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Bitler· müstemleke istiyor! r;;~~;=~~~~~;;iiff~l 
Fü rer· · s··ylevi: ovye Rusyaya velll ütçesi mi yon~ 

•• o ıu izme k ı b. savaş a ı ~ lirayı . buldu ;. 
il Flnane Bak:ını izahat verdi : "CUmhurlyet hUkGmetl, ıl 
·İ hlllki:an topladıjı paralar1 gene halkın yUll•ek men· 11 

İi f~at ve hizmetlerine tah•I• ve aarfetmektedir.,, 
"Almanyanın yeniden bir savaşa girişmeğe ne niyeti, ne 
kuvveti vardır; ltalya ile menfaat rekabetimiz yoktur; 

Ayusturyayı kendimize katmağı istemiyoruz.,, 

Hitler nasıl bir 1 ~
adamdır? 

Almanya seyahatinden döndükten 
10nra birçok arkadaşlarımı bir nokta 
üzerinde merak eder gördüm: Hemen 
hepsi "Bitleri nasıl buldunuz?,, Ya· 
hut "Hitler nasıl bir adamdır?,, gibi 
sorgular ile karşılaştım. Gerçek Al
man hükQmet ve devlet başkanı ~ 
başına geçeli hemen iki yıl olduğu 
halde kendisinin özlüğü (şahsiyeti) 
daha kamusal düşününce (efkarı umu
miyesince) iyice anlaşılmamıştır. Al· 
man ulusunun idaresi yolunda ortaya 
attığı davalann sınırlan açıkça kar 
ranamamıştır. 

Bitler Genel Harpte bütün dünya
'11 hayrette bırakacak derecede büyük 
bir kabiliyet gösterdikten sonra düş· 
müş olan Almanyayı yerinden kaldır· 
mak ve Alman ulusunu Versay mua· 
hedesinin ağır yükümlerinden kurtaı
mak için ortaya atılmıştır. Bu hare
ketin büyük bir yurtseverlik örneği 
olduğu da şüphesizdir. 

.. 
I! , -
il Memur maaşlarının 83 milyon liraya 
j ulaştığından bahsolundu 
1: Ankara, 22 (Kurun) - Kamutay bugün Bay Abdülhalik 
ı: .. Rendanın ba§kanlığmda toplandı. Bütçe konuımalarına 1..--lan· 
İl madan önce Bay Halil (İzmir) söz aldı ve arsıulusal sıya:' kar-

1
1.11 iııındaki durumu, düşen imparatorluğun kötülüklerini, kapi 

tülisyonların ilgasını izah ederek vatan emniyeti bakomndan 

1 
lüzumlu tertibatın alınmasını, ıimendifer, yol itlerinin ıenit öl· 
çüde hallini, orduya fazla pay verilmesini istedi; iç pazarlan-

! mızın ·genitletilmesi lüzumunu ileri sürdü. lstibı~l, maliyet ftat- .,İ 
!arının dütkünlükten kurtarılması, köylünün itlere kartı kabi
liyetinin yükseltilmesi teklifinde bulundu ve: 

"- Ordumuzu kuvıretlfllltlirelim; fimentlilerlerimizi yap:ı· 
lım; çiftçinin yükünü ar.oltalım.,, 

Dedi. Bundan sonra söz alan Türker '(Afyon), liazırladıiı 
kağıtları heyecanla okumaia baı1adı. Vergilerin ihtiyaçlara aö· 
re konduğunu, mükelleflerin bunları seve seve vereceklerini, 
Maliyenin D"M h·.•susta iki cepheli dütündüiünü söyledi. Yeni 
ondüıL.-ümfü:5ı! tatbikatında hllymdırbk itlerinde ekonomiye 
riayetin l5~ım geldiğini müdafaa, bayındırlık maaraflarınm !f 

d . ~ 
kutacl bdı."Dd:Jğunu ifa e ettı. Kambiyo itlerinde etüd yapıl- !. l. 

; :r:ıaamı, tedavüldeki paramızın 160, bütçemizin 195 milyon lir.ı •. 
olduğunu, aradaki müvazeneaizli ğin mali kombinezonlarla or- H 
tadan k~J~ırıicasını istiye:ek Titrk ulusunun fedakarlığını öv- i! 
Jü ve Atatürk'e kar§ı beslenen sevgi ve inanın, lımet lnönü'ne 1 

olan güvenin hepimizi çahtmağa sevkettiğini, bizi buhranlar!\ 
Bitler albl altmıt altı milyon nü· 

fml• l>lr devletin başma "' geçmiş, bu 
.. ' 4,f -9+ '"' ..1 .~ -:ı Iuk bir ie•let ilanne getırm:k kar_a .. n~-ı-•....,.,...,.. . ....,......,r.oo&·~·.•~~~;.. e -1ıtbrAıiııu.-aalatb. Şiddetle alkıılandı • 

(Smm 1'11""' eogftUla) 
nı kendine bir program yapmış bir 
Fiihrerin hareketlerini en sonra ince
Je:yeeek olan ancak tarihtir. Ve gene 
en dofru hükmü verecek olan da o· 
dur. Bununla beraber iki yıllık eser
lerine ıöre bu devlet adamı hakkında 
biz de kendimize göre bir hüküm vere
bllhiz. 

U:rle ~orum ki Bitlerin özlüğü 
bakımından. değerini ölçmek için yal-
lllll (1) iMayrs bayramında (Templhof) 

ASIM US 

(Sonu Z incide 1 inci sütunda)_ 

Lehistan ve 
Avrupa 

Mereşal Pilsudskinin 
vasiyetnamesinde .. 

neler var? i 

(7 '"C.:...:::::ı...:~ 

F üllrer· ve ö"nü 'ilinliyen J\lmanlar · ... 

Alman Bqliakanı Hitler; ev·ı-------------

velki gün Rayhtağda, bütün dün- Kızılay 
yanın beklemekte olduğu önemU, 
siyasal deyevini söyledi. 175 rad-
yo istasyonunun, uluılann kulağı-
na ulaıtırdığı Fübrerin diyevi ger· 
çekten dünyanın dört bucağında 

uzun uzun çalkandı Diplomatlar, 
politikayla uğratan tanınmı§ ya • 
zıcdar, hepsi de, kendi görüşleri
ne \'e anlayıılarına göre bu söyle
vi tefsir ve tahlil ettiler. 

_.. Sonu 12 nci ıayılaJa 

Hava silahlanması Bugün Kızılay haftasının ilk gü
nüdür. Dün şehrimiz KızıJay delegeli
ğinde (mümessilliğinde? bir toplantı 
yapılarak hafta için bir program ha
zır lanmıştır. 

- Senin altı yumurtan oar, benim ue yalnız üf tane ... 
- O hale ne 7flPIJlırn1 
. - Yumurtalarda müsavat iı terim! .• 

Halkın Kızılaya üye olması için 
YÜZ binden fazla beyanname dağıtr 
lacaktır. Hafta içinde sigara paket
lerine Kızılay reklam pulu yapıştırı
lacak, hergün ayrı semtlerdeki kaza 
ve nahiyelerde halka müsamereler ve
rilecektir. Bugün ve yann şehrin ay· 
rı yönlerine (istikametlerine) uçacak 
tayyareler tarafından broşürler atı
lacaktır. 

Her akşam saat on dokuzda rad· 
yoda konferanslar verilecektir. Kon
ferans verecek doktorlarımız şun· 
lardır: Arif Hikmet, Kazım lsmail, 
Şükrü Hazım ve Salim Ahmet. Radyo 
konferanslarından başka her kazada 
cemiyet tarafından tayin edilen kim· 
sel er tarafından konferanslar nrile· 
cektir. Şehrin her tarafına tablolar ve 
afişler asılacaktır. 

~-mn:: .. :::r.a.-m::::::::-.::zn:mmm::•zr--==-•=-ın::::-.::::==:mcmn:::::::::::::::::sM 

Bir güzellik kraliçesinin 
başından geçenler ! 

Davayı kaybetti 
fazla evlenmek 

lnıiltere hak 
yerlerinde (mala
k eme lerinJe) 
meraklı bir da
va görülmüttür . 

1928 de lnga. 
tere ıüzellik kra
liç•İ ıeçilen Ba . 
f1'".t Anıela Joy . 
cE:. genç lordlar-

dan Revelstok'un 
gö:ıüne çarpmq, 
lord genç ba
yanı sevmiftir . 
iki genç bir ara
lık ıeviımitler. 
buluımuılar, ve 
aralarında ev
lenmeyi kestir
miflerdi. Lord i
le bayan bu ara· 
da biribirilerine 
ateıli sevgi mek
tupları yazıyor, 
biribirilerine pek 
bağlı oldukları-

nı ve hiçbir vakit aynlmıya. 
caklarını anlatıyorlardı. Genç ba
yan, genç lordun kendisine can
dan tutkun olduğunu sanıyor v~ 
biribirleriyle evlenmelerinin artık 
bir gün iti olduğuna inanıyordu. 

Çok geçmeden durum ( vazi -
yet) değitti. Genç lord Angelayı 
bırakarak onun haberi olmadan 
batka biriyle aeviımeie batlamıı, 

amma on binden 
teklifile karşdattı 

Sayan angela 1oyee 

ve günün birinde onunla evlenmit
tir. 

Angela böylece ljıraJrdmayı 
gururuna yediremediği için insi . 
)iz lordunu, veridiği sözü tutma 
mak suçuyla mahkemeye verdi ve 
onun vaktile kendisine yazdıiı a . 
teıli sevgi mektup.larmı da mah • 

~ Sonu il inci - aayılaılo. 



~ 'Z - KURUN 23 .MAYIS 193:> sa 

eni Alman süel 
Savaşta erkek ve kadını 

herkes asker olacak 

kanunu 
Yunanistanda 

Kralcılar 
Nij.mayiş yapmiı.ğa 

kalkıştılar Yeni süel kanun 
lantısında 

Berlin, 22 (A.A.) - Havasa· ı 
janu aytarmdan: 

Dün kabine tarafından onayla· j 
nan yeni süel kanun hükümlerine j 
göre bütün Almanlar askerlik hiz· ı 

metine tabidir. Savaş halinde ka· 
dm ve erkek bütün Almanlar va· 
tana hizmet etmek mecburiyetin· 
dedirler. 

Ordu; kara, deniz ve hava kuv
vetlerinden mürekkeptir. 

Askerlik hizmeti 18 ya§mdan 45 
yaşına kadardır. Seferberlik ilan 
edilir edilmez hizmete tabi olan· 
ların hepsinin ordu emrine hazır • 
bulunmaları icap eder. Sava§ veya 
f ela.ket halinde sü bakam hizmete 
tabi Alman1arın miktarını çoğal
tabilir. Askerlik hizmeti faal hiz· 
metle mezuniyet devrelerinden i· 
barettir. 

35 yaşına kadar birinci ihtiyatta 
olanlar, 35 den 45 . yatma kadar 
olanlar da "Landwehr,, adı altın· 
claki ikind ihtiyatlar mezun sayı· 
lır. . 

"Landtturm,, adını alan 45 ya· 
: m dan yukarı efrat ancak özel du
rumlarda silah altma çağrılacak· 
tır. H!~etin müddetini ba~bakan 
belirtir. ( tayin eder.) 

tık hhm:ele çağrılış 20 yaşında· 

Atina, 22 (Kurun) -Kralcılar, 
hükumetin yasağına rağmen dün 

Ayakostantin yortusu olduğu ci· 
dır. Mecburi iş hizmeti askerlik betle nümayişler yapmağa kalkış· 
hizmetinden evvel yapılacaktır. mışlardır. Polis, süvari ve itfaiye 

son kabine 
onaylandı 

top-

Ari olmıyanlar hizmete alına· kuvvetlerinin de yardimiyle onları 
maz. Bu hususta bazı ayralar (İs· dağıtmıştır. 
tisnalar) mümkündür. Fakat ari Atina, 22 (Kurun) -Venizeliat 
ohnıyanlar derece almıyacaklar· partisi yeni saylav seçimine itti· 
dır. rak etmemeğe karar vermittir. 
Hizmetten ıı.onra efrat ari olmıyan Halbuki Papanastasyu, arkadaı· 
bir kadınla evlenemez. Evlenirse lariyle yaptığı bir topla.ntıda seçi· 
rütbelerini kaybeder. Özel (husu· me ittirak kararını vermittir. Ka
ıi) bir nizamname ile savaş vaktin fandaris ve Papa Andrea partileri 
de ari olmıyanlar da silah altına de kat'i bir karar vermek için bu· 
çağrılabilir. gün topalnacaklardır. Venizelist 

Bütün Alman uyruları (tabaa· partisi Bqbakan vekili Sofuliı, 
ları) hatta yabancı uyruluğunda Papanaslıaayu partisinin intihabata 
(tabiiyetinde) bulunanlar bile ittirak kararından hayrette kal
hizmete tabidir. Yabancı ordular· dığını aöylemit ve Venizeliatlerin 
da 1hizmet etmiş olanlar Almanya· kendisine rey vereceklerinden ü· 
daki bu askerlik hizmetinden kur~ midi keımeıi liznngeldiğini ilave 
tulmut sayılamaz. Bunlar kendi eylemittir. 
istekleri üzerine ve Alman ıü ba· Kralcı Boğoııflar partiıi baıka· 
kanhğmm mufavakati ile 1hizmete nı General Metakıaı yarm Seli.· 
çağınlacaklardır. niğe giderek bir söylev verecektir •. 

!Mezun bulunan askerler yılda Kralcı Ba.ğıızlar parliai haıka .. 
bir defa askerlik idaresine tabi kınındaki köyleri dolatarak halka 
süel meclislerde toplanacaklardır. söylevler ıöylemitlerdir. 
Sü bakanlığı bunlar için talim em· Atina 22 (Kurun) - Eıki diık· 
ri verebilir. Askerler hizmete ait tatör General Pangalos, Çaldariı 
gidi şeyleri ıaklamak mecburiye• kabineıinin rejim meseleıinde a• 
tindediı1er. , ... 9rk bir i::lurum a1ma,ı. gerekli ol· 

Siyasal faaliyet bunlar için ya· duiunu gazetecilere ıöylemittir. 
saktır. Batbakan B. Çaldariı, Yunan 

Hitler nasıl bir adamdır? ' 
hükumetinin yeni kanunu eaaıiye 
reyii.ma ba§vurmak prensibini ko· 
yacağını beyan etmi§tİr. 

( E:.~nıakalenin devamı) 

meydanında toplanan· <1) milyon 
(200) bin erkek ve kadın Almanın ken· 
disine karşı kayıtsız şartsız bağlılık 

andı içmesini görmek yetişir. Biz bu 
bir milyon iki yüz bin kişiyi bugün bü
tün Almanya olarak da düşüncbilirz. 
Almanyada on beş gün süren, fakat 
uçak ( tayyare) ile kısaıtxldığ1 için biı· 
kaç ay sürmüş kadar genişliği olan 
seyahatimiz sırasında re.stladıfım 
her Almanın yürefini yokladım. Yal· 

nız Hitlere yakın olanların delil, si· 
yasal görüşce ondan aykırı bulunan· 
Jann da duygularını anlamak iste
~im. Vardığım sonuç dış siyasada Hit· 

lerin afzından çıkan her söz, Alman 
ulusunun arzusu ve dileği olduğudur. 
Onun için bu kere Rayiştat Uyeleri 
önünde söylemi~ olduğu büyük söyle· 
vin her ülkede derin yankular uyan· 
dırmış olmasl yersiz değildir. 

Hitler hemen her büyük söylevinde 
barıştan konuşuyor. Alman ulusunun 
barışa muhtaç olduğunu söylüyor. Fa
kat şu da saklanamaz ki Almanyanın 
her yanında silel hareketler ve hazır

lıklar oluyor. Acaba Bitlerin barış· 
tan konuşan sözleri ile Almanyanın 
her yanında göze çarpan süel hare· 
ketler ve hazırlıklar arasında bir kar· 
şıt (zıddıyet) yok mudur? İşte bugün· 
kii durum karşısında birçoklarının ka· 
falarında dolaşan çapraşık sorgu 
budur. 

Hitlerin özlüfünü belirten başlıca 
vasıf sözlerinde ve hareketlerinde a· 
çrk olmasıdır. Büyük Harpte 
kendisi gönüllü olarak ateş 

faa için hazırlanmak olduğu söy
lenebilir. 

Ancak bu durum, bir gerçeklik olsa 
bile Almanyanın birçok uzak ve yakın 
bütün komşularına inanç verenıemiş· 
tir. Nitekinı en son Fransız - Sovyet 
anlaşması bunu gösterir. Bundan do
layı hergün biraz daha fazla stlahlan· 
mağa doğru giden Almanyanın har· 
be siirüklencceğinden korkanlar var· 
dır. Bunda hangi tarafın haklı oldu
ğu artık za man ile anlaşılacaktır. 

Bütün bunlar ile beraber Almanya 
gibi büyük bir devrim içinde bulunan 
bir ülkede olup biten her işi diplomat 
logikinin milimetreleri ile ölçmek de 
doğru olamaz. Demek istiyoruz ki söz· 
lere ve hareketlere biraz da esneme 
payı bırakmak gerektir. Daha sonra 
bugünkü silahlı Almanyada söz söyJi. 
yen Hitler, dünkU silAhsız Almanya. 
da söz söyliyen Hitlerden ziyade ha· 
rışçı görünmektedir. Alman siyasası· 

mn bu genişlemesine <inkifal) gör~ 
her yandan yalnızlık içinde bulunan 
bu ülke ile komşuları arasmda bir 
anlaşma devri açılması lmkAnsız de. 
ğildir. 

ASIM US 

TECl1M VE ENDÜSTRi KURUL· 
YATI ENCOMENLERlN1lN ÇA· 

LIŞMALARI 

YENi VAKIFLAR KANUNU 
PROJESi 

Ankara, 22 (Kurun) - Adliye 
encümeni, yeni vakıflar kanunu 
projesini tadille onayladı. En<:ü 
men, umumi mü.dürlüie vakıfları 
idare, tarihi değeri olan·!arı koru .. 
ma, onarma, vakıf paraları Çl'şit · 
li ve faydalı şekillerle üretme, 
mütevellileri tayin, azil salihiyet· 
lerini vermiştir. 

ANKARADA SPOR 
Ankara, 22 (Kurun) -Öğrendi· 
ğimize göre, Ankara ıpor mm.ta • 
kası, Ankarada batketbol ve 
Hendborün !lerlemeıi için esaslı 
ve geni~ tedbirler almıştn·. 

SU TAŞINMASINDA 
Ankara, 22 (Kurun) - Devlet 

demiryolları idaresi, 2 tondan nok 
aan su taşıyan sarnt~h vagonlarda 
yapılacak su nakliyatında 27 nu • 
maralı tarifeyle ücret alınmasını 
kararlaştırdı. 

Bekleyiniz! 
Ankara, 22 (Kurun) - Tecim Bu roman herkesi 

ve endürtri odaları kurultaymda kendine çekecek 
bugün encümenler çahtmağa baş· 

Fen adamları, doktorlar, 
lamı~lardır •. 

:r polislE'r, hastalar, hastabakrcı· 
YUGOSLA VYADAN GELEN !ar! Hepinize yeni bir yol gös-

GÖÇMENLER j terecek olan "Hacı · Yaşar ağa 
Ankara, 22 (Kurun) - Yugos· ı hastanesi,, romanını yakında 

lavyadan, göçmenlerin emlakle • 
gazetemizde okuyacak, ilk say-

rı.ne kar11tılık alınan 17 milyon di· 
:r fasından itibaren büyük bir me· 

narın dağıtılma ıeklini komi~yon rak YC aiaka ile tnkip edeceksi-
teJbit etmiftir. Hak sahiplerine, 

niz. 

Ankara 22 (Kurun) - Türkiye Birinci Basın Kurultayı 25 
yıs cumartesi günü saat 11 de lçi§ leri Bakam Bay Şükrü Kayanın 
diyeviyle vilayetlerevinin konferans saJonuncla açılacaktır. Bay Şii 
Kayanın diyevinden sonra Basın Genel direktörü Bay Vedat Ned 
bir rapor okuyacaktır. Bundan sonra Asbaşkanlarla sekreterlerin 
çimi yapılacaktır, işbirliği, kültür, me&lek komiıyonları üyeleri ı 
lecektir. Ayni gün saat 14,30 da Ankarayı tanıma gezintisi ya 
lacaktır. Delegeler bu ıaatte Ulus gazetesinde bulunacaklar, Atatü 
heykeline çelenk koyduktan sonra C.H. Partisi Genel merkezini, 
mutayı, Cümhuriyet Merkez, Ziraa t, iş Bankalarım gezeceklerdir. O 
dan sonra Tecim müzesi, halkevi Etnografya müzesi, Nümune has 
evi, İsmet İnönü kız enstitüsü, sağ lık enstitüsü gezilecek, Çanka 
köşkü ziyaret edilecek, Başbakan ismet lnönünün ev:ine kart bıra 
lacaktır. t-.... ı 

26 Mayıı pazar, komisyon top lantılariyle geçecektir. 
27 Mayıı sabahleyin saat 15 de komisyon raporlan etrafın 

konu~malar yapılacak, ayni gün sa at 16,30 da Kurultay, iç Bakanın 
bir ıöylevile kapanacaktır. 

Gece 20,30 da tehir lokantasın da delegelere bir ziyafet verile 
cektir. 

28 Mayıata An.karayı tanıma ge zintiıine devam olunacak, Zira. 
enstitüsü, Çubuk Baraji, Orman çiftliği, Sü Bakanlığı ve diğer h 
kanlıklar gezilecektir. 

Aydın demiryolu lzmir belediyesi 

Devlet demiryolları ida· Sov9et Rusgadan yü~ 
resi Aydına bir heyet otobüs almayı 

yolladı kararlaştırdı 
Ankara, 22 (Kurun)_ Bayın· Ankara, 22 (Kurun) - lzm' 

dırlık Bakanlığı Aydın demiryol . Şarbayı Beh~et Sal~h,, yanm~a An 
larınm sa.tın alrnma mukavelesi • I kara Şa.rbay muavını oldugu hal 
nin taıdikineı tesellüm ve tasfiye· de Rusyadan almıp Anka.raya ge 
ıine itletmeıine dair iki layihayı tirilen otobüı)erden birile Çanka 
K~utaya verdi. yaya kadar bir deneme gezintiı 

Bütçe müzakereıinin ikmalin. yapmıtlardır. Öğrendiğimize ıör 
den ıonn. Nafia, bütçe enGümen . lzmi~ belediyesi de Ruıyadan 1. 
leri toplanarak ilk iıler araıında ~tobus ~abn almaia karar verm~ı 
bunları müzaker eCleceklertUr. tır. lzmır Şarbayı, bu hwuıta ı · 

Devlet Hemiryoltm 'dareti 4Ay~ ı.;c:LJ.J, t..<ueıı xreum~rı -on.ıan•ua .1:m 

d b . h t .. d d' H yet 1 Finans Ba.kanhğıle temasa gır•! • 
ına ır eye gon er ı. e 

Hazirandan itibaren devlet hesa • mittir. 
Otobüsler 20 yıl taksitle a.lma • hına iıliyecek olan hattın iıletme 

muameleleri üzerinde direktifler - cakt_rr_. ---------~. 
de bulunacak, demiryollarımızın CÜZAM, VEREM, SITMA MO • 
huıwi ve umumt tarifelerinin bu CADELELERI 
hatta da çabucak tatbiki çareleri· Ankara, 22 (Kurun) - Cüzam, 
ni inceleyecektir. verem, sıtma, kuduz, milcaaele • 

leri masrafı olarak 6300, ıılah iı • 
TÜRK KUŞU ALANINDA y A • tasyonları, tohlım için 4350, uke· 

PILACAK GARLAR ri farikalardan atajyerliğe Avru • 

Ankara, 22 (Kurun) - Türk · 
tayyare cemiyeti tarafından Ata • 
türk çiftliii karııaında.ki Türkku· 
tu alanında yapılacak iki gardan 
birianin yapısı bitmiı ve diğerine 
batlanmıttır. 

IZMlR PANAYIRI 
Ankara, 22 (Kurun) - Ulus • 

lararası lzmir panayırına. devlet 
müesseselerinin diğer şenelerden 

daha geni~ bir ölçüde iştiraki ka · 
ı·arlatmıttrr. Siimer Bank bu yıl 
sergide ikramiyeli ıatışlar yapa • 
caktır. 

BEDELSiZ OLARAK GELEN JA 
PON EŞYASI 

Ankara, 22 (Kurun) - Japon· 
yadan bedelsiz olarak gelen he • 
diye, nümunıe ve reklam e§yasmm 
bedel&iz olduklarıum ayrılması ve 

paya gidecek talebeye 5000 liralık 
tahıiıatm teıviyeıiı\i bütçe en~ü .. 
meni onayladı. 

Encümen, poıta, telgraf umum 
müdürlüğünün maliyenin kefale • 
tile yapacağı iki yüz bin liralık iı· 
tikraz teklifini de olduğu gibi o • 
nayladı. 

EMLAK VE ARAZI ZABITLA • 
RINDAN ALINACAK DAMGA 

RESMi 
Ankara, 22 (Kurun) - Emlak 

ve arazinin intikaline ait zabıtla "' 
rın damga resmine tabiiyyeti hak
kında damga kanunundaki hü • 
kümlerin mutlak olmasına bina • 
en bu zabıtlardan yüzde 2 resim 
alınması icap ettiği Finans Ba " 
kanlığınca alakalrlara bildirilmit· 

tir. • 
ANKARA SOKAKLARININ 

1 kartılığında hiçbir ıuretle mem • 
ı teketten döviz çıkanlmamasr şar · 

tile takasın icrası kararlattmlmış • 

ADLARI 
Ankara, 22 (Kurun) -Ankara 

be!ediyesi, sokakların öz türkçe 
karşıhklarmı tayin etmittir. 

1 i tır. Kontenjan İ§leri yine eakiıi gi-
bi Japon anlaşmasının hükümleri 
içinde olacaktır. 

iNHiSARLAR BiNASI 
An!tara, 22 (Kurun) - Yt'!ni · 

,ehirde yapılacak olan inhiaarlar 
umum müdürlüğü binasının yapı· 
sına 12 Haziranda başlanacaktır. 

Bina beş yüz bin liraya çıkacak • 

GÜMRÜK MEMURLARININ 
DEVAM VE IZlNLERl 

saflannda bulunmuş, yaralanmış, 

bir harbin ulus ıçın acılık
larını görmüştür. Barıştan konuşan 
sözicrin yürekten olduğunda şüphe 
edil--. Alaayum 1111\hlu._ 
hu ulusun fnsanlrk hııkkmda eşit ol
mak, işsizlere lş bulmak, en sonra her 
tleYletin başöd~''' olan ulusal müda· 

bıraktıkları malların değel'inin an· 1._.__.__.__...._ ________ _...... 
cak yü:ırde yarımı verilecektir. ı tır. 

Ankara, 22 (Kurun) - Mer" 
kez, taşra gümrük memurlarıno. 

ait devam talimatnamesinin bıazı 
maddeleri değiştirilmiş, memur • 
ların devamlarına ve izinleriııe 
dair sıkı hükümler konuhnuf " 
tur. 
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]saıkan Postasıl 
Balkan antlaşması 
Bulgar ve Yunan gazete· 

/erinin yazdıkları 
Atinada çıkan hükumetçi Ka -

timerini gazetesi, Bükreşte topla
nan Balkan anlaşması konferansı
nın sonuçlan hakkında diyor ki: 

Gürültünün • 
ınsan üzerinde zararları 

dün verdiği derste gürültünün Profesör Erib Ruttin 
kulakları nasıl "Koferanım bildiriği, diplo -

lllatik bir dille fakat lazım geldi • 
ii kadar açık olarak Balkan an • 
la§maıı çalıplarmı izah etmekte· 
dir: 

bozduğunu anlattı 
aıabiyui üzerine lena tesirler 3•a-

llkönce, Avrupanm doğusal 
aii~eyinde barıtın korunmakta ol
duğunu yazmaktadır. Dört birle • 
tit devlet, her hangi bir barıtbo · 
Zar giritte kar,ı birlikte hareket 
etınek döleninde bulundukları için 
bu korunma dinamik bir korun • 
hladır. Ote taraftan bildiriğ, Bal • 
kan anlatması hareketinin Bal · 
kanlarda daha genitlemeai zama· 
llının yaklatmakta olduğu umudu· 
llu da bildiriyor ki bu, biraz •ka · 
Palı olma..1<1a beraber, yine dört 
devletin Bulgaristanı ken.di arala· 
l'ında görmek dileklerinin yeniden 
ileri sürülütüdür. Bulgaristan her 
Zaman için et il tartlar içinde an • 
laımaya girebilir. 

Tıp f akültes · • . 1 ~ ~ 

Bay Erib Ruttin aun üniversite 
konferans salonunda ilk açılıt der. 
sini vermittir. Profesörün ders 
mevzuu, gürültülerin i,itme uzvu· 
na yaptıiı zararlardır. Profe
sör dersine töyle baılamıtlır: 

1 par. Gürültülerin tesiriyle herkrs 
ayrı ıekilde ZGTar gördüğü gibi 
bir insanın iki kulağı da ayn ay
rı zarar görebilir. 

"- Sayın dinleyiciler, rektör, 
dekan, bay 11e bayan l.le talebelr.· 
rim, gazeteciler, .izi burada se
lamlamakla seviniyorum. 

I ki yıl eı.ıvel c;imhuriyetin 0 1 

nuncu yıldönümü bayramıydı. T e 
satlülen o zaman lstanbulda bulu -
nuyordum. 

