo-
ruz: 

1 - Elmadağmda 111 numaralı / 
Bekirin kahvesinde Harun ile ar· 
kadatı Osman, kavga etmitler, 
biribirlerini yaralamıtlardır. iki 
kavgacı yakalanmıttır. 

2 - Kürkçüpafa, pervane soka· 

1 TAKViM 

~ 
Gün do~usı 
Giio batısı 

Sabah namaı 
Oğlc namaz 
l"lndl namaz 
At~am namaz. 
Yauı nıımar. • 

lmsat 
Y11ıo gtçcn gUolerı 
Yılto kalan ~Unlerl 

çarşamba 

~l .l\layıs 

I? SE~ER 
4.:17 

19.l!)i 
3.36 

l'l.]0 
1605 
ıus 

21.ıcı 

!.H 
15'1! 

214 

Perşembe 

?3 J\larıs 
iO SF.FER 

4.36 
19,Y.t> 
,36 
l"l.10 
16.09 
19, 6 
21.21 
2.~7 

153 
213 

111•-· Har relelnı 22740 •••JI 
MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 24 

May11 CUMA günü saat 11 de 
Menine kadar. (2823) 

Ayvalık Yolu 
ğında oturan Rafidi İsmail iskem· R A D y Q ı BANDIRMA vapuru 22 Ma· I 
le ile batından yara)amıt ve ya· yıs ÇARŞAMBA günü saat 19 1 

kalanmııtır. SugUn da Ayvalığa kadar. (2786) I 
3 - Odunkapıda çöpçü Hakkı lSTANBUL: ı·------------

ve Abidin ile arabacı Cahit çöp 18: 1''ransızca dersleri, 18,30: Fatih sulh ikinci hukuk mah -1 
Muhtelif plaldar, 19,30: Haberler, kemesi satış memurluğundan: ı almak yüzünden kavga ederek bi· 19 40 •• llfonoloğ Ba''an Halide, 20: ş f. · 

ı• " Behice Şahsine ile e ığın ta -ribirlerini yaralamıtlar, her üçü Ko' nfcrans _ Maarif, 20,.30: Stüdyo ld ki F ·h 
yian mutasarrıf o u arı atı • de yakalanmııtır. Sigan orkestrası, 21: Bayan Ateş d 

b ı te Birinççi Sinan mahalle ve ca • 4 - Ag" ahamammda oturan Tev şan piyano ile, 21,20: Son ha er er, 
t desinde 43 No. lu ve 5600 lira fik ile Manol araı;ında kavga ol- borsalar, 21,30: Radyo. caz ı.·e ango 

orkestrası. Bayan Emine şan. kıymetindeki hane izaleyi §Üyu 
mut, Tevfik Manolu çakı ile kaba· Ş 364 zımnında arık arttırma ıuretile 
etinden ya;alamıt ve yakalanmıı· 823 Khz. BÜKRE m. ~ 

13 _ 15 Plak, 18 Fokstrot metücti baıkitahet odasında 25-6-935 
tır. (orkestra), 19: Duyumlar, 19,lu: ifa· tarihine müsadif sah günü saat 

Ademi iktidar ve 
belgevşekliğini, sinir zafiyetini 

giderir 
Her ec7.anede bulunur. Kutusu: 

150 kuruştur. 

Adres Galata Posta kututsu 12:>5 

1 rabzon Yolu 
TARI vapuru 

PERŞEMBE günü 
Hopaya kadar. 

lzmir Sür'at 

23 
saat 

mııyı 

20 d 

Yolu 
SAKARYA vapuru her hafl• 

PERŞEMBE günleri aaat 16 d 
lstanbuldan İZMİRE ve P A· 
ZAR günleri de IZMJRDE 
İstanhula kalkar. 

Bartın Yolu 
KEMAL vapuru 22 Mayı 

ÇARŞAMBA ıaat 13 de Ci· 
deye kadar. 

KİRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - bet 
oda, mutfak, elektrik, su, kayık · 5 - Karabqta oturan Hamide, fif musikinin devamı, 20: Ünh•ersite 14 den 16 ya ve muhammen kıy· 

pazar yerinde sebzeci Fethiye ver- dersi, 20,20: Plak, 20,05: Konferans: metinin yüzde yetmiş beşini bul • 
dig"'i tahtaların parasını istemiş. 21: Pi) ano ( Brahus), 21,35: Şarkılar, =--------------ısı hanesile gayet kulanıılı ve ehveıı 

l lst. Levazım Amirliği Salln fiatla kiralık ve aablıktır. Yeni • ?? ı R d 1 madığı takdirde son arttıramn ta· Bundan kızan Fethi de çakı ile Ha 22: Konferans, -~, 5: a yo sa on 
orkestrası, sözler. 23,15: Konserin ahhüdü baki kalmak §artile 10 -mi.deyi .-~ağından yaralamıştır. 'h. ·· d.f • 

,_.... demmı. 7-935 tarı ıne musa 1 çarşam • Selimiye fırını için 100.000 ki-

Alma Komisyonu trlnlarm köy Ayanikola caddesi polis ka• 

Fethi yakalanmıthr. 17:;; Khz. ,.IOSKO\TA, 172'• m. b .. ·· · · saatte ve aynı· 
., n 't a gunu yıne aynı lo un 25 Mayıs 935 cumartesi gü· 

6 - Şamandırada bağlı bulu· 1.30: Edebiyat, 19,30: Kolkhozlar mahalde ıeraiti atiye dairesinde nü saat l5,JO da kapalı zarfla ah· 
- ... Felemenk bandıralı Sezaro va tarafıııdan ''ayım. 21: l\foussorgsky'- ı cakt 
.. __.. " satı a ır. nacaktır. Tahmin bedeli 10.000 li· P.-.. uruncü kaptanı Vaterin, nin "La Foire de Sorotchinetz,, adlı A • · k d k· 

.... ... ~ 1 - rttırmaya lftıra e ece radır. İsteklilerin •artname ve nü-b.ır metre yükseklikten dütmü~, ba piye.sinin radyo adaptasyonu. 22: h kı · .. d :r 

- ı T ler mu ammen ymetın yuz c munesini görmek üzere h~r gün cag"ı burkulmuı:, Alman hastanesi- Çekse yarım. ı:3,0:'i: ngı ızcc. h 
1

_ • 

~ !\PE~TE r="'o yedi buçuğu nis etinde pey aKçeaı ög"'leden evvel ve kapalı zarfları · ne kaldırılmı•tır. 5~:5 Khz. BUDJ ":.. · ·>.J rn. 
:r 20,10: Konferans. 20,40: Şarkılar. vermeye mecburdur. nı 750 lira ilk teminat mektup ve· 

Yirmi dört saat içinde dört çal- 21,55: Duyumlar. 22,15: Opera orkes- 2 - İşbu gayri menkul üzerin- ya makbuzlarile belli saatinden 
mak vakaaı olmuıtur. Sıra ile ya· trası. 23: Duyumar. 23,40: Cazband. de müseccel ve gayri müseccel bir saat evvel Tophanede satınal
zıyoruz: 21,25: Viyolonsel piyano konseri. hak sahiplerinin tarihi ilamdan iti- ma komisyonuna vermeleri. 2453 

1 - Karagümrükte odalar so· l.Oj: Duyumlar. haren 20 gün zarfnda vesikalarile "',,. • 
plftk. 21,25: Rumca yayım. 21,20: 

kağında oturan Haticenin evine Senfonik konser. 24 : Duyumlar. beraber memuriyetimize müraca • Maltepe Piyade atış mektebi i-
Boşnak Rasim adlı bir hırsız gir· 713 Khz. ROMA 421 m, at edere!: haklarnı tesbit ettirme· çin 150.000 kilo ekmek 25 Mayıs 
miı, öteberi çalarken yakalanmış- 20: Sözler. 20,15: Plfık. 21: Sözler, leri aksi takdirde gayri müseccel 935 cumartesi günü saat 16 da ka· 
tır. plfı.k. 21,25: Uumca yayım. 21,30: hak sahipleri payla madan hari , ~palı zarfla alnıacaktrr. Talimin be-

2 - Şiılide İzzet pafa sokağın- Sözler. 
21140

: Konferans. 21
•50 : Sen ·· bırakılacaklardır. deli 13500 liradır. isteklilerin fart· fonik konser. 24: Duyumlar. 

