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Bugün Avrupayı korkutan 
şey süel uçaklardır 

Yeni lngiliz kabinesi~i kurmağa memur edilecek 
olan Baldvin ~öyle diyor 

Şehrimiz Hava Kurumu 
üye yazmaya başladı 

Yurt dışında bulunan yurttaşlar da 
listemize yazılmaya başladılar 

Ayda yirmi lira vermeyi Üzerine alanlar, bu parayı 
verecekleri .ayı kendileri seçecekler 

Gelecek harplerde hava, çok 
Önemli bir rol oyniyacak, tehlike. 
nin en azılısı havadan gelecektir. 
Riizel yurdumuzu korumak için 
~imdilik en az beş yüz uçağımız 
(tayyaremiz) olmalıdır. Değerli 
Başbakanımızın ortaya koyduğu 
hakikat, söylediği sözler bütün 
Yurttaşları bir heyecan kaynağı • 
na çekip götürdü. Güzel yurdu • 
muzun her yönü şimdi hava ku • 
ı·umuna yardım etmek, üye ol • 
nıak için koşan Y.Urttaşlarla dolup 
taşıyor. 

BalJvin 

L'ondra, 28 (A.A.) - Kabine 
değişikliklerinin pantkot yorutla
rının başlangıcında yapılması muh 
temeldir. B. Mac Donaldm, gele
cek hafta neşredilecek olan onur 
listesinde yazılı olacağı söylenmek 
tedir. . 

Bu tedbir, ·Mac Donaldm kabi-
ne birinci lordluğuna geçmesini sı• 
yasal kritiklerden kurtaracaktır. 

Söylendiğine göre, ki!_bine istifa 
Bu güzel savaşta kendi payına 

dü§en vazifeyi yapmak yolunda 
• -~ -~"llS ... .._..,_ ;;;.;..;........,~~14;ı.M ça---~ • - LaolAI, nanıwnn YEttı ı..-

teye yazılanların da gün geçtikçe 
kabardığını görmekle çok sevini
roruz. Bu arada Y.Urt dışında bu-
unan yurttaşlarımızm . bu güzel 
ıa.v8.§tan haber alır almaz liste _ 
ınize yeni üye yazılmak istemele-

Hava Kurumuna l>eş hin lira veren 
Ankara tecimerlerinden 

Vehbi Koç 

bineyi kurmaya memur edecektir. 

_.. (Devamı 10 cııda S ciı sütu1!aa) 

Ahmet Cevdet 
dün gömüldü 

<Mütevazi yurttaşımız resmini çıkart
mamak istediği için Ankarada Foto 
muhabirimiz bu resmi mağazasına 