Büyük Onder A!atürk'ün çcli: ~ rofesor 2rlh ders verirken 
dehası saye.inde her sahada olcitA 6 .. ··1ı b" . t d 

k. . kül .. b k uyu · ır memnunıye uyuyor· 
iu gibi Tür ıyenın tülrJ• a. '~'" dum. Bu birçok memleketlerde 
dan da feukaUıde yükse uığinı se· h .. l b. J d 

• .. J" B . L-l"' d. enuz atı mamlf ır auım ır. 
vınçle goruum. u ın1n ap ıya · G .. ..1 .. al L 1 k b " 

l L J / mi el el uru tu y nız RU a aıa ı uze· 
rında mu e1ruGf arı a e ve- • ." J ~il • b.. .. .. l . 

Biraz ileride, Balkan anlatma· 
•ı kurulunun bildiriği, küçük an • 
laıma ile dah<ı. ııkı bir İ§ birliği 
Yapılacağını bildirmektedir. Bil • 
cli riğin b'.1 kısmı. iki grupun barı§· 
çı ama:1arm.m biribirlerine çok 
''akın clduğunu göstermektedir. 
Bu it birliği, vereceği sonuçlarla 
Avrupa barııına çok yardım ede · 
bilir. 

L al -L • • v· J k" rınae uef , insanın UtUn CUm et rere1r ç ıfmwc ıçın ıyanaua ' 
rami, hususi çok iyi mevkiimi bı · ........ " ...... _ , __ ,, • ..,,, ..... ,""""'"'..,,..,,_,.,."'_.,.. 

rakarak buraya ko,tum. Ben bıı· Sapancaya 
raJa h~ndime dii§~n hisseyi bıi Gezintiler 
yük bır memnunıyetle yapacn 

Balkan anlasmaıı, Sovyet -
Franısa paktını Balkan Avrupa -
• 1nda da bir güven terııeli olarak 
bulmakla t, :- ;y .. uvu si>y' e':""):l'tir. .,.. c.ı • ... 

C~\ııkii perek Sovv""t Ilu.sr:a "·i' 
'<>!;°Fransa, imzaJadıkfo.:-.ı bt• pP 1 

• 

ğım.,, 

Profesör bundan sonra talebe· 
ye kulağın fiziyolojiıini anlatm•t· 
tır. l"itme sinirlerinin fazla sesten 
nasıl. gev9ediğini birçok örnekler
le ıöstermit ve dersine ıöyle d~ 
vam etmittir: 

"-Türkiye hükumetinin gürül
tü ile miicaclele ettiğini görere~ 

1t1ıınor1111111111111ın•111t1ııt1rtııı"uııttu,.......11uıutı111111n1111n1uuHUıtm11111q11,.11nmı 

lpch~·lçn11 dcı llcı-i 
:a Avrumı clenldi'tin;n iki önemli 
urwru ~ı .... r~':-rtiır. Sovyet Rus . Rekabet qo/unda çıkarı
hmn Türkiye ile olan eski ve ııkı 1 lan mallar iyi değil mi? 
doıtluğn ve Romanya ile bağla · Diğer nakliye i,lerinde de bir 
rının uğlamlı!maaı ıözönünde hayli indirmeler yapılmııtır. 
tutulursa, bugünkü Avrupada im - Ökonomi Bakanlığı, teftit he · 
za.lcınınıı anlatmalar reJımının yeli batkanı bay llhami Nafiz, dün 
denkliii için ne önemli bir unsur şehrimize gelmit, ipek fabrika -
olduğu meydana çıkar. törlerile ıörüıerek isteklerini öğ · 

Balkan anla§maıı konferanıı • renmi§tir. 
ilin ö!rnnomik alandaki çalıtmala· ipekçiler, piyasada ~ok ipek 
rın n önemi de ç~;: büyüktür. ıtoku olduğunu, ipek yapılmasınm 

Bütün bu ıonuçlan dütünüraek · 8" . tahdit edilmesini ıstemit!erdir. 
ukreı toplantısmın hem sıvasal B d b ka b. 1· pekcı' de T" 
l . un an a, , ır _ , ur • 

a anda hem ökonomık alan.ela Bal· k. d . k 1 rın rekabet 
ı._ d 1 1 • . k ,_ . . ıye e ıpe yapan a , 
~n ev et erının çı arını co~ ıyı . . l ptıi ·1 · su"rm·· 

rk: . ... . . ı ıçın ma ya ını ı erıye Uf 
•urette gözetttii ve pe ittıgını . . 1 1 

· · · · 
ıyı ma yap! masmın temını ıçın 

anlarız.,, k b·ı 1 l · t · 
BULGARLARIN DÜŞÜNCESi a ı ıe çare er a mmaıını ıs emı!· 

S . tir. 
of yada çıkan La Bulgarıe ga-

zetesi ise şun lan yazmaktadır: Bay llhaımi Nafiz bundan sonra, 
"Bükret konutJDaları sonunda vergi hakk?Dda fikirlerini somıuş, 

çıkarılan bildiriğ bütün Balkan ipekçiler, mwunele vergisinden 
uluslarının it birliği yapmaları li· bir tikiyetleri olmadığını, bütün 
~- reldiiini bir kere daha ilm i1'ekçilerin verıilerini verdiklerini 
•ürmektedir. Bu ~ok doğrudur. ai'y!emitlerdir. 

1 renler Adapazarı na 
kadar gidecek 

Geçen sene olduğu gibi bu se • 
ne de 31 Mayıstan itibaren Sapan· 
caya gezinti trenleri kaldırılacak· 
tır. Gezinti seferleri her cuma ve 
pazar günleri yapılacaktır. Tren· 
ler Adapazarına kadar da gide • 
cektir. Adapazarına birinci mevki 
gidıp gelme 22~ il<ıncı mevki 190, 

üçüncü mevki 100 kuruıtur. Sa • 
pancaya kadar gidip gelme birinci 
mevki 150, ikinci mevki 11 O, ü • 
çüncü mevki 70 kuruıtur. Uk tren 
6,50 de Haydarpaıadan kalka · 
caktır. Bu tren yalnız üçüncü mev· 
ki yolcuları itçindir. ikinci tren 
8 de kalkacaktır. Bu tren de ikinci 
ve birinci mevki yolcularını ala • 
caktır. Rağbet geçen sen.eki gibi 
olurıa üçüncü bir tren daha ~al • 
dırılacaktır. 

Banliyö trenleri 
Haydarpaf& - Pendik bal'\liyö 

trenleri Gebzeye kadar uzatıl · 
mıtbr. Yeni tarife 25 mayıs cu • 
martesi gününden itibaren tatbik 
edilecektir. Haydarpaşadan Geb· 
zeye gidit birinci mevki 50, gidit 
geli§ 75, kidit ikinci mevki 35, gi· 
dit geliı 50, gidit üçüncü mekvi 
25, gidit gelit 35 kuruıtur. 

Trenler Haydarpaıadan 10,40, 
14.SO, 17.55 de kalkacaktır. 

etn1ıtn'''"ua:wııltfttrmn"""'"""""""'""'''"'"'''""'""''"''""'"flMllllllnınm .. 
kalacak, endüstri itlerile uğraıa • lfarp ıonunda bütün uluıların gc· 

Çİtdiği zorluklar ve h~.la hükU 1 • 

Eiij' llbami Nafiz birkaç gün caktır. 