da oturan ve Güzel San'atlar Aka· 224 Khz. VARŞOVA 1339 m. 3 - Arttırma pefin para ile • namesini görmek üzere her gün 
demisi mimari şubesinde çalışan 19.45: Düo piyano konseri. sözler. dir. öğleden evvel ve kapalı zarflarını 
Aumm on lirasını çalan Fatma plak. 22: Chopin konseri 22,30: Espe- 4 - Bedeli ihalenin miadmda 1012 buçuk lira ilk teminat mek
yakalanmıştır. ranto dilinde konferans. 22,40: Trio verilememesinden dolayı yapılan tup veya makbuzlariyle belli aa· 

3 - Kaırınpaıada camiikebir konseri. 2:l: RekJfimlar. 2J,l5: Salon ar.ttırma neticesindeki farktan ve atten bir saat evvel Tophanede sa· 1 
Ye dans musiki i. ' l J 

mahallesinde oturan amele Musa 182 Khı. PARtS 1648 m. zarardan müşteri mes u o up a • tmalma komisyonuna vermeleri. 
arkadaıı Mahmudun on lirasını 21 : Tiyatro bahisleri. 21,30 : Gnze. radaki fark kendisinden bilahü • (2454) 
ç.aldığmı iddia etmit, tahkikata te haberleri, hava raporu 23,3:>: Lu • küm alınacaktır. 
baı1anmıştır. den Galdy cazı. 5 - DelJaliye müşteriye ve iha· 
~ - Samatyada oturan bakkal 1---------------ı le tarihine kadar olan vergi bele

Nikonun oğlu Hıristo, oturduğu r- B Q R S A ~ c1iye ve Evkaf boçları hisaedarlara 
ıliabveden çıkarken Ahmet sekiz 1 aittir. 
lirasmı çalmak istemiş, yakalan· ı Hız~larında vıldız ısaretı f')lanlar lizc· ı 6 - Şartname herkesin görebi-
mıttır. rinde 21 5.935 de muamele görcoler· leceği surette açık olup fazla ma· 

dir.] Raııamlar k.ıp:ınış fiatlanm ~östcrir lumat almak isteyenlerin 41 satıı 
Hamallık işinde han 
sahiplerinin dertleri 

- - ·---. 
rfu'.<_ut (Şa~) - :=.==/ No. su ile memuriyetimize müra -

.. Londra tıı9, - • Vıyıına ~ c.aat etn1leri ilan olunur. (7279) 
• r>;eyyork 1 lli. - · • !\!adılı 17, -

Bundan bir müddet evvel, hnn • Parts 
169

· - • Berıın 4~• - 1 TALEBE ve PRATISİYEN HE-
• fllllAno O!'i - * \7

arSOVI ~4. - 1 IÇJN sahipleri Ticaret odasına müra • 1 Brübe e ı - • Budapcşte ~s. - , KİMLER 
caat ederek, yeni hamal bölük 1 • Atına 4 

- • nuı.:re: 16' - Prof. Knick'in Kulak, Burun, 
• C encvrr ıı ıı · - • Belgraı !'i4, - 1 kuruluıundan dert yanmı,lardı. ,. Sofya ıt4, - * Yo?ıobarna 34, - r Boğaz ve Hançere Hastalıkları a· 

Han sahipleri: .. Amstcrdını 84, - *Attın ım. - dındaki kitabı Tıp fakültesi kulak, 
c • • Praıt 102. - * Mecidiye 46, 50 

• - Böı.ülderden bıze verilen, • ~tnkholm ~2. •• ... lbnknrıı 2l\9. - buTun, boğaz seririyatı doçenti Dr. 
hamallar bizim tamdıklanrnız ı : Çekler ·(kap. sa. 1sQ E:krem Behçet Tezel tarafından 
aeğildirler. Halbuki hamallara - ı ve almanca aslının sekizinci hası • 

• ~ Londra ô-tl 50 • Stokhlın 3 16!!7 • 

400 bizim emmyet etmemiş olmamız • ev>Pr• 0•7919 • \Ylyana 4.ı4ao lıtmdan türkçeye çevrilmiıtır. 
gerektir. Bundan başka hamal1ar -:. ra s 12.03 •• • !\1adrıı s.s19~ sahife ve 172 resmi vardır. Fevka· 
çahştıklan hanların usullerini ve • l\1111Do 0•628 ~ • nerlln 1•97J5 iade ltağı.da büyük bir itina ile 