~(Devamı 10 cuda 4 cü sütunaa) girerken habersizce çekmiştir). Ankara, 28 (A.A.) - Ölümü 

~~~~~~====~===========~~~~~- bfil~B~na~si~ n~d~ 

Aile e••onO•ISl.DB hütünokurıarıtarafındaniçtenbir n acı ile kar§ılanan Ahmet Cevdet 

111
• •• k in cenazesi bugün Basın Kurultayı 
A ·~ o r n e münasebetiyle Ankarada bulun· 

1 1 1 makta olan bütün gazetecilerin ve 
onu yakrndan seven, tanıyanların 
İ§tİrakiyle kaldırılmı§tır. 

Ahmet Cevdetin namazı kılın· 
dıktan sonra tabutu ba§ında bu 
büyük ölünün eski meslek ve ha· 
yat arkada§ı Ahmet İhsan Tokgöz 
bir söylevle onun · hayatından ve 
yükıek meziyetlerinden bahsetmİ! 
ve hatrraımı taziz eylemiştir. 

W'" (Sonu 7 cide 2 ci sütunda) 

Propaganda 
Gezisi 

A.tnıanyanın Koblem1 şehrinde Türk gazetecileri Alman KızlQr Birliği 
Okulunda Göring, Balkanlarda 

d Aile ekonomiı;;i hir ulusun baym • sonra Yersay muahedesinin ağırlık • 
hll'Jık ve ergin1ik bakımından en lan altında biltün bütün ezilip yok niçin dolaşıyor? 
itŞta gelen yönd<'mlcrden biridir. A- olmamışsa bunu Alman ulusunun ça-
d eler bu :röndeme ne kadar dikkate- hşkanlığ' ile beraber ekonomisinde • Sofya: 28 (A.A.) - General 
çj~.:lerse günlerini o kadar rahat ge . ki genel tutunıunda aramak lazım • Göring ile beraberinde bulunanlar 

1 ırJcr. lfazanslarını o kadar değer- dır. Almanyanın o muahede ile bü _ saat 11,30 da Raguseye uçmuılar• 
l:tlelirirlcr. Bugiinkü kazançlarından yi.ik batı devletlerine milyarlar ver • dır. General Göring uçak alanında 
arırık· "ht· 1 •• 'i:k h"I J ıyaç arı ıçın o kadaı- bü • dikten sonra bugiinkü ulusal ekono • h"k& d s··b k G l .,,. ~ u umet a ına u a anı enera 

llu ır ekonomi payı ayırahilirler. mi (milli tasarruf) harpten öncekine Tzanef ile Demiryol1arı Bakam 
1.111

nun .için Almanlar bütün okulla . yaklaşmıştır. Bir tek kelime ile Harp-
da .... ı k • Bay KoJ· ukarof Ve Kültür Bakanı 

ge .. ~ e e ·onornisi esaslarını bütün ten önccnın (yüzde 90) nını bulmuş-
tı11llçlerın yalnrz hilgi olarak kafala • tur. Jlu sonuç (nrticc) bütün dünya General Radef tarafından selam• 
l)n ~ Yerleştirmekle kalmıyorlar. ulusları için gerç('kten dcgerlenecek lanmıştır. General havalanmadan 
~etıgrudan doğruya bu esasları bu (takdir) bir şeydir. biraz önce kral Boris uçak alanına 

clere ·· k . ğa · gorene şcklınde aşılama • ASIM US gelerek konukları uğurlamı~tır. 
çalışıyorlar :r E . 
ğel' Alman~a Büyük harpten (Sonu 4 cüde 5 ci sütunda) _... (Sonu 7 cide 1 ci sütun.da) ı 

~ . 

Basın delegelerinin Ankarayı tanıma qezisi . 
R. Peker, delegelerin 

sorularına açık, inandı
rıcı cevaplar verdi 

"Bir ve beraber gidişte öz amac olan karşılrklı 
anlaşmamızı kuvvetlendirmek için toplandık,, 
Ankara, 28 (A.A.) - Basın 

Kurultay üyeleri ıbugün öğleden 
ÖJlıCe Yüksek Ziraat enstitüsü ve 
Çıbuk barajını gezmişlerdir. 

Üyeler Enstitüde Tarım Baka· 
nı Muhlis Erkmen ile Enstitü 
Rektörü tarafından karşılanmıı 
ve konferans salonunda Tarım 
Bakanı kendilerine enstitünün 
kurulu§ esası ve ayrıldığı fakül .. 
telerle çalışmasında güttüğü ama
cı anlatmıştır. Bundan sonra gu • 

rup gurup enstitünün ımuhtelif 

kısımları gezilmiş ve oradan Çı -
buk Barajına gidilmiştir. 

Kızıloğlu Mehmetler ! 
Sarıyerde EJmasyiını öldürdülderi sanılan üç kişi, 

dün Zonguldaktan Istanbula getirildi 

O çü a e Mehmet i•minJ e 

Parasına ve elmaslarına göz di· 
kilerek Sarıyerdeki evinde bağlan· 
mak ve onyedi yerinden bıçaklan-

olan Kızıl oğullarl 

mak suretile öldürülen Takohi 
Elmasyam öldürmüş olmalarından 
_.,. (Devamı 10 cuda 5 ci sütunda) 



~ ı - KURUN 29 ::\tA YIS 1935 e+ can' 

Flandene Verilecek Yetke Hayatiğ ihtiyaçları hafifletmek lo• 
lundaki finansal yeğretimletin ilkl 

F l A t ı G 1 M k Ankara, 28 (Kurun) -C. H. P. Kamutay rrapa bujiin ıöaf 15 "' 
ransız par amen osun• enera eta SaS Antalya ıaylauı Dr. Cemal Tuncr.nın bOflarJıfırıild lô;Jl12nS1. 

G t "Le Kondilis aleg- Bfllbali.an lımet lnönü, bugün alaiıi ilrilendfren ftayatif ihtiya~lot1 Ja .ı,ekı·r aqrılıkları _aze ~51 • •• halilletmelı amacüe f>Q§ardrr:ıuı laühünieı,. clitfUiülen İincınıal yei, uj f . j •• hıne şıddetlı hucumlarda retimlerin ula olmak üzere fUZQn ıcif" fiahnırı yeririile TuzlıJila ol· 
bulunuqor it /mr11ffan fi~ hnqa inclirilrrie•i flalrlında Kamulaya bir lıa""" vr 

Bütçe l<alkınmasını sağlamak, Frangı 
korumak için hükumete yetke 

. 
Pariı, 28 (A.A) - B. Flan· 

dine verilecek Tükel yetkeler so· 
rumu hakkında parlamentoda fi
kir ayrılıkları vardır. Bugün, Fi
nanı bakanı tarafından söylene
cek söyle"iden sonra parlamento 
grupları gelecek cuma günkü ay• 
lı§malarda alacakları dunım hak
kında karar vermek üzere topla
nacaklardır. 

Parlamentodaki soğunluk üye· 
!erinden bir çoğu bugünkü durumu 
1926 durumuna benzetmekte ve 
kabineye yardıma eiıin (müte· 
mayii) bulmaktadır. 

Bununla beraber, bütçe maıraf · 
!arının k11altılmasına olduiu ka
dar paranın da değerden dütürül
mesine kartın (aleyhtar) bulunan 
bir kısım radikal sosyaliıtler, yo 
2alm.anların (müstehliklerin) ver
mekte bulundukları verıilerin faz· 
la eksiltmesinin ekonomik kalkın
maya yardım edeceği ve ıeçici bir 
bütçe açığından sonra ıelecek yıl
tarda fazla miktarda ilini temine
deceği fikrindedirler. 

Paris, 28 (A.A.) - B. Germen 
Martinin bugün parlamentoya ve
receği proje, bütçe kalkmmaımı 

iağlamak, frangı korumak ve eko
nomik luıy:ııtta yeniden itçimenliği 

(faaliyeti) vücude gelırmek için 
hükumete lazım olan tüke} yetkP
yi (tam salahiyeti) parlamentodan 
istemek amacını gütmektedir. Bu 
yetke (salahiyet) 31 BirincikanT 
na kadar istenecektir. Bu kanunun 
tatbiki için çıkanlacak emirna
meler, 31May111936 yeni, toplan
tı devresinin nihayet bulacağı ta
rihe kadar, parlamentoya ıunula
caktır. 

B. Germen Martin, d\D'Um hak· 
kında inceden inceye izahat vere· 
cek, spekülasyonun, bilhassa arsı
ul usa t spekülasyonların hareket-

!erini ve bütçedeki masraf kııaltıl 
masının buıünkü vergilerde yapı
lacak bir iılihatla tamamlanması 
lüzumunu kaydedecektir. 

B. Germen Martinin aöylevin
den sonra parlamento Finans ko
misyonu tükel yetke projesini in
celeyecek ve cuma ~ünü bu kanun 
etrafında aytrımalar (münakata· 
lar) yapdabilmeıi için raporunu 
verecektir. 

Kanun ayni günde kabul edile 
cektir. 

B. Flandinin cuma günkü aytı§· 
malarda hazır bulunacağı sanıl
maktadır. 
ktır.ac(Sal 

Pariı: 28 (A.A.) -Geni9 yet· 
keler kanun projesi bir maddelik· 
lir. Bu madde de §Öyle deniliyor: 

Parlamento ve sanat kurulları, 
devlet finansının düzeltilmesi e· 
konomik itceniliğinin .(faaliyet) 
tekrar batlaması, kredinin korun· 
ması ve paranın muhafazaaı için 
kanun kuVTetinde olmak üzer~ 
31/12/935 tarihine kadar lüzumlıı 
bütün tedbirleri aJm .. r i~in .hüJ,u 

mete yetke verirler. 
Bu yetkelerin istenır.~ sebeple· 

ri arumda Fransa bankaaı altın 
saknısının (ihtiyatının) a7aldıfı 

ve bunun daha ziyade azalınaaı 
Cıo.ngı tehlikeye dütüreceği, spekü 
li.ıyonun florir ve İsviçre farn· 
kından sonra timdi de Fransız 
frankma hücum ettiiini bildirme" 
tedir. Çıkan altm aayııı 17 May11· 
tan 24 Mayııa kadar üç milyaı· 
frankı bulmuttur. 

Göıterilen diğer 1ebepler ara· 
ııncla da paranın kıymetten dü§ 
memeıi ve bütçe meaelesinin kurt:-4 
rılmaıı lüzumu kaydedilmektedir. 
Buna ıöre verilecek yetkeler eko
nomik itleri de kapayacak demek· 
tir. 

Amerikada ulusal kalkınma ofisinin 
çıkardığı 500 tüzük suya düştü 

Vatington, 28 (A.A.) - Yüce yenilimi aaydmaktadır. 
Hat.:yerinin ana yasaya aykırı ol- Yüce Hakyeri batka bir kara
duğunu bildirdiği madde ulusal rında çiftçi borçları hakkında çı
kalkınma ofisi kanununun Reisi • karılmıt olan bet senelik F ra • 
cümhura Endüıtri için tüzükler zer - Lenike Moratoryom kanu-
çıkarmak erliği veren üçüncü nunun da ana yasaya uygunsuz 
maddedir. oldufunu bildirmiftir, Bu mora • 

Yüce Hakyeri, birletik Ame • torroma bH"""'Jt p~ .,..rçlar 
rika hülceaıetleri arumda bu er- blrşölt l@lltNlati f~dır. 
tilin iyice t.n•l•nmaDUf oldu· VQff,1i ., ~lteM d fjij aon 
iuna ve alYeriler İKİisi itleriıte biauıadft dılifiafil ıetektliini 

dokunuraa alverilerl lcolltrol hU. tö1lemlıtl. 
ldlmetlerbı hakkı olthiıu. br•r Yiiee ffabtrioha ini bfarları 
•ermiftir. bUkbtet ıttlJllicli gdlt htbl iız 

Bu karar 01 birlillrle •eriloııit lııtQıq ff *'iL IJay 
olduiandan uluıal kallttama ofl· Curiaiidiltf f'- ~ lftl jdına 
ıinin timdiye kadar cıbtıaut ol • çaiıNHk ...... ofiıi 
dulu 590 e rakın tüzük IUJ• cJtit- Jrınan-. •••••••t ~uıclki 
müı olmaktadır. proJ•cl• ,.,,._., ,.,.._ d•ii. 

HükGmet adına Yüce Haiıre- tlld*leri 11 iiti. 
rinde .. Y;ada bulunmut olan u-
hı11I kalkınma ofiıl baıbnı •• , Erırutöda r•tmurlar 

Riehberg bu kararı yodmak iste Erzurum, 28 (A.A.) - Dün· 
memi!tir. denberi bereketli yağmurlar yağ-

Bu karar hükUnıetin kesin bir m&J.& bqla.dL 

Eski krala ve hanedana rilclifini bilJirmiı ue bd yüzden J li liai iri~lrUtnbile memleketin tr 
nel yafa)'lfında yapacağı genlif• 8 nem rJerılifini bUilirmiıtir. 

ait resimlerin duvarlar 
asılması yasak 

Atina, 28 (Kurun) - Burada 
kralcı bağınıızlar partiıi batkanı 
General Metakaasm çıkarmakta 

bulunduğu Efimeris ton Ellinon 
ıazetesi, Yunan Harbiye Bakanı 
General Kondilis aleyhine tiddet
le hücum eylemektedir. 

General Metakaa11n gazetesi, 
General Kondiliıin miralay rütbe· 
ıinde iken Kral Koıtantine muha
lefet etmif olmak için vaktile A
nadoluda harbeden Yunan ordu
ıuna hitaben Mfretmit olduiu bir 
beyannameyi aynen ne9retmdcte
dir. General Kondilis o zamanki 
beyannamesinde Yunan ordusuna 
diyordu ki: 

"Yunan askerleri! Silahlarınızı 
yere atınız. Hain kralın bayrağı 

altında harbetrneniz, utanılacak 
bir harekettir. 

Ekonomi Bakanlığı 
Başmüfettişliği 

Ankara, 28 (Kurun) - Müfet
tiş Bay Rüttü Yaman Ekonomi 
Bakanlığı Ba§müf ettif liğine, eski 
baımüfettit Bay Abdullah Hüı • 
rev Bakanlık muavin tetkik he -
yeti eıpektörlüğüne tayin edil • 
mişlerdir. 

Ereğli limanını yapacak sos 
yeteyle uyuşulmak üz~re 

Ankara, 28 (Kurun) - Ba -
yındırlık Bakanı Bay Ali Çetin -
kaya, Ereğli limanını yapmak ü • 
zere tekliflerde bulunan lnıiliz 
aoıyeteıiyle a-örütmelere devam 
olunduiunu ve müıbet bir ıonu • 
ça varmak üzere bulunduiunu 
ıöyledi. 

Konyada banliyö treni 
Kral Kostantinin bayrağı altın- Ankara, 28 (Kurun) - Kon-

da harbetmekten ise, btından bir- ya ile Kumku arasında bir banli
kaç gün evvel eskişehir civarında yö treni teaiı edilmesi üzerinde 
Alman muhibbi Kral Kostanti - tetkikler yapılmaktadır. Hattın 
nin tarafa fünışane planlanna a- geliri teaia muraf ım korursa 
cı bir de1'5 vermiş olhn ve hakiki banliyönün yapılmasına batlana -
General olan a\fo~~ra Kemale ·~1 

... -

Y anhş bir haber 
Ankara, 28 (Kurun) - Ak• 

şam gazetesi, Bursa şeker f abri ' 
ka11nm yüzde yüz temettü dağıl· 
tığını yazmı,tır. 

Bu haber, eski fabrika zama • 
nında dağılmış olan yüzde yiiS 
temettüden ralattır. 

Belediyeler kurultayı 
Ankara, 28 (Kurun) - Birin• 

citeırin ayı içinde burada bir be· 
lediyeler kurultayı toplanacaktır· 
Bu kurultaya her belediyeden bi· 
rer delege İftirak edecektir. Ku ' 
rultay delegeleri, Cünıuriyet haY' 
ramı töreninde de bulunacaklar ' 
dır. 

Letonyada elçilik 
Ankara, 28 (Kurun) - Le -

tonyadaki maılahatgüzarlığımı ' 
zın elçiliğe çevrileceği söylen ' 
mektedir. 

Milli Müdaffaa Bakanı 
Ankara, 28 (Kurun) - MiJlf 

Müdafaa Bakanı General KazıılJ 
Özalp, rahatıız bulunduğu içill 
--•---- .., , _ _ _ .l! 

teslim olmanız müreccahtır.,, I s·· B k bı"r bı"lgesı· M . t b 1 . · umer an ın acarıs an sa r "' 
Yunan Harbıye Bakanı, Kralcı Ankara, 28 (A.A.) _ Sümer _f 

Bağınıızlar partisi bqkanı Gene· Bak Genel Direktörlüğünden al· DID SODUDa VBTmlt' 
ral Metaksasın bu ıiddetli hücum· dığımız bilgeye göre, Uıak şeker Kü ük anla ma ulusları"" 
farından dolayı, gerek General f abrikaaının ortaklarına bu yıl Ç • ~ • .. 
Metakaaı ve gerek gazetenin mü- .. d .. k4 d ~ tmaya karar nınkıne eşıt sılah ve . yuz e yuı ar agı • 
dür ~uharrırleri arasında zemmü lattırdığına dair Ufaktan 26 Ma- uçak hakkı istiyor 
kadıh davaıı açmıttır. Yunan ef- Yii tarihinde verilmi• olan haber- B d t 28 fA A) _ Bıa1 ki . . b .k. y :s' u apef e, , . . I 