lııetlerin bütün dikkatini C'~"-İI ' 
lüç meseleler, devletler ve uluı ~ 
1-l'ın biribirleriyle olan al<'.kala • 
tını meydana koymuftur. Bu ba • 
~~~dan, meydana getirilen it çok 
._UYük ve umut vericidir. Balkan · 
•tdaki yaklaımaların önemi de bu 
l"4ktadadır. Vaktile c:ok fena ıu • 
~ette adı çıkan Balkanlar bugün 

l'tupanm en sakin kıımıdır. 
f &.ikan anlatmuı, Bükret kon· 
. er&naında, bant istiyen herkesle ' 

Sokak gürültülerinin bu lena 
tesiriyle gerek belediye, gerek 
doktorların mücadele etmeleri la· 
zımdar. · Size kulak gürültülerinin 
en mühimlerinden birka~ tanesi
nin adını söyliyeyim: Evvela satı· 
cılar, ıonra ııraıiyle tTamvay, tren, 
araba, otomobil kornalan ve rad
yodur. 

Bilhaaa Amerikan otomobilfo
rinin gürültüleri Fazladır. Bu gü
rültüleri bilhaaa sesin ölçüsünü a· 
lan meslek adamları daha iyi iıi
tirler ve daha çok mütee11ir olur
lar. Fenni tetkikler yapan insan
lar Ja ayni fena tesire uğrarlar. 

Bilhaııa bu solıa/ı gürültülerinden 
zavallı hastalar çok 11/rıntı duyar-
lar.,, 

Profesör bundan ıonra gürü!~ 
tüyü karıılamak için yapılan tec
rübeleri anlatmıf ve sözlerini fÖY· 

le bitirmittir: 
"Gürültüden uzviyet lazla za

rar görüyor. Gerek bu husustaki 
mücadelelerimizde, gerek ihtisas 
kolumuzlaki ,aııımamızda üniver· 
site delegelerinden ve meslekdClf
larımdan yardım göreceğime em;-
nim.,, 

.................._..., llCKlltMt...;..""'--d-l•H•l n•llllmt• .. ••"!'1-1111•1--

imtihanlar baş) adı 

Hariçten gireceklerin 
isteği llabul. edilmedi 
Hariçten liseyi bitirme imtiha • 

nına ıirmek istiyen talebeye ba -
kalorya usulile !ual ıorulacağını 

ve bu yıl §ehrimizde bu imtihan • 
lara girecek ol~n 1500 den fazla 
talebenin Başbakanlığa ve kül · 
tür Bakanlığına gönderdikleri di • 
lekçede kendilerine okulun aııl la· 
lebesi gibi muamele edilmesini ve 
yalnız son sınıf derslerinden imti· 
han edilmelerini iıtediklerini yaz· 
mı§tık. Batbakanlık bu talebenin 
dileklerinin bakılması için dilek • 
çeyi kültür Bakanlığına gönder • 
mittir. KültUr Bakanlığı talebeye 
uıulün değiıtirilemiyeceğini bil • 
dirmiıtir. 

Lise ihtimanlarına di!nden iti -
baren batlandıiı için 1500 talebe· 
den ancak iki yüz talebe imtihana 
girebilmif, diğerleri derıleri ye • 
tittiremedj!f.leri için rapor gönder· 
mi!lerdir. Bu talebenin va-· -·~ti 
tetkik edilecektir. 

~birliği yapmaia hazır olduğunu 
Ylenıektedir. Bulgariatanın ulu· 

~l •i1asaıının önemli noktalarm • 
t·~ biri olan bu it birliiini biz bü· J 
ua 1'ireğimizle istemekte oldu • 
~uzu anıca söylemek bile faz· \ EvveGi gün AnkaraJa toplunan Dördüncü Tecim ve Endüstrü Odalan Kurultayından iki gÖl'Ü· 
-dır. nüı: Kurultayda bulunan delgeler ve önemli bir söylevde bulunan Okonomi Bakanı Bay Celal Bayar. 

.. 

Dil ı,ıeri 

Kılavuz için 
deısler 

-12 
Sevki tabii, insiyak = içgüdü 
Fikri muzmer = Gütge 
Emri vaki = Olut 
Sevki..tabii'yi uzun bularak, ve

ya anlamını zayıl sayarak sonra· 
ları fU "insiyak,, kelimesini çıkar• 

dılar. Çünkü bizim medre•e filo· 
zollarının kalemi ve Jili bir türlü 
türkçeye gitmez. Kılavuz bunlar 
için içgüdü sözünü bulmuıtur: 
"Bunun böyle olacağını içgüdüm· 
le sezdim.,, 

Yahut: "Hayvanların içgüdüsü, 
enilronu insan zekô11nın yerini tu 
tar.,, 

" ••• Bu adamın bana böyle dau
ranmalıta bir gütgui var amma, 
ne olduğunu bir türlü anlıyamıyu
rum,, cümle.inde gütge, e•lfttlen 
arap yazmyle belki dofru bile lY 

kuyamtulığınız lilıri mıamer'in 

karıılaiıdır. 

Emri uaki ! Her gün gazeteler· 
de geçen bir deyim! Bunun lrqn. 
ıızcaıı da iki kelimeden yapıl .. 
mıftır. Kılavuz türlrçe olarak lıı· 
saca olut karıılıiını öne •Ürmiif· 
tür. "Almanya, birdenbire ailala 
lanmakla, lıomfUlartnı yeni bir • 
lut karıııında bıraktı.,, 

• • • 
Viçhe ='Yönerıe 
Bu karıılılı BClfbalıanımız ı .. 

met lnönü'nün, Parti Kurultayın• 
lıaparlıen vermİf olduğa söyleoin 
bir yerinde lmllanılmlfhr: "Gele
cek yıllar i,in Büyük Partinin uer 
diği yönergeler çok değerlidir.,, 

Bu misallerde geçen yeni keli· 
me: Deyim = Tabir 

• • • 
Tahlil etmek = eözlmelC 
Tahlil = Çöae 
Tahlili = Çöze) 
T ekitler meselesini çözeyen 

dünkü ıöyleviniz pek kanıtkan de 

fildi. ' 
Avrupa durumu üstüne en dof 

ru ÇÖZeyİ azİn •on ya%dıklarınız• 
da buldum. 

Bu misallerde geçen yeni lıeli. 
meler: 

inhisar = Tekit 
lnhiıar altına almak = Tekit

mek 
Mukni = Kanıtkan 
Vaziyet = Durum 

• • • 
Muvazene = Denklik, denıe 
Tevzin etmek = Denklemek, 

değiıtirmek 
Mütevazin = Denk, denıetik 
Merkezi ıiklet = Denıey 
ismet lnönü hükUmetleri i,i,. 

hakikiğ bir büt,e denkli.li finans 
ııyaıaıında esas tutulmaıtur. 

Denge'n bozalan adam, dü· 
ıer. 

Birkaç yılclanberi T ürlriyenin 
dıı tecimi, denrqik'tir. 

Komisyon üç giindenberi eultal. 
bütçuini denıeıtirmeğe ( denlıle. 
meie) çall§ıyor. 

Harp •onraıında genİf ölçüdtt 
ekonomik lıınauların dengey'i A
merikaya geçmiıtir • 

Bu misallerde geçen yeni keli-
meler: 
Kınav = Faaliyet 
Kınay = Faal 
Kınmak - Faaliyette bulun

mak 
• • • 

Onıörü = Baıiret 
Yalıörü = Vuzuhu nazar 
Uzıörü = lıabeti nazar 
Gengörü = lhatai nazar 
Karıılarına osmanlıcalannı ycu:. 

~ (Lut/en sa]11fayı çeviriniz) 
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Kısa .... : • • ~:..._~.. , ' 1 • ~ • • • ... 

'1 Şehir-•-• 
.. "' 1 .. ,\ ....... ; ..... •• ... Haberleri 
YUMURTA N1ZAMNAMES1NDE 

- İstanbul yumurtacıları dün bir
liklerinde toplanarak, yumurta ni· 
~amnamesinde yapılacak değişiklik 

ler üzerinde konuşmalar yapmışlar

clir. Rumul'tacılar bu toplantılarına 
cfornm edeceklerdir. 

ZlRAA'J' BANKASI ... 'DA - Ziraat 
8SJnkası Jmğday komitesi, dün topla
narak, Avusturya ve ıAlmanyanın bi
ze yaptığı buğday alma tekliflerini 
gözden ge~irmişler ve bazı kararlar 
vermişlerdir. 

BiRLEŞEN KULÜPLER - 1stan
bulspor kulübile Güneş kulübii bir
leşmişlerdir. l\Iuvaffa,k olmalarını di
leriz. 

1 Gelenler, gidenler j 
l J 

Bay Kar.ahan 
SoV)'et Rusy~nın ehrimi~de 

bulunan Türkiye elçisi .hay Kara
han Moskovadan gelen refikası 
il; birlikte dün AvrµpaJ.:a bir oto· 
mobil yolculuğuna çıkmıt.tır. 

Üç ay ıonra dö~ktir. 

TRAMVAY DlREK=föRO -
I"ramvay §irketi direktörü bay 
Hanaeı Bel~ikaya gitmittir. 

Direktörlerden bay Gindorf .da 
Bayındırlık Bakanlığile temasta 
bulunmak üzere bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Tramvay ar11balar.ında 
unutulan eşya 

1 'ı- Tramvay arabalarmda nisan a· 
J'I içinde 300 parçaya yakın eşya, 
öteberi tuıutulmll§tur. l"ramvay 
şirketi unutulan bu eşyaları bir ye· 
\"e toplamıştır. Unutulan eşyalaı· 
arasında 14 ıtemıiye, 53 sift, 39 
adet tek eldiven, dört çift çorap, 
18 çanta, 8 kumaş parçası, 15 be· 
c, kaske\, 9 ayakkabı, l4 elbise 
kemel"İ, 3 çocuk ve kadın entarisi, 
2 yastık yüzü, 19 kitap, 3 tabaka, 
bir küçük dinamo, 6 torba, 3 jilet 
~nıesi, be§ gözlük mahfazaSI, 
·s yoğurt tenekesi, 2 dolma kalem, 
bir tilki kuyruğu, dört boş şişe var 
dır. 

Üniversite talebesi lzmir 
köylerine çağınldı 

Jzmir vilayeti İstanbul Üniver -
site rektörlüğüne lzınirde yapılan 
altmTş nümune !köyünde köycülük 
hakkında tetkikat yapmak istiyen 
kırk talebeni1' ,gönderilmesini iı · 
temiştl:t-. 

Git!ecek talel:ie lzmir Köylüleri
nin koııuffu olacaklar, köylerde ya· 
pılan yenilikler~ göreceklerdir. 

Ün":rf.\lisİle r~örJüğü lzmir va· 
]iliğine bir -teşekkür .telyazısı gön· 
aermi§'tir. 
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Musa adlı şeyh 

Vaızdan sonra yakalandı/ 
Şeyh Musa i-a.minde bir ıadam, 

yakalanmış, dün polisçe adliyeye 
getirilmiştir. 

Aalan İranlı olduğu ve ş::m.ra· 
dan Türk tabaahğına geçtiği söy
lenen bu adamın, Ça.kmakçılaııda 
iVakle hanırun cami yerinde :vaaz 
ederk~n "açık .n.çık gezmeyin, 
bıyıklarınızı ke5meyin ı;, yolhı bir 
takım sözler ~ylediği iddia olun· 
muştın. 

Bu iddia üzerine yakalanan ve 
adJiyeye getir.ilen Şeyh Mu~a, 

müddeiumumi Şefik tarafından 
tahkikat .d.osyuile birlikte yedinci 
istintak dairesine gönderilmiştir. 

İstintak hakimi, kendisini dün sor
guya çekmiş, bazı şahitleri djn}e
miştir. Bugün de başka şahitler 
dinlenilecektir. 

Sütten zehiıJenme 
meselesi 

Belediye şube dh-ektörlerine 
(müdürlerine) bir tamim gönde -
rerek, Üsküdardaki sütten zehir • 
lenme hadisesine dikkatlerini çek· 
m~tir. Belediye, süt kapl~rınm ve 
sütlerin sık, sık muayene edilme· 
sini bildirmiştir. 

Kömür nakliye ücreti 
indirildi 

Tarifesi elionomi Bakanlığı tara· 
fından onaylanan 1st. liman nAkli· 
y_e tarifesi, önümüzdeki haziran a
yında tatbik edilmeğe ba§lanacak· 
tır. Bu tarifede bilhassa, kömür 
nakliye ücreti çok azaltılını§tl'l". 

,Bir ton kömür 43 kuru§a vapura 
verilebilecektir. 

Tifo yüzünden kapatılan 
okul yôk 

Dün çıkan gazetelerin .birinde 
lst~hul Sil U.ncü ilk okulda tifo 
vak'ası görüldi,iğü için okulun ka· 
patıldığı ~ıbnı§tı. Dii.n a:rhhat iş· 
leri direktörii bir muharririmize 
ıunları ~öylemiıtir: 

"- Ok-ulun kapatıldığı haberi 
doğı'Jı 'değjldir. Bu 0:kulda birinci 
smıf talebesinden ~di yaşlarında 
Sabahat Mehmet i~inde bir ço -
c~ tifo hastalığı görülınü_ş, ta • 
lel;>.eye derhal tifo aşısı yaptın! -
nuştır. 

Okulun bütün talebesi arasm'da 
t.iionun salgın halinqe bulundu -
ğunun aslı yoktt;ır. Okul hugün beş 
mayıs bayramr dolayısile kapalı
dır. BugUn gezmeğe giden talebe 
ya.ıın da dinlenecek ve okul iki 
gün çalışmıyacaktır.,, 

Ita1yan elçisi üniversiteyi 
çok beğendi 

man-:ış olaydım, bu yeni türkçe 
kelimelerle ne anlatılmak istendi
ğini kendiliğinizden kavrardını-r., 
(Ôn), (yal), (uz) ve (gen) keli
meleri (görü) nün bcqına öyle gü. 
zel yapı§ıyor ki türkçede örnek İtalyanın Türkiye elçisi B. Gal· 
bulunmadığını ve yapmak da im- ii İlian~ Oniversite.ini gezdi~ 
kansız olduğunu ıöyliyenler bir an ği.ni Y ... Jfbk. 
duruksayacaklarclır. Elsi auynJN~nı .fC)yle anlatmak-

Ôngörüsii. olmayan, büypk cleL'• tadır: 
let adamı olamaf:. "- Bü~ takdir hlslerile ay -

Bu meselede sizin uzgörünüz bi · rrldım. Gördüğüm Iaborattn-arlar
zi birçok zorluklardan kurtarmı~-1 da son sjstem aFıt ve edevat var. 
tır. Şehrin coğrafi vaziyeti, bugünkü 

Yalgörü melçkesi kolay kazanı;- ~wofesör}erile İstanbul Universitesi 
ı~az. pek yakında ~arkın en ileri gelen 

Dü!l ismet lnönü' nün söylevini müesse~si olacaktır. Lisan bilme
..J;nkrken, büyük devlet adamının diğim için deı'Sleri takip edeme · 
--::ngörüsüne bir daha clerind <-?'? diğime çok müteessifim. Bunwıla 
1 3yranlık duydum. beraber, Üniversiteye tekrar gele-

Bu misallerdeki yeni kelime: ceğimi ve bilna karşı gösterilen 
Duruksamak = Tereddüt et konukseverlikten dolayı kendisine 

mek. çok müteşekkir olduğumu rektör 
- ULUS - ı bay Cemile söyledim.,, 

Gümrük 
Ka.çakçı1ığı 

Eşyalar bir amma ağır
lı'klar başka! 

F ord Motör Kompani İstanbul 

acentasında yaptlan 29 bin lira • 
lık gümrük kaçakçılığı duruıma • 
sına dün sekizin~i ihtisas mnhke · 
meainde de:vam edilmiştir. Dünkü 
duruşmada F ord acentasmda bu 
kaçakçılıktan suçlu görülenlerle, 
yedi muayene memurunun da du· 
ruş.ması birleştirilmiştir. Bundan 
sonra kamusal ~ahit olarak, araş· 
tırmalaı11 yapan, gümrük müfettiş
lerinden bay Zeki dinlenilmi'!tir. 

Bay Zeki ezcümle ~unları ıöy · 
lemİ!tir: 

"- Ford aeentasmda bir ~üın
rük kaçakçılığr ~·apıldığınr duy • 
dum. Bunun üzerine, Fm d acen -
tasına gittim, k.'1yıtlarmı tetkik et
tim. Aym yirmi üçünde, otomobil 
ve şas~ler çıkarıldığı göstel'iliyor
du. Halbuki bu tomo bil :ve Qm:;eler 
ayın yirmi beşinde ç1karıldr. Di -
ğer taraftan, ayni cşyanm, 1stan -
bul ve Samsun gümrükleıinde baş
ka ba..~ka ağırhkbrda olması da 
dikkatimi çekti. Bunun üzerine 
meseleye daha ziyade ehemmiyet 
verdim. Ford acentasr, sattrğr oto· 
mobili verirken ayııca iki tane 
fatura veriyordu. Bımlardan biri 
otomobilin değeıi diğeri ise güm
rük resmini gösteriyordu. Bu ikin
ci fatura da günuiik resmi veril -
diğinden bu vaziyeti gösteriyor -
du.,, 

Bay Ze1ciden sonra diier bazı 
!ahitler dinlenilmi§tİr. Duru ma a· 
raştrrmanın genişletilmesi için 
başka bi!" güne bırakılmıştır. 

Köy okullarında 
imtihanlar bitti 

Köy okullarının imtihanları .bi
tirilerek okullar kapatılmıştır. Ba· 
zı mıntakalarda talebenin yüzde 
seıksen he,Ş, ve bazı mıntakalarda 
yüzde doksan be_şe kadar muvaf • 
fak olduğu görülmi.lştüı·. 

Bir çok köylerde tam teşkil itlı 

okullar olmadığı için üç. sınıflı o -
kulu bulur.an köylerde bu yıl tam 
teşkilatlı okullar yaptırılacaktır. 

Açıkta simit saianfar 

• • 
yıyınce 

Yeni bir suç i§ledi 
Nadir isminde biri, bir zaman· 

danberi İstanbul üçüncü ceza hek
yerinde muhakeme ediliyordu. Bu 
yaralama davası dün karara bağ -
lanıp.ı§, Nadirin .dayacı Oamanı 

yaı·ahıdığıı.anJaşılmı§, bir aene dört 
ay hapsine karar ve.rilmi1tir. 

Bu &Ul"ıttle oeza yiye_n Na!iir, 
kızııuş ve 1>.f.ke ilS'.! önündeki xna • 
sayı '-;;ap~ ileriye doğl'u farlatmış
tır. Ayni zamanda yakışık .alını -
y~n eözl~r .de eöylemiştir. B~n\ln 
üzedııe dedı;ıl zabıt tutulın..ustur. 
Kendisi bu ~ap~ı imzadan ~kin • 
mi~ir. 

Nad;r hakkında, hof1kyednin 
v:~rcliği karara kar.şı haı·eketirıden 
dolayı k:muni takibata giriıiJmiş· 
tir. 

Bir Amerıkah gezgin 
kadın vapurda öldü · 
Son giinlerde şehrimize gelen 

seyyahlar arasında Gibs.on isimli 

1 
iki tane de Amerikalı kız kaı-dcş 
bulunuyordu. BunJar, evvelk1 ak
şam şehrimizden ayrılmak üzere 
Viyana vapuruna binmi~lerdir. 

F e.kat Gibson isimli bu kız kar· 
deşlerden 70 yaşlarında kadar o -

lan büyüğü vapurda birdenbire öl
mü,, öteki kız kardeş ·· de yokulu
ğu geri bırakmıştır. 

Ölü, Amerikan konsolosluğu de· 
liletile gemiden çıkarılarak Ame· 
rikan hastanesine getirilmiştir. 

Öteki kız kardeş yine Londra 
oteline dönmü,tür. 

ÔltliiriitPn rl11l l.odı,.....-. 
cesedj, Morgda 

Sarıyerde on yedi yerinden. bı -
ba~la yaralanarak öldürülen ve el· 
maaları çalman T akuhi Elmas -
yanın cesedi, mezardan çıkarıl • 
mış, morga götürülmü~tiir. Morg, 
ceset üzerinde otopsi yapmıştır. 

Rap~r verecektir. 

Cesedin mezardan çıkarılmas1 -
na sebep, üzerindeki yaraların 

bahçede beze ~arılı olarak bulu -
nan bıçakla mı, ycksa son:-adan 
de ge~en bir kama He mi ~çıldı • 
dının kesenkes beliı-tilmesi için -
<lir. 

Ü zerin::le!-{i kan lekelerinin in
Gan kanına ait olup olmadığın.ın 

Askerlik ı~leri 

ihtiyat zabitlerinin m 
yenesine başlanıyo 

1076 numaralı kanununun 46 
madliesi :veçhile her ene olduğu 
9;3;-, ~·nesi ihfü at zabitan •yokla 
Haziranının birinci glinünden l 
yarak cuma günleri sayılmamak 
re her nahiyeye dörder gün veri 
suretile haziranın otuzuncu günl 
nuna kadar deY&nt edecektir. 

<Erkan hariç) her rütbe eshab 
be_miz mıntakasmda oturdukları 

hallere göre nahiJ elen? ayrıl mı 
bu tertip a~uğıya yazılmıştır. 

1 -.Alemdar nahiyesi 1 JJaziraı 
dördüncii günü sonuna kadar, 
Eminönii nahiyesi:> huzirandan o 
cu glinü ~onuna kadar, :J - Ii iiçii 
ıear mhiyeı;;i 11 hazirandan on beş 
gti:tü .sonuna hadnr, 4 ,_ Beyazrt n 
)esi lG haziranclnn ) irminci günii 
nuna kad-ır, 5 - J\:umliapı nahi 
22 h:ızira,nda.n yirmi altıncı günü 
nuna kadar. 

l\liitcbaki gUnlcrde ~ube mmt 
srn dan hal'i~ mahn Jlcrc!c oturan 1, 
.rol, amaları )apılacaktır. 

l\lcktupla yoldamnlara müracaa 
de.cclder herhalde şt.:bcnin kendi 
rnrdiği defter sıra numarasını k 
mak sureti le açık künye.~i 'e sicil 
marası doUor, ecı.:ıcı. sınıfrndan 

lanlnr ihfr~ası bulunduktan şubeler 
clcmz ~ınrfınclan fllanlnr i:se giiHı 
makine, inşai)e, levazım, şubele 

den ohiuklarını ,.e muaJ cneleri 
ve oturduktan yerlerde 'e rnziff' 
lerinde bir tahavvül rnr ise açık ~·n 
caklurdrr. Bu suretle yazılacak nl 
tuplar kabul eclilir. Bizz;ıt miirac; 
edeceklerin niifus hü,·iyet cüzdanla 
nı ve :·ukarıda sözü geçen hil~inin 
zırlıklariylc gelmeleri füm olunur. 

Beğenilen bir tabakada 
çıkan İş! 

Antuvan Custi isminde bi 
,hakkında adliyece Lakibat y.t.pı! 
maktadır. 

İddiaya göre, bu adam Merk 
ao ısmınde bırınm mngazasm 
gitmiş, yazıhanesin.de çalıştırma 

üzere bir daktilo buhmmasmn d 
lalet rica etmİ§, bu isteği yerin 
getirileceğine dair kendisine sö 
verilmş. Bu görüşme sırasında, zi 
yaretçi orada gözine ili~en bir ta 
baka isin "pek hoşuma gitti, pe 
beğendim,, demiş. Parasını sonr 
göndermek Ezere almak İ5temiş 

Tabaka, kendi$ine verilır.i~, faka 
parası gönderilı&er.ıiş. Tal::.akay 
alan, bir daha mağazaya uğı-a 
mamış. 

Müddeiumumilik, davayı al 
tın~ı istintak dairesine vernıiştir 

iddianın .rıe derezye kadar doğı 
olduğu araştırılıyor. 

Birçok emirlere rağmen simit · tayini ~.in, evvelce bulunan bıçak, 
çilerin a~ıkta bir değneğe geçiri • r,dlt tıp i~leri müdi•ı·lüiü kimya . ,I Bu s~ce nöbetsi eczaneler 
lerek simit sattığ-ı görülmü!,bazı 5i har.~sincle L:ahlilde:!ir. -
mitçiler cczalandmlroı~tır. Beledi- Samatyada: Teofüos, Fenerde: ~ 
ye, şubelere yeniden bir tamim gön Rami - Ediuıe~ apı rif, Şehzaclebaşında: lsmııil Hakli• 

Şeltremininde: A. Hamdi, Karagün1 
dermiş toz ve topraklarm faı:la otobüs' eri ı·ükte: A. liemal. Aksar,ayda: Şerci 
kalktığı gezinti ve sayfiye yerle - Rami ile Edirn~ltapı arasında Samatyada: 1'eofilos, Cağaloğlunda 
l'inde dolaşan simit;:::ibrin sıkı bir i~li~·~n otobüslerin SultJ.no.hmede f'heyt, Bah~ekapıda: ~1ehmct fülzın1 
surette takip edilmelerini bildir - kad:ıl' !ş!emesine belediyece izin Beşiktaşta: Ati Rrza. Lalelide: Sıtkı 

· t" Cibalide: Necati, Galatadu Okçu MU 
n;ıı~ ır. verilmiştir. Yalnız Ramililer oto - Eıa .cadde~inde: tzidor. Beyoğlund:ı 

Söndürülen ateşler bU.derin Su!tanahmetle fouiar iş • ı~osta sol.ağında: -Garih, Mis sokağın· 
Di.~n iki yanf;ın ~aşlc:.ngıt:ı 0~ - ı btilrr.esir::!e :: .. ar etme~-ttedirler. da: Limoncuyruı~ Kurtuluşta: Dimit· 

mu§tur: Balkondarı düşe1 eski l'İ, Iiasımpaşada: l\lerkez, Haskiiydc: 

1 - Beyci'Jlu Zindrlikuyu ıead - l' ··ıd·· Halk. 
de~inde 47 ..,n:urnara!ı kömürcü · PO ıs, o U ıuııııııııııııııııtıııımnuııınıKHlllllll!H11wıı~ııuuı11uuıııııttt1111HIO 
Hakkının dükkinmda yangın çJk- ' Polislikten mi:te~ait Mehmt.,t 1 Geçmiş Kurunlar;. 
mıf, söndürülmüştür. Fuat. iki ıi:n ön;.e YejikuJe.deki 

2 - Ka.sımpa§ade. Samancı .eo· evinin balkonundan dütmüı, yara· 
~ğındn Angelikinin 18 nwııa ··aJı hı11-'Tl1f, tedavisi İ!:in Cerr.a.hpa§a 
evinin alt katınd•n yangın ~ık • hastaneıitt~ kaldırılmıfb. Mehmet 
mış sön·dürülmü~tür. Fuat, hastanede ölınü!tü.r. 

L;manda çarpma Bay Muh· ddin Üstündağ 
Kapan Hilı:ninin idareıi,ndcki ilbay ve Şarbay Bay Muhiddin 

te.f yüklü Ordu vapurunun latan - Uıti.indağın kardıi Bay Hikmet 1 

bul limaıuna bağlı Mehmet kapta- Parilten ge!mİ§tİr. Mwbddin Oa • : 
nın Ticareti bahri ile Şevki kap • tündağ Pariate buhmm.ktadır. l 
tamn Yii.k.Kl adlı kayıklarına çar· Bir müddet IOIU'& 8ft-JjM ıeçecek, J 
parak, hafifçe zarara uğrattığı id- Viyana, Peşte yolile lıtanbula dö- ı 
dia edilmiJtir. Zabıta tahkikata necektir. Valinin on beş hazirana 
başlamıttır. doğru dönmai muhtemeldir. 

2~ Mayıs 1920 
- Şehzade başında Millet ti) atr0• 

sunda Na~it Beyin idaresi altında o~· 
nıy:rnlardan J-:yiip Sabri Beyle tı;111 ı· 
il Zahit Bey aras.mda bil" ihtilaf çrı-· 
mıştır. iddiaya gör,e lsmail Zahit B.~' 
j:ıir ovunda haıiruna hitalıen "f';yu.P 
Sabri Bey Haris kadın isimli bir pi)•elf 
oynıyacaktır. O pi)es onun değil, be
nimdir,, demiştir. Bunun üzerine ~; 
yüp Sabri Bey mahkemefe müracııfl 
etmiş zemmü~adih davası açmıştır. 

- Fransa meclisi avam bekarıarl~ • . ·ı 
çocuksuz ailelerden alınacak 'erg•> 
tasdik etmiştir. 

ın1111mı"111nıntın.ı1"ııı"'1'1ıutı-lhı111t1ııııw nmııuııwıdfll 
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Güllıane hastanesi ameliyat salonuada.:4 

Endüliiste Kemal Reis 
1 

Bayıldı, içer de yatıyor! 

Nurullah yüzündeki 
peçeyi çıkarınca .• 
- Muhasara bet aydanheri de· 

vam ettiği halde, mücahitler ne· 
den birleşip Garnata üzerine yürü
yemediler. 

- Silahlarımız yoktu. Emir 
Mehmet 1apanyolların tuzağına 
dü§ünce, ba!ımızı. ve yurdumuzu 
kurtarmak iç.in, aite stğmntaktan 
hatka -çar-e bulamadık. 
Şeyh Nurullah, .peçesinin altın· 

da parrldıyan 'Y\lV&rtak gözlerini 
Yuaufwı yüzünden ayımuyordu. 

- Peki, dedi, Emir Melunet lı
panyollar.ııı eline düfme1e7di, yal· 
nız onunla düı-ıanı pütkiirteDile· 
cekmiydiuiz? 
- Elde ettijinıiz cephueleı-i tu· 
t~rmamıı olaalardJ, lıpanyol· 
l&rın ltbiliye civarındaki fır.kala· 
r.ııu dağıtacak kadar kuvvet.iıni& 
vardı. Fakat, Abdurrahman cami· 
Uıdeki c.ephaneleı- yandıktan ıon· 
ra, elimizde düımana kartı koya· 
c.ak bir kuvvetimiz ve aayanağı· 
mız kalmadı. 

- Emir Mehmetten bir daha 
haber alamadınız mı? 

- Hayır, Seyit! Onu da tvbak· 
lar aruına atmıtlar..,..• Jtkemıce ya· 
pıyorlarmıf .. Bafka bir fe7Gn ha· 
berimiz yok. 

- O halde hemen ite ba§lıya· 
~-~--- ııaqu. c...-ı..,. 
ba!la salı~ıı . .şimdi a!z, lfbi· 
liyede ne kadar ıiıe yarar mücahit 
vana, hana hepsinin adını ve ne· 
relerde oturduklarını ıöy1eyiniz ... 
Biz burada tedbir ahrken, adam • 
larınız lıbiliyeye gitsinler Te on· 
l•rı bur.aya saiırtıalar. 
Şeyh Yuıuf bu teklif karşısında 

tereddüt etmeden, bütün müca· 
hitlerin adlarını verdi ve yerlerini 
tarif ederek adamlenna-: 

- Haydi, timdi gidiniz Te hep· 
ı1ini toplayıp bwaya ıetiriniz ! 

Dedi. Şeyh Y uaufun adamları 
atlarına binerek ltbiliye yolunu 
tuttular ve karanlıklara dalıp kay. 
boldular. 

Kahtanilerin reiai bundan son· 
:ra, Garnataya ba~i kapıdan da· 
ha kolay •iriJcbilecej.ini M>rdu. 
Şeyh Yusuf: 
- Cenup kapııı~da lıpanyol· 

1ar çok zayıftır, dedi, lıbiliyeden 
~len mücalıitler bu kapıaan içeri· 
Ye girmenin yolunu bilirler. Fakat, 
~araatada ealananlar aa 'lriftayet 
d~ kardqlerimizair. Bizim büyük 
~~r kuvvetle surların önüne ıeldi· 
i~rnizi görürlerae, hiç fiphe yok 
k~: yalnız cenup bpwnı değil, 
butü,n kapılan bize açacaklardır. 

kahtani re.ili: • 

d-:- Unnetmem - diye c.eyap ver 
1 

- Sultan Abdullah lapanyolla· 
~- •atılmıı ve kapılanı bir hüküm· 
d a~dır. (Cerine)de yapmakta oJ· 

d~gu anlatmanın ikinci defa auya 
U• • -;-rneııne meydan vermek iıte· 

ltıez. 

. -:- Sulh konu~alarınuı birinci· 
•ırıın . k ld .. gerı a ıgını duymamııtım. 

1 - Biz duyduk. Emir Sait yara· 
)t.ndıktan ıonra, Sultan Abdullah, 

-~anan kardetinin yerine bir 
.. ~ det hiç kimaeyi tayin edeme· 
l'Ulf d. Bu Yoldaki lronuflll&lar t.u 

~ en geri kalmıı. Şimdi irinci 

Yazan: hlrak FERDi 

Foto A1i nasıl ba~ıtdı? - Koldan kesilen etle tamam
lanan burun - Midesinin dörtte üçü a1ınan adamoe 

naqmaya Seyit Abclüetelimın 

riyasetinde başlanmış. Biz bunla· 
rı çol.ıe duyduk.. Siz Garnatarun 
bıır.nuncla yaşıyorsunuz da bir şey· 
den haberiniz yek! 

- Siz mademki Sultan Abdul• 
lahın Üpan10Hara .atl'Wığından 
.eminıiniz. .. O ıDalde biiıtün bıvve' 
tim.izle cenup kapıama çullanır ve 
11ehr.e .çabucak ;gireriz. 

- Oralarda (Kara Rahip) adlı 
bir papazın Arap kıy af etinde do
laıtıiını aöylüyorılar.. Sen böYJe 
bir ,ey duydun ımu? 

- Hayır, Seyit .... Duymadım. 
- Bu habere inanılır mı? 
- Ben .inanmam. 
-Niçin...? 
- Çünkü Jı~y~ rahipleri ,ok 

urkek iıuanlardır. Barut koku· 