"" rrükse 4.68"0 ; \1ar~OYa 4,2166 çalışma tarzlarını da bilmelidir • • Atın~ 8, 81 • Budapesrr 4,6c:m basılmıstır. 
ler.,, • Cenevre '2.4s~o • Rütrcs 78.~0 fiatı i lira satıldığı yer: "ikbal,, 

D. J d i • Sorya 63,71!- • ncıgraı :14.96 ıtı • 
ıyor ar 1

• • Amsterdam ı.ı7. o .. Yokobama 'l.77 kütüphanesı 
• Prag ıo .• 0 .50 • :\loskovı 1093~0 

KONSERVATCVAR 
--- E S H A M - -=ı:;: 1 ORKESTRASI 

·-- - -

Ticaret odası bu meseleyi ya -
kından gözden geçirmiı ve bir 

hal tekli bulmuıtur. Hamal bö 
9 

"> ı ram\•ay 
i ş Bantas• ··•' -

Iükleri, bir handan hamal isten il· 
1 
* A ııadolu ~4.55 ( tmento as 

,9.-: 
1003 

-.-· 1 diği vakit,. daha çok o handa ev - r Reji 2 3!i Cnyon Oe~. 
1 1 h I .. d 1 ~lr. Hayrlvt ı S.!O , ark De2. -. - • 

ve ce ça ıtmı§ ama ı gon ere - . Merkez Ilanka<ı ~s.2ı. rıalya -. - ı 
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Program: Schuhert (Bitmemiş 

senfoni), Borodin, Davorak, Yruticky 
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• * * 
450,000 adet yumurta 28 Ma · 

yıs 935 salı günü saat 16 da kap:ıh 
zarfla alınacaktrr. Tahmin bedeli 
7875 liradır. isteklilerin §artna • 
mesini görmek üzere her gün Öğ· 
leden evvel ve eklistmeye : gire • 
ceklerin 590 lira 63 kurut ilk te · 
minat veya makbuzlariyle teklif • 
lerini belli saatten bir saat evvel 
Tophanede ıatınalma komisyonu· 
na vermeleri. (2558) 

• * • 
Harbiye ve merbutu mektepler 

için 59 bin kilo koyun eti ve 22 bin 
kilo sığrr eti 29 May11 935 çar • 
§amba günü saat 15,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Her ikisinin 
tahmin bedeli 34620 liradır. Şart· 
namesi 173 kurut mukabilinde 
K.O. dan alnahilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2596 buçuk lira temi-1 
nat mektup veya makhuzlarile 1 

tekliflerinin belli günde saat 14.30 / 
a kadar T opl.anede satınalma ko· · 
misyonuna gelmeleri. (2487) 

• * • 
İki No. lu dikim evi i~in taah • I 

hüdünü yapamayan müteahhit he· 
sabnu bir sırgı, bir muhat, bir 

1 

zımba makinesile dört beygirlik 
bir pres 23 Haziran 935 pazar gü
nü saat 14 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 2450 
liradır. İsteklilerin ıartnamesini 1 

ve kataloğunu görmek üzere her 
gün öğleden evvel ve ekıiltmeye 
gireceklerin 183 lira 75 kuru§ te
minatlarile belli saatte Tophane • 
de satmalma komisyonuna gelme· 
lei. _(2428). 

rakolu yakininde No. 185. Hane 
karşısında manifaturacı hay lsak• 
müracaat. 
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fMuzayede 1 
)bu Cuma i 

Uzun zamanlardan beri ıelı' 

rimizde ems~ Hne tesadüf ediJ111İ' 
yen büyük bir eıya müzayedesi o' 

lacaktır. Eski ve zevk sahibi, mr 
raklı bir ailenin üç babndan betİ 
büyük bir itina ile biriktirdigi 11•' 

dide kıymettar eıya müzayede il' 
satılacaktır. 

Bu müstesna müzayedede met' 
hum Çürüksulu Mahmut pat' 

~ilesine ait e~ya satılacaktır. 
Satış, Ka bataıta . Setüstünd• 

merhumun konağında yapılacak' 

tır. Müzayede 24 mayıs cuma gii• 
nüdür. 