rı umumıyeıı, u 1 1 unan Ge- de yanlı,lık vardır. Mesele JU • Gtimböt Parlamentoda ul~ 
neralı arasında cereyan eden bu d • • .. h"" • • ö • 
ka ı ki b.. 1 b .... k 14k ur. ıavga (mudafaa) utçeı1nm g 
•
1 

rııkı. 1 ucuktm arı -~yuak a.a. a Ufak Terakki Ziraat şirketi - rüıüşü sırasında, Macaristanı!1 
1 e ta ıp etme eve mwı emenın . f. . . ••t ak" s·· l . b·ı 

d . b. ki k nın tas ıyeıını mu e ıp umer ar11ulusal konferans ara gır!? ı e-
cereyanmı erın ır mera a be • B k · k • h Ik 1. . . · ı·Jı . ank mez ur §ır etın a e ın • mesi içı ıı!ahlanmakta eııt 1 • 

lemektedır. d b l h" 1 · 1934 d · · 1 ·ı r1 e u unan ısse erın en hakkım keıın bır tart o arak •. e 
AYRIŞ BAŞKANLAR( SÖZLE - itibaren normal. kıymetleriyle aa· ıünnüt ve demittir ki: 

RiNDE DURMADILAR tı~ alma~a. b.atlamıt ve ~~nla~ın u Şimdiye l<adar uluılar 101yr 
Atina, 28 (A.A.) - Azı bası- yuzde ellı1ını geçen sene odemıı- teıine ıüvenmit olan Macari• ' 

lır basılmaz Çaldaris'in ulusal hii- tir. . . . . . . tan, timdi aabrınm ıonuna var.' 
kUnıeti, memleketin normal durJ· . Şı~dıkı ~~~ıyat ~ıe herha1141ı mı,tn. fükünı~I aıkerlik hizmeU' 
ma dönmesi için içten istek gös • bır kar tevzn ıle alakadar olma- ni tekrar kurmak ve ktiçük anlar' 
termit ve bu uğurda yeni aeçim~e yıp ödenmeıi bu ıeneye talik edi!· ma \lluılarınmkine cıit ıillh fi 
parlamentoya, ulusal kurul yet - mit olan yüzde elli hi11e bedelle- uçak hakkını iıtiyoruz., 
keleri verilecektir. Hükumel ay - rinden ibarettir. tk· l k ı·k h. 't. Ma~" 

ı yı u er ı ızme ı • 
rı•ın seçime hazırlanabilmesi iç·.·n •0

"'
111

"
1
"-

11
-""

111
·---·· ... ııw•ı-r.ıoıı-·ıım• k:•r 

3' b ld riıtana aıaiı yukarı 150 bin ., de seçimi geri bırakmı§hr. Hüku· Of o ujunu göıtenneye yete~. 
1 t ·· ··ı-· k. d h dune lik bir ordu verebilir. met böylece kendiıine düten öde- t e ıoru uyor ı, a a 

vi çoğuyla yaptığı halde en ağır kadar Venizel~sla berabe~ ~ht -
auçlanmalardan henüz kurtulmut mıt olanlar eakı aeçme~lermın o~-
1 b k 1 k d ... d larına güvenemediklerı için seçı-o an ayn9 at an arı en t o ev- . ka 

1 lerinin memleketi normal hayatı - me gırmekten çınıyor ar. 

Açık saylavhklara 
namzet gösterilenler 
Ankara, 28 (A.A.) - Bot•~ 

lan ıaylavhklardan Gazi•11 t 

tepe eıki Korgeneral Ali HikJıl~ o 1' Ayerdem'in, Karsa htanbul ~, 
venitesinde Dekan Fuat Köpr&J 
lünün ve Tokada eıki Tünııe11e.~ 
ral Sıtkı Bükrenin namzetlik&er' 

1 
ni Parti Genel Başkanlık Di~-11 

na sokmak olduğunu anlamamış · ESKİ KRALIN VE HANEDANIN 
lar ve harp divanında Ven;zelosla RESiMLERi ASILMIY ACAK 
olan çalıtmalarmın bir görünü§ - Atina 28, (Kurun) - Yunan 
ten başka bir şey olmadığını söy - hükUmeti, 27 Mayıstan 15 Hazira· 
liyerek memleketin. rahata kavu!· na kadar iıyana ittirak suçiyle ya
masına çalıtacaklarına ıöz ver • pdacak ihbarlar üzerine adli ta
dikleri halde bunu yapmamıılar· kibat yapılmamasını kararalttır
dır. Bunlar, ıeçime girmek için mıştır. lçi!leri bakanı, eski krala onaylamı!tır. 
yeni isteklerde bulunmutlar. hat - ve hanedana ait resimlerin duvar· -----------
ti kasanıkların salıverilmesini bi· lara asılmasının da yasak edileceği e alon uçuşları 1 
le iıtiyecek kadar ileri gitmİ§ler - ni söylemittir. Varıova, 28 (A.A.) -.Ulu~t 
dir. Hükumetin en azılı düıman- ULUSAi.: BIRLIGI TEMİN Özıür balon uçuılarına gıre~ tit• 
larından olan Metaksas ve ·pan - Atina, 28 (Kurun) - Harbiye balondan dokuzu yere inııııt1' .• 
golosun hükfunete kartı seçime Bakam, Selanikte üçüncü kolordu Bunlardan ikiıinin uçu'u 600 1 

.k . .,. 
girmeleri eıki (ulusal birlik) ay - zabitlerini yar..ma çağırmış ve ulu· lometreyi aımı§tır. Öteki ı ı , 
rıt fırkaları batkanlarının hükô • sal birliği temine calıımalarını on· londan ise daha hiç bir haber ,. 
mele kartı ileri ıürdükleri aav'ın lara tavıiye etmittir. lınamamııtır 
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Dil işleri 

ölçülerde 
"Yanılmayalım Kalb 

.ı 1•met lnönü,, nün ıöylevi, yur-ı 
ve karaciğer Kuıtur ı,ıerı Şeyh Saidin karde-

OJgunluk imtihan- şi Tahir dava edildi deşen bir adam ı:ı1111 " •• ort bucağında yanlnılar 
l'Qpfı. Gazeteler, ajanı/ar her gün 

l1;11i ve yüklü liıteler veriyor. Türk 
11
•

111Unun ötedenberi bilinen ate · 
fi, Ve ölüm karıııında denenen 
tiizet V " h b' L d e comert ru u, ır Rere 

Galatada adam öldüren 
Mustaf aya ceza isteniyor 

Galatada Abdullah iıminde 

)arı nerelerde 
yapılacak? 

Başkasının nüfus tezke • 
resini kullandığı için 
Devamlı ıurette oturması ge • 

rek olan Malkaradan gizlice çı • 
./ha kendini göıteriyor ıdemek. 
~rilıin içinde onu üç kez böyle[ 

torc/i;k? r·· k" b" "kl"w" .. . ur un uyu ugu ıay -

birini öldürmekten ıuçlu Cafer/ 
oğlu Mustafanın duruıması, İs • 
tanbul Ağırceza hakyerinde son 
ıafhasma varmııtır. 

Olgunluk imtihanlarına on 
bet Haziranda ba~lanacaktır. la
tanbul geçen yıl bakalorya imli · 
hanları bir kaç bölğeye (mınta -

karak lstanbula gelen ve burada 
birkaç otel değiftirerek bir müd · 
det kalan Şeyh Saidin kardeıi Ta· ~ctltla tükenir mi ki? Doğru..,nu 

~·'''•eniz, o kadar kanıkıamııım 
b~ •on görünüı karıısıncla büyük 
ır •evinç duymadım bile. 

. Cömertlik dalkaır, henüz de • 
tlttle,medi. Şimdi üıt tabakada 

t~"tlhcınan bu kımıldanlf, gönül 
'BQrltırile kabardıkça, ta köke ka 

f/Q,. (. ı· L b" .. T" k t ş ıyeceR ve ulun ur op-
'0\lr rı bir tek duygunun, bir tek 
~rtcaın vuruflarile ıarıılacak. 

t::tiiiü divanlarda yangelen ıif· 
~"zenginle, ıert ıapan kolunu 
~Qaırrı a_vuçlarile :zorlayan köylü 

t1furlu yolda birle§ecek. 

Bir bayrak altında toplanan 
~111lar için bu, belki en gönül a· 

~ bir görünüıtür. Fakat İfin 
~•11da iken, çok sağlam bir he· 
lctp ue ölçü yoluna girmeut·k, ba 

t~ıe1 ve büyük atılı§, umduğu • 
""-ı kadar yükıelemez. 

>'irmi lira yıllık kimlerin bor
~llr? Once bu nokta ayrılmalı, 

ırtilmelidir. Hava korkum ö · 

~de ödenen bu para, bir arma· 
~-._ değildir ki eıki bir anlayıf • 
, : ıcMürvete endaze olmaz!,, ıli· 

::_ .feçelim. Vatan borcu, hiçbir 
tfi.!..'-1,ı ,.,. .. ::.·----'- -'-J.L..J- .. 
~ rıe,. 1ıüçük §eylerden ıayılamaz. 
~ "rttaılar, leragatlerinin tadını 
~ "Jla duya keıelerini boıaltmalı · 
t 
1•ltır. Şu halele verİ§, kazanca gö· 
~olmalı, zenginlik ölçülerine vu· 
'1 l'rlalıdır. Ayda yüz lira kaza • 
~la bq yüz, bin, daha çok ka • 

Qn bir tutulamaz. 

~ Cöniil iıtiyor ki, bugün keyle, 
,"eierine, bırakılan bu uçak ar· 
"'1 tQ~·'' bir hava vergiıi halini al· 
lı ' llutün dünyayı kökünden ıal-
~~ Bök lırtınaıı, küçük Iİper • 

~t 1~ ~arıılanacak baıkınlardan 
~dır. Yükwnmeyelim, vergi 
'- Biiç gelme.in. Yalnız unut -
t 31calun ki bunu bir ödev haline 
'fit-L•• h L • l"" t~ .. ,e" ıçın erReıın var ıgına 

}' e bu yükü payl'lfmaıı gerektir. 

)~~ kazancı yüz lirayı geçmi · 
'ıe e binleri bulanların omuzları 
lq: QJlni ağırlığı tQ.fırıa, aksayan· 
tı ~0ialır. En doğru yol "Hava 
"'t' . '4'-l,, ni kazanca göre daiıt • 

fır. 

'-- S. Gezgin b........____ ___ _ 
Q~ı d" 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis, 
eıaıa dair görüıünü bildirmif, 
Muıtaf anın, evvelce yaninda ça -
lıttığı Abdullahtan iki lira alaca • 
ğını iıtediğini, Abdullah bu para
yı vermeğe yanaf111ayınca arala • 
rmda kavga çıktığını ve bu ııra • 

da alacaklının borçluyu bıçakla 

yaraladığını, kalple kara ciğerin 
detildiğini ve bu ıuretle Abdul • 
lahm öldüğünü anlatmıttır. So -
nunda ıuçluya ceza kanununun 
448 inci maddeıine göre ceza iı • 
tem ittir. ı · 

Suçlu avukatı, müdafaaya ha
zırlanmak için zaman iıteğinde 

bulunmuf, hakyeri, bu isteği yeri· 
ne getirmittir. Gelecek durutma-
da müdafaa yapılacak, ıonra da 
karar verilecektir. 

SEKiZiNCi iHTiSASTA -
Sekizinci ihtisaı hakyeri hakimi 

Bay Atıf hasta olduğundan, iki 
gündenberi duru§lllalar batka 

günlere bırakılmaktadır. Bay A • 
tıf a geç.mit olsun deriz. 

Tuz fiyatları 
Bakanlar heyeti, evvelki gijn

kU bır toplantısında, ·ı uzlalarda 

altı kuruta satılmakta olan tuzun 

ıatı§ fiyatının üç kuruta indiril • 
meıi için Kamulaya bir kanun la· 

yihaıı göndermeğe karar vermit
tir. 

Bu haber dün her yerde ıe • 
sevinçle kartılanmııtır. Tuzun u· 

cuzlaması en çok ·balıkçılık itlerin· 
de büyük faydalar doğuracaktır. 
1ıtanbulda tutulan balıkların !:oğu 
Dedeağaca gönderiliyor ve orada 
tuzlanıyordu. Çünkü Dedeağaçta 

tuz buradan ucuzdu Şimdi buna 
lüzum kalmıyacaktır. Bundan bat· 
ka bu ucuzluktan en çok kazana· 
caklar arasında köylüler de vardır. 

Yakacıkta telef on 
Yakacıkta birine ait telefondan 

köylü~er iıtifade edemedikleri için 

batka bir telefon konmasını ide· 
mİ§lerdi. Bu iıtek yerine getiril· 
mİ§, yeniden genel bir merkez ku
rularak bir telefon konmuıtur. 
Bundan b&§ka iatiyen oluna yeni· 
den telefonlar konubilecektir. 

kaya) ayrılmış ve bu bölgelere 

i~tihan olmak üzere gönderilmit· ı 
tı. , 

Çocukları uzak yerlerden im
tihana gidip gelmek zahmetinden 

kurtarmak için bu yıl Bakanlık 
her liseyi bir olgunluk imtihan 

daireıi saymak ve bu imtihanları 
yapmak için liıe direktörü, baş 

öğretmeni ve bir diğer öğretmen· 

le üç kişiden mürekkep bir olgun
luk imtihan komiıyonu kurulmuf· 
tur. 

Hususi liseler bu resmi olgun • 
luk imtihan dairelerinden birine 
veril.mit ve bu okul direktörleri 
de komisyona üye olarak ahnmıt· 
tır. 

bir, yakalanmı§, tekrar Malkara
ya gönderilmitti. 

lıtanbul müddeiumumiliği, 
Tahir aleyhine batkasına ait nü-
fuı tezkereıini kullanmak davası 
açmııtır. Davll, istintak daireıine 
verilmittir. Tabirin istnabe yoliy

le Malkarada ifadesi alınması 

muhtemeldir. 

Tabirin burada bulunduğu ıı
rada kaldığı bir hanın odabatııı 
Y &far aleyhine de, ahna yolcu in
diğini usule göre poliıe bildir -
memekten takibat yapılıyor. 

Temizlik resmini verme
yenlerden alınacak paralar 

Bundan başka reımi, hususi Belediyeye temizlik reımini ver 
her okulun ders okutan öğretmen miyenlerden paralar tahıili eıllval 
de imtihanda hazır bulunacaktır. 

Sınıf bitirme imtihanını vere-

rek liseden çıkan gençler olgun -
luk imtihanına girmek için kendi 
okullarından birer vesika alacak
lardır. 

Yabancı ve azlık okullarının 
ıubeleri evvela kültür direktörlü

ğü tarafından taıdik edildikten 
avura ımıman 11.omııyonu tarafın· 

dan kabul edilecektir. 

Hususi liselerin olgunluk imli· 

kanununa göre alınmaktadır. Bazı 
memurların evveli kiraları haczet· 
meleri lizımgelirken bunu yapma· 
yıp doğrudan doğruya eıyalara 
haciz koydukları ve bunları sattık 
ları belediyeye tiki.yet edilmittir. 

Dün bütün tubelere yayım 
yapılmı§, evvela kiraları» 

haczedilmesini, eier kiralar bq)ca 
bir borç için haczedilmitae o za-

hanları duyduğumuza göre, ıu li -===================== ıelerde yapılacaktır: 

man eıyaya haciz konarak ıatı~ı 
yapılması bidirimiştir. 

l§ık, Boğaziçi liıeleri (Kaba • 
taş), latiklal liıesi (lstanbul kız), 
Hayriye, Yeni Liae, (lıtanbul er
kek), Darütşafaka Lisesi (Vefa), 
Yüceülkü (Pertevniyal), Şiıli Te

rakki liıeıi ( Galataıaray), lisele· 
rinde. 

Bütün yabancı ve azlık okulla
rı da Galataaarayda imtihan edi-
leceklerdir. 1 

ilkokullarda 
Bütün ilkokullar yarından iti

baren yaz tatiline baılıyacaklar • 
dır. 

Bu yıl ilk okulların İmtihana 

tibi olmıyan 11nrf fardan alınan 
randıman yüzde yetmiı niıbetin
dedir. 

Cumarteıi gününden itibaren 
de son ıınıf larm imtihanlarına 
baılanacaktır. 

Hukuk Fakültesinden 
Ankararaya gidenler 
Şf'hrimiz Hukuk fakültesinden 

bu yı} Ankara Hukuk fakültesine 
150 talebe gitmiştir. 

Gene bu fakülte talebeıinden 
rapor abrak imtihana girmiyen 
talebe aayuu 200 kişidir. Bundan 
baıka yıl içinde yapılan imtihan
lara girmedikleri için son imtiha
na alınmıyan talebe de 56 ki§idir. 

KÜLTÜR iŞLERi - Kültür 
müdürlükleri yeni talimatnamesi 
mucibince ilk tedrisat müfettiti 

ıayııı beşten yukarı olan yerler • 
de kültür itleriyle mt-§ğu) olmak 

ve kültür diı·ektörüne yardım et • 

mek için ilk tedrisat müfettitle -
rinden biri §ef olarak seçilmittir. 
Şehrimiz ilk tedriaat müfettiıi 
§efliğjne Bay Kemal Edip ıeçil -

mittir. \1 d e .'Ye - Evkaf arasın-
. ~~kı. anlaşamazlıklar ~--·•ı•·--------·-------------------==--11111=•==-=· .. . ı• .... . 
'•d, edıye veya huıusi yönetge 
~'kit'e) ile evkaf yönetgeıi aruan-