ıuadan batları döner.. Kılıç t•· 
kvtamdaa tüyle~i ürperir .. Kav· 
-p.dan ka~arlar. 

- (Kara Rahip) çok ıceeurmut 
diyorlş.r. Kızgın şi,ılerle .tutsak· 
ların göğüslerini dağlar ve ağzın· 
dan zorla laf almağa çalııırmıt ! 

- lıpanyolların itkence yap' 
mayı dini bir ibadet ıaydıklarm1 
küçüklüjümüzdenberi duyarı~\ 

l 

Kral F erdinand da rahiplere bü· · 
1 h tI 

1 PlGrrlbaj ameliyatı obnuf bir hasta - ·operatör Mim Kemal ameliyattan sonra lıaalalariyle :LonufU· 
yük ıa i. iye er vermİ§. Ellerine: 1 Al "" 
fıraat düıerıe, elbette istediklerini yor - F'.ol.o i baygın yatarken - Bay M'im Kemal ameliyat olac:ık bir hıutaaını muayene ediyor. 

yaparlar. Onların, ancak, elleri ıfoto Ali biran.içinde ameliyat· - Fena mıyım?.. -Duacıyım doktor .. 
VJ! kollar.ı haillı .insanlar karsısın· haneden keıybofmu§tu. Bir hem · Alinin verdiği kar§ılık bu ol · Mim.Kema, bir kolu ha§ıı:a bağ· 
aa talılandığını çocuklarımız bilt> ııre: mllflU •. ·~ ~- •• :l.e=t= ' ......... "örten ıargıyı 
işitmişlerdir! - BayJIClı, içeride yatıyor .. De· - Bır şeymız yok.tur .. ~yiıiıiniz çözüyor ve izahat veriyor: 

-Şu (Kara Rahip) 'lenin eline .di. dense böyle olmıyaccık~1. fakat B k b kı " - a ınız urnun !U ımı ta • 
düııe, ondan ecdadırnn öcünü al· Hemen öbür odaya ko§lum. .fenasınız,, kelimesi, Aiiyi büsbü· .1 dan im u A .. • mamı e aonra 'apıftın ııtır. 
mak İlter mi•in? .:-ıem§ire bayan Berra tiye iliç · tun fenala!tm:h. T-ekrar durJuğu 1 B kt 

d 
.. 

1 
. . urun yo u .. 

.Şejb Yuauf gülerek: lar ıkoldat~or, koiuna masaj ya • yer e çome dı. · . 
l '. Dıkkatle bakıyorum. 1Burmı. iki· 

- l'Jbette ya Seyit, dedi, böyle JJıyordu. naana basan ~ garip "' '* • 
b d ul el. ş ı d d ı ,. b nl ... · .. 

1 
__ , 1 ~ ayıran 'bir çizgi göze çarpıyor. 

ir fırsatı kaçırmak ister miyim? uy,g ar & ır. öy e üşün üm: Ali aygı .ıgım tor e awallı: ~ ..... .. .... 
H bo 

" Al" ,_ .. ük. b' b 1 k A ı· tha 'Ik !-~· ... • • ~oınor aozunu tamamlıyor: emen ynuna atılır ve kafasını - ı .ı.;uç u aygm ı ge· me ıya n eye ;ı gıruıgımız 

kopanrmı. \,iriyor, nuıl olıa a1.ıJacak .. F aLa.t vakit fenalaştım. Upuzun uzanmıt - Kolundan aldığımız bir etle 
J!u ıtrada çadırm içinde tüyleri ben onun bu baygın resmini ala • kadının neresinden ameliyat ol • burnunu yaptı'k.. Birkaç güne ka • 

ürperten bir gürültü koptu .. Kah· bil.em!.. duğunu anlıyamam1ştım. Bacaiın· dar kolu da iyiletecektir. 
tanil«in reiıi birden oturduğu yer Hemen f toğraf makineıini 6.ra· dan ameliyat oluyor :sanmıttım. Huta mJTddanıyor: . 
elen fıt'hyara'k, Şeyh Yueufun gı:.-t- mağa kottum. Ali, üzerine bay - Fakat )'aJda.ııp bacaklarını gö • - Sayenizde .cfoktor. 
lağma sarıldı ve onu bir atdıtta ye ıınlık ıelince, makineyi masalar rünce, kalbim atmağa başladı. " • • 
.re vurdu: dan birinin üzerine koymuJlu. llk ÇürJ{ü kesilen yerin bacak tara - - Oo .. Hüseyin ıen aasılsın ha-

- (Kara Rahip) senden önce defa elinıe fotoğraf makinesi alı - fınua değilJ tam başmm bulundu- kalım?. 
davranırıa buna ne dersin, ya yordum. Fotoğrafın nasıl cekildi • ğu yerde olduğunu anlamıştım. Hüseyin, çevik bir hareketle ya· 
Şeyh Yuıuf ! ğini görmiiftüm. Makineyi ~zle • Hele operatör Mim Kem'.ıl, hasta tağında cloğrulurkea oıteratör bu • 

Şeylı Yusuf ıaıalamıfh .. Yerde rimin önüne kaldırıp, Upl!zun u · ile konuşunca 'büsbütün fena . .nwı da hastalığını anlatıyor: 
can çcki,en bir boi?a gibi soluyorp zanmı§ Aliyi aradım. Göz kadar la,tım.,, _ - Karaciğerinde büyük bir ur 
du. bir .cam. ~na onun rizgilerini aös· Al"ı b·ırkac dakı'k k d' • :ı- o - a sonra en ı· vardı. Alındıktan sonra bir ıeyi 

Seyit Nurullah yiizünün peçesi· terdi. Şimdi makineyi harekete ıe· ne geldi. Hastabakıcılar: .kal.mamı,Ur artık. 
ııi çıkarıp attıktan aonra, etraftan tirecek bir nokta aramağa koyul • - Bir tayyareci ameliyat olu • .., • • 
yetiıen fıpanyol askerlerine bajır· dum. Küçük bir düğmeye dü§Ün · yor .. Görmek ister misiniz? 
dı: meden parmağımı bastım. Diye haber verdiler. 

- Haydi, çabuk.. &ğlayın fU - Şiat.. Bu, son ameliyattı. Tekrar ı:ir. 
mel'unun ..kollarını.. ! Bir ses oldu. Ayni hareketi bir dik. Bay Mim Kemal, tayyarecinin 

Ve kara cübbe.inin altından çı· daha tekrarladım ve makineyi bir r.öntgen filmini uzunuzadıya tet • 
kardığı cellat baltasını Şeyh·Yusu· tarafa buaktmı. lcik ettikten sonra hastayı iyice 
fa uzatarak: Bir kaç dakika sonra AH ayıl • muayene etti. Sonra: 

- Budala! dedi - Bana (Ra- mııtı: - Bir film daha lazım.. Dedi. 
.lüp Melli) derler. Ben Sultanın - Ne oldun yahu... Demeie Filmi alınsın yarın ameliyat yapa· 
sarayına bile - kendimi belli et· kalmadı. 
meden - girip çıkbm. Yükıek du- Ga~eteciliğinde ilk defa batına 
varlı kaleleri lmt gibi &fıp geçtim. ~eleo bir İ§tİ galiba. Birdenbire 
(Kara Ralüp)i sana da tanıtmak yataktan fırladı. Ş~ın tatlun et· 
İltemiıtim. Haydi, ,imdi gözleri· rafına bakmmaia batladı. Fakat 
min itine dikkatli bak! Öbür dün· yüzü sapsarı kesilmitti. 
yacla belki bir daha kartılatırım ! Odaya gelmit bulunan Gülha • 
Yuıufun kollarını bailamıtlar· ne batdoktoru mir.alay Sün~yya 

dı. Hidayet: 
Rahip Melli, ltbiliyeden gele· - Çok fenasınız, yatınız .•• 

cek mücahitleri beklemek için, 0 Diyordu. 
gece sabaha kadar çadırda kalma· ·-ı(~;;R;hi'b'i:""'7~~;"ğ;;,";"~ 1 dü;;: 
ia mecburdu. ceklcrdi 7 

Şc~~ Yusuf f:ibi, o zayalJılar tin (Devamı vaT) 

rız .. 

Saat bir buçuk olmuştu. Saba • 
hm •aat eekizindenberi tam bet 
buçuk aaat ameliyathanede idik. 

• * 
Şimdi, Mim Kemal ile yatak . 

haneleri geziyoruz. 
Kolu, yüzü, göğsü yama yama 

hastalar, hayatlarını kurtaran o • 
peratörü görünce, yataklarında 

doğnıluyor, saygı ve minnetle göz· 
!erine bakıyorlar. Bay Mim Ke • 
mal soruyor: 

- Nasılsın Abdullah .. ? 

Böbrefinden büyük lat par.ça • 
Jarı ~bnıt Er&un11nle Cındet 
~ika yet etu: 

- Doktor uyuyamıyorum .. 
- Derdin bu kadar mı? .. 
- Batka bir a.frnn ~ktur .. 
Dol-tor anlattı: 

- Erzurumtan ıelmiftir. Şaya
nı dikkat derecede büyük taılar 
çrkardrk .. Saklıyoruz tatları .. Uy
kusuzluğu ehemmiyeuizdir. Has • 
tabakıcılara emir verdi: 

- Bu iece lavman yapınız .. Ra· 
hat bir uyku uyur .. 

••• 
Midesinin dörtte üçü alınmfı 0 • 

lan Mehmet: 
- İyiyim, diyor .. 
Ve ilave ediyor: 
- Yalnız yemek iıtiyonnn . 

N. A. Okt11t 

~.(Sonu 13 üncü sayfada) 
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Bir genç kız, kendisi 
tecavüz edeni öld ·· rdü 

Çorumda Kony 
Gök karganın gel- g • • ıy 

ser-

._.~ ~!~~~! Sergide yer almak • ·yen tüccarlar 
:..ıa.:. ':.~'W.W:~ ne yapmahdırJar ? 
w ola7dı. Biz, kirasın çıkma- Konp c1Wüacü ,..n -"•' Ba tarihten IODl'a ..pye m"nnts 
-. dallan .aı al, ı.~':"'8 rai· arPi 21 Haairanda aplecak, 1011ati,.eal.ia dileli .. ,...._,. • 

_. olclak... al ekoaomi ••arttırma laanuma metre oldapadaa uualupp o-
Yuda ~ lafta llllJIS bile- Konya yola llamrlıldaımı WtU • • a&e ietmilmMi lbmadır • 

4mırı...,. ..;,.oramı 
~ılıllltr··-..ı ._.... Heı.,;. ~ ............... , ........... 

-.. kqlık llYeceldermmı pbra.ı T......- lsapenecabr. Ulu· c:Pm.· s.,i ,.-inin eai 1,1/ 2; 

....,..... o,.ı. Lir dipr ki, tim· mek için pl..-ldachr. Serp .. . . • 
di JU. timdi kq olayor. Ve aanı ne ..W ,..; olan Atatilrk ilk 0 . Stan~la~ ~ ~ ,..,.. 
yorum ki, hu, ıiditle Çorumun fa- ._.. da acı•acalmr. Ser . :!:. ~ :-: 
mu s&meclea bmitia rollanm side ~;.J ..._u 1G1D ıra .-. HiteJla._tsup. ..................... 

•is'M]twJde6 ...... ..... 
... p lrlJi..... ..... "' 
....... ıeaç1 .. , ....... ' 
~ ..... ..,... 

boylamq olacaiım. cektir Ye -.ı • reldir. F• brabeaclea oı.cak 
MaJIUD ılık haYaUDa, tatlı ıü· siJ'e ,..buz yerli ınab ,..... fab firmalar ppbracaldlr · 

Define bothattım Y6rek üzüp du- rikalar, aanat nleri katıı.eaktır. .....,. 1~ ,aka· 
-oram. Yulı Ye -·•- :n1·· Firmalar "b" mal tdd caldvı - ..,. _.._ ah---, .--. iv um ae 11 ı J&P anm 
lrir pup ......... aye , .... di· •e eerıire söaclereceldmi ..,.ı.. nacaktır. Her metre wralthu 

.. .... ••ltlrlll Kadir,, 
oamr.-•lrlrelr ........._ eYlec-f 
•1111,i .............. ffalhald/ 
~,.. pUmaimdald ~ yild. 
lllatt Wle fırlabp atmqtır. 

ye, Melilqala ........... Ya,..lıtm na Ulanm wıa- Wr belP1i ymia ic:reti de iki liradır. S...... 
mtlarma, Fitne .......,_ aainti- bahmdaldan ,.m ticantft ...... sl7e •hllWlıL lltiJMI• ahual eko
ler Jap.,.._.. Bilmem wıl 0 • ,.; oclalarifle ahual .a.-1 ve DOIDi ft arttırma ktnımu Konya 
la,.or, clalp dalp tos bahatlah, utbrma lmnmnmclan birielM im· ..P lmhma 28 Bra a&a--.k 
acı acı •mılaa ~. umutlan- - ettirmek ......... ,,, ... ta. ..,. ..... J&Pbnea•" ... .,.. pi· 
mı Wr 81ekh••m fiPrii sibi kar· ......... .... 1Rı para lpuama olacaktır. AaiJ9, .. tuJiklenlen ......-. . 

iaJr, W. sb. bir bdmla bera • 
.. MYclili pmcllli JaD1Da kaçı • 
,... .. Mtlamet, -. hararet Ye teY • 

Iİ ile karplıyor Ye: 

ma lmnpk .U,.or. s.p,.. katılacak firmalarm S.ıb-~ ba Jimaflira· 
Çoramlu ~detları aerside a&tenıcelderi •• •lif •• ..,P IODU 1er, elektrik aibi si· 

- Sen, anamla beraber biraz 
otar, ben muhtara haber YereJim ! 

Oefip ndea çıkıyor. Fakat ya
rumaat kadar ıeçmedea .Aliyenin 
ann•İJle eaiftmi Si1eJmaa Ye 
~ ............. ~ ... 
ve döft, s-e badi köylerine ıö
~Jrii~. 

Biraün• ... h 
- Ka, ~. ha,....lan otla

...... ,atürtae ,_ 
Aaip: 
- Huta71111. 1iasln silmek iı· 

llmiJm.-J c:eftbmı Yeri,or. 
ı..- ..... ecliJOI': 
- Gl'fUl'Ull malı, ben her teri 

aahJoram.. Yirii 1. 
Ve im, mecbar oluyor, haJ"OD

lanm edetmeia çıkqor .. Alrpm 

~. Dailarm -- .... 
- .................. Enip. 
li ....... ~Ye ittüne 
alclırıJar. O.., Ha..,iale Kadir 
bMp ecll;wlar ... HiileJia, taı.n. 
ca .-m acl)w. Aaı,.e,t •• 
ı.,.w .. d1n .._ ,atiriiJOr.. .__ 

Sihet. kadar dolqbr.,orlaı'" 
.. ,. tefak .alrerba 11..,iala 
..... alJlr&Jorw .. Ara:ra bir ta

.... ft wl mi• ıirJ'or. Bu 

lalôimdaa zata ~itthu. 
O lleaim ha nlercle hGlflllı• 
•loa ~ birine ıiaül 
..... i .... ,,ordu. 

Acı açı stdcllimı 
- Sndqim im, lttaabulım 

- Gök brp ıelmeli ld, J&Z yapac•~•n JerU ........._. 118 • .J..m. teklreı rapdacık, artanı 
• d" ö ül ela ıeltia. di10rlar. • ler ve ı. .. _ m..a-.... ·- • kpdilerim ...n.c.ktir. ıs ıY&CJD ı n.. nzuiyle hapnt ~ ·~ --
muma çalqıyorlar. Fakat kız: Melene, Temmua ortalarında, luiu!ida yer a;ynlmumm ıerelr 5-ıiJe ..._....,....una A 

- Hüteyiai ıördiikçe bir do- nereden ıeldiii ve nere1e ıittiii oldaiamı en 10D HuiraDın yir • cıı..1mtl•• bir IÜD mel p&YJ'OD

muz slrmlit ıibi jğreaiJ'Orum. o. beliniz, tik bir karsa plir, Ço- mitine kadar bilclirmel-1 Ye b. lanm W6ncek ft nıallanm p 
• ftl'IDPID ! ram hacaldarmı alu alaz tatut- yıtlaruu rapbrma1an ,..Jdit. ,..., .......... 

Diyor .. HÜleJİ!ÜD anuı "bopu. tarchıkten, kawrduktaa ...,. a-
- , ... . •k• ... # • • 

kaadmnaia ~ıyor, fakat 0 d• Şimdi, haftDID IRı, 1ajliidnuZ, 
.... ..tfek olum,or.. IÜDlllms, kapalı, aak JillDI slr-

Kaclm bir aralık: dükçe, kayaaaalanm lirmBt .. 
- Siz otanm da ben sidip e- lialer sibi, Jinlim hop hop ecli-

telderi baiJıJ&J'llD ! yor: 
De,ip HüteJiale ıenç Jmı oda- - Gök karp, diJOl'Ulll, ae nt· 

da Ja1mz bıralnnek iati1or. Aai- •tende Yar, ıel amir. .• 
ye, OllQ takip etlecek ola,.or, fa. c.-.ı Ycılap 

kat HüteJia, mbi ohı,.or, aaa11 ----------
&la kapıyı kilitli;er... ae •phJOr.. O, , ... mehadma 

iki ıeaç bat .... lmb,orlar Ye ermete çaht11or, fakat :raralanclı
HiiteJia, ıenç lmm .._ abh· lmı aalayp:a dotruiup apıye 
J'Or •• Bir boiufma 1-thfw.. ız, ,..Jdapyor. Kardeti llnlaim, J&1'· 
teblib,i •YUftmmak isbi: cbma kofayorı 

- HüteJia, ~pma, llllllalft si- - Ben kollanaclaa bıtaJ'llD, 1e11 

delim, aildhmim 1nychni; on. deftlD et 1 
dan eoma ...m ehınım ! DiJOI' •• Fakat HiteJia alclıp 

Di:ror, m•k-clı, onu ilaJa et· 
mek n ba _..._ lmrbılup ıeae 
oaaalaeftemnemektir.FakatH~ 
MJin; clialemi10r, km y.-. pbrı· 

\ ,. .. 
Tam ba aırada, Aliye, latill\e 

elilea HB..,laia beliaclald bıplı 
sirerek çekiyor, deUbnlmm beli-

Fazıl bu aileyi yalıuz itimle•U. 
tam)'Ql'Cfu. 

- Maide Nitemaııqcla dolup 
1.iJimiflür ............ iJi itilir. 
lttenea ona epl-1 

l)pdak bllr.tiiaıı: 

derin ,..... ile lrir teJ JapPIDIJw 
" bbu toma ll61or. 

Kıs, ba euçu aeffa mildafaau 
hallade itledili için adliJece ..... 
best lmalabmttır· Enitteei ile 
Kadir halrkmcla da sorla im ka
çırmak IUÇ1!Ddaa tahkikat ppı\. 
maktadır. 

-EYleomek fikrin 'ft1' mı? 

- Ommla net! 
Fazıl s&lü1orclu: 
- Aalaplclı, dedi. Sen ele her

ke.in ha,..emcla bir kere airadıjı 
buhranı ıeçiri10nua. Bu kriz çok 
ıWa çocak clotarea bir krizdir. 

EYlemneain o kadar ıapm h:l· 
rekat oldaimna W•ia eden hen tim 
di ea candan J>ir arkacletm kartı· 
•mda. bltia iddialanm kafhetmit 
bir DYalh ,n,i ........ it thitir 
1ıüyorum. 

Fazıl zorla,orı 

IUD totetiae kadar a&JUl )'Olaa 
baftaabqa J&pıl•cıp llJleame\c. 
tetlir. Beledi,..ma ba, ite .... 
lemuı ha& U.amda 11iJ1k bit 
M9inç •• MYSi cloi•lllUflur· 

• ,.,,.,,. '' ••7U - ı..u, 
(HUMlll) - 19 Mayıa paii, ..... 
HalbYincle içli Ye .... bb 
pnçlik tmlaiiratma, ........... . 
Alatilrk'ia s.. ... .,. .... 
batıralen,,... ............ .. 
llllfbr. 

Bu arada ~ilim meld.aai .... 
dGrll ., 9t Tok bir .,... 

• ~-· ,.,,,, tay ,a., isin 6ir and - alecl• 
telait tanaretj . J Bedri il• 
arb~ ı.taumı tu\• 
itin Bıctsiala ._., tuafm•aıı 

Ei .... ,. .. ,,...... ......... 

il llldlda• wr uut Jl.Pbnlmalc· 
tiuhr. Mal- ..ı-if Ye çalqıl· 
map •tl•mlmifhr. 

t&yu,..k o ...-.m YPi1.tlal ~ C.ıdke 6ir ,,._.,. ,,..,. 
t,elirtmit, BiJük Onclsiıi 6lldl1. -r&.Hkte HaUt,... _ ...... 
riai ulatmqbr. Shs• lak ıı~ ıia .. W w;ell lmdmDNf, ,..tltt
elk•ılanmııbr. lip il~ kadar blrlraf 
Toplantıda müaewnrlw, ıeaç· ~ llll'IDllbr· lalrdan 9 kiti 

I• " kalallabk Wr tal• ...... ile~• ölittü lataalıllıl ~ 
lmlmmn11b1r. 1 IW•aılfeı ııa•ırilmiftir • 

uek lnr lrlJiimlt_aturuJOr. 
HU.etmit ailN •tuv alalm: 
- P-'ilde mi? 
-E'NL 

Ve ona letaa\ala pldilim _.. 
"-'-i seçen 1Ri Piiiclik .......... __ ........ 

- Ne çıkar. Onan kimin aea• 
oldaiaau merak eltiiim yok O 
iyle bir ıuh!Gk ki ~ IOpU ile 
delil k.Ui ••teri ile 8~6161'. z.. 
ten onun bir teYclen haberi yok ki! 

- Gidelim Mu., Maide teaia 
IWdetindir. O kadm kafeaile itin 
bir de llriir cepla..ı.i dltla&r. 

Bu bana da Jadaa aeltli. 
Kalktık. 
Fazıl Ye braı, tamdıian ea ta 

miz iaanlar... Kan lmcanna a..
lqmadıldan nokta ıH. Biribirle-

-Peki anma, •titibM:eamT 
-Bil ..... Jdf 
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Lehistan ve Avrupa ' 

Mareşal Pilsudski nasıl 
düşünüyordu ? 

Açılan vasiyetnamede l\~l'reşal "Bence 
yakın bir_ h~!P 

Mareıal Pıl· 
•ııclılıi'nin ölü- ' 
tnüntlen birkag

1 

iiin .vvel yazdı·'. 
iı vanyetname-1 

)'İ yabancı f aze' 
~ı Hl m .ı,yo' 

ruz; Lehi.tan~ 
lturtaran bu ihti• 
Yar cııker diyot 
ki: 

"Bir aakerin. 

hakiki ıan'at~· 
harbetmek deği 
barıf için ıava 
ınaktır. Askerli-. 
~. 1 •f i 
gın esas ı vazı e.. 
ai kendi öz yur.~ 
d ı.ı :ı ln;ı.:J ~/Aa.1 1 

C".ın k ve koru~ 
nıaktır. Ben biij 
tiin h:;,.~-r.ttni' · ·l 
bir ihtÜa!ci ve lfJ

0 a7i§lJ. Püiıitlaliimn ~yii{dj>ıftnCia en ~ok adet 
'bir n:ker.dim

1 
-· - - · edindiği bir duruı 

Benim i(n, L:!· 
lıistanı fo:ı ::-~·-~;, diyorlar; fakat · istilalara kartı sınırlarımızı koru
hu tamanı·y:::! doğru değildir. Çün· yabilmcktir. Ulusal emniyetimiz 
kü Lehistanın bunu arkadatlan· silah kuvvetine değil, Leh ulusu 
nun ve Leh ulusunun yardımı ol· ile uluslararası .emniyetin hükmi 
tnaıaydı, hiçbir ıey yapamıyacak- olan büyük devletlerin iyi niyel · 
tun. : lerine bağlıdır. 

Rusya için valitt bir kinim, Ak Lehistan menfaatlerin en ci<l-
ntanyadan korkum, Franıaya kar· Pilsudiski 2 
ft bir nevi inançsızhlım olduğunu diııini Büyük Britanyada bulmuş· 
söylüyoı-Inr. Lehistanın çok defa tur. Almanya, ökonomi varlığc
nıuhıaç old":Jğu yardımı ve doıt· mız için ciddi duygular besliyen 
luğun crm · olan bu uluılara. kar· ~1' komtlHP*Zd~ Q!}1nı l>u duy-

.. ~:!u •• ..a .., ...... •'-' .... , .. _ • ..,_,, ,..,.,."!r11•.o'l'Yfnti~""'•.'lr.Y,~+~,-.<t,"..:l"'~T'"· 
haya ':ı:! 1:1 =onuna ennekte oldu- yor. Rusya, kendi büyük içeri i!· 
ğunm lı' :::~:~ğim için, açrk ıöyle- leriyle denemeleri ile o kadar 
tneyi :--:n::~ buldum. uğratıyor ki Lehistan ulusu ile 

Bz:1 1: 1G yılına kadar olan ıi· ancak ticaret alanında meşgul o
:tasa l j."' ı:-'") ~~rımı hazırlaıdım. AkıJ. Jabilir. 
lı bir ~ .. -. '::net baıkanı plinl~rını Fransanın dostça elbirliği için 
o !Ul.'. ' ·:" :;r.::ırlamahdır ki a~sızm bize yaptığı son hareketler, bizde 
öle:::-·: ~ · .;:·ı::ı onun yerine geçecek cevaparz kalmıyacak mesut akis ~ 
~lc-.n h .ı I~:-.ngi bir adam, elinde ler yapmıttır. 
snn::rnrı.t bulal>ilain ve Jiendinden Almanyanın ıilahlanınasma, 
evvcikine güvenerek böyle bi~.ıod~ birçok '.Avrupa uluslarının müda
li!ild'k~' hükUnıet k\lrumuna ~oz. faa kuvvetlerini arttırmasına rağ 
aunluk getirmesin.. L'ehiıta~ i· men, bence yakın bir harp yoktur. 
s:in hazırladıimı plin yalnız bu Lehistanm coğrafya durumun .. .... 
'ıla mahıua delildir. GelecelC Yıl da güçlükler, ihtiyatla hareket 
\te bundan sonraki Y.I11ar 'da bunun etmeme aebep olmuttur. Bir ihti· 
içindedir. Ben bütijn h·ay~tİıida yarın yavaf hareketi ve soğuk kan
daima on yıllık proje yaptım:-'1945 hlığını Leh hükumeti üzerinde te
l'llına kadar olan planımla Lehiı- ıirini gösterm\f, onu da sükunete 
ta.n Avrupa birliğinde bulunabi- götürmü§tür. Memleketin yeni 
lec~ı: dcrumda olacaktır. finanı kurumu benim en güç itle-

. H:r t:.ı·tıftan harpten Jionuıu!- rimden biri oJmuıtur. 
Clu(br.-:.: i~itiyorum. Almanya ye· Lehistanm yenmeğe mecbur 
tıidc::1 ~ilrhlandı, Fransa ile Rutı· olduğu güçlükler takdir edilirse 
Ya. h:ı-:o. cjdafaa kuvvetlerini ço- bugün memleketin lamamiyle ile
ialttık.r. Yalnız Jngiltere ile Al· rilemekte olduğunu söylemenin 
l'rıan~r:ı V cnsy muahedesindeki benim için bnhtiyarhk olduğu da 
aıa:ı pı·c:ıciplerine sadık kaldılar. anlatılır. Dıtardan gördüğümüz 
Bu ~:ı-:.-nş devrinde Lehiıtanda ay. finans yardımları bu ilerilemeyc 
l't b~:-..:.nd1.:rmak için kendi ıiyaı'l- çok hizmet etmittir. Bize verilen 
tnı Büyi.ik Britanyanm ökonomi yabancı kredilerin sağlam olduğu
•iya~,_:m~ ve tahıi ,ç: iditimi, Hin· nu ve iyi korunduğunu söyliyebil
denbu;·g' unkiye uydurdum. Lehis· diğim için öğünüyorum. 
ta.n barııı büyük devletlerin dai· Bugün Lehiatan barışla hir an
tni doıtluklıırı ile elde edilmittir. lamdadır. istikbal arkadaşları· 
Qe!tici bic takım ittifakları önüme mm ve uluıumun elindedir.,, ... 
urenlere kartı da Lohiıtan emn;. Matbaamıza gelen eserlerden: 

Yetinin ayrılıkta olduğunu ıöyli-------------
Y b YENİ ADAM h ~ il irim. Sununla beraber Le. ''Yeni Adam,, mecmuasının 73 nu· 

maralı sayısı özlü yazılarla çıktı. O· 
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

ıı:ta.na dostluk elini uzatan bil
Yilk devlet adamlarının bana et
tikleri vaitleri hesaba katıyonım. 

1 
Fikrimce uluıların yakında o· 

ı::ak bir gavaı~n duydukları kor.
a· '. barııı ıağlamağa yetecektir. 

1z1ın müdafaa ıiıtemimiz bütün 

RES1l\1Lt PERŞEMBE 
Reşimli Perşembe gazetesinin 8 inci 

sayn:ır da zengin miinderecatla çıktı. 
Bu sayıda birçok yazı ve resim ''ardrr. 
Okurları\mZa tavsiye ederiz. Her yer· 
de fiyatı 7,~ kuruştur. 

Q. 

YARIN ------Atatürk 
bayramı 

G - F, · B - G takımları 
karşılaşıyorlar 

Yarın sporcuların "Atatürk,, günü· 
dür. 
Hazırlanan program şudur: 
- Merasime iştirak edecek kulüp· 

terin ayıracakları heyetler saat 10,30 
Güneş kulübünde buluşacaklar ve 
Taksim Abidesine ayni yönde çelenk· 
ler konacaktır. Şehir bandosu törene 
<merasime) iştirak edecektir. 

2 - Saat 14,30 da Fenerbahçe sta
dında törene başlanacaktır. 

A - Atatürk heykeli sayın katında 
geçit yapılacak, kulüpler alfabe sr 
rasile yer alacaktır. Tüze Bakanı Şük
rü Saraç ve Bolu Saylavı Cevat Ah· 
bas Güner birer söylev söyliyecekler· 
dir. 

Bu söylevlere bir Galatasaraylı 

sporcu cevap verecek ve Beşiktaşlı bir 
sporcu and içecektir. 

3 - Muhtelif İskrim, güreş, boks 
ve cimkana müsabakaları yapılacak
tır. 

4 - Saat 17 de, çekilen kur'ada 
beraber düşen Galatasaray - Fener· 
bahçe karışık ekiple (muhtelit) Güneş 
- Beşiktaş ekibi arasında kardeşler 

futbol maçı yapılacak, kazananlara 
bir kupa verilecektir. 

5 - Şehir ve deniz bandoları tören
de bulunacaklardır. 

·G - F Ekipi nasıl 
kurulmalı? 

Yarınki maç, en tanınmış futbolcu· 
farı bir araya toplamak yönünden !:Ok 
enteresan olacaktır. Güneş - Beşik
taş kanşık ckibhtiı1 şöyle kurulacağı 
an laşılmnktadır.: 

Mehmet Ali- Faruk, Nuri - En
\'er, Müsnü, Faruk - Şeref, Eşref, 
n-.. :h, u .. ı.ıu. li:J"lt>h11ddhı... 

Galatasaray - Fenerbah~e ekibine 
gelince; eskiden çok kolaylıkla kuru
lan bu ekibin bu defa bir hayli çetin 
konuşmalara sebep olduğu anlaşılmak 
tadır. Bizce bugün bu karışık ekip 
şöyle kurulabilir: 

Bedii - Yaşar, Lutfi, Kadri, Ali Rı
za, Esat - Necdet, Münevver, Fikret, 
Şaban, Danynl. 

lleri sürülenlere bakılırsa kalede 
birinci partide Avninin ikinci parti
de Bediinin, sağ bafta 1 ci partide Rc-
17adm, kincide Kadrinin, sol hafta hi· 
rincide lbrahimin ikincide Esadın 
oymıtıhnalarr düşiinülüyormuş. Biz
ce bir maçta kat'i liizum olmadan 
oyuncu değiştirmek iyi bir şey değil
dir. Takımın anlaşmasını bozar, oyun· 
cunun da, seyircinin de isteğini kırar. 

Bundan başka Jfadrinin bugün Re
şattan yüksek olduğu bellidir. Bu iş
te tereddüdün yeri yoktur. İbrahim 

ile AYni son maçta anh'emansız gö
ı·ünmüşlerdir. Bunun içindir ki yerle
rine Bedii ile Esıtt oynamalıdırlar. 

Bedii belki Avniyi aratır ama Esadm, 
düşünceli oynamak ve geri pas ver
mek jestine kapılmamak şartile İb· 
rahimi aratmıyacağını umanz. 

Fikreti ortada oynatmak diişünce-

miz, her yerde kendini gösteren bu 
gencin ekibin hücumlarmda iyi bir 
güdem (sevki idare) rolü oynıyacağını 
umudundan ileri geliyor. 

Bayrama iştirak edecek 
kulüpler 

Yarınki sporcular Atatürk bayra
mına şu kulüpler gireceklerdir: 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa, Hilal, 
Galatasaray, Güneş, Siileymaniye, 
Kollej, Avcılar, Beykoz, lstnnbulspor. 

Çağınlan butbolcular 
Galatasaray Fenerbahçe kulüplerin 

den t~bliğ edilmiştir.: 
2-1 l\layıs cuma giinü yapılacak muh

telit takımda yer almak isin a~ağıdaki 
oyuncuların Fener stadına saat 14 de 
gelmeleri bildirilir: 

Galatasaray: Avni, Osman, Lıitfi, 

İbrahim, Kadri, Helrncı, Müneyvcr, 
Necdet, Danlal, Gündüz. 

Fcnerbahçe: Bedii, Yaşar, Esat, Rı

za, Reşat, Fikret, Şaban, Naci. 

Bu ne biçim maç? 
sporcuları Amasyada yap
maçı '}. - 1 kazandılar 

Çorum 
tıkları 

Am-cuyalıları yenen Çorum 'ta1umı 

ılmasyalıları yenen Çorum takımı l 
· ÇORUM - <KURUN) - Çorum 

.sporcu gen~liğinde canlı bir krmdda· 
nış var. Gençler, bir yıllık durgun
luklannı gidermek i~in hazu·lanmrş 
bir orduya benziyorlar. Komşu ilço
cukhırı ile yakından t:ımşmak, k;>nuş· 
mak, ülkelerinin sevgi ve saygıl'lrmı 
sunmak gibi güzel diJ\!kler ile bir Yaz 
programı çizmiş bulunuyorlar. 