Fazla izahat için, Salih ve 5'' 
son mobilya mağazasına müraca -
at. Tel: (43249) 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
lJrolog - Operatör 

Bevliye MUtehas11sı 
KraJ..·öy - Elı:sclsiyor mağa;a.sı 

yanında. ll<:r gün öğleden sonra 
2 - den S • e kadar.. Tel: 41235 

Yeni Çıktı 
Dlln ve Yann 

rercllme ı.-twıyatı 

Sayı - 32 

ARISTO 

~1etafizik 
1 inci Kitap 

Hilmi Ziya ULKEN 

İstanbul - 1935 

Flah 40 Kurut 
Satıldığl yer: 

V AKIT Matbaası - Jatanbul # 
ER 



ı 
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lstan bul Gümrükleri Satış 
Müdürlüğünden : 

Kilo G. 
3539 

Marka 
PE 

LIMNMN 
NHRP 
18300 

BÇ++ Çak 

200o 
ıos 

34 

,, 

No. 
Muhtelif 

1/ 40 
89 

2 
,, 

Kap 
38 
40 

1 

Kıymet 

285 
450 
80 

ihale tarihi 
3/ 6/ 935 

,, 

5/ 6/ 935 
,, 

Cinıi efYa 
Kendir halat 
Bakır çubuk 
Kaıar11z tül perde 

U - KURUN 22 MAYIS 193:.l 

Dııl~ Dııimllırı ıı 1i111lır1 i~-ıe Uıuı i~ıresi illlnırı 
Geçen yıl olduiu ıibi bu yıl da 31-5-935 cuma gününden bat 

byarak her cuma ve paz-:r günü H aydarpata - Sapanca - Adapa . 
zarı - Haydarpafa araımda gezinti katarları itliyecektir. 

Bu katarların kalkıt ve varıt saatleri atağıda göıterilmi,tir. 

Gezinti katarları için gidit - d önüt biletlerinin köprü ve Hay • 
darpata ıitelerinden evvelden alrn maıı mümkündür. 

Fazla izahat için gite ve iıtuy onlara müracaat edilmesi. 

Vapur Tren 
Köprü kalkıt H. Pata kalkıt Sapanca kalkıt Arifiye kalkıt Ada vo.. 

22 
22,s 

113,5 
92,S 
10,400 

ıoı 

PS 
SA,AF 

35 
151 
150 
149 
148 
148 
147 

1) 
1) 
1 
1 
1 
1 
1) 
1) 
1 
1 

8 
15 
25 
45,5 
37 

,, 

Demir zımba 
Eleletrik motörü 
Lastikli 'amuk terit. 

Adi demir toka 
' "1,, 6,30 6,50 10, 06 10,22 10,42 

llt,700 
6,700 
S,400 

41,200 
94,500 

9,700 
230 

ıs 

49,800 
10,700 
Sl,700 

'148 

144 
'113 

474 

tıo 
291 
96 

415 
227 
ııs 
212 
388 
220 
121 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, " 

FBS 

" ,, 
,, ,, 
iRS 

AZB 

AP 
SMS 

JN 

HZF · 
Hadır 
JPP 
lndli 
KH 
,, 
,, 
K 

OZF 
392 

7202 
~J 

ZZDLV 
SRŞFF 

55 
86 

::342 
3202 
370 

adet AZCO 

386 
1os 
140 
144 
200 

CMC 

JT 
EP 
DAi 
AC 

OZF 

,, 

" , . 
,, 
,, 

431 
438 
433 
Bili 

.82145 

47 
224/ 25 

"4622 

_4622/ 24 
502 

3 
19041 

muh 
Bili 

1648/ 50 
21 
23 
22 
muh. 

25313/ 4 
4750 

143"' 
3746 
1/ 44 
muh. 
4623 

4627 
Bili 

" ,, 
1/ 2 

25315/ 16 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 

3 
2 

4 

2 
1 
4 
1 
3 · 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

1 
44 
12 

2 
6 
4 
1 
2 
2 

4,,20 
50,5 
55,85 
18,76 
16,20 
24,77 
47,25 
24,25 
00,55 
33,22 

109,56 
5135 
4,2n 

1870 
288 

872 

545 
22 
80 
20 

1245 
300 
200 
280 
505 
286 

36 

43 
488 
320 

407 
193 
105 
35 
25 

120 

,, 
8/ 6/ 935 

,, 
,, 
,, 

10/ 6 / 935 
,, 
,, 

" ,, 
12/ 6 / 935 

" ,, 

" 

15/ 6 /935 
15/ 6/ 935 
J . 