~~~laıamazlıkların bir hakem 
~i >'\ 

1 t~afından tetk,fk edileceği· 
~ .. ,;1-lııtık. Bu heyet yakında An 

~.' ~ l<>ı>lantılarına bqlıyacak· 
"-~ıe ~diye tarafından dün bütün 
L et-e bı. .. d ·ı . 
~~ı 'be r yaynn gon erı mıt, 

~U~ ~~diye hukuk itleri müdür 
11~t'· t0nderilmiı olan pürüzlü 
~ 14 b' 
~~İliJ ır ~iıteainin üç gün içinde 
.. ~İ) llıeaı iıtenmiftir. Evkafla 
'lılcJe arasındaki en küçük anlq 
~~ ar bile bir liıte halinde ha· 
~. I> .\nkaraY.a gönderilecek· Birinci Baın Kurultayından iki görünü§: 1- Kurultay delegeleri lçiıleri Bakanı Bay Şükrü Kaya üe 

ı - Kurultayın ıon toplantın. 

Kılavuz için 
dersler 

-18 -
Harb (T. Kö.) 
Cidal, mücadele = Savaı 
Mücadele etmek = Savaımal<, 
Mücadele etmek = Savaımak, 
Uğrat 

Uğraımal 
Savatkan 
Uğraıkan . 
H arb kelimeainin yakutça kö • 

kü karp'tır. Bu kelimeyi kazanın· 
ca, ıavaı aözünü cidal ve müca • 
dele karıılığı olarak alıyoruz: 

"Son aıır doğu tarihinde en büyüle 
devrim, Türk erkinlik ıaVCJ.fı'dır.,, 

1•/ımet lnönü, yıllarca denk 
büdce likrini yerleıtirmek için ıa• 
VQ.flı.,, 

"Bir ülkü için ıavQfmıyanla -
rın ömrü boıa geçer.,, 

U iraımak kelimeıinin kılavuz
da · meıgul olmak karıılığı alındı· 
ğını biliyoruz: 'Dündenberi ıenin 
iıinle uğraııyorum.,, cümleıinde 

uğrQ§mak tam if tigal etmek yerin· 
'dedir. 

Türkçenin incelikleri var. E • 
ğer: "iki giindenberi Kamutayd&ı, 
bu kanunu çıkarmak için uirC1fı • 
yorum.,, der•eniz, burada "ağ • 
raımak", •avaımak anlamına ge
çiyor. 

Kılavuzda meıgale kelimeıi 
"iJ,, ve "iç güç,, diye karıılanmıt· 
tır. "SavQf,, mücadelesi karııla -
dıktan • o n r a, mqgalenin 
türkçe karıılıkları ara.tına uğrtq'ı 
da koyamaz mı? 

Uğra§ınız nedir? = Meıgale • 
niz nedir? 

O 1ı1akit ıaVCl§kan oımanlıca 
"mücadil", ve uğrQfkan da "bir· 
Jüzüy_e IJNfllul olan, bir ifin pe • 
ıini bırakmıyan,, anlamına gele • 
bilir. 

Ben bir ülküye özveren ıa • 
VQ.fkanları ıeverim.,, 

SavQ.fmak ve uirC1fmak keli • 
melerinin, türkçede ayrı öz.el an· 
lamları da olduğunu unutmama• 
lıyız. 

• • 
Muhafaza etmek = 1 • (T. 

Kö.), barımak 2 • Gözetmek, ıak
lamak. 

Kılavuzda muhala:za'nın türle 
kökü olduğunu görüyoruz. F akaı 
onun "barımak", gözetmek'', 
0ıaklamak" diye ayrı karıılılıla· 
rı da var. 

Barımak kelimeıini barınmalı 
ve "burç ve baru,, daka b..sırı ıö .. 
zünü hatırlayınca anlıyacaknnız. 

,. Arıkan bir türk, yurt ban · 
makta hiçbir özveriden ;ekin • 
mez.,, 

Biz yurt barımı için haırlanır· 
ken, ııycuamızın barııçılık ülkü · 
ıünü de gözetiriz.,, 

Çantamı yarına kadar ıaklar 

mııınız?,, 

Bu örneklerde geçen yeni ke • 
lime: 
Arıkan = Halisüddem 

Rağmen - Alchrmadan, aldır· 
mıyarak, ... halde, .... beraber .. 

Birçok kimıelerden "rağmen,, 
kelimeıinin yerini bütün bu kar • 
ıılıkların dolduramadığı ıö:zünü ;. 
ıitiyoruz;. 

Haıtalığına rağmen = Haıta • 
tığına bakmıyarak. 

Havanın •oiukluğuna raf • 
men - Havanın ıoğukluğuna 
bakmıyaralr, aldırmıyarak •. 

Bütün bunlar doğru, fak11t "ar· 
mmuza raimen,, ıö:ziinü böyle 
anlatabüir miyiz? 

_.. (LUtfen sayı/ayı çeviriniz) 
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Şehir---• 
Haberleri 

ESNAF l\IECMUASI - Birleşik 

Esnaf bürosu idare heyeti Esnaf mec
muasının kapatılmasına söz birliği 
etmişti. 

Duyduğumuza göre bu mecmua, 
Tecim odası tarafından ~karr1acak • 
trr. 

BAY DANİŞ ADAPAZARIN • 
DA - Jstnnbul bölgesi <mıntakası) 

Endüstri Bay Daniş dün _ı.\dapazarı
na gitmiştir; orada, dokuma fabrika
larını gözden geçirecektir. 

GÜMRÜKTE SATIŞ YERl -
Yeni kurulan lstanbul gümrükleri 
satış yeri Haziranın birinci Cumar · 
tcsi günü açılacaktır. 

Burada giimriiklerde kalan eşya, 
gümrlik tarifelerine göre toptan ola
rak satılacaktır. 
BELEDİYEDE TEKAÜTLÜK -

Belediye matbaa müdürü Bay Hakkı 
tekaüt edilmiştir. Bundan başka Ha
ziranda b<'lediyedc bazı değişiklikler 
yapılacak, müddetini dolduranlar te
kaüt cdiJeceklerdir. 

OKULLARA GiDEN BELEDi • 
YE .l\IEl\IURLARI Hukuk ,.e 
Yüksek Ticaret okuluna devam eden 
belediye memurlarının nziyctleri 
yakından takip o1unmaktadrr. lmti • 
hanı veremiyenler ya vazifelerini ve
ya mektebi tercih edeceklerdir. lm • 
tihanlar münasebetiyle bu gibi me • 
murlara izin ''erilmiştir. 

TERKOS - Boruların değiştiril

mesi yüzünden Terkos suyu en·clki 
gün kesilmişti. Dün saat on ikide su 
gene her tarafa \'erilmiştir. 

l __ ö~L_ü_M_J 
Temyiz mahkemesi ı-eisi esbakı 

merhum Baha mahdumu ,-e merhum 
Suphi Paşa hafidi Bay l\lahmut Sa
Jahattin birkaç aydanberi yattığı 
hastalıktan kurtulamıyarak ölmüş • 
tür. Cenazesi Bakırköyündeki makbe
rine gömüJmiiştür. Ailesine acıları • 
mızı bildiririz. 

ınnannıuıhllıınunn ııumuııwvnwıw.aıumunuuw11ı111w!1Unn•ınuunt1• 

Osmanlıcada rağmen ısözü ye-
nidir. Ondan önce hilal $Özünün 
'türlü §ekil/erinin kullanıldığını 
görüyoruz. 
Rağmen için tek kar§ılık kar§ı!'I 

olab!lir: "Bütün imkansızlıklara 
rağmen, bu i§İ. bCZ§ardım = Bü · 
tün imkansızlıklara kar§ın bu i§i 
ba5ardım.,, 

"Her şeye rağmen size yar · 
dımdan geri duramıyacağım ,. 
Cümlesine türkçede "ne olur•a o!· 
sun,, diye bcıtlanacağı gibi, ''her 
§eye kar§ı gderk, kar§ı koyarak,, 
yahut "her şeye kar§ın,, ela dene· 
bilir. 