Hu, programın ilk \'erimini Amasya. 

da yaptıiar. 
Oyun alanı bir hayli çokluktu. bu, 

arada Amasya llbayı Bııy :Kadri ve 
seçilli, kadın, erkek, Amasya ileri ge
lenleri bulunuyordu. 

Çornm ve Amasya kuı~ık takımlan 
karşıla~tyordu. Alamı. bir bakacak ol· 
dum; kale direkleri iıile yeni dikili
yor ve burası Tanrımn herhangi bir 
di.izltiğünc benziyordu. 

Çorn}1llular Cnvitleri eksik olarak 
alana $'•kıyorJa rdı. .A m:ııı;yıt lrlar, SÖ;"· 

kncliğine göre, çok ktı\ vem bir taıunı-
la çıkmışlardı. Biln;ım nl'den 'i' Bu 
oytıncularm, çoğunuı•. ayakları çı:>· 

laktı. 

Oyuna Çorumluların topa vurma~' 
ve Amasyalıların akrıı ilı• başı:uıdı 
llk onuncu dakikaya bd:ır htr i.1-\i 
tnraf biribil'ini deneırf'k jc;•cdi. llu11-
clan sonra Çorumluların yavaş yaya:; 
açrldıklarr, üsUin oynadıkları göriil· 
dii. Yirmi beşinci dakikada sağ açık 
Yaşar. Çorumluların ilk sayısınr yap
tr, alan uzun m:un çınlıyordu, 

Bir kaç dakika sonra bekleri atla
taı·..ık kaleci ile lrnrşı karşıya halan 
Çorum merkez muhacimi Yedat Şen, 
beklerin bilerek ~ekilmesine uğradı.: 
Bu, açık penaltıyı herkes gördüğü 1 

halde yalnız hakem görmedi. Bir iki 
dakika sonra da Amasya aleyhine ve· 
rilen bir fiıikiki, kaleci, kalenin yarım 
metre içinde tutarak elinden düşür
düğü göriildü. Hakem de gördü, fakat 
(ho~ görün canım) dedi. 

Çorumlular hoş gördüler; hatta A· 
ma5'ya beklerinclen Seferin yakışık al
mryan sözlerine karşılık bile yerme· 
diler. 

Birinci devre hu, sinirli ha\·a i~inde 
1 • O Çorumluların kazanmaları ile 
bitti. 

lkinci denenin başlamasında rüz
gar Çorumluların aleyhine esiyordu. 
Oyun devrenin ortalarına kadar karşr
Jıklı nkınlaria geçti. Bu arada Çorum 
sol açığı ve Amasyalılar lıir~ok fll'sat· 
lnr kaçırdılar. 

Otuzuncu dakikada V~dat Şenden 
aldrğc gi.izel bir llnsı Saim ve güzel bir 
vuruşla Amasya kalesine gecir<li. 

'~ ·ı... , • 
Oyun bundan sonra J(af'kaf'lie\·e· 

cnnlıtndr. \nrnsyalt BCyircHcr: ··ı . 

- Vur. ilerle, haydi, yaşa .. 
diye ha) krrıyorlardı. Oyun kırıcl lıir 
şekil almıştı. Ü) un oyunluktan çık· 
rnıştı. Amasyalılar lıu arada ofsayit
ten bir gol çık:trmak zcvldni tatınca 
bnyram yaptılar. 

Dene bitmişti . Fnkat hakemin saa
ti geri halmıştı. Son bir umutla çırpı
nan Amasyalılar beraberliği temin e· 
demi.n•r('k 1 2 .renilerek alar. dan U· 

zaklaştılar. 

Oyundan sonra halkevinde Çorum 
sporcuları ~erefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Duyu~uma &üre Sam'\tun ~porcuları 
önümüzdeki a) içi"'.. Çorunı:ı bir 
maç )apnıak iizere ~ · .. ceJ;'<>rcHr. 

Cr>r·rJ,•t n i~'J\".1L 

Altay, lzmir şampiyonu 
İzmir, (Kurun) - Lik maçla-( Altmordu birinci devrede 2, 

rı neticelenınit ve Altay (A), (B)' ikinci devrede daha iki gol 
talumJarı, gene fampiyonluğu al atarak oyunu O - 4 le bitirdi ,.~ 
mıtlardır. ikinciliği kazandı. Oyunun sotı 

A takımının puvanı 37 dir. Altı dakikalarına doğru bir hadise ol
nordu 36 puvanla ikincjljği, K. S du: 
K. 34 puvanla üçüncülüğü, Gözle- Hakem, K. S. K. lehine verH
pe 33 puvanla dördüncülüğü, lz. mesi lazım gelen b~r penalhyı gör
mirspor 29 puvanla betinciliği al- memişti. Dışardan ve K. S. K. 
mışlardcr. Cuma günkü maçlarda erkanından bir zat. bundan asa
da yüksek gol sayıları kaydedil. bileşerek sahaya girdi ve hakemi 
miştir: tokatlamaya kalkıştı. Sonra tar· 

Altay Şarksporn 11 tane gcı] ziy~ ile meselenin kapatıldığı söy. 
atmıf, buna mukabil 1 gol yemiş· lenıyor .. 
tir. Göztepe takımı da Turizspo- p 1

•---•••••••••• 

ru 1- ıs ıe yenmi,tir. Denizyolları 
K. S. K. - Altınordu arasın· 

da yapılan maç, heyecanlı, ae':'t. 
geçmit ve asabi bir hava içinde: 
oynanmıttır. Hakem, Antrenö:-~ J 
dü. 1 

Altınordunun güzel oyununa! 
mukabil, K. S. K. geçen hafta AV 
taya karşı verdiği oyundan ' çok 

büyük üstünlük göıtermiştir. 

iŞLE TMESi 

.4.ccntdcrı Karaıov - J<i'rü~aşı 
f'el. 42362 - 'iirrecı Mühürdar z:ı.dc-

1 l:ıı Tt:lefnı 22740 --•I 
MERSiN YOLlJ 
ÇANAKKALE vapuru 24 

Mayıs CUMA günü saat 11 de 
Mersine kadar. (2823) 
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RU\rADA 
Görüyor! 
Mağda Şnayder, çevirdiği film· 

leri lstanbulda oldukça sık göste· 
rilcn bu yıldız, hiç bot durmaz. Bo 
yuna film çevirmek suretile de· 
vamlı surette faaliyet göstermek 
imkanını bulur. Fakat, burada 

dokunduğumuz bo§ durmayıı va· 
ziyeti, onun film çevirmeye ara 
verdiği zamanlara aittir. Süreksiz 
ara veri~ zamanları! 

Magd~ Şnayder, bot zamanla
rında ne yapar? .. Hiç bir işe bağlı 
olmıyarak, çah§ması icap etmiye· 

rek :;erbP.1.t kaldığr süreksiz zaman 
larda, sırtüstü yatıp dinlendiğini 
sanmavmrz. O, bir türlü durup din 
lemnek b~1'1le7.. Oturnr, kalkar,do

Ja~ır, kendisini me~gul edecek bir 
§ey arar ve meşgul ediş mevzuu o· 
]arak en ziyade şarkı söylemeği bu 
lur. 

Sesi, fevk;\lade bir ses değildir. 
Lakin , tatlı bir sest!r. Oynadığı 
ope\'etimsi filmlerde kulağa ho§ 
gelel:ek kadtlr ! Yatnız filmlerinde 
değil, plaklarında da! Tatlı sesli 
yıldızın filmlerinde söylediği 

şukılar, onun sesile plaklara da 

alınır. Biraz sesi olması, muhak· 
kak, ki bu yıldızın pek işine yara· 
mıştır. Sesli filmde ses! .. Bilhassa 
operet imsi filmlerde hafif tertip 
rollerde muvaffak olan küçük bir 
yıldız için, ses eksikliği büyük bir 
mahrumiyettir. Az, çok sese sahip 
olut da ayni nisbette mazhariyet! 

Bot zamanlarında şarkı söyli· 
yen yıldızın,. bu suretle de kendisi
ne fayda getirici harekette bulun· 

duğu şüphesizdir. Bu suretle sesi
ni t'.::r1~r. Evet, Mağda Şnayder, 

bir Ağu3tosböceği değildir. Onu 
muhakkak Ağustosböceğine ben· 
zetmek isterseniz, ayni zamanda 
karıncaya da benzetmelisiniz. Ka-

rıncaya benziyen bir Ağustosböce· 
ği ! Biraz acaip, değil mi?. Acaip 
de olsa, bu yıldızın öyle olduğu, 
su götürmez bir hakikattir! 

Pek hesaplı hareket eden, men· 
faatini daima dü§Ünen Mağda 

Şnayderin bo§ zamanlarındaki 

meşguliyet mevzuu, son haftalar 
içerisinde değifmİ§tİr. O, artık şar· 

kı söyliyecek yerde İngilizce öğre· 

niyor. Bunun sebebi de Avrupa· 
dan Amerikaya; Holivuda gitme· 
ie hazırlanmasıdır. Orada İngiliz· 
ce film çevirerek, timdi kazandı

ğından daha çok para kazanacak! 
İşte, onun menfaatini d1'ima göz 
önünde tuttuğunun yeni bir dehli! 
Tabii İngilizce öğreince İngilizce 
!arlu söylemeğe de başlıyacak ! 

Kendisini stüdyodaki Joca!tnda 
ziyarete giden bir ecnebi gazeteci, 

Tipinile Mey Veıt1n izi bulunan guzel yıldız "Aliı Fey, ·çalıımıya tıTaCJerİf zamanınila, Clinlen.iyoi! 

Kloa Dol enin hum ıiyetli bir pozu 

intıbalarını anlattığı sırada, §Öyle 1 
diyor: 

"Locasına doğru yürüyordum. 

Onun tuvaletini yapan kadın, ko

ridorda karşıma çıktı. Kapının Ö· 

nüne dikildi. İçeriye girmeme mü· 
saade etmesi şöyle dursun, geldi· 

ğimi yıldıza haber vermeğe bile 

yana§mıyordu. Bana, yıldızın iki 

saatlik istirahat zamanını İngiliz· 

ce dersi almakla geçirdiğini,bu 
sırada locasında hiç bir ziyaret 
kabul etmediğini kesenkes anlattı. 

Onunla görütemiyeceğimi aklı::;· 
kesti. Eh bot dönmektense, kP.n<l i 
sinin tuvaletini yapan kadınla gt; 

rüşmeği tercih ettim. 

Kadın, işini gördüğü bu yıldızın 
bir an evvel Holivuda gitmeği is-

tediğini, yaşlıca bir İngiliz kadı
nından ders a!dığını, ıece gündüz 

cebinde br lugat kitabı taşıdığını 

söyledi. O, anlatmasına devam e
derken, film çevirme zamanı ge-

lip çatmıştı. Bir adam, koşa koşa 

bunu hAber verdi. Kadın, telaşla 
içeriye girdi. Ben, koridorda bek· 
ledim. 

Biraz sonra, clers veren yaşlıca 

- , 
İngiliz kadını içeriden çıktı. Beni 
ba§tan aşağıya şöyle bir süzdü. 
Gözlüğü üzerinden süzdüğünü ila· 
ve edeyim. Ve dimdik bir yürü· 
YÜ§le uzaklaştı. 

Kapının aralığından içeriye şöy 
le bir göz atmak fırsatını kaçırma· 

dım. Mağda Şnayder, büyük en· 
dam aynasının önünde reverans 

yaparak, "Hav du yu du?,, diyor· 
du. Elbisesini düzelten kadına dö· 

nerek, bir kahkaha atışla "ingiliz· 
ce söylerken insanın ağzı biçimsiz-

leşiyor !,, dediğini işittim. Kadın, 

·iddi bir tavırla şu cevabı verdi: 

Rüyalarında Holivudu gören bir 

yıldız, buna alışmalı, bu biçimsiz· 

1 ; ği hoşgörmelidir ! ,, 
Bu söze yıldızın cevap vermesi

ne vakit kalmadı. İkinci defa çağ· 

rılış ! .. Ve yıldız, locasından bir ol 

gibi fırlad!, Yeni filminin bir sah

nesinde görünmek üzere telaşla 
koştu. 

Kendisile görüşemedimse de ge· 
ne eli boş dönmedi.m. Mağda • 
Şnayderin H'llivudu rüyalarında 1 
gördüğiinü öğ;enmek de, az şey 
d v •ı 1 1 ı 1 1 egı , 1er.1c. c .,, 

Franıeı Gran't, çiçekli ClalltıT ar~ınaa 

Virjiniya Bn.ıı,, ıeteıerpe yatıyor! 
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Üsküdar Amerikan kız lisesinde 
Türk Talebe Cemiyetinin hazırladığı 

yılsonu eğlencesi nasıl geçti ? 

Anadolu halk türküler ini söyliyenler Bekarlar komedisini oynıyanlar 

Üsküdar Amerikan kız li · ı yetinin kuruluşunu, çalışması 1 oynamışlardır. Bu eğln,celi pi- Didar Orhan, Selma Hakkı, 
sesi Türk talebe cemiyeti, o- nı, kimsesiz çocuklara yaptığı yeste Türkan Arga, Müker ~ Mari Tabipya.--ı, giyimleri, 
kıJma yılının bitmesi üzerine yardımları, düzenlediği eğ · rem Hakkı, lnci Erkan, Bera- Eeniye Zeki, Muazzez Osma~ 
okulda bir eğlence yapmıştır .. lenceleri okulda uyandırdığı at Zadil, Sevim Bora, Mü - ve \Zarsenik hazırlamışlardı; 
Toplantıya piyanoda çalınan şen havayı anlatmıştır. nevver Ragıp, Siyret Nüzhet, süflörlüğü Mehabet ve MiH • 
istiklal marşı ile başlanmış, Bundan sonra talebe, bay Hasmig Karnikyan, ve Gü! hime yapıyorlardı. Piyes gü • 
bundan sonra talebe cemiye- M. Kemal ve Nabi Zekinin a- Abdullah Cevdet rol almışlar- zel bir dekor için.ele tam bir 
ti başkanı Bayaıı Valihe Maz· dapte etmiş ve okul öğret - dı. Eserin rejisörlüğü Bayan ahenk ':e muvaffakıyetle oy -
har kısa bir söylev vermiş · ~~ıtle'rinin okullara göre de· Bülent Omur, tarafından ya- nanmıf, talebe ve davetlileri 
tir. Genç baıkan, gelenlere ğİftİrmiı oldukları dört per- pılıyordu. Sahne ve dekorları temiz, kibar birkaç eğlene.eli 
teşekkür etmiı, talebe cemi delik "Bekarlar,, komedisini Edit Şokolat, Sevinç Yalçın. saat, yaşamışlardır· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-ı~ Perde~ruMındaAnado

l l~ halk türkülerinden se~il •• 

Tal ebe Jer•aneJe ( Kötecle okul Jirektörii Bay M-ltmet Ali Kırça 

' . 
mit parçalar tale!>eden Rük • 
zan Yücebay tarafından pi • 

yanoda çalınmıt, Bayan Dü • 
riye, Handan, Meline, Nezihe. 

Sevinç, Re~iha, Müfide, Ner• 

min, Nesrin ve Yeraruhi tara· 

fmdan söylenmiştir. Anadolu 
halle türkülerini söyliyen ha ~ 
yanlar eski ulusal Anaclohı 

kadını kılığına girmişlerdi. 

Ulusal türküler, dinleyicilet' 
üzerinde çok iyi tesir bırak • 

Dllf, talebenin komedide ve 
türkülerde gösterdik!eri ha • 
p.rıcıbk alkışiarnw tı r _ 

Yılın son eğier.=ı:;i böylece 
bitmiştir; okulda son sınıf 
İmtihanlarına 1 Haziranda , 

1 
öteki sınıfların imtihanları -
"'" da birkaç gün sonra bat • 
"'n:\ cnktrr. 

,, 
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Şişli Terakki Lisesinde bir saat 
E, buvrun bakalım,sorgaya mı çekeceksiniz 

Okulun tramvay yolundaki 
kapısında bir sorgu hakimi 

ciddiyetile ifademizi alan ka .. 
pıcı içeri salıverilecek zarar • 
sız bir sense olduğumuzu an• 
}ayınca elinin tersile havala~ 
Tın güz~l gitmesine rağmen 

'par:ldıyan 'burnunu sildikten 
sonra i~aret etti: 

- Doğru gidiniz ve kapı•· 
• dan çıkınız .. 

Minimini türlü oyuncaklar• -
la oyn-adığı ağaçların gölge• 
sinde uzun yollardan gelen • 
ler için bir cennet tesiri hı • 
rakan bahçeden yürüdük. Fa• 
kat on bet adım sonra da 
kendimizi sokakta bulduk. 

n"'U iş:n hi!;r::et!~i foto Alt 
ile hiribirimize sorarken ikin• 
ci bir büyük kapı dikkatimi " ~ 
:zi çekti. Yürüdük. lkind bir 
ifadeyi bu kapıda verdikten 
son-r:>. mektebin iç kapısına 
gelr.'i?:. 

Fa kat bu sefer önümüze 
yeniden iki hademe çıkmaz .. 
mı; 

Nihayet kendimizi direk • 
töriin odasında bulduk. 

Hademe direktörün oda .. 
' 

smda olduğunu söylemişti. İ• 
çeri girdiğimiz zaman odad
kimseyi bulamadık. Geri çe • ; 
kilmek üzere idik ki büyülC ' 
yazıhanenin üstünden bir haf.' 
uzandı. Mektemin değerli ve 
sevi~li m~dürü bay ·M-~-• 

Ali Kırca .. 

- Buyurun .. 
• - Az daha yoksunuz .. ,ı:_ 

ye gidiyorduk .. 

, ~ (Sonu : 3 üncü sayfada) 

Yazan; NUSRE1 Safa Coşkun 

Kız ue erkek talebeden iki grup 
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Pil Adam Neler · Yapar ?. 
insan vücudundaki gizli kuvvetler 

" Mühendis kırk mumluk bir ampul aldı sağ elinin parmaklarile 
1 

camını oğmaya baş~adı, ben elektriği söndürdiim ve şaştım!,, 
Bir insanın vücudünde he• lad:.11. Hafif ıııkJar yine gö -

nüz ortaya çıkarılmamış ne ründü. 
kadar gizli kuvetler vardu. Birçok denemeler yaptun. 
Bazan kendimizde görülen En son hende böyle bir kabi -
öyle hadiselere rastlarız ki, liyet olduğunu anladım. lnan
bunları dikkatle ara,tıracak mazsanız, sizin evinizde de 
olsak pek önemli (mühim) deneyebilirim. Yalnız önce 
bir hakikatle karıılaştığnnı · birkaç söz ıöyleyim: Bir e 
zı anlamakta güçlük çekme • lime duyu tutarım. Sonra ö -
yiz. Bizim hiç de aldırmadığı- teki elimle camın üzerine sı
mız bu gibi hjdiseleri tesa • kı sıkıya oğarıın. Tabii elek -
düfen inceleıtirmit olanla - trik ıfığı değil, fakat hafif, 
rın sözleri de bizi hayrete dü- yeşil bir ı§ık görünür. Bu ı · 
şürür. Mes.ela, insan elinin §ıkla, karanlık b~ odada me

küçük bir ampulü yakacak ııııi!la bir saate baksanız, kaç 
kadar elektrik çıkardığı ıöy· olduğunu pek güzel görünü· 
!eseler inanmayız. Halbuki nüz~,, 
hu bir hakikattir. Bir fransız . , 
mecmuasından aldığımız a • 
ıağıdaki yazıları okursaız be(· 
ki şaşarsınız. Bu yazı yazan 
diyor ki: 

Bundan birkaç önce bir 
Yunanlı öğrenci (talebe) nin 
avucu içine, yahut vücudünün 
herhangi bir tarafma ıürttü • 
ğü idi bir elektrik ampulüıru 
yakabilcek bir kabiliyeti ol • 
duğunu okumuştum. Bu badi · 
seye pek o kadar aldırmadım. 
Kim bilir nasıl bir şerdir de· 
dim. Bir iki hafta sonra Fran 
san~ ıimalin.de yolculuk edi
yordmn. O Y ımanlı gibi am • 
pul yakan bir kimya mühen
disile beni tanıttırdılar. 

Mühendi4J bana bu kabili· 
yetini anlatırken ciddi bir şey 
olmadığını saµdım. Şaka e -
dip etmediğini sordum: 

- "Kafjyyen" - Dedi bir 
gece evde bir ampulü değiş -
tinnek lazım geldi. Elim i -
çinde sıkıca tuttuğum am· 
pulde hafif ışrklar belirdiği -

Bunun iizıerine mühendi& 
kırk mumluk bir ampul aldı, 
sağ elinin parmaklan ile am · 
pul camım oğmağa başb.~ı. 
Ben elektriği söiıdürdüm. 
Hayret! Ampul içinde hafif 
ışıklar görünüyordu. 

Deneme uzadıkça bu ışık · 
lar daha ziyade koyulaşıyor ~ 
du. Ben bütün dikkat kesil · 
diın. Ampul içindeki ışıkla · 
rm. bir eldei dii?erine gider 
gibi hareket ettiklerini görü~ 
yordum. Adeta bir el~ktrik 
kutbundan öte-~ne gidyor • 
muş tarzında. Sonıra küçük 
bir otomobil ampulü al·dı. l · 
~et parmağmm bir dokun -
masile bunda da ayni hal ol
du. Batka ampuller de hep 

ayni sonu~ (netice) yi veri -
yordu. 

Y almz bu kadar değil. Ar· 
tık bence bir "pil adam,, o ·• 
lan bu kimya mühendisi ken · 
di vücudündeki kabilyet ile 
elektriğin her hareketini gÖ.·•

teriyordu. Elindeki ampulü 
şiddetli oğdu, oğdu, sonra bir 

telin ucunda asılı duran. bi! 
1 

ni gördüm. ''Bu nedir?,, diye 
dikkat ettim. Ampulü elim · 
den masa üzerine koydum. 
Işık kesildi. Tekrar elime al -
d1111, evelki gibi sıl<mağa ha~-

kur§un part:asına yaklaştır · ' 
dı. Kursun hemen ampul ta - 1 

rafından çekiliverdi. Bu de - f dis elindeki hafif ıtıklı ampu· 
nenıeyi başka maddeler üze - 1 lü resme yanaştırdı. Beş da • 
rinde yaptı. Gözümle gördü · 1 kika öyle tuttu. Sonra camı 
ğüın sonuçlar hep bir yola develope ettik, şekil tamami· 
çıkıyordu. Bu adanıır.: vi··-·· ·• · le görünüyordu. Demek ki ~u 
elektrik yapılan bir pildir. adamın vücudünden çıkan 
İşte 1:-unun içip kendi$ine "pil elektrik fotoğraf çekmeye de 
adam,, adını verdim. yaraya biliyor. 

Dahası var. Kağıttan bir Şimdi inkar edilmesine 
adam §ekli yaptık. Karanh'c imkan olmıyan bu hadiseyi 
odada bir fotoğraf camı üze· hakahm"hangi i.linı bize izah 
rine bu şekli koydum. Mühen- edecektir.? 

NESiR: 
.. Önlerinde, üzeri sırsıklam 

çuvallarla. sandıklar1a dolu, 
ufak tekerlekli bir pazar araba· 
sı ... Sıska. kırat soluk soluğa. .. 
Yoku~u güç tırmanıyor. Kopuk 
nalları, çakıldıyor; tırnakları 
kayıyor, başı sargılı bir ~ocul{, 
elinde dizgin ve terbiye, sıska a· 
tı haydarken, arabaya dayanı

yor. 
Yokuşun tam ortasında, sıska 

·at "pes,, dedi. Başı sargılı çocuk 
insafa geldi. Tekerleğin altına 
taş sıkı~tırdı. Ellerini hohladı. 
Zehir gibi ayaz vardı. Ayakları
nı tepti: Sırsıklam, mantara 
dönmüş potinleri, üşütüyordu. 

Bir gölge yaklaştı. Öfkeleli bir 

ses öttü: 
- Geciktin gene .• ~ciktin ge-

ne •.•• 
Bu. öfkeden kısılan dişlerin çı 

kardığı bir sesti. ocuk, bu Resin 
sahibine döndü: 

- Geciktim mi buba? 
Diye, sordu. Sonra, yumrolr· 

lannı hohladı: ı 
- J{adrigilleri ·~ok geride bı · 

raktım. buba". 
Ofkeli ·ses yeniden öttü: 

- Bana aKdrigiller lftzım de· 
ğ'il be) 

Ve, şiddetıi bir küfürle tersle-
di. 
Sıska at, soluk soluğa .• Ufak 

tekl~rlek!er sağa, sola oynuyor; 
g-acırdayor. 

Bir zaman, ho):nu atkılı so· 
murtkan ihtiyar da arabaya o
mu:1: 'erdi. Sonra, kesiJir gibi 

oldu. Başı sargılı çocuğun ince. 
acıyan. sesi: 

- Sen bin, buba.. Bin sen ••• 
Atkılı ihtiyar, Sırsıklam san• 

dıklardan birine apıştı. At, soluk 
soluğaydı. Oğul, bir elinde diz· 
-gin ve kamçı sıska atı dehlerken, 
ötekile arabaya yaslanıyordu. 
Ve, za),f bir sesle konuşuyordu: 
. - Buba, bugün işler gene ke
sattı .• Ama, pazarda en çok ka
zanan ben<!im, buha .. 

- Yağ·murda, meret, dinmek 
bilmedi .... 

- Ali.ıh vere de ~ancllanma-

sam, buba..: bugiin öyle hir ıs-
landım ki!. .• 

-- Ru~>a· he? •. Tay nrt!{ıl ! tay? •• 
Yemini falan koyma~• unutmadı 
ruz ya!?._ 

- Anam çorba p!şirdi mi ki? 

- Buba, ne senin ne de ana
mın elini öpebildim ... lş, bayramı 
bilenı unutturuyor ... 

Atkılı ihtiyar .bunlann hiç bi· 
rini duymuyordu. 

Rüzgar, ötüyordu. Ve araba 
tekerlekleri durmadan gacırdı
yord u: 

Camiin önünde, yatsıdan çıkan 
döı·t ber,. kişi ihtiyarı haı-ekete 
getirdi: lşte kaç iamandır na
maz 'ıulmağa imkan bulamıyor· 
du. Ekmek kav'tnsından 1Jn<t va
kit kalmıyor •~ .. '·i' 

' ~ 2rıi5 
••Gece konu:;lı!,(lan 

:ı 
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Mektepleri Geziyoruz: _ .... ., 

Şişli Terakki Lisesinde Bir Saat 
E,. buyrun bakalım, sorguya mı çekeceksiniz 
Hademe: doğru gidiniz ve kapıdan çıkınız dedi, bahçeden geç• 

kendimi•zi sokakta bulduk ! tik, kapıdan çıktık 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Bay Mehmet Ali Kırca e · 
limizi sıkarken cevap verdi: 

- Ne yaparsınız, Jne!gu • 

liyet. 
Sonra dudaklarına iliştir -

diği sigarasını ateşiedikten 

sonra ilave etti: 

sin.de bir tahsil vermekle ik · 
tifa ebnit fakat ayni zaman • 
da 1919 da mübadele yolile 
buraya gelmiş olan müessis • 
leri~ birçoğu evvela lisan o -
kulu ismi albnda olarak Şişli 
Terakkiyi tesis etmişlerdir. 
O vakittenberi de bu nam al · 
tında ça.lışmakta bulunmu, -

- E, buyurun bakalım. t ur. 
&o•·guya mı <:ekeceksiniz, ne M kt b" l buld k" d" - ., e e ın stan a ı ı -
yapacaksınız. kt'. l!'•-1 · d b k ı· re or UK erın e sa ı po ıs 

_ Hademeleriniz bizi bir mektebi müdürü Zeki Derviş, 
· hayli sorguya çekti üstat. Mü- Şişli sıhhat yurdu müessisi 
saade edin de intikamını siz·· doktor Halil, mütekait Ke • 
den alalım. . mal, sabık darülfünün Garp 

Bay Mehmet Ali Kırea gü· edebiyatı müderrisi Yusuf 
· lerek anlatmaya başladı: Şerif bulunmuştur. (.Y.) Hala 

- Okul 1879 da Selanikte okul anasınıf! da dahil olmak 
kuruimustur. O vakit Galata· üzere tam teskilatlı bir lise· 

~ ~ 

saray hocaları tarafından dir. Tedrisat muhteliftir. Şu 
türkçe ve fransızca üzerine kadar var ki loz talebe der
tetirisatta bulunmuştur. Okul sanelerde yalnız bil' tarafta o
ıayesinde o zaman Selanikte tumıaktadırlar. Bahçeleri, te
balka mensup çocuklar daha neffüshaneleri, yemek ve ya -
iyi bir tahsil görmüş ·ve bil • tC!lkhaneleri tamam ile ayrıdır. 

Ya.zan : Nusret Safa Coşkun 

orta ve lisede kız ve erkek 93, l Kemal, Resan, Cemal, Bey • 
ilk kısnnda 36 tanedir. Uk kı- han, Ayıe, Gevher, Gönül bu 
srmda 16, orta ve lisede 38 işlerde çok tebarüz etmişler· 
muallim vardır. Her sınıfın dir. 
birer !Ubesi vardır. Ve ıube. Musiki öğretmeni Gemil, 
lerd~ talebe sayısı yirı;ni beşi temsiıi, öğretmeni Ramiz ida
geçmez. llk senelerde talebe- re etmektedir. 
nin dersi ha.zırlamak, vazife· Bay Mehmet Ali Kwca ile 
sini yapmak ve bu itiyatları konuştuktan sonra okulun 
kazanarak orta mektebe geç- genç direktör muavini bay 
mesi istihdaf edildiği için her Burhanettinle okulu gezdik. 
talebe üzerinde muaUimlerin Yatakhanelerden mutfağa ka· 
ayrı ayrı meşgul olmalarına dar okulun her tarafını do • 
imkan verebilmek maksadile laştıık. Hayret etmedim der • 
bu smıflarm sayısı, bu sayıda sem yalan söy.Jemiş olurum. 
bırakılmıştır. Her yerde insanı burasınm 

Öğı·etmenlerimizin çoğu bir ol-ul olduğundan şüphe et· 
Kabataş, Galatasaray, lstan - tirecek kıadar titiz bir temiz • 
bul erkek liseleri öğretmen - lik var. 
lerindendir. İçlerinde kültür Her yer hakkında ayrı ayrı 
direktörü Mehmet Emin, sa • malumat veren genç muayiiı 

brk orta tedrisat direktörü Fu· olan, biten İ!leri anlatmaktan 
at, sabık profesörlerden Ma - ziyade ben;m görüşüme hıra
lilc, Gazi enstitüsü ' riyaziye 'ayor, çünkü görülen eşya mu· 
öğretmenlerinden Sudi, Hak- avini~ izah~tından şüpbeıiz 
kı Süha gibi kıymetli şahıs - daha veciz .. 
lar da vardır. , İzci oymağını gezerken oy• 

" makbeyi Reşat faaliyetleri ·hassa çok iyi li~ öğrenmiş· Okul maarifin resmi müfre · 
)erdir. O zamandanberi oku - dat programını takip eder ve 
lun verdiği mezu~lar az za - resmi liselere muadelet imti- Sormak istediğimden bana 

ük k aka l b · d' L" . meydan bırakmadan bir ıil • 

hakkında izahat verdi ve bol 
bol seyahat yapmakta olduk· 
larmı, muntazam bir şekilde 
çalışbklarını söyledi. 

manda y se m m ara yazını aız ır. ısan tedrısa • •1 h 1. · 1 b"lh t• t b'lh eh . . ın e a mde cevap veren bay 
g~mış er ve ı assa ıcare tına ı assa emmıyet verı· Mehmet Ali Kırca a talebe 
aleminde parlak neticeler el . yoruz. 1Ik üçüncü sm·ıftan iti . teşekküllerini sord!m: 
de etmişlerdir. Mesela es.ki haren fransızca öğretilmekte, D ·- ı· d" _1 .... •• •• ı t eger ı ıre&~orun an a -
kuman danlard•3.n general Şük orta mektepten itibaren de bir tığına göre okulda temizlik 
rü Nailiı Mitat Şükrü, eski ikinc.i lisan okutulmaktadır. kütüphane, 

1
temsil, musiki: 

defterdar Şefik ve dalia bir Talebedeki kabiliyetin daha spor, 'içtimai yardnn, koope -
çok yu~taşlar bu mektepten mütefavit dereceler gmter • ratif kolları var. 
çıkmışlardır. Mektebin Se ·· mekte olduğwıu gözönüne a - Şiıli Terakki lisesi voley
lanikteki faaliyeti Balkan larak lisan tedrisatı smıf usu· bol müsıabakalarmda birinci -