,, 

. 17/ 6 1935 
,, 

17/ 6/ 935 

19/ 61935 

" ,, 
22/ 6/ 935 
22/ 6/ 935 
2216/ 935 
24/6/ 935 

" 

" 26/ 6/ 935 
,, 

26/ 6/ 935 

" 

,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

Adi demir firket 
,, ,, ,, 

Cilalı pirinç Jaka 
Nikele yıldızlı rinç yaka iğnesi. 
Adi demir dövme 

,, ,, firket 
Pamuk terit 
Pirinç firket 
Cilalı pirinç eketrik aksamı 

,, " ,, 
Poarelen elektrik •kHmı 
Demir çubuk 

İpekli menıua.t pamuk. 
Vidala deri lakeli 

Pamuk meJMu<:at 

. 
Pamuklu yün menaucat 
Renkli mücellit kağıt 
Kansal demir tel 
Demir makine bıçağı 
Yün fanili 
Pamuk menaucat 

,, ,, 
Boyalı yalmkat pamul[ iplifi. 
Boyalı yalmkat pamuk iplifi. 
Kaaarıız iki telli pamuk iplifi. 
Porselen yaldızlı fincan. 

Ma1ient to madeni l>oya 
Madeni boya 
Hanr p.pka 

Pamuli memuc:at 
DövülmUt kmnızı büJ;er 
Müetamel oto dıt liıtiği. 
Porselen su hazine 
Tak 
Kuarıız pamuJC iplifi. 

\"ukarda yazdı e~ya ihale tarihleri günlerinde açrk arttırma uıulile aatdacalctrr. lıteklilerin o tarihler
de saat 15 de İstanbul lthali.tgiimrüiünün 6 numaralı ambannda hazır bulunmaları. (2593) 
'----..... ~------

Z on g u l da k VjJiyeti Daimi encü- İstanbul altıncı icra memurlu -
fund'an: 

llleninden: Bir alacaim temini için hapıi 
hak iatimalile tahtı muhafazaya 

1 - Eksiltmeye konulan it Zonguldak vilayetinde Devrek - Re· alman ve bilahare ilimile borç 
kdiye yolunun 25+ 000 - 34+400 kilometreleri arasında ıose in - kesbi kat'iyyet ettiğinden bu ke. 
katı. re aatıtına karar verilen ev 99yuı 

Yapılacak kıımın uzunluiu 6~ 78 metredir. 28-S--35 salı sünü saat on ye-
l<eıif bed~li 24137 lira 92 kurut tur. dide Beyoğlu Miı ıokak 15 mana· 
2 - Bu ite ait f&rlnameler ve evrak ıunlardır. rah Kadriye aparlımanınm 4 nu -
A - Ekıiltme prtnamesi. maralı dairesinde ikinci açık art-
8 - Mukavele projesi. tırma ıuretile satılacağı ilin olu -
C - Nafia itleri 99raiti umum iyeıi. nur. (7290) 
[) - Fenni prtname.M -----d--.-)---
E - Huıuıi ıartname. 1 Üzaye e 1 e SatJŞ 
F - Ketif cetvelleri, silsilei fia t cetveli metraj cetveli, Hali tasfiyede bulunan lstan · 
C - Grafik. bul Esnaf Bankasr Türk Anonim 
J_._ ı k z ld k ')" · D • .. .. şirkeH tasfiye memurlarından: •Ml:llJen er prtnameler Vf! evra ı ongu a vı ayetı aımı encu · ı I b I y . p ha d 

'-leıı "--' • d 8 .. h d. ı· k .. b·ı· 1 ıtan u • enı oıta ne ca • 'IUUemın e ve aımu en ıı ı te ıore ı ır er. d . d 1 b 
1 

Ea f B k 
3 - Eksiltmeye 29-5-935 çsrtamba günü ıaat 15 de vilayet TeıAın şe· kıetta~ .u nka •_.ıanbası 

dil· • • ır ının mer ezınue u -
111ıt encümeninde yapılacakder. lunan 19 parçadan mürekkep o · 
4 

- Eksiltme kapalı zarf uıu lile yapılacaktır. lan gayet kıymetli ve etıiz ara -
S - Eksiltmeye girebilmek için 1811 lira muvaid<at teminat ver · beık yazıhane taknnı ile Milner ı 

ı.ıeai, &fağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır· ve o.tertag kasaları, yazı maki -
Bu itleri yaptığına dair ehliyeti fenniye veaika11. neleri, yazıhaneler, dolaplar ve 
~ - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev· saire 25 Mayıı 1935 cumartesi gü