"' ~ "' 
Tefevvuk etmek = Ostolmak, 

üstgelmek, 
Faik, mütefevvik = Oagelen, 

üstün, basa, · 
Tefavük-= Üstünlük 
Takaddüm etmek= Ongelmek 
Mütekaddim = Önceki, önge ' 

len 
Sıyaaada parti kuvvetiyle de • 

'ğil, kala kuvvetile üstolmağa ça 
lııınız.. 

Devamlı bir ıavaıta, en sonr2 
zeka üsgelir. 

Biz ~ocaklarımızdan yalnız bU· 
gi değil, ıra üstünlüğü istiynruz. 

Bu İ§te üsgelen odur. 
Dü§manın üstün kuvvetlerini, 

akgama doğru, çekilmek zorundn 
6ıraktık. 

Ônceki mcktubta söylediğim 

uzere •. 
Bütün sava larda ahlak, z.ekô · 

ilan da öngelir. 
1(. :(. :[. 

ihtisas = Uzuğ 
Mütehassıs = Uzman 

Bu asır, uzuğ asrıdır. 
Her §eyde uzuğ kuvvetinin ba 

§aalık ettiği bir r;ağda ya§ıyoruz. 
Bayındırlık Bakanlığına, tarife 

işlerile ufrCJ§mak üz.ere ,bir Ame· 
rikalı uzman gelmİ.f olduğunu bi· 
lirsiniz. "ULUS,, 

Vapur - Kayık 
Şirketihayriye ile 

anlaşmazlık sürüyor 

J Polis haberleri : J 

1Maslakta bir kam
yonla otomobil 

çarpıştılar 
Anadoluhisannda oturanlar ve 

civar bazı iskelelerdekilerle Şirke· 
tihayriye arasındaki anlaşmazlık 
henüz halledilmemiştir. Ve kolay 
kolay da halledilmiyecek gibidir. 

Dün Anadoluhisarında bir so· 
ruşturma yaptık ve öğrendik ki 
buradaki halkı ikiye ayırmak müm 
kündür: 

1 - Sandala binerek Bebeğe ge 
çcnler. 

2 - Gene eskiden olduğu gibi 
vapurla gelip gidenler. -Sandal ile geçenler ve bu su-
retle Şirketihayriyeye boykot ya· 
panlar diyorlar ki: 

" - Biz sandal ile Bebeğe ora
dan 1stanbu1a gidiyomz 're gidip 
gelme paramız 25 kuruş tutuyor. 
Vapur ise otuz kuruştur. Arada 
beş kuıuş bizim için oldukça ö
nemli (mühim) paradır. Bundan 
başka sosyete bize hiç bir zaman 
tenzilat yapmamıştır. Halbuki 
bize göre daha az müşterisi olduğu 
h~lde, Bebek ve Ruınelihisarmda 
oturanlara önemli tenzilat yapı
yor ve buna da bir tramvay onur
deşme (rekabet) idir. Bu yolda 
ziyan ettiğini de söylüyor o halde, 
o jgkclelere vapur işletmesin ve zi
yanını da bizden çıkarmasın.,, 

Sosyete ise buna §U karıılığı 
vermektedir: 

Anadoluhfisarı hatlarında, 1827 
yılmdanberi yüzde krrk indinne 
yapılmıştır. Bu!1dan ba§ka hüku· 
metle olan mukavelemiz üzere 
Bebek ve Rumelihisanna da vapur 
iş_letmek mecburiyetindeyiz.,, 

Diğer taraftan gene eakiıi gibi 
Anadoluhisarından vapurla köprü 
ye gelenler de §Unların söylemek· 
tedirler: 

" - Biz pek seyrek olarak İs· 
tanbula indiğimiz için vapura bini 
yoruz. Bununla beraber hemşeri· 
mizin bu hareketleri çok yeıinde
dir. Sosyete bilet ücretlerini ucuz
latınası bizi de memnun eder.,, 

Çocukları Esirgeme Ku
rumunun yıllık kongresi 
Çocukları Esirgeme Kurumunun 

yıllık kongresi dün saat 17 de ku
rumun Cağaloğlundaki binasında 
yapılmıştır. Kongreyi Bay Şemset· 
tin açmış ve kongre başkanlığına 
Bay İhsan Sami, katipliklere de 
Bayan Hasna ve Bay Şevki seçil· 
miştir. 

Kongrede evvela kollann,ın yap 
tığı işleri gösterir yıllık rapor o• 
kunınu§tur. 

Kurum merkezi bir yılda 35 bin 
çocuğa yardım etmİ§tir. Diğer kol· 
ların yardımları oldukça yüksek
tir. 

Bundan sonra kurumun &ele· 
cek yılda yapacağı itler görütül· 
müş ve yeni yönetin (idare) seçi· 
mi yapılmıştır. 

Su taşıyan arabacılar 
muayene edilecek 

Kaynak suyu çeşmelerinden au 
taşıyan bütün sakaların sıhhi mu· 
ayeneye tabi tutulmalarına karar 
verilmitti• Fıçı ve damacanalarla 
su t&.Jıyan arabacıların da tnhhi 
muayeneden geçirilmeleri karar• 
laşmış, şubelere emir verilmiştir. 
Belediye §ube müdürleri arabacı· 
ları sıkı bir muayeneden geçire· 
ceklerdir. 

Evvelki akşam Maslakta iki o· 
tomobil çarpıfmı§tır. Şoför Sai· 
min idaresindeki General Süreyya 
ya ait 891 numaralı otomobil Sarı
yerden gelirken Kocata§ ttuyu 
ta§ıyan 3581 numaralı kamyonla 
çarpışmıştır. Kazaya kamyonun 
yol vermemesi sebep olmuıtur. 

Kamyon ve otomobil önemli ( e· 
hemmiyetli) surette hasara uğra• 
mıılardır. Şoförlere bir §eY olma· 
mıttır. 

Altı yaralama ve 
yaralanma hadisesi 

Yirmi dört ıaat içinde şehirde 
altı yaralanma ve yaralama hadi
sesi olmuştur. Sırası ile yazıyoruz: 

1 - Galatada Balıkesir otelin· 
de oturan balıkçı Abdullah, numa· 
ra11 anla§ılmıyan T opkapı - Sir· 
keci arasında işliyen bir tramva· 
yın arka sahanlığından atlamış, 
kolundan yaralanmııtır. Abdullah 
Cerrahpa§a haıtaneaine kaldrrıl
mııtır. 

2 - Eyüpte Bahariyede outran 
amele Nuri, tuğlacı Hüıeyinin har· 
manında çalı§ırken ayağını maki· 
neye kaptırarak yaralamı!hr, Cer 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

3 - Sirkecide Reşadiye cadde· 
sinden geçmekte olan 1781 numa· 
ralı otomobil hamal Azize çarpa· 
rak ayağından yaralamıştır. Aziz 
Cerrahpaıa baıstanesine kaldml 
mıf, §oför Ahmet yakalanmıttır. 

4 - Sirkecide Rumeli kahvesin
de oturmakta olan İsmail Hakkı 
ile Ali, kahvenin tavıınından dü· 
şen sıva ile yaralanmışlardır. 
5 - Samatyada Karanlık yalı ao 
kağmda oturan Mihran ile Arma
nak oyun yüzünden kavga elmif 
ler, Mihran yumrukla Arnıanağı 

yaralamııtır. 

6 - Eyüpten Kereıtecilere ge· 
len ıoför Bekirin idaresindeki 
3273 numaralı otobüsle Behçetin 
arabası çarpışmış, arabanın oku 
otomobilin camını kırmış, ~oför 
kulağından yaralanmııtır. 

KUMARCILAR - Küçükpazar 
da lsmailin bahçeli kahvesinde 
kumar oynıyan Fikri ile manav 
bir lira para ile yakalanmı§lardır. 

KALP DURMASI - Hasırcı· 

larda oturan hamal 1lgazlı satılmıf 
oğlu İbrahim dün saat on üçte kalp 
durmaıından ölmü~tür. 

Kuduz köpekler 
Birkaç gün önce Beykozda bir 

kuduz köpek bir manda ile birka~ 
ki§iyi ısırmı§tı. Bunu ikinci bir vak 
a takip etmif, Şiılide Lutfiye ve 
Emine adlarında iki yavru kuduz 
bir köpek tarafın.dan 1&ırılmı§tı. 

Diin de Pangaltıda oturan Ati· 
na adında biri daha 11ınlmıstır. 

' Bu hi.diıeler etrafında S;hhat 
Müdürü Bay Ali Rıza §Unları söy
lemittir: 
"- Başı boş gezen köpeklerin 

öldürülmesi senelerdenheri devam 
etmektedfr. Bununla beraber şeh
re civar köylerden mütemadiyen 
köpek gelmektedir. Son günlerde
ki ısımm hadiseleri üzerine yeni
den alakadarlara emir verildi. Ba· 
şı boş köpek dolaşmasına meydan 
verilmiyecektir. 

Son günlerde birkaç kişiyi ısıran 
köpeklerin kuduz olup olmadıkla
rı henüz belli dıcğildir.,, 

önürdeşme 
Yumurta taşıma parası 

gittikçe iniyor 
Bundan bir müddet evvel Şark 

Demiryolları yönetgesi (idaresi) 
yumurta ta§ıma parasında yüzde 
otuz beti bulan önemli (mühim) 
bir indirme yapmıştı. 

Bunun üzerine yumurta tecimer· 
leri (tacirleri) deniz yolunu hı· 
rakmıtlar ve demiryoluyla yumur· 
ta göndermeğe başlamı§lardır. 

Şimdi, yumurtalarımızı ta§ıyan 
Loid vapurları ace.tesi de yumurta 
tatıma parasında çok önemli bir 
indirme yapmağa karar ve!mit ve 
bu suretle merkezi Avrupada bu· 
Iunan Salzburg şehrine kadar 100 
kilo yumurtadan lafıma parası o
larak 290 kuruı almağa başlamıı· 
tır. Evvelce 400 kuru§ idi. 

Hafta tatilinin pazara 
alınması ve sevinçler 
Hafta tatilinin pazara çevrilme· 

si tecim ala~mda da büyük bir 
sevinç uyandırmı§tır. 

İstanbul Komiıyoncular Birliği 
Bütçe Encümeni Başkanı Bay 
Hakkı Şahin bir yazmanımıza §Un· 

ları ıöylemiıtir: 

- Şimdiye kadar cuma, pazar 
haftada iki gün çalışmıyorduk. 
Yasanın tatbikinden sonra çalış
ma hayatımızdan bir gün kazan· 
mış oluyoruz. Bunun için de çok 
seviniyonız. 

Gümrükte ikramiye 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 

hcr.h. ı.. .... aucıı.u Jucuu.u ldrına, DU yu 
ikramiye veı-ecekir. lsanbul Güm· 
rükleri Ba§müdürü Bay Seyfi Ay· 
dın, gümrük müdürleri ile görüş· 
miit ve bu memurların lisesini çı· 
kkarmıştır. Liıte bakanlığa gönde
rilecektir. 

Klering konuşmaları 
Türk - Yunan klering anlatma 

sının bozulduğunu yazmı§tık. Ha· 
ziran ba§larında yeni bir anla~ma 
yapılmak üzere Atinada konuşma· 
lara batlan,acakır. 

Matbaamıza gelen eserlerden: 

Holivut 
Holi\'ut'un 2!l l\Iayıs nüshası gü • 

zel resimler 'e zengin bir mündere • 
cat ile çıkmıştır. 