h h
. k d d .. • ı·ı d -·ı kur ı·ı ı fiği kazanmııtrr. Mehmet Ali ar ıne a ar evam etınış, ı e egı usu ı e yapı - K kul ki fu . . · . . ırca o çocu arının t -

Ba}kan harbmde ve bılhassa . maktadır. Bu maksatla okul boİ oyı:ıanıa.ım doğru bulma-
Umumi harpte mübadele ve I yalnız on tane fransızıca, iki dığından okulda futbol oy • 
m uhaceret başlayınca orada - ingiliKe ve iki almanca öğ • namnasını yasak etmiştir. O· 
ki Terakki mektebi eski vazi- l"etmeni ku!Ianmaktadır. kulda gerek temsil gerekse 

t . · h f d · Ok l . musiki sahasında kabiliyetli ye mı mu a aza e e.:nemi; u umuzun ılk kıs.mm - ki n· .. .. 
1 d 

. 1 çocu ar var. ırektorun de -
ya ~ız ora a kalan Türk ço · da (260) orta ve lisede (254) diği gibi Orhan Zahir, Ala • 
cuklarma orta dc-J) derece • mevcut vardır. Leyli sayısı attin, Yavuz, Ragıp, Mehmet 

Talebe çay, peynir ve zey· 
tinden ibaret akşam kah;altr 
sun yemek için yemekhaneye 
girerken ben değerli muavin 
Burhanettinin elini sıkarak 
ayrıldım. Üç kapıda da daha 
hala bekliyen ha.demelere gö· 
zükmemek iç~ koşa koşa 

mektepten uzakla~. Çünkü 
ne olur ne olmaz. ister misi· 
siniz bir beni çıkarken sorgu• 
ya çeksinler?! 

Nusret Sa.fa Coşkun ı 

( •) On iki seneden beri de 
Bay Mehmet Ali Kırca bulun· 
maktadır. 
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Kamutay Bütçe Müzakeresine başladı 
(Baş taralı 1 inci sayı/ada) mekte kanunun derpİf ettiği mak-

Kitapçı Bay Hüsnü, 935 bütçe· sattan gayri makatlara ıarfedil -
sinin kıvanç verici bulunduğunu, mekte olduğunu anlatan bir mina 
fakat her yıl artan memur ma~!- yoktur. Bunlrm hepsi de birdir ve 
:arıhın nihayet 83 milyona ula!· lizrmdır. 
lığını, 9 milyon tahmin edilen k:ı· BiR KISIM BAKANLIKLAR MA 
ıanç vergisinin 4 milyonunun tah· AŞLARINDAKI FAZLALIK 
sil edilebildiğini, buna bir çarr Bir kısım Bakanlıklar ma~ıa -
bulmanın lazım geldiğini söyled;. tında toptan bir buçuk milyon li -
Hayvan vergisiyle öteki vergileı ra kadar bir fazlalık görülmekte 
den indirilmesini iatedi. Fazla ih eılduğunu ve bunun neden ileri gel· 
racata rağmen non çağlarda tic.ı : C:iği hakkında yine Hüsnü Kitap
rca .·,i durgunluğun sebeplerini ' çı arafından sorulmuı olan sua}F; 
sor:hı. kartılık olaak da Finans Bakam 

Bay Refik ince, kimseye ela~· kartdık olarak de Finans Br.kanı 
rnadan ulusal büyük i9ler batar· demittir ki: 
rnak p ensipindeki muvaff akiyetj "- Finena Bakanlığı kımnnda-
11 ··kr rl · h d k m• ki fark yeniteıkilit kanunundan 
.u ana ıza e ere memur .1 . 1 kted" V b f k 
atlarının devamlı arlıtlarmın mat· 1 erı geme ır. e u ar m 

f b.. · · ·· d 44 d"" ·· karıılıklarmı da bulduk ve bunu ra. utçesının yuz ~ unu geç· . . . w 

t..... • b d ... l d i mazbatada ııaret ettık. Dıger ha-
ıgını, unun ogru o ma ı ını . 
•· 1 d" Ba M h M"'f"t (D kanlıklardaki farka gelınce, her löy e ı, y az ar u ı e- . . .. · ı·) ·ı · i b ı d bakan kendi bütçesımn muzake · 
nız ı , vergı enn a ır u unma 1-
iını, yapılması lizmı uluaal itle· resinde bu ciheti izah eder: . . . 
· • d" ;ı:.: • ı Barem kanununun tadılı ıçm 

l'ın para ııte 115 .nı, memur l&J1 a- . 
rının çok olmadıfını, memur m&&f" yapılmıt olan temennıye kartı da 

1 • • k • • ·ım bu hUı:'usta hazırlıanan muaddel 
arının vergısız, eaımaız ven e- K .1 __ 1 _ •• 

· · ı·· ı b la d x.. ı t kanunun amutaya venUDCA uze-
ıının uzum u u n u .... nu an a • d ... b"Jd" . R f "k J 

· · fi re ol ug~u ı ınnıt ve e ı n-
tı. Tetk1k ıeyahatlen maara arc- f "'bad"l bo ı 

.. "lb · ce tara ın an mu ı no arı 
nm yük olduguna hı uıa •taret . • .1 • ürü]• •• • • 1 ··t 1 

ıçm ı erı s mut o an mu a ea -
etti. 

1 
. . 

ara cevap vermııtır. 
Ankara, 22 (A.A.) - Kamuta· Fuat Ağralı bu kartılığında mü-

Ynı bugün Abdülhalik Rendanm badil bonoları ile devlet kredisine 
bqb.nbimda yaptıjı toplantıda taalluk eden bonolar ara11ndaki 
1935 yılı müvazenei umumiye ka· 
nuınunun müzakeresi mü11ı&1ebeti • farka itaret etmit ve bono hamil-
le birçok aaylavlar aöz alarak ka· lerinin vaziyetleri sıkıntılı bulu· 

nuyoraa bunun doğrudan doğruya 
nunun heyeti omumiyesi üzerinde 

kendilerine bırakılmıı olan itleri 
bazı mütalealar yürütmiiflerdir. 

tu veya bu tesir a1tmda sürünce· 
Mütalealara cevap veren Finans mede bırakmıt olmalarından ileri 
Bakan.ı Fuat Aira)ı bütçe İıle milli 

ıeldiğini itaret ederek ve mali ka
rn ü daf aaya, baymcbrbk itlerine 

nunların ve verıilerin ıslahı yo· 
a.yrılmıt olan para niabetlerini bir 
cı.r., 4.Ja.. Juvdedeuılı hu nisbet • }unda çalıtmakta bulunduğunu 
lerin Halit Mentete tarafmdaıı iz - RJYlemtt ve Deıddi •yla•ı Mas

har Müfit Kanusunun "memurin 
har edilen arzuya cevap verdiğini 
söylendikten soma Afyon aaylavı 
1'ürkerin mütalealasma kartılık 
Vermiıtir. 

Finans Bakanı bu cevabında 
vergi kanundan yapılırken lizmı 

gelen tetkikatın önceden yapıl · 
ınakta olduğuna Afyon aaylavmm 
emniyet etmesini kaydederek hü
kumetin milli paranm kıymetini 
iıtinatgihını tayinde gayet hassas 
bulunduğunu ve milli parayı za -
illan, zaman tahavvül gösteren bir 
Paraya bağlayamıyacağını töyle · 
ınit ve demittir ki: 
"- Paranın istikrarı milli tasar

rufun büyük bir tetvikidir. Cu -
ınuriyet hükUmeti milli taaan-uf · 
la.rla ite baılayarak muvaffak ol -
lrıuftur. Ve bundan sarfınazar e -
demez.,, 

Finans Bakar.ı bundan sonra 
Muğla aaylavı Hfanü Kitapçının 
lca.zan;: vergisi tahsili.tında dütük 
liik olduğu hakkııtdaki sözlerine 
karıılık vererek bu verginin 11 ay
lık tahıilitmın 11.650.000 liraya 
"a.rdığını ve demldiii gibi aıaiı 
bir mikdarda kalmadığını, yine 
hayvan vergilerin.in bir \ıamında 
ela. ayni nokaanlığm görülmekte 
olduğunu töyleyen Hüsnü Kitapçı
nın ileri sürdüğü mütalealarm son 
!ayl'llı rakamlaTme dayanarak ye· 
rinde olmadığını söylemittir. 

Bufday koruma vergisinin ko· 
nulduğu maksattan gayri mak•t
~ara ıarfedilmek iıtenilditi hak · 

1nda mütaleaya kartılık olarak 
da Fuat Airalı müvazene kanunu
~- böyle bir madde konlDU!tuı-. 

rada bu verginin tarf mahalli 
;:ına esaaına uyan yerlere aarfet-

lli batlı olarak muhacir iskanı 
"&rdrr. Bu vergi gelirlerinin bi~· kıs 
lıınıııı zirai olan ve mv.ttahıili ko
rı.._ eıaına uyan yerlere aarfet · 

maaı1arı üzerindeki vergileri in· 
direrek asil m~at ne ise onu vere-
lim,, ıözüne cevap olarak: · 

"Biz bunun aksini dütünüyo· 
ruz. Çünkü bunların muvakkat ol
duğu hakkıdaki hükıne ıadık kal· 
maktayız.,, dem ittir. 

Finaa Bakanından sonra söz a
lan Hüsnü Kitapçı vergilerde dü
tüklük gördüğü hususundaki ıöz 
lerine esas tetkil eden cihetleri 
anlatmıt ve Finaı Bakanının har 
van vergileri etrafında verdiği i
zahatın tayanı memnuniyet oldu· 
ğunu söylemittir. 

Afyon saylavı Türker de sözle
rile gözettiği makaadm bütçe ye
kUnu ile tedavülde bulunan para
nm arasındaki farkı doldurmak 
için elinde bulunan altm stokunu 
kullanmayı ve bunun için Maliye 
Bakalığı ile devlet bankası vazi· 
feaini gören Merkez Bankasının 
vaziyeti tetki-k etmesini istihdaf 
eylediğini yoksa skambil kağıdı 
basar gibi banknot basmayı gözet
mediğini iıaret eylem ittir. 

Bütçe heyeti umumiyesi üzerin· 
de geçen bu müzakereler esnasın· 
da buğday koruma kanunu tatbi· 
kinden alınan neticelerle lstanbul
da yapılan suiistimal tahkikatı 
etrafında sorulan ıuallere kar§ı da 
Tarim Bakanı Muhlis Erkmen, Zi· 
raat Bankasırun timdiye kadnr 
300 milyon ton buğday aldığım bu 
nun 100 milyon tonunun harice 
gönderildiğini 100 milyon tonu
nun da stok olarak bulunduğu· 
nu buna bağlanmıı bulunan para
nın 6 - 7 milyon arasında olduğui 
nu lstanbul wiiıtimali tahkikatı 
"neticesinin Şurayi Devlete veril· 
leceğini bildinnittir. 

Bu izahattan sonra bütç .. heye!i 
umumiyesi üzerinde goruınıe;er 
ki fi görülerek fasıllara geçilmesi 

kabul edilmiş, Kamutay masraf sureti tevzi dahi açık olarak gös· 
bütçesi 2,895, 712 Riyaıeticümhur teriyor ki Cumuriyet hükumeti 
hütçesi 400.880, Divanı Muhaae· halktan topladığı paraları yine hal 
bat bütçeıi, Ba§vekalet bütçesi 1 km yüksek menfaat ve hizmetle · 
1,099,062 Şurayi Develt bütçesi rine tahıis ve ıarfetmektedir. 
2n,813, htati't;k Umum müdür- Masraf hususunda takip ettiği· 
lüğü bütçesi Sô3, 072, Diyanet ı,. miz programı ü~ kelime ile ifade 
leri bütçesi de 610,616 lira olarak edebilirim. Diyebilirim ki: Halkın 
kabul edilmittir. ihtiyaçlarına ve iktisadi hayatta it 

Kamutay yarın toplanacaktır. sahasına taalluk eden masrafları 

FINAS BAKANININ iZAHATI 

Ankara: 22, (A.A.) - Bugün 
Abdülhalik Rendamn başkanlığın 
da yapılan Kamutay toplantısın· 

da 1935 yılı muvazenei umumiye 
kar.ununun görütülmesine baıla
nılması üzerine, Finas Bakanı Fu
at Ağralı kanunun heyeti umumi
yesi üzerinde izahat vermittir. 

Sözlerine Kamutayın tetkik 
mevzuu teıkil etmekte olan 935 
bütçesinin cümhuriyetin 12 inci 
yılına ait hizmetleri ve bu hizmet 
lerin kar!ıhklarını ihtiva etmekte 
olduğunu söyliyerek ba§lıyan Fi· 
n!l' Bakanı mütevazin olarak tan
zim edilmit olan bütçenin 
, ( 195011050) liralık bir yekunu ih· 
tiva ettiğini itaret etmit ve demit
tir ki: 

"Bu ıuretle tetkil edilmit olma· 
sına göre 934 seneıine nazaran 
10,935,417 lira fazla bulunmakta· 
dır. Bu fazlanın üç milyon lirası 
bet senelik sanayi programının 
tatbiki için, yüksek heyetinizce ge 
çen sene Sumer Bankın sermayesi· 
ne ilavesini kabul etmit bulundu
ğunuz 42 milyon liraya mahsuben 
bu bankaya verilmesi, 700 bin 'li· 
rası da yine sanayimizin muhtaç 
olduğu merinos yününü ve pamuk 
ıslah ve inkişafı için sarf edilmek 
il•ere taallllk ettiji bütçelere, 
1,440,000 liraıı şimdiye kadar 
bütçe haricinde tedvir edilmekte 
olan mu~ riyetler arasında masraf 
suretiyle bütçeye konması maksa· 
diyle iktisat bütçesine, 1,100,000 
lirası dahilt ve harici borçlarımı
zın ı --k~iti senevileri olmak üzere 
Düy, .u Umumiye bütçesine, 
2, 700,000 lirası müdafaa •hizmet
lerine mütebaki iki milyon lira11 

çoğaltmak, gayri müsmir masraf • 
ları azaltmaktır. 

1935 senesinde idi membalar • 
dan 195 milyon lira toplayacağı • 
mızı tahmin ediyo;uz. Tahsi:atı · 
mızın timdiki seyir vaziyetine ta -
mamen mutabıktır. 11 aylık tahsi
latımızın yekunu 17~ buçuk mil · 
yon liradır. içinde bulunduğu -
muz senenin 12 inci ayında vuku
bulacak tahsil8.t geçen seneler 12 
inci ayında vukubulan tahsilat ve
saitlerine göre, bu mikdarı ilave 
edecek olursak bütçemizin mu · 
hammenatma nazaran 5 - 6 mil -
yon lira fazla ya baliğ olacağı gö
rülmektedir. Binaenaley bu son 
ayda alınmakta olan muhamme -
nata nazaran 5--6 milyon fo-zla
sına baliğ olacağını tahmin ettiği
miz miktara tabii olan tezayüt • 
leri, bütçeye irat ve masraf sureti
le vukuvulan ilaveleri ve bazı ver· 
gi kanunlarımızda yaptığımız ta • 
dili.tttan beklediğimiz farkları ek
liyecek olursak varidatımızın tah
min ettiğimiz mikdarı tamamiyle 
kartılıyacak rakamda olacağı ne· 
ticeıine varınz.,, 

V ASiT ALI VE V ASiT ASIZ 
VERGiLER 

Finans Bakanı tahsilatın var:
dat nevi itibariyle mukayesesi et
rafında da izahat vererek vasıta
sız vergilerin - buhran ve mu
vazene vergileri dahil olduğu ha~
de - 932 senesinde 11 aylık mik
tarının 51.902.000, 933 senesi 1 
aylık miktarının 52.934.000 lira 
ve 934 senesi 11 aylık miktarınm 
da 55.000. 799 lira olc!uğunu, 

Vasıtalı vergilerin - inhisar
lar. ve f evkalideler de dahil ol
duğu halde - bunların da 932 se

etnıit ve funlan söylemittir: 
Hariç pazarlarımızda klirinı 

karıılıklı menfaatlere dayanau 
mukavelelerin ihracat mallarım•· 

zın değer fiyatla satılmasında ·ve 
ihracat miktarının arttırılmasında 
mühim bir i.mil oldukları muhak
kaktır. Dahilde de ziraat ve hay. 
van mahsulitımızm fiyatları 934 
senesinde 933 senesine nazaran 
bir yükselme gösteri!mittir. Buğ

day fiyatının korunması hakkın · 
da alınan tedbirler, sanayi prog • 
ramımızın tatbikatı ve ihraç pa • 
zarlarının bulunJ11aS1 ve kıymet • 
lenmesi de birinci derecede naza• 
rı dikkati celbetmektedir. 

BANKALARIMIZ 

Huausi kredi vaziyeti yeni ban
kalarımızıı: vaziyeti. Bank-.Iarı 

mız 934 senesinde ne§Tettikleri 
bilançolara nazaran, bunlardan 
Ziraat Bankası hariç olmak i.ize · 
re, ıair bankalar Cun~uriyet Mer 

kez Bankası,, İt Bankası, Sümer 
Bank ve Emlak Bankası bilanço
larını kir la kapatmıılardır. 

Ziraat Bankuı yalnız terakki 
gösterememiftir. Adapazarı Türk 
Ticaret Bankasının bir milyon 200 

bin liradan ibaret olan ıermayeıi 

geçen tetrinievvel 1934 de vuku • 
bulan f evkalide bir içtimada ye • 

ı.i bi11edarları olan hazine, Sü • 
ıner Bank, Ziraat Bankası, 19 Ban
kası, Emlik ve Evtt'-n Bankaunm 
İftirakile 2.200.000 liraya iblağ e· 
dilmiıtir. Hazinenin ve milli nan• 
kaların yardımlarile bu bank• düt
ınüt olduğu 11kıntıdan kurtarıl -
mııtır. 

Milli bankalarm, zirai, ımai, 
tica!!, sahalarda ve imar huıu • 
sunda vukubulaL · müracaatlara 
bünyelerin müsait olduğu merte • 

bede kredi bulmak ve mü§terilere 
lazım gelen kolaylıkları gö~"ter · 
mekte mu·:aff akıyetle çalıttıkla • 
rını yükse:. huzurunuzda 9ükran • 
la arzederim. 

Finan• Bakanının izahatının 
' da devletin diğer hizmetlerine tah nesinde 11 aylık miktarının 98 ıonunu yarın uerecefiz. 

sis edilmittir. 

Şunu da ilaveten arzetmek iste 
rim ki cü.mhuriyetin büyük eseri 
olan demiryollarının intaaı ıçın· 
yüksek meclisin kabul ettiği muh· 
telif kanunlarla çizdiği progra
mın aynen tatbikini temin makaa· 
diyle, bütçenin içindeki rakam
lar haricinde olmak üzere f evkali 
de membalardan tedarik olunacak 
varidattan verilmek üzere 8,5 mil· 
yon lira Nafiaya, kezalik memle
ketin yüksek müdafaa ihtiyacının 
istilzam ettiği fevkalade masraf· 
tar icin de yine ayni f evkalidr 
membalardan tedarik olunacak 
miktardan verilmek üzere 
6,200,000 lirası da müdafaaya, 
nazım hesaplardan temin olunan 
3,5 milyon lira da itkin, Maarif, 
iktisat, izraat hizmetlerine tahsis 
olunmuttur. 

Binaenaleyh hu pnraların da 
esa:J yekuna ilive::i halinde 1935 
senesi bütçesi 214 milyon liraya 
baliğ olmal..-tadır. Bu 214 milyon 
lirayı hizmetlere tevziini yapacak 
olursak föyledir: 

Yüzde 28,4 Nafia, Maarif, lk
tuat, Sıhhat, ve Ziraat itlerine, 

Yüzde 17,1 düyunu umumiyeye, 
Yüzde 30,5 müdafaaya, 
Yüzde 4,7 jandarmaya, 19.3 de 

Büyük Millet Meclisi dahil clchığu 
halde devletin diğer hidematına 
tahsis edilmiı bulunmaktadır. Şu 

milyon 483.000, 933 senesinde 1 1 
aylık miktarının 98.339.000, 931 ·----•111

•
111••w_.., __ ,_ 

senesinde i•e ıı aylık miktarının Güzellik kraliçesi-
11.11s.ooo liradan ibaret bulun· 
duğunu söylem it ve dem it tir ki: 

"Varidat hususundaki progra· 
mımızı da iki üç kelime ile arzede
yim, iıtihsalitı tazyik etmemek, 
istihlikatı azaltacak mertebeye 
,·armamak ve vergileri iktisadi 
hayatın zaruri bir uzvu halinde te· 
likki ederek bunların f ev kindi! 
bir nisbet tahmil etmemeyi hedef 
ittihaz etmekteyiz. Bu maksatla 
çimento vergisini kaldırmayı tek
lif ettiğimiz gibi havaici zaruriye· 
den gördüğümüz ba7ı mevaddm 
vergilerini azaltarak fiyatlarını u
cuzlatmak imkanını arattınnakta
yız. ihtiyaç nisbetinde de bazı 
mevzular üzerinde de tenzilat YA· 
pılması mukarrer bulunmaktadır. 

Bütçe ve hazine muamelatın• 
dair muntazaman yapılan netri . 
yatımız, mütevazin olarak tas 
dik edilip verilen bütçelerimizin, 
tatbikat neticesinde dahi ayni t~· 

vazünü muhafaza Ptmekte ve he
saba tın normal ve tabii memba
iardan tedarik edilen vergilerle 
kapatılmata olduğunu sarih ola
rak ıöstennektedir. - Bravo se"
leri -

Fuat Ağralı bu hususta uzun 
mukayeseler yapmayacağını ita · 
ret ederek iktisadi vaziyete teme.s 

nin başından 
geçenler 
~ (B<UJtarafı Birincide) 

kemeye sunarak 20.000 lnailiz li .. 
rası tazminat istedi. 

Lordun mektupları mehkeme • 
de okunduktan sonra onun bu 
mektuplarda evlenme için söz ver
diğini ıösterir bir ıey bulunmad1-
ğına kani olmuı ve eski güzellik 
kraliçesi böylece davasını kaybet· 
mittir. 

Londra ıazetelerinin e.nlabf ı • 
na göre eski güzellik kraliçeai da
vasının görüldüjü sırada 1 O.()()fJ 
den fazla mektup almıt ve bütün 
mektup sahipleri onunla evlenmek 
istediklerini söylemi9lerdir. Mek· 
tupları yazanlar arasında ıubay. 
lar( zabitler) askerler, itçiler, me
murlar vesaire bulunuyor. 

Bir ıutay, küçük bir yatla se
yahate çıkacağını ve onu da ıez
dirmekten hotlanacağını yazmıf, 
eski güzellik kraliçesi §U cevabı 
vermiıtir: 

- "T eklilinizi kabul etlemi7e
ceğim. Çünkü mhk gözüm açıldı 
ue bu J~uetlertle neler giz!entliii 
ni biryk~ yıl önce öfrenJim.,, ..J 
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Bitler müstemleke istiyor ! 
_.. (Baştarafı Birincide) 

B. Hitlerin söylevini ince"ıeyeu 
Fransız gazeteleri, bu iöylevin ko
münizme kartı tiddetli ve siyasal 
düzen için tatıdığı tekliflerin de
ğersiz olduğunu yazmaktadırlar 

Petit Parisien, diyor ki: 
"Bu söylev, ustalıklı, dolgun ve 

biribirine zıd sözlerle doludur. 
Bant isteklerini söylerken B. Hit
ler, bantı kolaylaıtıracak olan 
mmtakavi anlaımal:ırı tenkit et. 
mekte ve genel emniyet ve han5 
için yapılan çalıımaları reddeyle
mektdir..,, 

Echo de Paris, şunları yazıyo~ : 
"Söy1vin ruhu, !U prensipe da . 

yanmaktadır: Avrupada iki taraf. 
lı yardım andlaımaları olmamalı 
aır. Çünkü hunlar, iyi tatbik edi 
lirse, saldıran, onun ilerleyitini 
duduracak bir devlet kütlesi kar 
tısında kalacaktır.11 

Figaro, diyor ki: 
"Söylevin son 15 dakikasında, 

parlak sözler dizen söylevci, bü
kUmet adamının 5nünde silinmi~. 
Hider. dq itleri t..ka.ııtnaın J>O· 
litikacı zihniyeti ıinünde keneli 
tafyiyetini bıraknnfbr. Bu bi.
lrmdan IÖyleY, iyi b.r11lanacak 
br.,, 

Popüler pzeteai de ıu fikirde 
liulunu7or: 

''Almanya, Rusyanın F ranaa ve 
lnailtere durumunun emniyet an . 
.auta oldufi'unu kabul etıaedik&e, 
Avrupa durumunun istikrarı, naÜl\1 

kün olamıyacaktır.,, 
Hümanite ıazeteai: 
"B. Hitlerin söylevinin, Sovyet 

Rusyaya ve komünizme kartı ha
™ ~iivaı il.anı olduğunu yam
mal<tadır.,, 

Amerikalılar Naıl KarırlaJtl.r? 
B. Hitlerin söylevinin, Alma1"'.· 

yuıın durumunu iyice tespit etme
mesi ,.e Avrupaoın siyasal yapııı 
için hiçbir program teklifinde bu
lumnaması Amerikada teeaaüfte 
kar§ılanmaktadır. 

Memel sorumu Avrupa .clurumu
nu karı,tıracak mahiyette olduğıt 
için, Almanyanın Litvanyaya ka"r· 
tı takıDCbjı dlU'WD .da doiru bu
lunmamaktadır. Kin:ıyevi savatın 
katcJmlma1ma dair elan lıelif, :a1-
lihsızlanma konf eranıında konu 

· f'liacak oluna, dikkati .çekebi 
lir. Fakat B. Hitler, bu teklifi 
konf eranıa ~eı ilme.ti hakkınd• 

1 

lla hiçbir IÖZ aöylememittir. 

Bcrlüı Gızeteleri Neler Y 41Zl,14r' 

Berlindeki bütün 'l•zetelerde. 
.U!J_.....!_ D • b_.._ '..Ll..! .. } • 6 
ınKHll".&n ~--1ama8CJ1f evı ~-.· 

rafmcla ..m. •übleaiar ,wiil
melctellirier. 

Alfred R.ee111ters, Volkiacher 
Beobacltter' de fall'lan ,....akta . 
ıdtr: 

"Bu tarihsel dakika!ara phit 

olanların hepıi.ııin, befka parti 
den de olsalar, eöylenmı hakilca' 
ler karfıNDCla d~ler.inden gr; 

ri clönmiif olduklarına inanıyoruz 
Bu demir gibi kuYvetlj manıtı1< 

karııs11ula, >Jmanyanm :fıalcik" 
Wr Dal'lf korumak uğnnıda it bit· 
lifi ~pmak için olan çahtmasır.· 
hiçbir devlet inkir .edemez. A! 
.m&Dy,anın kurucu l!r proıramı o1-
cbajunu )'e barıt jhtimalleri hak
kmda açık bir .göriifü huluaduiu 
.mı hiç kimse inkir ıedemez. 

Dün Almanya, bütün dünya 
devlet adamlarına zamanımızın 
en önemli sorusunu ıordu. Bun~ 

kaqıbk verecek olan adamlar, 
gerek buıünkü ıerekae yanıiki ne· 

sillere kartı Üzerlerine kartılığm 
ıoravmı alacaklardır. 

Hitlerin söylemit olduğu gi. 
bi batka türlü har9ket etmeğe in~· 
kin olmadığına inanan Alman u· 
lusu, karşılığı rahat bir vicdanla 
beklemektedir. 

Berliner Roıen Zaitung gaze· 
teai batlıca ıunları yazmaktadır : 
Şimdi bütün dünyanın devlet ll· 

damlariyle bütün •Jlualar, Alman. 
yanın ne istediğini biliyorlar. Hit· 
lerin söylemit olduğu dütünce· 
lere batlı o1arak tutmuı olduğu 
yoldan as!a dönmiy~cefine kana'!'t 
getirmi,lerdir. "Bıırıf, AlmanYR 
politikası için bir özek olmuttur . 
Veraay anlaşması ile en derin le 
meUerine kadar ıaraılmıı olan 
dünyayı tekrar kurmak için Hit · 
ter ileri sürdüiü kurucu istekleri 
le en büyük ve en müsbet yardı 
mı yapmıft11'. 

lnailiz BalıanlG1' Kurulu Da 
Di,evi ltonu.1uYor 

Londra, 22 (A.A.) - Dün ak 
tam, bakanlar !kurulu toplanmıt, 
Hitlerin söylevi etrafında ıörüt· 
meler yapdm'!tH". Bu tiJie., çar· 
tamba günkü toplantıda da ko 
nutulacaktrr. 

Bu vesileyle kabine, B. Batd . 
vinin Avam 1Camarasmda yapa -
cağı, diyevin metnini tespit ede . 
cektlr. 

B. Hitlerin söylevi bakkınc!v 
yazı yazan Deyli Herald gazetesi 
diyor ki: 

"B. Hitlerin söylevi derin b\r 
tetkike değ~ .. Manası ve eıas j. 

deleri oldukça açıktır. Hiç kir 
se ~ i~er biT konupna teme~· 
olarak almamaz ve baatar üzeriu
de hiçbir uzlqma jhtima1i yok 
tur,, diyemez. Fiilwft9İn barııa 
yardımı çok ünemlidir. 'Konut . 
mıalarm yeniden ~laman içftı i . 
yi bir temel te§lm etti~ mabak · 
ka1ttır. Yalnız B. 1-ltder, So.yet 
Rmyaya elim mlma71 ihmal et 
mifl'ir. S., liliieaıdanma mesele
eittde bir Zayıftır. Hetler, iaer Ü· 

mHli ~tir. O,te bir ~ililıaı~· 
1anma mu'kavete.i u.lap çimıi~· 
!.ir ki, • tınikaıreieaia imwı ai· 
la1Mıdanma kooferMIU İİçill mi.1 
hen bir muıvaf.kiyet >tefkit eier.Ar 

Liben.! partinin gazetelerin 
.&en Nev--,. Clu-oaide iae fiyle di • ,. ... : 

"'8. Hiderin ahaüar cemi1eti t~ 
rafından ifade eclilea taltbihi red
detleceii be:Weniym.da. Halbuki 
ba, a.ziyeti ne iJilettirir, ne d~ 
izlü noktalanm tffm-1iz eltinnelL · 
te •e .UW.r:m tahdidi Jıalckında· 
:ki izabetm :IÇlidıima ip.ret etti~ 
tell aanra ?AZWDI fiyle bitirmek· 
:teclir: 

'"Sovyet Jteayaya karp .alınan 
1'unun ıi1M 1-zı menfi teferrüata 
1'&fmen, b. ıtektif1er genel olarak 
3nemi 1n1'lr .eluaa"!Dıyacak mah:. 
yetletlir. Hiç-khMe iakAr edemn 
:Jci eğer yann 1N ıeklifleria 1atl:: 
kiae amvaffu d1111Una dünya. 
bugünkünden i>üalıütün hntka bi~ 
danım göaten!Cektir.. r eklifler 
ıaamimidir. 

ıB. ffitleııin uluslar cemiy.etini i, 
ltirliliae yarar m""•••eleri N'a· 
a11adaa laarice ÇJlrarmadıimı ka) · 
4ebnek tkaaclır. 

Bizim fikrimizce, en iyi hare· 
ket tarzı, yeni 'bir 'barq konf eran· 
sı toplamak ve bu konferansa yeni 
Avnıpa barııınm ~aprlmuı itini 
vermek olacBtır. 

Bitlerin Diyevi 
Nasıl bitiyor? 

Alman 8tl§btıkancnın,Jiyeuini11 
bfll} tartillarını Jün'ltti .aycnuzcl a 
vermqtilı. Geri kalan parça.m 
da bugün /toyayoruz:. 

B. Hitler söylevine 1u nretf e 
devam etmi~ir: 

"Ademi müdahale ,paktlarmın 
akli bizim nazarımızda sınırsız te · 
abhütleri ihtiva eden kartılddı yaz 
dım paktlarının akti gibi imkan . 
ırzdır. Çünkü her ıeyclen evvel 
ademi müdahaleyi açık bir ıure1· 
te tarif etmek gerektir. 

Almanya, Avuıturyanın iç i§le· 
rine karı§mak ve yahut bu menı· 
leketi ilhak etmek gibi bir niyet 
beslemediği gibi böyle bir arzur..ı 
da yoktur. Bununta beraber, Al· 
man ulus ve hükümeti ortak bir U· 

lusal menıeden mülhem olan tesa
nüt hissiyatına dayanarak kend" 
mukadderatlarını kendileri belir.!· 