~lıne kadar encümene getirilecek Encümen reisliğine makbuz mu - nü Hat 11 de müzayede ıuretile 
Ç"bil.~nde verilecektir.Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet ü · ıatılacaktır. Görmek isteyenler 
'ttl\trıcu ınaddede yazılı ıaate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür her gün ıaat 10 dan 16 ya kadar 
l 

11
11lu ile iyice kapatılmıt olması lazımdır. Poıtada olacak ıecikme- banka merkezinde ıörebilirler. 

er lcabuı edilmez. (2806), (7287) 

"2;, 7,35 8,00 11.05 11,20 11,4(; 

Vapur Tren 
Ada kalkıt Arifiye kalkıt Sapanca kalkıt H. Pqa kalkıt Körü varıt 
"1,, 15,50 16,15 16, 45 20,28 28,43 
"2,, 16,40 . 17,05 17,43 21,20 21,35 

Not: "1,, numara ile gösterilen katarlar yalnız üçüncü mevki, 2 
numara ile ıöıterilen katarlar yalnız birinci ve ikinci mevki vaıon
larla tefkil edilir. (2810) 

!inhisarlar U. Müdürlü~ünden:I 
Şartnamesi mucibince 22000 a dıet üzüm çuvalı pazarlıkla ıabn 

alınacaktır. Vermek isteyenlerin tartnameyi görmek üzere her ıün 

ve puarlıia .ittirak etmek üzere 12-6-935 çarpmba rünü aaat 14 
de Cihalicle Levazım ve mübayaa~ ıubeaindeki alım komiıyonune 
müracaatlan. (2763) " 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
BUJükada iıkeleainde kain 1, 2,4,5,6,8,9,11 numaralı dükkan · ' 

lara 19 ay müddetle ıerek ayrı ayrı ve ıerek toptan kira için verilen 
fiatlar haddi l&Jıkmda görülmedi iinden ihale müddetleri 27° Mayıı 
935 puarteei sününe uzabhmttır. lıteklilerin güvenme paralarile 
yudı sinde aut 15 de tefler encümenine gelmeleri. (2798) 

1 ıatanbul l!vkat MldlrlllU llAnlara 1 
1 - Beyoilunda Caddeikebirde 197 No. apartımanın birinci katın· 

da yamm. 
2 - Berollunda Caddelke'birde 197 No. aparbmanın üçüncü katı. 
3 - ,, ,, ,, apartmman altında 1 No, dükkan. 
4 - • .. ,. ,. '' 2 ,. 
S - ,, ,, ,, apartmıanda kahve ocajı. 
8 - Beyoilu, Asmalı Meeçit, Venedik S. 12- 22·No. ev. 

7 - Galata, Kemankeı, Helvacı S. 8 No. evin dokuzda sekiz hi11esi 
8 - Feriköyde Rum kiliıeıi ark umda 12 No. lu ev. 
9- Samatya, Hacıkadm, tramvay caddesinde 272-314 No. ev. 
10 - Feriköyiinde Fransız Mezarhlı kartııında 109 No. dükkan. 
11 -Takıimde Zambak ıokaitnda 6 No. dükkan. 

12 - Tophane, Firuzağa, Aia Hamamı C. 1 No. dükin. 
13 - Beyoğlunda Ki.tip Mustafa Çelebi camiıinde Müezzin oda· 
~~ I 

14 - Çal'fıda Terlikçilerde 11 No. dükkan. 
15 - ,, Divrik sokağın da 16 No. dükk&n. 
16 - ,, Hazırcılarda 8 ,, ,, 
17 - ,, Püıkülcülerde 4 ,, ,, 
18 - ,, Yorıancılarda Hacı Memit S. 11-9 No. dükkln. 
19 - ,, Kahvehane ıok ağında 14 No. dükkan. 
20 - ,, Lutfullah ,, 37-39 No. dükkan. 
21- ,, Y&nlll Tat Han ,, 9 ,, ,, 
22 - ,, Kazazlar ,, 35 ,, ,, 
23 - ,, Parçacılar ,, 17 ,, ,, 
24 - ,, Keaecile:- ,, 48 ,, ,, 
25 - ,, Kolancılar ,, 14 ,, ,, 
26 - ,, Hazırcılar ,, 5 ,, ,, 
27 - ,, Aia ,, 51--53 ,, ,, 
28 - ,, Parçacılar ,, 1 ,, ,, 