Bu g~ce nöbet~i eczaneler 

Sama tyada: Teofilos, Aksaray da: 
Pertev, :Karagümrükte: Suat, Şehre· 
mininde: A. Hamdi, Fenerde: Yitali, 
Şehzadebaşında: Asaf, Ankara cad • 
desinde: Eşref Neşet, Sirkecide: Ali 
Riza, Beşiktaşta: Nail Halit, Beya • 
:ıı:ıtta: Cemil, Karaköyde: Hüseyin 
Hüsnü, Beyoğlunda: Dellflsuda, Er
tuğrul, Yenişchirdc: ~. Baronakyan, 
l\laçkada: Feyzi, Knsımpaşada: Mcr
kt•z, Ha köyde: Halk. 

11111ıııııııı1111111ııı:ıııllij1hfUllıııı:11•wr.~ 

Geçmiş Kurun/ar~ 

29 Mayıs 1920 
- Harikzedegln için inşası mu • 

karrer olan apartımanın Kiryakidis 
tarafından yapılan projesi Şehrema· 
neti mimari müdürü Salfıhattin Bey 
t!lrafından tetkik olunacaktır. 

- Şehremaneti heyeti fcnniyesf n
den icra ettiğimiz tahkikata göre Ka
raağaç mezbahasının inşaatı ilerle • 
miştir. Mezbaha birkaç aya kadar bi
tecektir. 

- laşe encümeninin lağvi hasebiy
le boş kalan daireye muhacirin 
müdüriyeti umumiyesi naklolunacak
tır. 

Aile ekonomisi 
bir Örnek 

,,... (Başmakalenin deı.:anıı 

Almanlar aite ekonomisi bilgi 
nasıl pratik bir yoldan gençlere 
tiyorlar? Buna bir örnek o 
(Ren) üzerinde (Koblens) adı 
Alman şehrinde gezdiğimiz bir 
okulunu) göstereceğim: 

Bu, Almanyada sa_,·. '::rı U.i 
bulan parti okullarından biridir 
rada yaşları on sekiz ile yirmi 
rasmda olan Alman kızları na 
sosyalist partisinin sosyal progr 
na göre hazırlanmış iki haftalık 
geçırır. Arkadaşlarla bir 
<Ren) taraflarını dola;;ırken bir 
buraya uğradık ve öğle yemeği 
rada yedik. Burada bildiğimiz 
genç talebelerin kendi elleri ile 
dilel'İ i~in ogün pişirmiş ,.e hazırl 
oldukları yemek idi \'e yalnız 
türlü l emek idi. Pazla olarak ·ye 
sonunda nişastalı bir tatlı verild 

Bu öyle hir yemek idi ki, iç 
biraz et ile et suyu, havuç n pa 
vardı. Hep~i bir tek yemek kaza 
da pişirilrnişti. Böylelikle çok Je 
1i bir yemek olmuştu. Ayrıca çor 
ya, ete 'e sehzeye ihtiyaı; göster 
yordu. Talebeler öğretmenler (h 
ile birlikte hepimiz masaların 

rafına oturduk. Bu yemekten üç, 
büyük madeni tabak içerisine bO 
doldurulmuştu. Bu tabaklar ye 
masalarının üstünde elden ele do 
tmlıyor, herkes kendi isteği 1'8 
tabağına alıyor, yiyordu. YeyİP, 
doymıyanlar bir daha, bir daha, 
terlerse bir kere daha ahyorls 
Sözün kısası sofradakilerin hepsi 
yuncaya kadar yalnız o yemekteıt 
di. Ondan sonra da yukarda de · 
gibi a)Tıca birer tabak tatlı ,.eril 
Bu tatlı da gene okulun kendi f' 
heleri tarafından yapılmıştı. 

Şunu da unutmadan söyliye)iııt 
sofrada hizmet edenler de gene fi 
belerin kendilerinden idi. Bu dıı 
gün nöbetleşe olarak yapılı)·otJll 
Yalnıı sofra hizmeti değil, bütüll 
kulun tcmitliği, orta işi gene t>O!ı 
"'iC nu.JcU .u a.::ıua ... a. ;l'O.J 'asu+.;r .,.• 

Böylelikle okulun yönetimi (wartl 
için hizmetçiye hacet kalmıyornı1lf' 

Okulda iç işlerin böyle talebe 
sında paylaştırılmasından amaç el 
te yalnız yönetim ekonomisi deği~ 
Asıl amaç yarın her biri bir aile 
racak olan bu genç kızların ev e1': 
nomisine pratik olarak alıştınlnta:' 
dır. 

Okul geceli gUndüzlil olduğu i 
ancak on beş, on altı gün olan (k 
zamanı içinde bu türlü bilgiler 
beye \'Crilebilmektcdir. Sonra 
kursları bitiren kız talebenin her 

1 
ri başka bir çevreye giderek A111'11 

ya i~inde dağıldıkları i~in ınab• 
kız gençlik teşkilatlan ile başkB~ 
na örnek olabilmektedir. Böylece.At 
ler p:ırtisi hir yandan kendi pro~İI 
mını Alman ailelerine sokarken ° f 
yandan Alman ulusunu daha. tu~ 
lu, daha sağlam, daha ileri yapıl 

1 
mek için en önemli (chemmill1 .~ 
bilgileri en pratik yollaı}dan yapfll' 
tadır. 

Yeni Almanya bir parti kız o~ 
içinden şu türlü göriinüşU bizfıtl dt 
de ~rs olabilecek bir dereğerde 
ğil mdr? 

ASIM~ 

Pamuklu kumaşlar v•· 
Endüstri birliği başkanı Ba1 dl 

ııf Ankaraya gitmiştir. Anka~ 
Ekonomi Bakanlığı ile konut I 
ve pamuklu kuma§lar için ilk ;ı1:ıt 
delere verilen muafiyetin uzS 
maıını istiyeceklir. 

işgal resmi oJtJI 
Ta,ra limanlarına yazılı <fi' 

limanımıza gelen deniz tatf1fl" ,P' 
sıtalarından belediyece itg"~~ 
mi alınmaktadır. Bazı merıı\ltlsf'I' 
bu resmi noksan aldıkları ~ıı tJf' 
mıştır. Belediye bundan tO p' 
memurların, limana gelen ~·~· 
)arın müruriye kağıtlarınıL ~ ; 4' 
rak tonajlarını tesbit etmelerıl1,, 
b ·· · 1 · 1-o.l" una gore ı§ga resmı a , .... 
biİdirmiştir. 
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lnıir ~ait. yeni ıo~to oıurnın~ i~in, 
~&r~Hlni öl~ürme~ istiyor~u ! 

h l{endisinden o kadnr is bekledi· g A b J b• H ii ğimi~ bu zat, bizi ne ~·b .. k umu!'a-i! ranıp u unmıyan ır acı y aşarag\J a 
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5! ÖRNEK: H 
H En büyük kuvvet, yurttaşlar a- ~~ iki günlük hülasa: en yakm akrabasından olacak n.· 

nıyorum. Çünkü yine onun emrile 
bunu yaptım. 

Emir Said (Salina) yı 
düşünürken . • 

Bu ıırada (Cerine) de batlı . 
Yan ıulh konutmaları hayli ilerle
ınitti. Seyit Abdüsselam, Sultan 
Abdullaha her akşam konutma 
neticelerini bildiriyordu. 

İspanyollar - kararlaştırılan 
nıaddelere ıöre - Garnataya gi
rince Elhamra sarayına el atmı • 
caklar ve Sultan burada haneda
niyle birlikte yaşıyacaktı. 

Sarayda yatan Emir Saidin 
Yarası kapanmı§tı. Birkaç gün • 
denberi ayakta gezebiliyordu. 

Emir Sait, aevgilisi (Salina) 
Yı uzun zamandanberi göreme • 
mitti. Gözünün önünde ıüzel Sa
linanm hayali dolaşıyordu. 

Emir Sait iyileşince kardeşin -
den (Cerine) ye gitmek üzere 
müsaade iıtedi. 

Ogünlerde Endülüs Sultanına: 
- Emir Sait ltbilyede kendi • 

ıte yeni bir taht hazırlıyor! 
Demitlerdi. 

Sultan Abdullah kardetinden 
kutkulanmağa batlamıtb. 

- Cerinedeki heyeti değiıtir
meğe sebep yok. bpanyolları da
rıltmak i~temem. 

Diyerek kardeıini Garnatadan 
bir yere kıpırdatmadı 

..:10.11.cuu~" ıu aıy1e "'g~,o1;1c1 ı ~cıulır 

r~n Emir Sait, ayni zamanda Sa • 
lınanın hasterine de dayanamaz 
bir hale gelmiıti. 

(Kara Rahip) Emir Sa itle vak
ti~~e -~erinede birkaç defa görü§· 
ınuıtu. E.mir, bu becerikli rahip
ten yardım istemeğe karar verdi 
ve kendiıine gizlice fU mektubu 
Ya.zıp gönderdi: 

"C . d . erme e General Gonzalve 
ıle göriiştüğümüz zaman benim 
İşbilyede kurulacak yeni bir En
dülüs tahtına otunnaklığım için 
Kral Ferdinand Hazretlerini~ 
v_~it ve müsaadelerini aldığını 
soylemişti. lşbilye):e gitmek za • 
ınam geldiğinden, kendisiyle bu 
hususta göriişerek, bugünlerde ne 
Yapmam lazım geldiğini bildir • 
nıenizi rica ederim.,, 

Rahip Melli. bu mektubu alın
ca - General Gonzalveye görün
nıeden - Krala koıtu: 

.. - Hafmelmeap ! Dedi • Endü· 
1uı Emirlerinin en küçüğü elimiz
~e. Ortancası da elimize dütrİıek 
ıç" b. ın, ıze puau kurmak f ırsatıru 
\' . 
erıyor. Emredin de kendisiyle 

(l§biliye tahtı) hakkınra görüt • 
llleğe memur olayım. 

!Bu teklif F erdinandın hoıu • 
;a.. gitmemi! oluraa, büyük karde
~ ıle araıı açılacak ve bu ıuretle 

ndülüs hükfunetinin kökünden 
Yrkı1ına11 kolaylatacaktı. 

idt? olursa, 

Kral, Rahip Melli.ya ıali.hiyet 
Verdi· . 

- Onu karargahımıza davet 
et .. V t b"l" · e f ı ıyeye ıönderilmeıi i-
Çııı y . 'b .. , enı tertı ata batlandığınr 
&öyle! 

1 (Kara Rahip) bu ıalahiyeti a· 
•nca, Emir Saide: 

ha - Sizi lbekliyorum.. Her !CY 
z.;;.dır. Heme~ kaçıp geliniz!,, 

ıye haber gönderdi. 

Emir Sait cenup kapısının a • iE rasrnda dayanışmadır. !i 
çıldığı saatleri biliyordu. Şehirde İi :J - Seviye - Düzey. il 
beyaz atiyle dolattığı zaman ak. ii ıl - /JlakJ;at - Erge g 
§am üstü o tarafa gidecek ve

1 

{Ce· fi ~~ı~~K_: . !i 
rine) den elçiler geldiği zaman U J\.ultur ışl~rınde ergemiz, bütün H 
kapıdan çıkıp kaçacaktı ii J ~rtt~ları yuksek bir bilgi düze • ii! 