mek hakkının yalnız diler uluıb •. 
ra değil, Alman ulusuna ve o mU· 
liyete mensup olanlara verilmesi
ni ister. 

Almanya ile yüzde heaabiyl~ 

çokluğunu Atmanlar t•ı et . 
mekte balunan lwiçrıe ar.umda 
böyle güclüklet- me\lalt .aeğilsc 

bunan ıebebini, ltıriçreain erkin · 
lifinin "9.kiki eltnuıncla ve hi!( 
kimseni11 lniçre hükinletinm Is· 
viçre ulaıanan hakitd aziim"" irA· 
delini temsil etmekte -oW.paa i
tiraza ceaaTet ~emeaia'9 an.· 
mak gerektir. 

Alman hüktmeti, Aw.twrya 
ite olan gergialik dotayfti,le mli· 
teeasir ve müteeuiftir. ~ ltu 
gerginlik, 9iz1m ltalya,le elaa iyi 
münasebetlerimizi t.oanuttur 
Ha1buki ltaiya ile hiçbir menfaat 
yüzünden reka'betimiz yolmtr.,, 

Hitleria 1.J Maddesi 

B. Hitler, bundaa •onra atai•· 
.daki ~ramı izah eılmit tir: 

ı - Almu biMımeti, ulıul ,.ı 

kwu-.ı buey.inin 17 Mart t.rih
ıli kararını .kabul etmez. V ec-n1 
u4'•tr1ı1ıa bir taraftı ol&rb 
bozan Almanya .d•ll.tür. Keyfi 
.olarak kabul ettirilmiı bu andlat· 
ma hükümleri dijer devletler tG· 

rafından bozulmu§tur. Çünkü he 
devletler, silalılarını bırakması 
için Almanyaya zprla kabul etti 
l'iluıiı olaD maci.de hükümler~.e 
uypn elarak silahlarını bıraknar.· 
ia veyA .azaltnaağa yanatmauııt · 
lardır. Uluılar k·,rumunun b._ 
kararı ile Alınanya hakkmda ye 
Diden f arklıl muamele yapılm~ 
.iatenilmeai, Almany.anın uluıler 
Jwrwawaa ıinnit bulunan büW.1 
ululara ayni haklar verilmedikçe 
.bu ık.uruma clöume1ine en,,ıel olMJ 
bir amildir. 

Buııdan .dolay1 Alman hiikWM· 
.ti, ıali.p JJl•slarla .mailfu> ulu.· 
lar aruıada iark göz.den V .erle\)' 
andlaımuı ile bütiin üyelerto 
ayni surette muamele ıörmeıi Yr 
ayni haklara s&hip olması lazım 

ıelen uluslar kurumunun biribJ .. 
rinden ayırt edilmesi li.~ım oleh·· 
ğu miilaleuınCladı!. 

Bu qitlik arauı1usal bütün itle
re ve mülkiyet hak farına pmil ol· 
mak ıerektir. 

2 - Alman hükllmeti, diğttr 

dev1etlerin silah1ar1nı bırakma:C 

teahhüdatım yerine setirmemif 
olduldannı görerek Alma1t uhuw 
ohaldmtaa 1-dde.n aııN :farklı bir 
muamele yapilmaar.ı natık ol-uı. 

Ye halen bir le.rafit ~ andıa.m:ı· 

lara aykm balunan maddeler ab· 
kamını Eeshetmiftir. 

Bununla beraltt?r Alman hük\,. 
meti, bütün bu tedbirlerie lllÜ"!· 

banran yukarda 9Öylediiim VI'! 

Alman ulusu 1çin •eı-ekmanm ve
~rek maddi noktai nazardan far
klı muamele yapı1ma•ını '11atık o· 
lan maddefere hanetmiJ .olduğu. 
nu resmt ve aleni '1uret~ eö1'emit 
-tir. 

Bizzat Alman ıdtmı anzit'e ti· 
it ahkim da dahi! ofduiu "aite u· 
luıtarın ortak 'hayatına taa'IKfk.J 
olan hükümlerin hiçbir de.iet ta· 
rafından ibir tarafh olarak feıhe· 
dilemiye~ejine kanim. Alman· 
ya, bu hususta tamamiyle riaye't 

edecek ye Almanya zaman ıeçtik· 
çe yeniden gözden geçiri1me9ine 
zaruret 'hurt o!muı otan bu "6 
küm1erfo yeni battan '1ncelemne · 
sine ancak muafihane \Jir antq . 
_,_11 yo1uyla teve11\a edecelmr. 

3 - Almanya, icraırnı gayri 
kabil zannettiği 'bir andlatma~;.,. 
~mzeı.unı koymıyac·ıktır. Bunun
la beraber ôzıür olarak bW ek 
miJ olduiu bütün andtaıma'lar th 
'kimına riayl!t edecektir. Hatti 
bu an dl atmalar, tim diki 'hükam~· 
lin iktidar mnkiine trehneHnden 
ene, akteaifnri! oha l>tte, .\hnarı 
lıükGmeti, lokarnct paktma ft8z~.· 
1arını koymuı chn *-ier ~ler 
'bu pakt abklmma 'riayete -\"e b" 
Alıki.mın icabatrm tatbib \ema ~ 

yül ettikçe bu pakt a'1kiımna 

.mutlak surette riayet edecek ve 
bu pal<t ile giriflllt! olCluiu wtiin 
tealilıütleri yerine ıetire::lektir. 

Alman 1ıük6meti asker&tdt>ıı 

tecrit .mı~~ m~ a\1 

ahki.nıa riayeti hUkuku tiükünk~.· 
11iye sahip l>lr devlet için Avrup'l· 
mn barıtuıa yardım sahasında sou 
derecede ağır Dır yük o1duğu mü
taleuındadır. 

B\lnunla 'berabu A1man hükiı
met.i, Alman unırla.rım.n ötetanı· 
fındaki süel kuvv~tleri • mütenu
diyen takviy.e ediluıe.aini bu tema 
yülleri tamamlıyan 'bir 'hareket ı'1 
Lanık telikki eılemez. 

AIU:Up.o Borwının 

&.r.wunınr isin 
4 - Alman .hüktıneü, her ZiA 

aaa 4.v.ıupa .barJllJWl vikayesi i
çin müıterek lııiı' ~l~a birlijiı 1s
iftiı'ake ~ .buluwnuJtw.. Maa 
-.dilı, ...at -v:e clJiım evrim kıı 
_.w, •ndi•ıınalarJn yeAide:a 
.. ilHlan ıe:çirilmeıai auretiyl.c ria · 
yet -oluamu.aaın ı.ar.uri olduiu k~· 
aaatiadıed.i.r. 

4bnuı laüıkimeli. .u>ell•ı•ala 
rm •tfet Miı'4leincle 1lejjft.i.rilm• 
ıainin barq ~ ıbİr' ~llUD .wıaun: 
olduğlll)a. ~ 7Aıl"Jll'l o1NI her lürl» 
.ki~ _...ı obDıuwı .iatik .. 
halde briQok infJ.lildeı- Yalkuuııı.
huırlaımak 4eaek alacajana ka
mtlir • 

i - AllDMl hükSimeü, A~ 
denetlari ........ ııetrıiki .-e'6\ 
nia :aorla :ı.a.d ~\t~ ola·~ 
ıimdiki ~ ~ iç.iode ~ 
f.-ı •iinıkün oidqp !lllii&alC!lllslD 
dadır .. 

A"dDDD iaikm.tiı uklllara.Ta 
•mdaki ı.. .. nı...amo 1iirük b'' 
mabadı isbil:Mlaf negejg Nf! 

bu &Diatmamn achm adım tııhaJ 
kule edeeejiae bU iıalınımaht11r ..... 

6 - Almaa :hüldmıeti, pııenai9 
itibari,cle, Jea.pMrı ile iki tara.f
lı ademi ~ ~tlan .aktet-. 
meje 'le :bu pakdan .wıhariple!'i 
tecride ve harp -euklarmı mahırl-

lilettirmeğe hizmet edecek 
.üm ile tamamlama.ia Jaazırd 
Alman hükUmeti, bilhassa 
paktta.o dojacak bütün tea~hüt 
ı-i yeriııe ptirıneğe ve -ıerek b 
,rıf Ne aer.ek:aav.aı zamanında eı 

ba v.e miihimmatm teslimine D'l 

ıea.lli.k l>ıth&aan bütün maddel 
•Lkimma riayet eylemeğe -
ahkiıaa pakta dahil bütün dev 
Leriıı .riayet eylemeleri ıartiyJe 
imided.ir. 

7 - Alman hükumeti, Lokarn 
:am·~;:maöinm mütenınriwi olac 
bic hava ı}aktımn aktedilmesin 
ve llu hususta müzakerata girişi 
nıeaine hazırdır. 
AU..-,a, Silôhlar.uu .az.al.tınağ 

H4UU'ıdır-. Ancalı .-

.8-Almaa1ıiikiimıeti yeni ~I 
aa.n .duam.a miktarını ltiı.ii -.-4 Hiç hir ndaiıle eu 9tll11ı&a1 
*'••ıiia e&ııaitıecelmr. AlmuıY 
...difiuia ıkw., MoiE Pıe ba• 
llltOl*'lllBlaıa tatb ., •e icırasıeı 

her.haagi ıbir ııh• aleyıhMıe mit 
..cm.-.. ._...._ ıolmaıb 

---.sın.sı. .. .Bsm..ma be 
....... Jetleııia >tle lle•ei silabl• 
rı için kabul etmeleri tartiyle...U .. 
ılac.ıaı azaUmaja amadedir .. 

Adman •ükAmeti, ıtuaY'Vur .e 

atıllle•ldı.iu Jtazı eeliha tahtlid• 
tmı ••elce lt.ticüımittir .. AJnıaO 
+i'ô-eti. bu ..-.etle ılıudulMaz ,bit 

:aa&ida•ilalt.U.1111ıD =;;- -~· 
mek ........ ki !:1.i ~etini ıö•• ......... 

A1-A1-Mva k:unetleriniO 
4ljer dtıiiyük \Ddı ile:rletleri iıa 911 

tkM-wetleriaia deııece.ade huluır 
.clunıln Mı, ,.üzde beeah~ .aza• 

:trirm~ : c daima~· 

ıriflNlir. \le Alman,a bu lliahet• 
..._ zamaa ıU.,.c ..ıec8ktir. 

AJ.au clo..-uı, lngiliz dO" 
ıa..aıaıaın ?ii•Be .J5 i •luak ter 
pit edi!rnittir ve Frauız ıdonall" 

ır:a:ı hacim jtiltan,k :.Alman dO" 
ınanmunıtı. yümle .ıs fazladır· 

~ok saeteleria ,ulıklal'J ıibİ 
~anuıAtu ietemmin bir bat" 
langıçta.n ıba,ka bir ,ey •lmac.lıjl 
'1le 1unun atSatınd~11 cliier ir 
Uıneleriıı ıeleceii~ Aean1.anııs 
yaidea müftelftle1'elere ahitt ol· 
.U.Dtiye.:eii töylenmektedir. JJ 
ınan hiildimeti bu Mtemin AlınaJI" 
ya için kat'i •e aaiml oldutuııd 
::rmme.n be,....a ve ilin eder . 

A1r.nanyarun yeniden bir denil 
muharebeeiae giritmeğe ne nired 
vardır, ne iht:iy~ı v~ ne ele kuv•e' 
ti .. Alman hüldimeti, nasıl .ki 'bet' 
ri Avrupada varlık ve ÖEgentiiİ' 
misi müdafaa -etmek için -eliıııi1' 
-den relen 4.er feyi yapmaia nıe'· 
bUT t8e1< 1agi1terenin de Britao11 

İmpMator111iunu konımak ;çin de"' 
n1zlerde egemen bir duruma •bil' 
olmanın lıayaM bir mesele ve bİ' 
.naenaleyh meıru bw :hak .olaui1f 
nu 1c~nai 'i1tt:iyariyle kal>WI ve tef' 

limder. 
9 - Alman 'hükiimeti, eili.lılar' 

tahc}i! için yapılacak gayretlere it• 
tira'k etmiye nazırdır. Bu netice1' 
varmak için, bazı n~vi ıilihları fi 
bazı bnrp uıUllerini yaıak edetl 
Cenewe "Kudbaç,, amlla9ııı•" 
ttiimunei11tu1mak icap eder. 

ıo - Alman hüxümeti, bstl' 
-mıntakaları dqmtla hava~ 
drmaniannın yasak edilmesi t 
lif eder. Aitr fıücum Jilihları01" 
ve bu arada atv 1opların ortada.'; 
kalarnlmaıma dair yapılacak b• 
uzla9mıya imza k::>yı:naya hazırdd'• 

.... (Devamı 18. cü sayfada) 
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HifiAYE 
Maq/.Up Fakat Galip 

Yazan: Mes't1dei Ziyıı. Denizeri 
Ent, 'ÜÇ aene !lotti· tB. iiç ıe · bir peri diyarı kadar sakin ve a · 

aıeki C'.ııiinerde ne lli1itk ve •öze ıude. 
ÇIUıpar :izler naktı. Etikitiıen mah· - Artık kalkalım Orhan. 

1 TAKViM 

~ 
1 crşcnfbe 
~ l\ Marıs 

20 SE~l:R 

Cuma 
94 l\layıs 

:i l SEFER 

rn -1HJRCN 

Bitler müstemle· 
ke istiyor! 

~(12. ci sayfadan devam) ı 
Bu suretle çok kuvvetli istüikimla 
r,ı olan ff'8ılll•.Ya .tam bir güv.enlik 
Nerilm.i, olacaktır. 

11,, - Almanya hükumeti zırh· 
lılarıo, kruvazörlerin ve torpito· 

cesurane bir ifade iJe 
muYaffak olaunlar.,, 

•ermeye 

B. Hitlerin birçok kere alkıtlar• 
la kesilmıJ o1an söylevi iki saat l{a .. 
dar sürmüştür. 

Söy1ev.den -eenra Reiduta:g .hc:-

r.aımiyet ıre teYeldiiı ile u~ Güner batı önde biraz evvel ve 
.cı.Pz ırenci 1Bözlerrti-M-ltia -ve in- emenerle geçtiji bu _yoldan §İmdi J-...:.-----8-u_g_D_n ___ _;:..-

ların tonilatolarını ve kullanacak· 
ları top 1calibre1erini ta'hdit ede
cek \;ir andlatma imzasına '.hazır· 

'anı B. Goerisıg,, .Reidına.c tl-arn· 
lfından ittifak we .kabw edilin.i5 o
Jan aşağıdaki karar •ur.etini ~ku
tnuştıır.: tikam mıadar.1 iç.İlı~ı~r • .Or- yüzüne hakaretle paçavra gibi a • JST.ANBUL: 

Almanca aers, 18,'30: Muntelif pUk· dır. Bundan bqka., harp genıileri
lar. 19,30: 1Haberl~r. H,40: Se1füJinri ınin tonilatoları hakk1Dda ~a.p1la· 
Senfoni - '.Bethof-en plak. .20 ll'arih~.i· .cak bütün .auıu\usal tahditleri 
.lik ve tarih, Türk l\YcUDI (Ma~har §e\'· kabul etmiy.e ve denizaltı gemile
thet,) ıo,ao: ·~ tango orkestrasl, 21,15 rini azaltacaK: veya bütün bütün 
Son .haberler, -bor&alar, 21,30: Rayo ortadan ka1dıracak anlaşmalara 
caz, tango orkestraı-ı. 

hanın ltir giil.ütii birıte1aeteümü ıtle tılmıJ olaa (katibelik) ismini dü • 
bayat ıbulaıı o kalp" 4im4i 'lDUİ • .fÜne dü.tüne _y.ürüyordu. Sar.aran 
~~ ıgii.mWen ~I hatıraJa.nn tn • rüzünü Orhana göstermemek için 
ti kamı ôçiıı :&lıy.er. ıBu ijç eene iki büyük bir inatla batını yukarı "ka1· 
ııra inciye benziyen, dinlerini ör· dırmıyor, ıorulan ıualJere yalna 
ten kw.m..ozı ducla'klm:ı iitliindr de "evet,, veya "hayır,, ile ceva.p ve· 
iizin'i geaairdi. OıılaT '!imai Dam . riyordu. 
~ 4Lr&lemıyorlu. Gülmek · 9in O ak§am Gi.i.ner yemekten son· 

·• H «C-· • ' .ı · b' b b h d mı. ayır... ~• .ev1~ 6,, .uı· ra U' at .ağr!sı a ane e er.ek o· 
')'enleııe: ""Hayatta R ker.e ıkmı • duılla çekilai. lıted~ği .§ey y&l • 
dm1,, elemek «için. Ewt ha riiıç .ene mzlıktı. Ev.et, ıeuizlik, karanlık 
eneldi: bu akpm onun arkada,ııyclı. Geç 

'Geniı, ilc:i tarafı afaçlarla göl- vakte kadar balkonda zihninaen 
aelenmit bır koldan yan yana yü- hayallerle ıüılü rüyaları söküp at· 
rüyorlardı. Uzakta sahil gurVbu ...,. ~. ~ .e.IM.: 
kızıl renkleri icinde uyuyor; 'kum- .,Katibeıiyle .ırf p.iMliği iç.m lf!V· 

salı öpen dalg;ların ıeıi c:amlarıa !enen w -edem ~ 'R'l!Mln her 
hrım11ına 'karıtJyordu. "'Gi~er dar., yer<le ilu zifı yüzüntien gülünç 
beyaz eleji, ııvalr kotlu, açık yl!Jıl" mev'lc:ie düter,,, cümlesi uğuldu • 
kalı, spor 'Lülüzü -içiıKle, yaımaaiı yor, göğsü iki tat araıına sıkıttr • 
pek ~ük gözüküyordu. Parlak rılmıt gibi nefes aldikça ağrıyor, 
san saçları yaz rüzprrmn ncak ~ 'bqı ilinüyordu. ... (j) mgz= ıılle· 
nef esile arkaırnda dalp1anı/oı, ıniz ı:rensi tözlenni uyk• aktama • 
boynwıu örten kızıl e§&TJ> yanak· .Uı. EM, ıaltzr U.,.. ._armı 
ları ve dudaklarile ayni-redkte idi. .gımifti. ılıki ~- iıi&;rin daha 
Deniz ren(i gözteri atkın uadeti- yuıh•~ ı1Mlec.ek .wadan bir
le dolu idi. Yanmaa ormm gri ....ıenıheltzwwak H.: '~erp· 
pantalonu, \beyaz ipekli gömleği hJmaama miiılu.te Atlm~r,,.deyip 
itinala arkaya taNıı&mf •..,-u ıi . iti bırakacaktı. Birden .:kai\i aan· 
'Yan ~~larile cidden güzeldi. ki ıöğ.ünü yarıp çıkacakmıt gibi 

ene e_e en 111n -aqm ere • hızlı,Juzlı ••-.wa haıtluy .ı... 
nizlerile yıkaıı!ln Te fimdi gımı • çıktıktan ıonra artı'k onu hiç gör· 
'bun 1kızı1 renge lboyatlığı -dalga. mesinejmkin yoktu.Of, onu .evi
larla f«ka1atan i>üyük hir Ry&ya ,_, ılnma :ınaul ıtahammül i9Cleoek 
oturdıilar. leomışuyor'lat a ..... Gü • - .aoDU .hir rüy.a -kadar ~.çakan 
ner: ~ht\l'. ~iyi o!a~ iletil ~.u a.tkile nasıl mü.cadde edecek· 
ıni? 'De~iz.. keınnnda -vfaelıt 1'ir tı? D.i!ler.ini sıktı: "Evet on.u u · 
ev. Yalmz ik;miz - Sen ve ben ... ,, ı ,nut~c~ım ve unutmalıyım11 .deai. 

_ J?:I!! .. !..? Denız renai göilerinden damtıyan 
Jki "1l!1e. ,.,1nıya aaıaı 

- Sonra - Sonra ten, •ba ve · ıt..._ (Sonu ysrın) 
uen anne ... Dem '8.Jlmnızm, mah • . t-----.,_.... _______ _ 

Gülhane hastanesi 
ameliyat 
salonunda 

ıutü oi.cak 'bu bebek~ yvn • 

ınıza ve hem de bize bir:ımt daha 
~, e ve ölmez 1&&det wetirecek, 
delil mi Grlum?,, O 1nnilan -,. • 
1e&en deniz ren,ıi -ıfiileri uz*k 
aalıillerae idi. Cnapırz nlan ..... 
ali için batım çerirdifi zamu, 
ıenç adamın deynekle 'kumun -üa • 
tünde bir §eyler yazdığını gördV. 
ltitmemiı ribi ,,ıözülriiyordu. Tek • 
l'ar etti: 

- D•il mi O.r.lwı? K.eyu .ıi • 
.1.llla •özler .Dirden C.iinerin .ma • 
aımıiyet v~ te\Sekkiil ıdalıaları ~in· 
de çr.:ııuıan gi.zler.ine .döı*i . ..kı 
.bir rililfle: 

Güıaer, cicldenıbeni .bu bdar 
ılep iy..,. muıun? Seni.n au ..Ucel 
~ülyalarını yıkmak, Jllılllbv:etmek 
~im, fakat~ eöy· 
lern?k lizım. Evet güze,ıin Güner, 
lıeın .;ok emel ... Seni dl'iip ~ 
le~mıek ;münıkün ieii(. F.kat 
-.le:"':T.ek, ııfte hu imkiıııaılm. Ha • 
h, J'.&Dil! a.Dlama • .&eni ..Mııo • 
"-, iMm ~ peık ç.k. Eabt bu 
IÜnkü vaziyeimiz atle-ıza pjip· 
'tir ~ hem de ıo1malrıl11'. D.im ak · 
-t&ııı dütündüs.... Bili-,. -.un 
Ciiner bizim .eriemoem · ikimi' • d az ze 
it~ 8_~adet vermiyecek;çünkü baKe 
:ıtı.oeaiyle ıırf güzelliği icin evle-

ller b' d -d ır .a am her za.ırunı, ber ye~ 
)(~bu zif ı J'\,izünden ,ıülünç mev-
ı~·e di?§er: 

Ci'.ner ufukta kaybolmuı tabiat 
renıcı· ı camın arkaamc:la ur.uf.an 

_... ( Baştarafı 5 inci sayfada) 
Mide.inin yarııı alınan Halil de 

ilave ediyor: 
- Ben de doktor, diyor, ben de 

.tüte .dOfWIY.-um -'*·· 
Plo..._, ameli;yatı ohnuı bir 

.-;, JPilünü.açq> -*iyat7er.iai 
9illleriyor.: 

- Jttıe-doktor, il~r, ,..~am-ta· 
mnmile k•IWM!'f.· On bıet Pnde 
altı .kilo kannmıtmn .. Ban.a da ar • 
.bk s.aı. yMIMlk ftl"Mler .• 

Oekter 1-etaiara-: 
- Elbet verecekler.. Diyor ve 

IQQI'• ..... anlat.,..: 
-Eula yaneık z.ayıf dii!ınüt 

.uızıw.Jıumda akli wir ıyapar .•• 
Bu haataLarın he,Pıi ydlarca bu 

derdi çekmitler. Kim bilir ıenc • 
lerdir'betki 'bir.lokma ekmeği ağız 
tadı ile yiyemiyorlardı. Belki de 
l>ir .-Ua ekmek oalan aaallerce 
Junaadmyer.au. 

fp • .. 

Röntıen darieaine indiii.miz 
vakit, tayyarecinin röntgeni alın • 
mıt bulunu!ordu. Mim Kemal bir 
Ulta ıl'Öatlftti ;tf41ciic .elltflıtten .-na· 
ra: 

- Ha.ıu-l•raiv, ameliyag .Lu· 
gün yapacağız .. Betli.. 

Beı buçuk aaatı aekiz ameliY,&l· 

muvfa'kat ey1emeye hazırdır. Bu 
823 Khz. .BUKRES, 364 nı. münase'betle, :Almanya hükumeti, 
13 - 15 Gündüz pl.fık ) ayımı.18, Rad· 

yo salon orkestrası, 19 'Duyumlar, '.19, ~er türlü sili.liların azaltılmasına 
1.5: Konserin -de,ıtmı. 20,10: :Konfe· tve y.aaak edilmesine dair ar,sıulu· 
rıms, 20;tl5: lBükreş.operasından nakil, sal bilumum tahditleri kabule ha· 

175 KL. MOSKOVA, 1724 m. zır bulunduğunu bir kere daha 
H,BO: 'Rim&ky • Konakonm "Le tekrar etmeyi faydalı addeder. 

Katschi lmmortel .. -adlı a;erwn ırad· 12, - Alman hükumeti, ar&ıu· 
..yo adaptasyonu, 22; Almanca yayım. 1 " .ı~ uıeı ftılHDUıaldU.ünün .sözlerle, 
23;o:l: "Fı-ansrua, 24,-05~ ~pan~·olca I 1 çocuk progmmL Ya%I ali a, ıfihulerle ve tiyatro pi-

yesler~ ile .zehir.lenmea.inin önüne 
54:; Khz. lJUDA'P.E~TE aaO m. 
20,0:>: Konferans. 20,"30: iPyano bir· geçilmediii takdirde, arsıulusal 

1iğfle şarktlar. 21;10: "Marlka,, adlı durumdaki gerginliği kaldumak 
stüftyo piyesi. 22,110: l>uyıumlar. 23: için arsıulusal andlaşmalarJa ya ... 
Çingene mımkast, .24: Cazban.d, -,05: pilacak her türlü g1rişitlerin hiç 
!luyumlar. lbir fayBa 'Vermiyeceğine ika ildir. 

19,40: Yunaril1lara italyanca dena. 13, _ Alman ıhüki'mıeti, daina 
19,~:>: Sözler. 20: Ders. 20;;15~ 8\arışık herhe.nııi J>ir devletin diğer rdevJet 
konser. ~1: 'Söıiler . .p11k. 21;15: !'°11Ula· : .. ı.... .k d 
nWt&n içba p,-:ım. m.JIO: ~ amJar. "r"'r.ine arıtmasını yasak e ecek 
.zt,iO: f"Joran11 ıqpenwnda.n nakil arsıulusal andla~ma vücude getiril 

2U ~-- ~rrAıt.ŞOVA, 1389 m. mesine amadedir.,, 
19p4:l: PApüler musikisi, sözler. 20,0:l 8. Hitler Alman hükumetinin 

Şarkılar. 20,45: Duyumlar. 21: Hafif mu'htelif meseleler 'hakkındaki 
musiki. 21,!l: Duyumlar. 21,-:;:ı Sözler. OOJÜnüşlerini'.bu.ımrefledıüli.sa el· 
22: Senfonik konser. 23: Reklamlar. 
-..rflattf 11,....,.,. .._...,çaları. ·~l;lılfamıM>Dra özüne devam ederek 

"Reichstag kurul"', Fiı1ırer ve 

BaŞba'kan Hit1erin diyevini ittjfak 
ile tasvip ve Almanyanın ~fini 
-ve huku'k •ÜM..W. mütlaıfan 

ettiklerimle.n dola,-ı dewet .rıeiıine 
ve bütün hlikUmet .e.rki.111ııa.min-

111et Ne şükranını .beyan .eder.,. 

Polis haberleri : 

Yaralama ve -yaralanma 
vaka:Jar.ı 

Yirmi dört .saat lçinıde ıehrin 
muhtelif semtinde yedi JYaralama 
ve yaralnma hadiıeıi olnıutt.ur. 

Şunlardır; 

1 - Saat dokuz buçukta 'Ni • 
şanca caddesinden geçen sürücü 
Hayr.eltinin idaresmueKi arı&a, 
!'Olda ıppamakta olan iki ?attnda 
Suada ıçar,pmrı, yaralamıfbr. Ya · 
ralı-çocuk Haseki haataneliae .kal· 
dmlmıı, arabu.ı yakalanmı,1tır.. 

2 - Şehreminind«=, Denizapt~l 
ma'hlJesinde temel ta1lar11u cıka • 
ran amele İsmail, iizerine y;kılan 
toprak altma kalarak yaralanmış, 
Guraba hastane•ine kaldırılmış -
lır'° 

182 Khz. PARlS 164S m. 9emif1ir W.: ~ 
'21,ıtS: 1'iya1ro. 22,tf5: Senfonik kon· Almanyanın Müdafaa .K.uı.wetleri 

3 - Fatih - BeıiklB.§ hattında 
~iJT~n J04S numaralı tramvaya 
takılan yedi .Y•!ınôa 1smet, düt · 
müş, muhtelif yerlerinden yara • 

lanmıttır. ismet ~ocuk :bast.a11e11ine 
ıkaldmlmıftır. 

;&er. ~80: Gece koruJeri. 
.23 l\fllJ'u; 1920 

- BORSA -
ır.ılannda ılBıı rşaretı .,ı.nıa; ıiıc· ' 

1 

riııde -22 5·.98.5 de muamele göfcnler
dir. I Ra1<amUır Jc.ıp.anı,ş.fi.atlarını K(jstcrir l 

~ l.ondra fıl8, - • vıy.ınu 124, -

... l'feyyotlı 12~- -* f\latJrlı 17. -
• l'arls 170. - * Be rllo 4~ -
~ lflln .ı,ım9. - • ''•cşuva !4, -
• Brilhc fi - • Budapeşıc ~s. -
'*Atına 'l4, - • Bilbe~ 16, -
• Ccn.evre Fil •• -4" Belgrat 54, -

• ~Of) a !t4, - • Yol.obama S4, -

• ı\msterlS1111 :E4.- • Aluıı 928. -
• Praıı !Ol, - • !\lecldl~ 46. 50 
• ~ıokholm :l2 ••• • Rıoknnı 'l~O -

Çekler jkap. sa. -18) 

;, .mıdrı 

1 
• l\C\'):Orlı 

. -r. ruıs 
• Mllauo 

617 00 • Stokhlm 
0,79:11 • Vl\'ana 

12.04 •• • '!\Tadrtı 
o,641(0 .. Rcrlln 

• ~ rW.S.I l.'fi9 • ~ • \T,ar-~ova 
' • ı\tln~ S4 81 • Rudap.cşt' 

• C'enrvıı • '·"~·o • flilL:rq 
• Saf ya rın.ı r:- ... Il~l~rat 
• Amsırrdaııı 1.17..iO • Yokohaııa 
• Pra2 ıo.o !iO • l\loskova 

E1itlAN 
iş Ranlcas• 9.~·ı- h'amvay 

Anadolu ~ ss • (lmeoıo as 
'Reji '2 3!' 'Coyon ne1. 
~k. H.vrtvc ıs.•o .ıark ı>eı. 

~1crt~ RnnJmı :'11.'l~ Ralya 
l1. ~lı:ort.. ~ark m. ecza 
l'omontı feletoı 

3.16!!7 

4:l-430 

'5.8 r9~i 
J,9r.l~ 

4 2lf)fj 
4,69'~ 

78,CO 
~.9610 

9..77 
1093 ~o 

.tı.- ! 
1010 

-.-· -.-
-.--.-

,._;!__stlkrazlar ___ 1 ahvlfler 

* 1933TilrlıBor. 1 . 8.~~ rıeıtırık 

• . . il ~.81.!I !fr•mva~ 
,. - 111 29.25 Rıhtım 

lsıltrb.ıDablll1 '9~.0"I • ~natlolu 1 

P:.cıaııı lstlkraı.ı qı.- Aoadolo 11 
1978 A '\I ro, Anadolu 111 
S•ves-rrı.urvnı 9l.- •" llrw~ıııı ~. 

3170 
ı~.OD 

4~.~n 

'43. co 
:il,50 
.!il "!' 

tan ıonra ~apıdl'n çıkarken, tek · 
rar wliy•ı...re clinen Miru 
Kuıalia elini aay,eı iJe ..kaclien 
d\İf ündüm; .bu eller kaç .2&Yallıya 
hay.at lıaiıf lıuu.ttır? 

N. A. Okan 

"-:Fikrimce, Almany.anın mü· 
,Gafaaıkunretlerinin yeniden'VÜCU· 
de getirilmesi, Avrupa barııı için 
bir unsur olacaktır . .Bu, bizim bu 
kuvvetleri delicesine arttırmak is· 
tememizden değil, belki yalnız bu 
kuvvetlerin ~arlığı tehlikeli bir 

4 - P,&n;ga:ltıda oturan inhisar 
müfettiı}eriıwlen bay Ali Ot.man:ı, 
bakkal Mehmedin bindiği moto • 
siklet çarpmıf, hafif surette yara • 
lanmıştır. 

~oşluğu doldur-acağmdanc1ır. ..ı ... :=:ıı:a==a ... :. :u===: .. ::ı 
.Almanya ku:vvetlerini ıonu gel- r - d. li ,. • 

mez bir surette arttırmak tasav· H OZ 1 IDlZ 1 
vurunda değildir. On binlerce ll 8 inci liste i 
bombardıman tayyaremiz yo'ktur. H 1 - lilm-e etmek - Yönetmek. 1 

Ve l>u tayyareleri yapacak .da de H Ornek: lw.\tlet ! önetawtk ıkdlay • 
iiliz. BiJakia kendi kendimize bir U değildir. 
çok tahditler .koyduk ki bu tahdit· n . idare (administrution) - Yöne· ı 
l f

'k . . :ı 'tım. : 
er, ı rım1zce, müşterek bir gü- :i örnek: Türk De\'letinin yöne· !I 
wırilik idesine ~e onun .meydana H im şekli ~ü.ıhuriy.ettir. 1 
.:PJmesine hiç 'bir darbe ~urmadıın !i idare (idare yeii anlam~ -U 
ahıaun rmuhafnaama yanyacak- fo l.'önetge. il 
tır. Ü Örnek: Dün JlüMia .YÖndıgesine il 

B.. l b' .. t k !: gitnıisti.nı. il oy e ır mus ere emniyet :• .. =ı 
t · .. d ~ I k :! 2 - lstikw11el - Yönet !. 
cmınatı vucu e. g.e ~re hu, ukı- j ()11nek: Ekonomik siyasamız ) e· U 

sumuzun gayretım ınsan ve eşya :: ni bir )Önclte ilf'rlemekiedh·. :ı 

tarihine ıy.ar.ıynn a-ıetıerin yapıl- fi 3 -i(}iltct - 'Yin H 
masına -tahsis e~ecek yJrde daha fi ()rnek: Bu ımeseleyi iuwgi Ö· !j 
faydalı itlere aarfetmek-ko1ay1ığı· Ei nünden du ünürseni~ kolay..ıara· li 
m 'Ve"'cek olu~a ıçok bahtiyar a· ii ğını .gikür~iiu..üz. H 

.'I .. :: J'ic:w (direktif) - Yönerge !! 
acagı~. . . . n 2 - Scı;k (T. kii.) H 
Şu fıkırdeyız kı eğer uluslar ay- i~ Scrtk vt' idare _ GtiilUm, giHlrr.ı ~ 

ni zamanda bütün boğucu 'Ve ya· ~i \Sevk ue idare dmtrll- GUdeml'!• H 
kıcı bombalarını yoketmek husu- ~ Scvkl tabü - ltgüd.ij j! 
•un.iıl anlaşmaya mu\·affe.k olabil· ii ()rncklor: 1 - Güdümlü ekono- il 
:1eler-di, bu .hal herhalde kendileri- H mi - Ecouomie dirigee ji 
neıbirbirlerı'....: !.!LJ.. 1.... dah :: 2 - fstanbula gelen uçıik bir:: ........ urADe .. ea a ı:ı F' 1 ....ıuı . •• 

k 1 1 :d 
•• mnb1Z ıu otumın -ı;onatını a'ttmdrı :: 

~o .ucuz ma o ur u .:r 'd' :: • ılSlL •• 

. Bu söylev~ iN.ziaı barlf& olan '~ 3 - !fıiirk 8'11,....ıa ~ e,iide P 
mancımızı tekrar etme1den müna. :'! meği öf ı·cn;yor.u.m. g 
&İp kelimelerle bitiremem. ~~ 4 - ~n~~~r . akıllari} le, ha). U 

Yeni ana .kanunumuz bize bü- :.: ''anlaı- ıç~udiiJerı.)le hareket ~ller· :: 
.. . ~ ' E 'ler. il 

tin 18.V&f jpef Jn~.re kotan propa· :: 6 mu...;: - •: 
dala •• - T-.AH mtlzntcr -ıGtitg'e ı· 

.a&'D rı 'Ve ıbiitün araıuluaal kar· ğ OON:Eli.. tBu :ıdıı.11aW9 ~r iN·Jü 1 
Jı1ıkl&ra aehap olanları cezalandır :il anlt.-am&~ Bir ,,., ... _il I' .. • .,,~ Vltr. 1 
m&bvvetini vennekteair. ~ : 

Temenni-eder.im ki diğer uluslar H Not: Gazc:tenıizr. pönderUc.c~k lJO· ji 
da kendiler.inin içlerin.den kopan ~ z:larcla b:.ı k.elimelerin 11amanlıca·!i 