29 - " ,, ,, 8 " ,, 
30 - ,, Gelincik ,, 25 ,, ,, 

31 - Çarııda Yorıancılarda Hacı Memit S. 13 No. dükkan. 
32 - ,, Kazazlar ıokai ında 16 ,, ,, 
33 - ,, Keseciler ,, 5 ,, " 
34 - ,, Reaaam Baamac ılar S. 25 • ,, ,, 
35 - ,, Kalcılar ıokaiı nda 30 ,, ,, 
36 - ,, Ali Pata hanı orta katında 5 ,, ,, 
37 - ,, Cevahir bedette ninde 38 ,, dolap 
38 - ,, Bedeıtende iki nci adada. 28 ,, ,. 
39 - ,, Şerif ağa ıokaiı nda 124 ,, ,, 

40 - ,, " :ı 54--55 " ,, 
41 - ,, Cevahir bedeat eninde 43 ,, ,, 

42 - ,, Bedesten içind~ 21 ,. ,, 
43 - Eminönünde Valde Hanı içinde 21 No. dört küçük oda. 

Yukarıda yazılı mahaller 936 ıP.neai Mayıa bitimine denlü kira • 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konmutlur. istekliler 1 ~931 
cumartesi günü ıaat on bete denlü Evkaf Müdüriyetinde varidat ... 
lemine gelmeleri. (2808) 
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Satış yerleri: 

Herhangi bir cereyan prizine takılabilir. 

Sahpa.zar mağazası 
Sallpazar Necati Bey caddesi 

rto. 428-436, Tel. 44963 
Met.ro Han: 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde isteoiğiniz kadar 

Tünel meydanı, Beyoğlu, Tel.448 
Elektrik Evi: 

Beyazıd Mürekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Serinlik temin edebilirsiniz 
Muvakkithane caddesi, Tel.: 607 

Büyükada: 
23 Niaan caddesi Tel. 56·128 

Üsküdar: 

2 ve 20 komprimclik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
# ~ 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını"" ara .. yınız. 

Nafia Bakanlığından: 
Mdıammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot kapal ı 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 de Ankarada Bakanlık Maheme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 6250 liralık mu

vakkat teminatlariyle birlikte 24 Haziran 935 pazartesi günü saat 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdn. latekli
ler bu husustaki ıartnameleri 5 lira mukabilinde Ankarada Bakanlı'k 
Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2478) 

Muhtelif Ocak Tuğlaları, Harçları 
ve tav ocağı içliği malzemesi 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen beledi 20000 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satınalma ko · 
misyonunca 8 Temmuz 935 tarihin de pazartesi günü saat 15 de kapa· 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi tekiıf 
mektuplarını mezkur günde saat l4 e kadar komisyona vermeler; 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
voaikle mezkur gün ve saatte k..:> m~syona müracaatları. (2799) 

Ne,riyat Müdürü: 
REFİK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
VAKİT Matbaaıı - lstanbul 

T. ' 
Şirketi Hayriye iskelesi· Tel. 603d 

Taksimdeki 
12 AY VADE iLE· SATILIR Sergiyi ziyaret ediniz 

--- ~ 

lstanbul Sular idaresinden : 
1 - idarenin F eriköy ambarın da bulunan hurda pirinç tozu, pı

rinç parçaları ve hurda bakır aksamı kapalı zarfla arttırmaya kon
mu§lur. 

2 - Arttırmaya girmek istiycnler satış şartnamesini Sular İda-
resi levazım şefinden alabilirler. 

1 

3 - Şa:rtname ahkamı dairesinde hazırlanacak kapalı zarflar 
29 Mayıs 935 çar§amba günü saat 15 e kadar Taksim Sıraservilerde-
ki müdürlüğe verilmelidir. . 

Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez. (2773) 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 
Bir yıl için lüzumu olan 65 bin kilo ekmek ile 20 bin kilo et ka· 

palı zarf eksiltme yolile alınacağın dan bunu vermek jsteyenlerin 2 
Haziran 1935 pazar günü ekmek için saat 14 de ve et için saat 15 
de Nuruosmaniye mahfelinde Türk Okutma kurumuna müracaatlar ı. 

• 

(2661) 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT-~D~Q 