· :i yıne cıkarmaktır. ı 
Kapılardaki nöbetçiler F.mir :: ' - . :: 

S 
"d. .d .. d .. h i= 5 - Rekabet etmek - Önürde . il aı ın gı ışın en şup eye düş . :i ::-· !i 

. kl . . . l :: mek. ı; 
mıyece erı ıçın, yo verecekler - :: Rekabet x ·· d P d. !: . - vnur eşme 1ı 

ı. !İ Raktp - Önürdeş !I 
Emir Sa it bu kapıdan evvelce h ÖRNEKLER: fi 

de Cerineye çok kere aorguıuz gi- H 1 .. -:. Ekonomi işlerinde lüzum ·ıı 
dip gelmitti. ji suz onurde~mclerin .zararını ~eki 

l bT h k 1İ yoruz. ' 
f ı ıye ta tına oturma hül • !· ? ö .. ı· 

yaıiyle ne yaptığını bilmiyen E • ff fat.·dah d rı"'~lrdd.eşmek, her zaman~. 
. . b . ı: J e,.,ı ır. :: 

mırın, u meseleyı hangi yönün • :: 3 B . .. •ı 
d 

d .. ·· · . . . i! - ay • • • yuksek zekası ile ! 
e~ uıunse, kendı fıkır ve ııtek· :i bütün önürdeşlerini Jlktr. 'i: 

lerıne uygun buluyor. Daha i . H NOT: 1 
lerisi~i gö~emiy~~du. ı~ Gazetemize gönderilecek yazı • • 
:mır .. Saıt ltbılıye tahtına otur- :i larda bu kelimelerin ~smanlıcala· 

dugu gun, İspanyol hanedanına I! rı kullanılmamasını rıca ederiz. il 
mensup olan Prenses (Salina) ile fi n 
evleneceğini de umuyordu. n 13 üncü Liste H 

(S~lina) .~mire vadetmiıti: p 1- Manzara 1. - 1. Görey (pay-İl 
-Senınle ltb~hyede evleneceğim. :

1
: sage) .2. Görünüm, görüm~ 

Amcam F erdınand böyle arzu e· ! (aspect) (1) :: •· ö ·c 
diyor! Demişti. il RNEKLER: si 

B" k E . i 1 - Çamlıca sırtları, lstanbu .:! 
ır a §am mır sarayda otu • ·j lun en canlı göreylerinden b" "d" n 

&~rken, kendi kendine dütünü •

1
1, .. ~.-:. ~u şehir halkının yok;~;l~~Ü 

du: • gorunu ınsana acı geliyor. ii 
- tıbiliyeye gidersem, Abdul • iİ .. 3 .. -:.Bu_ Meselenin ~osyal görü· Ji 

lah benim tahtıma göz dikecek. il numu uzerınde durmak isteriz. sa 

Aram açılacak. Onu burada iken fi 2 - Nezare! - Görü. fi 
........ ~ .... kaldn"ahilaem. ne ivi o • J"i ÖRNEK: H lacak ! : .n_ ": .,:_ "~ula,'-' v1nu ~U• C:qUuU, ii 

E 
. S . .. . !! başka hıçbir yerde bulamaz.5ınız !. 

mır aıt once kardetıni öl • !: Tarzı ruy"t _ G"' •· • H d .. k . . f •• "' oruş. •• 
urme ıçın ıraat arıyordu. tık li ÖRNEK. ii 

~nce, Abdullahın yatmaımı bek· d Du i:. yz;rinde görüşlerimizi uz-H 
lıyec~k, uyuduktan sonra odası • il laşbrmaga ben imkan görcmiyo • r 
na gıderek, kardeJini göğıünden ii rum. =I 
hançerliyecekti. Fakat, bu, 0 ka- ij '.~ Ticaret - Tecim. I; 
dar kolay yapılır bir it değildi. İl Tuccar - Tecimer 'İ! 

Sultan Abullah o günlerde ya- İl T_icari - 1'ecimel ij 
tak odasında iki kar11iyle birlik. ii ÖRNEKLER: lı· •• 1 Dt'" .... ı 
te yatmağa batlamı•tı Abd 11 h Ü - ış ccım ışlerimfz yolun .:: 

:r • u a •• dadrr. :; 
canından korkuyordu .. Bir kadın- ii ? ,.,, .. k t · 1 · !: 1 k k :! .. - .ur ecımer ermin kuv-!! 
a . o~un oyuna yatmaktan bile ii Yetlenmesini ve artmaeını arzu e- ii 
çekınıyordu. il deriz. !i 

F.mir Sait bu kararından vaz • Iİ 5 - intihap etmek - Se~mek p 
geçti.. Abdullahı sarayda öldür • ii intihap - Seçim. d 
mek kolay olmıyacaktı. Üstelı'k il ılt~~ntahip - Seçmen. i! • Mu t h .. 'd I• yakayı ele vermek tehlikesi de i ôRn e ap, guzı c - Se~kin ii 

d B 
·· d . . : NEKLER: ı: 

var ı. u yuz en yenı gıyeceği ı _ B ·k· tabl d U t d k b u 1 1 0 an hang· · ·" acı a ay etmit olacaktı. O ge- seçtiniz? ısınıg 
ce sabaha kadar uyuyamadı .. Gü- 2 - J\amutay serim·ı .. H 
ne• d "' k k lkt A . . :. :) dort yıl u 

:r ogar en, a ı.. tına bındı n sonra olacaktır. :: 
ve kimseye görünmeden, hava al· Ü 3 - Ben htanbulun ikinci se fi 
mak bahanesiyle saraydan çıktı ii menlerindenim. Ç·g ... r 

O sabah Cerineye gidecek he- ~ k' 
4 

- Bay · • · · Türkiycnin ~eç JS ·I ın ,.-aza J d .. 
yet erken yola çıkacaktı, Emir Sa- i: . . r arın andır. ji 
it cenup kapısına doğru gitti .. o . fj . (1) Kılavuz komisyonu arasrra li 
ralarda dola§tı .• Heyetin gelme • !: ~ır kelimeye böyle iki karşılık ı.;ek-jE 
sini bekledi. Talii açıktı Abd.. g Jı koyarak, biri üstünde karar kıl-i~ 

1 A k d l . . : us· .... ma yaz:ı.rlarm '"·ezkine bırakmrstır IS 
se am ar a at arıyle bırlıkte ka • :mmm:::.:::::::::::cm::::::::~~ 
~ıdan geçip gitmitlerdi. Emir Sa- yerli mali . . . -
ıt de atını sürdü .. Henüz kapan • ar sergıst 
mıyan kapıdan geçp gitti. Kale • hazırlıkları başladı 
nin dııında İspanyol askerleri do- yedinci Yerli Mallar ıergisi bu 
laııyorlardr. Emir bunlardan ka • yıl gene Galatasaray binasında açı 
rargahın yolunu öğrendi. lacaktır. Sergi 18 Temmuzda açı· 

- Ben Sultanın kardetiyim.. lacka~ ve 3 Ağustosa kadar süre· 

K 1 H ti 
. . .. ce tır. 

Ta azre erını gomıeğe gide • 

Polis müdürü, Doktor Ne
ziri nezaketle sorğuya çek • 
mi • Hacı Yaşar Ağa ·hasta • 
nesi hakkında malılmat al • 
mak istemişti. Doktor bu lıi· 
linmiycn adamla bir defa ol
sun görüşmediğini, yalnız 