isteklerini daha enerjik ve daha.~ .• ları 1.:uTlanılmamasını rica ederi.:J! 

::1::1:11::mu1111n:ııma~· 
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Devlet Demiryollarının yazhk Istanbul 4 üncii icra Memurluğundan 1•111. Lnazı~ Amirnıı; satını 
tenzilatlı yolcu tarifeleri 1-6-935 E . t S d "" N Aıma Komısyonu uanıar• . . . . . mnıye an ıgı amıııa Müteahhitnamvehesabına600 

tarihinden itibaren tatbik birinci derecede ipotekli olup üç ehli vukuf tarafından tamamn ... kilo makine yağı 25 Mayıs 935 

d•ı kt• 1381 lira kıymet takdir edilen Alnarayda Gurebahüseyinağa mahal cumartesi günü saat 14 de pazar· e 1 ece 1 r: lesi eski Mehmet efendi yeni Giimüthane sokak eski 14 yeni 2 N(\. lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 

Devlet Demiryolları Ve Liman farı Umumi Müdürlüğünden : lu bir evin açık artırmaya vazedll miş olduğundan 24 - 6 - 935 t.ı 240 liradır. isteklilerin belli aaatte 
rihine müsadif pazartesi günü sa~ t 14 ten 16 ya kadar dairede birin- 36 lira son teminalariyle T opha • 
ci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammen•:· nede satınalma komisyonuna gel· 
nin ~o 75 ini bulduğu takdirde mü~teriti üzerinde bırakılacaktır. Ak!li meleri. (2847) 

~luallim ve 1 alebelere: 
Umumi tedrisat dereceleri d\\hilinde bulunan resmi veya maar!f 

idarelerince musaddak hususi bilumum mektep ve ünivenitelerin mu takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 "" • • 

allim, profesör, asistan, mürebbi muavin ve müdürlerine Mayıs ha- gün müddetle temdit edilerek 9 - 7 - 935 tarihine müsadif salı git· 

tından B. · "t · k d b kt 1 · t l b 1 ·ı nü saat 14 ten 16 ya kadar kez;,t. dairemizde yapılacak ikinci açık 
ırıncı etrın sonuna a ar ve u me ep erın a e e erı e ec-

. . . . . arttırmasında arttırma bedeli kıy.neti muhammen en in < ~ 75 ini bul-
nebı memleketlerdekı aynı mekteu lerın talebelerıne her zaman umu- d .. kd. d 2280 N l k hk. t f.k · h ,. . . • . . ma ıgı ta ır e satış o. u anun a amma ev ı an ıerı !· 

mı tarıfe ıle uzak mesafelere mahsus tenzıllı D. D./ 71 numaralı tarl· rakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kı~. 
fe üzerinden her seyyahatte % 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenz1- meti muhammenenin 7o 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir ban
lattan istifade etmek istiyenleriu mensup oldukları :nektep veya ü- kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu 
niversitelerden veya maarif veka Jetinden ve müdürlüklerinden mu- sicilli ile sabit olmıyan ipotekli a\i\caklarda diğer ali.kadaranın ve ir

allim kısmında olanların seyyaha· edilen takvim senesi içinde tanzim tifak hakkı sahiplerinin bu hakhrını ve hususiyle faiz ve masarifo 

edl'lmı'ıı L·r h '" · t k t 1 b l . d k k it dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle birlikte ilan tarihinde11 
~ Dl uvıye vara asını ve a e e erın e eza en ço a ı ay 

• • • y • • • • itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bHdirmeleri la· 
evvel tanzım edılmtş fotograflı b1 · vesıkayı hamıl bulunmaları v·! d Ak · t kd ' d h ki t · ·11· ·ı b.t 1 · 1 t . zım ır. sı a 1r e a arı apu aıcı ı ı e sa ı o mıyan ar sa ış 
bılet alırken ve yolda biletler kont rol edilirken demiryol memurları· bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenv; 
na göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren talebeler de. talebe iken riye, tanzifiyeden mütevellit belediye rusumu ve vakıf karesi bedeti 
aldıkları vesikaların muteber old•J ğu müddet içinde bu tenzilattan is- müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak iıtiyenler 
tifade ederler. 10 - 6 - 935 tarihinden itibare~ herkesin görebilmesi için dairecle 

Umuma Af ahsus Gidiş - Dönüş tarifesi: 
Tenzilatlı Gidi, - DönÜ§ ta rifesinin yeni tatbik tartları fÖyle 

dir. Gidit - Dönü, biletlerinin mer'iyet müddetleri, seyahate ha,. 

lanacağı günden itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu o

lan gece yarısına kadardır. Y olcıı laı- seyahate başlıyacakları gün:.i 

açık bulundurulacak ar:ıtırma §aTtnamesiyle 934 2623 No. lu dosya· 
ya müracaatla mezkur dosyada m!vcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (2832) 

ıs tan bul Belediyesi ilanları I 
kendileri tayin edecekler ve bunu. biletlerin üzerine yazdıracakla.- . Beyoğlu Koca Tepe mahallesi küçük mumhane sokağında 15 

dır. Yolcular seyahate başlamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti ~.o. 1ı evi~ maili inhidam olı~ıası.ndan ~ .. ~layı ~ahzuru ta~ih ilinden 
dahilinde olmak şartile istedikler ·· d b·ı l . . 1 b"J' 1 B'I . ıtıbaren hır hafta zarfında gıderıl medıgı takdırde beledıyece yıkı? -

, ı gun e ı et erını a a ı ır er. ı etıc, 'h . .d'l v• • 1• l (B) (2859) 
b . ı k •· "'dd · b' ma cı etıne gı ı ecegı ı an o unur. 
ır ay ı mer ıyet mu etı ıtm~ den evvel gidiş - dönüş ücretinin ----

yiizde yirmisi verilmey şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği gün- Beher. metrosuna 1 lira 20 kuru! kıymet ~h~in edilen Fatih 
den itibaren müteakı'p ay · t 'hl' .. .. .. 1 yangın yerınde Altı Mermerde 248 cı adada yuzsuz 45 metro 40 san-• ın aynı a rı ı gununun sonu o an gece y~· . 

k d t d ' t d·ı b 
1 1 

I tım murabbaındaki arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık 
rıaına a ar em ı e ı e i ir. Bu tarife Ey ü 935 sorıuna kadar · · · · .. 
uzatılmıt ır. arttırmaya konulmu§tur. Satın a.lmak ıstıyenler §erattı anlamak uzc· 

§ re levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek için de 
Aile Biletleri: 4 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile bera · 

En çok sekiz kitilik gruplar halinde ve gidit _ dönüt şartiyle her ihale günü olan 10 - 6 - 935 pazartesi günü saat 15 de ·daimi 
herhangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 tarihinden Eylül 935 encümende bulunmalıdır. (B) (2857) . 1 

Üsküdar Tapu idaresinden: 
Osküdarda atik valde mahallesinde musalla namı diğer 

ıerif sokağında atik valide dergi hı feyhine me,ruta vakfiye ile ta· 

sarruf edildiğinden vakfı namına tapuya bağlanması f!vkaf müdürlü

ğünden istenilen bir evin tapuda kaydı olmadığından 1515 No. Ju 

sonuna ltadar seyaha.t edecek ailelere, Samsun - Sivas mınlakasın

da 7o 60 ve Alateliir - İzmir - Bandırma mıntakalarında % 5() 

tenzilatlı olan biletlerle diğer mm takalarda katedilecek mesafeye gö

re muhtelif nisbetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca 

ve grupu tetkil eden yolcuların birisinden tam ve diğerlerinden % 
20 ücret alınmak suretiyle tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye gör~ 

Haydarpafa - Ankara arasında seyahat edecek ailelerden gidit - kanun ve nizamnamesi ahkamına tevfikan 2 - 6 - 935 ıünü sa"\ 

onda mahalline tapu memuru ve mühendis gönderileceğinden bu 

Ill Mevki yer8e ta~~rrufla alakadar olanların bu baptaki resmi vesikalariyle 

dönüt ücreti olarak: 

1 Mevki 
9306 

12420 

il Mevki 
6735 
8989 

4282 birlikte Usküdarda Doğancılarda Tapu idaresine veyahut sözü ıeçe-:ı Be§ kitilik bir aile grupundan 
Sekiz ki,ilik aile grupundan 
Kurut alınır. 

5716 gün ve saatte mahallinde tapu memuruna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (2829) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Dört kitilik bir aile grupundan 10125 7345 4648 15 Ton sarı sabunlu kösele 

Samsun - Ankara Mesafesinde : 

Yedi kitilik bir aile ,, 13921 10099 6391 6 ,, Çikolata kösele 

Adana - Konya Mesafesinde; 5 ,, Siyah yağlı kösele 
8,6 ,, Sarı vakete 

Üç kitilik bir aile grupundan 4618 3342 2124 
"'ltı k" 'l'k b' 1800 Adet metin " •t• ı ır aile ,, 6596 4773 3033 600 S 1 k 1 d • ku . ,, mm ı f&p ı erı. 

nıt alını~: D~~e~ mü~asebetlerde. ~e ücretler bu derece ucuzdur. Is- Tahmin edilen bedeli 80000 lira olan yukarda miktarı ve cins; 
tanbulda kopru gışemızden ve dı ger mahallerde istasyonlarımızdan yazılı m1zeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komi• 
daha ziyade tafsilat alınabilir. H · 935 'h' d ·· ·· ·. yonunca azıran tarı ın e pazar gunu saat 15 de pazarlıkla ı 

Bu Tenzilatın Şartları: hale edilecektir. Şartname (4) lir" mukabilinde komisyondan verili1 
A'I Taliplerin muvakkat teminat olan (5250) lira ve 2490 numaralı kanı 1 

ı e grupuna girebilecek akr~balar tunlardır: "Karı, koca ve 2 3 dd 1 · · d k' 'k' kA ·· k · 
bunların çocukları, ana ve bababrr, büyük ana ve büyük babaları n~~ vetl ma (26e9e3r)ın e ı vesaı e mez ur gun ve saatte omısyona 
t ı k d 1 · ·· b ' muracaa arı. orun arı, ar ~ erı,, uçten · e9c kadar her grup için bir ve daha fa ı;. 
laki~l~h~grup~~de~ika~n ~~hut onbq yaşını doldu~~e~d~il~m~e~m~e~k~t~a~r~b~.y~l~e~b~i~le~t~in~m~u~t~e~b~e~~~o~l~d~u~~~u~i~ı~ta~ı~y~o~n~a~k~a~d~a~r~lı~.c~r~e~t~v~e~-
mut olan erkek ' 'evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, .ıkrabalık tarh rilmeksizin seyahat edilebilir. 

87000 kilo meıe kömürü S--6 
-935 cumartesi günü ıaat 14,30 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3045 liradır. lıtek· 
lilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve eksilt · 
meye gireceklerin 228 lira 38 ku • 
ruıluk ilk teminatlariyle belli sa • 
atte T ophc.nede satınalma kom is .. 
yonuna gelmeleri. (2846) 

• • • 
35000 kilo Beyilz peynir 8 Ha· 

:tiran 935 cumartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla almac.aktır. Tah· 
min bedeli 14000 liradır. istekli • 
lerin şartı..ameaini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve eksilt • 
meye gireceklerin 1050 lira ilk te· 
minat makbuz veya mektuplari)e 
tekliflerini belli saatten bir saat 
evvel T ophanedc satına ima ko -
misyonuna vermeleri. {2848) 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 

l9000 kilo Bulgur 8 Haziran 935 
cumartesi günü saat 14 de açık ek· 
ıiltme ile alınacaktır. Tahmin be .. 
deli 1805 liradır. isteklilerin şart• 
namesini görmek üzere her gün ve 
ekailtmeyt: gireceklerin 135 lira 
38 kurutluk ilk te'rninr.tlariyle bel• 
li saatte Tophanede aatınalma ko
misyonuna gelmeleri. (2849) 

••• 
Harbiye mektebi için 175 bin 

,det yumurtanın eksiltmesine is .. 
ekli çıkma<hğından · eksiltmeıi ıs: 
Mayıs 935 çartamba günü saat 
14 de yapılacaktır. Tahmin bede· 
li 2625 liradır. lste1dilerin 196 li • 
ra 88 kurut ilk teminatları ile bel· 
li saatte Tophanede satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (2844) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mektep • 

ler için 12 bin kilo kabak yedi bin 
kilo taze çalı fasulyesinin eksilt • 
mesiAe istekli çıkmadığından 29-
5-935 çarıamba günü saat 14.30 
da eksiltmesi yapılacaktır. Tah • 
min bedeH 1470 liradır. istekli " 
lerin 110 lira 25 kurut ilk temi · 
nuatlarile belli saatte Tophanede 
satınalma komisyonuna gelmele • 
ri. (2845) 

• • 
Harbiye ve merbutu mektep • 

lcr için 25000 kilo patates 10,000 
kilo kuru soğan 11,000 adet limo
nun eksiltmesine istekli çıkmadı • 
ğından eksiltmesi 29-5-935 çar" 
tamba günü saat 15 de yapılacak" 
tır. Tahmin bedeli 176 buçuk lir•" 
dır. İ•teklilerin 132 lira 56 kuruf 
ilk teminatlariyle belli saatte Top· 
hanede satınalma komisyonun• 
gelme!eri. (2850) olmaksızın grupa girebilir. 

Aile biletleriyle seyahat edenler hem giditte ve hem de dönüşt~ -------------~ 
Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri katedilen mesafenin her 500 ki'?mctre ve kesrine. mukabil bir istu. ZAYi 

verilecektir. Bunun için grupa girecek aile efradının birer vesika yon olmak üzere müteaddit istasyu nlarda biletlerinin mer'iyet mü:.1- İstanbul 11 on birinci ilkmekte" 
fotoğraflarının giAelere verilmesi lazımdır. Vazih · olmak •art'ıyle b' d 927 928 · d -e-

;;ı ~ detleri içinde olmak şartiyle ist ?dikleri kadar tevakkuf edebifü· ın en - senesın e ••· 
grup halinde çıkarılmıt küçük ktt' adaki fotoğraflar da kabul oluna- zun oldum. Yed imdeki şahadet· 
bilir. Verilecek aile biletlerinin dönüş kısımlarının mer'iyet mfü.~- Yolcular, fazla katedilecek mesafoler için umumi tarife üzerinden Ü('· namemi zayi ettim. Bu kere yeııi• 
detleri, biletler üzerine yazdırılacak seyahat gününden başlamak ret farkı vermek tartiyle yol değ:~ tirilebilir. sini çıkara.cağımdan eskisinin hiik 
ve bunu takip eden ikinci ayın avni tarihli gününün sonu olan gete Bir aile biletinde yazılı ohu yolcuların ayni sınıfta, ayni ka- mü yoktur. 
yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu biletler, bu iki aylık müddet i- tarda ve mümkün olduğu kadar da ayni kompartımanda seyahat~!- Samatya İmrahor tlyas Be1 
çinde müracaat edilmek ve gidit - dönü• için verilm'ıt olan u··crnt ] · · · 1 d h k . . c:addesı' aı·ap ktıyusu sokag"ı ?..,4 nU" 

,.. • • • • • • • 'l' .. me erı ve aynı ıatasyon ar an are et ve aynı ıstasyonlara muvasalat . 
Yekununun yuzde yırmısı tedıye edılmek •artları'yle evvelk·ı mu'" dd•. 1 1 . . . . . mar"da Mehn,et Alı· o" l Mtıhid• 
t . b'tt' ... d b 1 k .. b" d:r h d.. . . . '" ey eme erı §arttır. Bu tartlar dahı lınde seyahat etmıyen aıle efrar!ı " · g 11 
ın ı ıgı an an at ama uzere ır ay a atem ıt eclılebılır. Veya- . din. 

hut bu şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit ettirilmiş olarak d" bu bıletlerle seyahat. haklarını kaybederler. 

almabllir. Bu müddetler içinde seyahat için kullanılrnıyan dönüt Bir aile biletine dahil olan yolcula,dan yalnız bir kiti, ırupu:t 
biletleri üzerinde hiçbir hak ve mııtalebe kabul edilme7.. Dönüt seya- azimet seyahatinden sonra ve yslnız aile biletinde ya~ıh gidit _ dö
hatine batlandı~n ıonra mer'iyet ~üddetleri bit~n dönüt bi1etleriy. nüt istasyonları arasında olmak fa · tiyle, mer'i tarifelere göre, yarım 
le yolda mecbun aktarma sebeplerınden baıka hır sebeple tevakkuf.ücretle müteaddit seyahatler yaplbilirler. (2813) 

Neıriyat Müdürü: 
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VAKiT Matbaaaı - l ıtanbul 



Adt;mi iktidar ve 
belıevteklltlni, sinir zaflyetbıl 

giderir 
ller eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruıtur. 
.\dres Galata Posta kututwu 1255 
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Eyüpte Kaır.nÇawt mallalleain· 
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lbııkim i~ elynm ikameqihı 
llaeçhul Huibeye. 
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Uhtei tuamıfunuzda olup lı· 

~~ ~s: ~::ı:::!:~~: 1111111 D11irlllı ıı liıııırı i~~ıe uııı i~ırni llllıırı 
liaıua lmı Niyazclan borç aldıiı· Geçen yıl olc:luiu aibi bu yıl dA 31-5-935 cuma günündc-n bat 

~n11111111ın1111ııııım111ııııı11ıı11111111ıııııııı1111111111ııııı11111ı11111ı' 

=M·· d f uzaye e. 
iliz bin kırk bet liraya mukabil 1ıJarak her cuma ve paar sünü H aydarpqa - Sapanca - Adapa 
tfi,._ ipotek yapbimıs Pl'!IJİ· zan - Haydarpqa arumcla ıezi nti katarları iıliyecektir. 
lcebirde kavukçularda atik Ye ce· Bu katarlann kalkq •• ftl'lf ıaatleri ataiıda ıöıterilmiıtir. 
elit iki numaralı aerpoeçu ıedifin· Uzun zamanlardan beri teh 
elen münkalip diildc.lnm on hiue Gezinti katarlan için ıidit - dönüt biletlerinin köprü ve Hay rimizde emıaline tesadüf eclilmi 
•e.:.ı.._ -~' da--- ıi-lerinden enelden ah.ı maaı mümkündür. ·b ..::L b• ·· d • •..-uarüe dokuz hiueaine ait hor- · r-r- .. - yen ü,.;;.. ır ..,- muzaye uı o 
c._ tuYiye edilmemesinden dola· Fazla izahat için ıite ve iıtaıy onlara müracaat edilmesi. lacaktır. Eaki ve zevk ıahibl, me-

h llleblltı mezbur bin kırk bet Vapur Tren raklı bir ailenin üç babadan ber 
Iİraıun aenet tarihinden itibaren Kapril kalkıt H. Paıa kalkıt Sapanca kalkıt Arifiye kalkıı Ada va büyük bir itina ile biriktirdiii na 
ı.a..faiz ve muarif temini tahıili "1,, 6,30 6,50 10, 06 10,22 1~4? dide kıymettar e9ya müzayede ile 
İçin ipotekli bulunan mezkur do· "2,, 7,35 8,00 11 05 11,20 11,4( ıatrlacaktır. 
~ hiuenin paraya çevrilmesi a· Vapur iren Bu müstesna müzayedede mer 
~b Niyaz tarafından iıtenil· Ada kalkıı Arifiye kalkıı Sapanca kalkıt H. Pata kalkıt Körü var•! hum Çürüksulu Mahmut paıa ..._i üzerine icra ve iflia kanunu· 43 ailesine ait e~ya satılacaktır. 
-- lAlll. dd "1,, 15,50 16,15 16, 45 20,28 20, 

- ""' mcı ma eıine tevfikan 7 05 20 31! Satıı, Ka bataıta Setüıtünd ... __ • 1 f "2,, 16,40 1 , 17.43 21, 21, {" 
-uzun o unan ve tara ınıza teblii merhumun ko11atında yapılacak 
•clibnek üzere ibme••Mnnıu ıön Not: "1,, numara ile ıaıterilen katarlar yalnız üçüncü mevki, ~ 
el ,. tır. Müzayede 24 mayıı cuma ıü· eru. ac1em. emrine mübqir ta· numara ile ıöıterilen katarlar yalnız birinci ve ikinci mevki vaıon nüdür. 
l'&fınclan verilen met--L-ttan mez la " t k"l d·ı· (2810) JcGr runa rıa et 1 e ı ır. Fazla izahat için, Salih ve Sa 
L __ ibmeqilu terkettiliniz Ye i· ------------------------
.,...'9t~l11 hazmmz da bilinmedi· 1 &'TIUK l1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii son mobilya maiazuma müraca • 
li ARI-·-- K RALIK ve 5"' - at. Tel: (43249) 
--tdmıt ve llzımcelen tebli· K"ralık bl k 1 be 1 S' ALAM' DQ 

hllft ilan,. icruma karar veril· 
1 

ye u 
1 

ya 
1 

- ~ 1 L"I D ZA YI "-it oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık · 
tilı.-~lmakla itbu ilin lfÜDilnden i· haneıile ıayet kulanıılı ve ehven Flober'in dünya edebiyabna e- latanbul ithalat ıümrüiünden 
....._ bir buçuk ay içinde 34/ bediyet için mal olmuı emsalıiz aldıiım "464644,, numaralı ve 

4111 do.ya numaruile dairemize fiatla kiralık " ublı~ır • Yeni · 27 • 4 • 932 tarihli 4 lira 4S kurut 
lla"-~ • romanıdır. Alitanzade tarafından v 
.-.caatla borcunuzu vermedili· kiiy Ayanilcola caddui poliı ka- luk makbuzu sayi ettim Yeniı 
~ N layık olduğu itina ile tercüme e -ta-~•n borcun bir kıllllDI& veya nkolu yakininde o. 185. Hane çıkaracaiımdan hükmü olmadıi 
--.......ma veyahut alacaklının kaJ'flımda manifaturacı bay lsaka dilmittir. 27 forma - 125 Kuriıı· ilin olunur. (7304) 
~t icruı hakkın. dair ve ic· müracaat. tur. Balıkpazannda 4 No. da N. B :lllll d~muı hakkın.rla tifahi ve· ========~==~=====- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._.i. iiı · Muşulam. 
..._ tabnrj olarak k&Jıunt bir iti· tktıza eden kanuni muameleye bat Dit tabibi ____ D_l_Ş_DO __ K_T_O_R_U_ 

"-hahmmadıimız takdirde ta· lanacai• malUnıunuz olmak ve bu- NURi MEHMET 
tiıa oh.nan bir buçuk av bittikten na dair ödeme emrinin . teblili Ubeyt Salt 
~İpotekli gayri me'*ul lıi11e· makamına kaim olmak ~zere key· . Beyoilu Afacami karıııında Fatih Karagümrük tramvay 
--111 Paraya çevrilmeıi hakkında fiyet ilin olunur. (7305) Burıa sokak No 1 durağı, No. 4 
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Neşriyatı 

• 3üncü • Seri tamamlandı 

r-1 Abone Şa1tları: .1-' 
Birinci seri 10 'kitap 
238 •• petln ve her ay 
100 kurut ormak Uzere 

838 kuru,tur 

Sala 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. M. - 1. H. Alişan 100 Kr. 

TiCOTet, Banka, Borıa 
Muhlis Etem 7:1 Kr. 
Deolet ve ihtilal 

Lenin - H. Rifat 7:> Kr . 

Soıyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Rain Külliyat ı 
A. Reşit - H. Nazım 15 Kr. 

lı p analı ihtilôli 
Lenin - H. Rif at 60 Kr. 

Ruhi hayatta lc1fuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

lılahana tlofru 
P. Loti - 1. H. Alişan 100 Kr. 

J. Ruin Kiilliyatı 11 
H. Nizım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
~Ol U pe9ln ve her ay 
100 kuru9 olmak Uz ere 

804 lruru,tur 

GorioBaba 
Balsak - H. Rifat 100 Ki'. 

Delilifin Psikolojisi 
Dr. B. Hard - Dr. izzettin 50 Kr. 

ilkbahar Selleri 
TürgenyeC - S. Z. Sijtq..ıf~7~ 
~~Yngetelr dttgünni 

F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rasin Külliyatı il 
H. Nazım 7:> Kr. 

Samimi ıaatlet 
Tolstoy - l. H. Alişan 50 Kr. 

lıtatütilı 
Andrelea - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

Çoaılı diifürenler 
H. G. M. - 1. F. Rasim 60 Kr. 

ilim oe Felıele 
M. Şllk - H. Ziya 30 Kr. 

Cemiyetin Anllan 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

Üçüncü seri 10 kitap 
182 al pe9ln ve her •Y 
100 kuru9 olmak Uzer• 

532 kuruşrur 

Yeni ümi zihniyet 
Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. 

Hükümdar millet 
Rusel - G. Kemali 50 Kr. 

Komünizm 
~nin - Stalln - Buharin 

H. Rifatı.- 50 Kr. 

Ganünilttuadi ifl~ 
Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

Ciimhariyetler 
Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. - T .n:iimenin rolü 

H. Ziya Ülken 100 Kr. 

"' Delififler 
Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. 

Laolıon 
Lessing - S. Kemal 30 

Kapitalizmin Buh.,&.nı 
G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr . 

SALAMBO 
. 

G. F. - t H. Aiiş.ıü Uii Kı. 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaa11 - Ankara caddesi 

lSTANBUL 1 
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Katlıkögünün Romanı 
Yazan : Safiye Erol 

rakındiı. 

Cenup lnıtliunu liq1e giden, 'lalttit liarıalann sürekli bir ftlrette tipili olmcuınJan 'tlolayı ma
val/ak olamıyan Lenkoln Ell •vorlı 'un karlara gömülen "Kutup yıldızı,, tulındalri tayyaresi 

}ataklı, sandallı vagonlar/ 

FranMI Aüliaıneti genç •eyyalıltll' 1rln 1iiililinNit fimenililerlenmle 
'lrıuui tedbirler dmqtır. MarıanJü vagonlarını beyaza boyamq, 
portatif yatalı, tuvalet qyası, aı ma yatalı, lriiçiilı Mnllal ve rahat 
ltir gezme i,in lazım 'olan her ıeyi alacalı bir hale •etirmiftir. Yolcu
lulı manalı pmle 18, halta 110, ayda '400 franktır. Bu vagonlara 
Vagon • Kamping tulı verilmiftir.ı Raimtle vagon içinde yatalıların 

H 90Cllllll ılıırrımıı •örülüyor. 

- t 
P~te bir iki aün önce illi defa olarali zelıirligaz 'denemeleri ı 

yapılmqtır. Büyük fe)ırin her yerinde korunmak tedbirleri alındığı 
aibi, müeueaelerde çalqan daktilolar da ilk tehlike ipn:ti üzerine 
mukelerini takarak çalıf1Dalarına devam etmiılerdir. -

Frannzlarua "Deniz Deoi,, iledilJeri Normandiya vapurunun 
•ece görünüıü 

'AlmanytİJa poliı lı6pe1Jerini 
yetİftİrmelı için çolı çalrıJıyor. 
Rmmtle görülen çoban lıöpefi 
ilıi buçulı metre yükıelılilıte bir 
engele hrmanmalttatlır. 

Con Saymen golf 
oynuyor! 

lngiliz diploma;:ıtı Sir Jon S '
1 

mon büyük bir golf amatörüdür · 
Bot zamanlarını bu suretle geç;. 

rir. Yukardtlki reıim S ... n Andrev 
turnuvasında çahttıjını ıöıter:
yor, 

Kadıköyünün Romanı 
Yazan : Safiye Erol 

Yakında 

. 
Sinema ile Oücuilun RtiJiyoı liopı.,Iİni almtlli p,iclen iline 

~ u·;~?emelcteıl_ir. Relimtle Dr. Ciya n'ın X: faal ile bir •ÖflÜn laareketll' 
rini ıinemaya aldıfı •örülii701" 

Macar oaleai üıtailı Bayan Ma Jilıa bir konleranıta "likir O• 

r,•i: zJun ahenkle ilatleli,, hakkın tlaki clüıünüıünü gen' lnJatd 
temlil ettiriyor 

Dünyanın en hızlı giden Uç tayyare· 
si arasında bir yarış yapılmıştır. Döc 
dölo Mört kupasını kazanmak için ya. 
pılan bu yarışa beş meşhur tayyareci . 
girmiştir. Önce tayyarelerin hızı sa
atte 410 kilometreden fazla olarak ta
yin edilmişti. Yan~'\ giren tanınmış 

ve <:ok atılgan tayyareciler şunlardı: 
Delmot, Arnu, Lakomb, Monvfl, 

Franko. 
Bu müthiş yarışı saatte vasati oı.· 

rak 446 kilometre hızla gitmiş otıaJI 
Delmot kazanmıştır. 