mektupla anJaşttığını söyle • 
di. Bu mektupların ne kadar 
~~~ak verici \."asrtalarla gel • 
dıgıni, kendisini ne güt bir 
mevkie soktuğunu, çok üzücü 
bir olut karşısında bıraktığı· 
nı anlatıyordu. 

- Naııl oldu bu? 

. - lki mukaveleyi de gönder • 
d~n_ı,. demiştim. Daha doğrusu, 
bırısı gelip benden aldı. lki gün 
sonra, bir pazar sabahı, ben daha 
uyurken cevabım getirip bırak
mıtlar. Zarfın içindekiler aklımı 
batnna getirmeğe, hayır ö l d _ 
v•1 b • ld , y e e 
gı , enı çı ırtmağa kafiydi. 

- Ne idi bunlar? 
- Ne miydi? Mukavelelerin 

Hacı Y aıar Ağa tarafınd~n pul
lanmıt ve imzalanmış bir tanesi 
hastanenin kunılma11 ve yönetil , • 
mesi için bir talimatname, bir de .. 

- Bir de? 

- Osmanlı Bankasına götürül • 
mek üzere kırk bin liralık bir çek. 
~ördünüz mü olutu? Tanımadığın 
b~~ .~damın adına, kendisiyle hiç 
~oruımeden, İf yapmak. kırk bin 
lıralık bir yük altına gir~ek ! .. Bu-
nu kabul etmeyim, güzel; fak at 
bu çeki kime gönderebilirim? H.1-
cı y &far Ağa kim? lıi, gücü ne? 
Adresi ne? Ben, söylediğim gibi·, 
bunu arakada,Iarın bir takası san 
mıttım. İt ciddiyete girince ren· 
gini, biçimini bilmediğim bir ad . 

b"' 1 a ~ oy e büyük bir itini nasıl Ü· 

zerıme alırım: ''Ben bunu yapa· 
mam d • k. ,, eyım, ıme? Karanlıklar-

da bilinmez bir hayale! 

- Sonra ne yaptınız? 
- Bir haf ta dütünmek ve HacJ 

~ aş~r Ağayı aramakla vakit ge· 
çırdım. Hafta sonunda bir mek
tup daha aldım. Bu bilinmez a
dam bana diyordu ki: "Beni ara
mak lüzumsuzdur boş yere vakit 
kaybetmiyelim. Ben seni tanıyo
rum, namusundan, doğruluğun· 

dan eminim. Doktorluktaki husu
si usullerini biliyonım. Kendimi 
göstermeğe, hissettirmeğe lüzum 
görmeden seni takip ediyorum. 
Y anlıt bir hareketini görürsem, 
hemen haber verir, düzeltirim. Te
reddüt etme, işe başla, talimatıma 
göre hareket et.,, Belli ki bu adam 
beni adım adım takip ediyor; he: 
§eyimi biliyor. 

- Peki, sonra ne oldu? 

- Ne olacak; bankaya ba_Jvur· 
dum, kırk bin lirayı alarak ken 
di namıma yatırdım ve bir hesabı 
cari açtırdım. Hacı y aıar ağanır. 
söylediği arsayı satın aldım. 

- Kendi namınıza mı? 

- Bari bu Süleyman Şefiğin 
kim olduğunu öğrenebildiniz mi? 

- Evet, bu zatı görmemiııem 

de tanıyorum. Hacı Yatar ağa hi; 
olmazsa bunu bildirmek iyiliğindo 
bulundu. 

- Tanıdığınız halde niçin gö:. 
rüımediniz? · 

- imkanı yok da ondan. Bun· 
dan on yıl önce, yani ben yirmi 
altı yaıında ve Hindiıtanda iken; 
öldürülmüt bir doktorla nasıl gö· 
rüşebilirdim? 

- Oldürülmü§ mü? Niçin öl .. 
dürülmüf? Kim öldürmüt? 

- Bilinmiyor, öldüren de bu • 
lunmamıı. 

- Demek ki şimdi bu adamın 
Binnaz adında bir kızı bulunuyor 
ve Hacı Yatar ağanın en yakm 
akrabasmdan oluyor. Peki, ne • 
rede, hastanede mi? 

Doktor dünceli bir bat salla • 
YJtıla cevap verdi: 

- lıte timdi, en nazik nokta .. 
ya dokundunuz. Biraz önce, ço~ 
üzüntülü ve yorucu yükümler '(va• 
zif eler) kabulüne mecbur olduğu
mu söylemi,tim. Onlardan biri 
Binnazı bulmak ve hastaneyi on~ 
teslim etmektir. iki yıldanberi ta" 
kalımdan artık Lir Jcuvvetle çaht· 
tığım halde Binnazı bulmağa mu· 
vaffak olamadım. 

Polis müdürü, Neziri dikkatle 
dinliyordu. Bu son söz ü2erine 
katlarını çattı. Aranıp bulunamı· 

yan bir Hacı Yatar ağa varken, 
bir de Binnaz mı çıkıyordu? Biri, 
adı sam belli olmıyan bir adam 
ki nereden geldiği bilinmiyen bir 
serveti bir takım kimsesizler uğ .. 
runa sarfediyor. Öteki, öldürül • 
müt bir adamın, nerede olduğu 
bilinmiyen ,kızı. Bu biraz daha 
önemli (mühim). Bu kız da öldü• 
rülmüf, yahut bir tarafa kaçırıl • 
mıt olamaz mı? Öldürülen doktor 
zengin ise, servetini elde etmeli 
için kaçırılamaz mı? işte polisi 
gerçekten harekete getirecek: blr 
lf. 

Polis müdürü Cmil bunları dü· 
tünürken, doktorun timıek gibi 
parlıyan gözleri ona dikilmişti. 

Dudaklarındaki manalı gülümse· 
menin rengi biraz daha koyulaştı. 
Bir dakika için kestiği sözlerini 
tamaladı: 

- Onu bulabilseydim, belki 
Hacı Yaıar ağanın kim olduğunu 
anlayabilirdim. 

Bu sözleri polis müdürünü lia • 
rekete getirmeğe yetişti. Dokto .. 
run fikrini doğru buldu. Her hal
de bir Nezirin yapamadını pol;• 
pek güzel yapabilir ve bu gizli iş
leri meydana çıkarırdı. 

Cevap verdi: 
ceğim. Bana yol verin! yerli malı yapan birçok firma-

Dedi. Bir İspanyol zabiti Emi· lar~ı~ hemen hemen hepsinin gire
re yol gösterdi ve onunla birlik • ~e.gı bu serginin geçen yılladan 
te düşman karargahına kad r ıyı olması için uğraşılmağa başla· 
gitti. a nılmııtır. 

.. 
(Kara Rahip) karargahta kaç 1 Q ,--,------, 

Bu sorgunun kartısında Nezi· 
rin dudakları yine o feytanca gii· 
1~?1seme ile boyandı, gözleri giz· 
lılıkler gösteren parlaklığını al . 
dı. 

- Merak etmeyiniz, biz onu a
rar buluruz . 

- Gok teıekkür ederim. Ne 
kadar büyük bir iyilik etmiı ola· 
caksınız. Hem beni çok ağır b'r 
yükten kurtaracak, hem de kim 
bilir nerede nasıl biri hayat geçir 
mekte olan zavallı bir kızı mes'ut 
edeceksiniz. 

1 
• en er, gidenler 

ıundenberi Emir Saidi bekliyor • _ 
du. . BA y IBRAHIM - Bayındırlık 

Ş~rketler Batmüf etti ti Bay lbra
hım Ankaraya gitmiıtir. ( Dcı:anu ı;ar) 

- Hayır, Süleyman Şefik kr?J 
Binnaz için satın aldım. - · 

- Bu da kim? 
- Bilmem; Hacı yaşar ağanın (Devamı var), 
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mf~t.:KfMiZ DE/I~ 
Kaybettiğimiz üstat 

Ahmet Cevdet ve 
yaptığı hizmetler Gazi Antepte at yarışları! lbrahim Tali 

Göçmenlerin yerleştirıl
mesi işi için Tral<yada 

dolaşıyor 
Çocuk bahçesinden büyükler istifade ediyor - Filın 

heyeti itini bitirdi - Umumi meclis dajıldı 

~,....~ 

CulantAip r(H-r) Şehri- lirmiftir. Çocukların iyi vaki. .;e· 
misde yapılmakta olan uk..t lar çireltilmeleri için lizımcelen tertıJ 
la menfaatine tmtiP. edilmit bala- bat hu bahçe dahilinde yapılmq 
mn at kotaları pek eilenceli seç· iae de tehre uzaklıiı dolayıaile ar
miftir. ICOfQ aml Ye ukerlere mah zu edilen istifade temin edilemi· 
ım olmak üzere iki kunnclı. Birin· yor. Çünkü, tehirdeki çocuğun ora
ci laamı ıivillere mahauatu. Bu Ju. ya kadar ıidip ıelmesi onun için 
ıım biri üç yqmcla hiç kotmamıt bir yorgunluk tetkil ediyor. 
Te kazanmamlf Arap taylanna, 
diferi de dört Yeya daıha ziyade 
yqtaki Arap atlarına mahıustu. 

Birinci tay kotuıuna dört, ikinci 
kotuya bet hayvan i,~irak etti. 
Tay k0tuıunda birinciliği Marqlı 
muhafaza memuru Şabanm lmta
yı kauadı. 

Brn("' iol\ra ....... liııatai 
baılıyarak evvela onbatı ve çavuı· 
lara mahıuı midiab, müteakiben 

\) 

takma Te erbatılar yarqlan yapıl· 
d!· SühayJar teref kofll1llndan 
aonra atlı oyunlara ıeçildi. 

Karuaeli, çift atlayıtlar, atlı vu· 
napnalar, at yatırmak, balon del· 
_., çu1tuk kemnek, ketif kolu 
müaademeai ıibi atlı oyunlar ya
pıldı. SüTarilrein ıöıterdikleri yük 
aek meharet Te kabiliyet on bin
lerce aeyircinin aöiNnii sunar ve 
iftiharla kabarttı.,, 

Atıcılık Te iyi cina at l>ealemek 
huamundaki meharetlerile iftihar 
etmit bulunan tehrimiz halkı bu 
kabil atlı eğlencelere fazla raibet 
p.termekteclir. 

ÇOCUK BAHÇESi 
Huausi muhaaebe Atatürk bul· 

Tan bizaaında ve yapılmakta bu
lanan bükUmet konalı kartıımda 
güzel bir çocuk bahçeai ricude ıe-

Gibel ve aür aiaçlarla ıüılü bu
lunan bahçe ıazino ve aile 'bahçeıi 
teklinde kulalnılmak üzere kira· 
lanmıttır. Maamafih, aktam üzer· 
leri çoluk çocuğiyle yorıunluğunu 
ıeçirmek veya birkaç kadeh at· 
mak niyetinde olanlar için en mü· 
nuip 7er de (kırkayak) tabir edi· 

--~e.nr. 
UMUMi MECLiS ÇALJŞMASINt 

BiTiREREK DACILDI 

Oyelerinden ikisi kadm Glan 
viliyet umumi mecliıi itlerini biti
rerek dajılmıttır. Umumi mecliı 
viliyet bütçeaini (370) bin lira o· 
larak onaylamıfhr. Geçen yılın 
tabakkukatma ıöre bu yıl bütçeıi· 
nin dörtyüz. bin lirayı ıeçmeaı ı· 
cap ediyona da lçiıleri Bakanlıiı 
hUIUli bütçelerin 933 yılı tahıili· 
tından artık yapılmaaını emretti
ğinden evvelce hazırlanan bütçe ü
zerinden tenzilat yapıfımtbr. 
Yapılan daimi encümen ıeçimin· 

de Ahmet Muhtar Güğüt Gazian
tep, Abdülkadir Topal Kiliı, Şev
ki Tatlıcı Nezip ve Sadık Abalı 
oilu Pazarcık üyeliklerine ayni· 
mıtlardır. 

BAZI DiLEKLER KURULTAY 
ENCOMENINCE ONAYLANDI 

B{i,uk konsrenin dilek encü-

KURUN'un edebi teftlkaaı ~ 70 

Y ahm hu nankör Te çürük ( Ben bile bu chınamu yenmek için 
kanaatli, karakteniz doat çıocuiu• kendi kendimi ne lmclar yedim. 
na aon t,ir i:rilik et Ye onu bu u· Fakat buıün artık her tey bitmit· 
tıraptan kurtar. Ona, hislerini, dü- tir. Ona her teYi anlatmak zamanı 
fincelerini altüat eden kUYVete ıelmiftir. Her tefi diitiindüm Her 
balla. vuıtayı lcafamdan ıeçirdim. Fa-

Kaptıan beni aenin fikirleriDden kat bna amtacatan eli aenin eline 
aym J&bancı deiil kOlllfUllChar. bailamaktan 1-tka temiz Te dü· 
Nilüfer itte iliklerime ifliyen Jmv. riiat ltir çare Wamachm. Bunu 

Çanakkale (Kurun) -Göçmen 
Te iakin itlerini yakmdan görmek 
üzere iıkin ve maliye mütavirleriy 
le birlikte gelen Trakya Genel 
Müfettiti İbrahim Tali Onıören 
Eceabat, Ezine, Bayramıç ilçeleri
ni ıörüp oradaki itleri gözden ıe
çirdikten aonra Biıaya gitmiıtir. 
Oradan da Karabigaya vararak 
Tekirdaima ıeçeceklerdir. 
BELEDiYE TEFTiŞ EDiLiYOR 

Son yıllarcla "Ahmet Cevdet,, 
adı anıldığı vakit onu tanıyanla • 
rın çoiu hemen hemen tu aözlel'İ 
söylerlerdi: 

- Münzevi bir hayat ıeçiri • 
yor .• Güzel bir çiçek bahçeıi va'I" •. 
Bununla beraber çalıtmaktan hiç 
bir vakit ıeri durmaz. 

Türkiyenin en eıki ve emek · 
tar pzeteciıi Ahmet Cevdetin 
mealefindeki muvaffakıyetlerini 
gelecek nıil, baaın tarihinde oku -
yacaktır. O, iıtibdadm en 11kı ka
yıtları albnda ıazeteaini çıkarır • 
ken, Türklük ülküaü ile kalpleri 
çarpanların yazılarına her vakit 
sahifelerinde yer verirdi. 

Metnıtiyettm IODra ıueteahı
de halk dili ve la tlrtcp ile 7UJ 
yazmıt ve yazdırmıtb. 

veya itkil edecek ne kadar 
vana hepai dütünülmüı, h 
tatbik olunmuttur .,, 

• • • 
Ahmet Cevdet, pzeteaialf. 

batlıima "ıiyaai ve ilmi,, kaydı 
nı koyınUf, yurdun ilim yinüadt 
ne derece ıeri olduiunu diifüd 
rek en büyük ekaUditi pzeteai U. 
tamalamata uirafmıt, ve keal 
payına diifen itin fazlumı yap # 

mqb. Kütüphane kütiphane do " 
!atarak bulduiu en kıymetli Jaf' 
ma eserleri baıbnnlfb. Utifi td' 
kereıi, Evliya Çelebi, Mimar Si 
nanın teskerettilbeyanı ve da1-
banlara benzer yüzlerce ldtalll 
"ikdam kütüphanesi,, adı &Itır 
ela butmnıp 

ilimizde Belediye itlerini tara· 
makta ve yıllık heıap ve tutumlar 
üzerinde derin aratbrmalarda bu
hman mülkiye müf ettiti Sacit 01-
kü itlerin bitimi için daha bir müd 
det burada kalacaktır. itlerin çok· 
luju ve derinliği bunu ıöıtermek
~edir. 

ÇANAKKALE OKULLARI 
ilimiz köy okullan itlerini biti· 

rerek yu tatiline ıirmitler ve 
kapanmıılardır. Tam kurumlu o· 
kullarm yoklamalanna Haziran a· 
yı bqında cumarteai günü batla· 
nacak bir haftada yoklamalar biti
rilecek bu kurun içinde okul aergİ· 
leri de kamuya açık bulundurula· 
caktır. Haziran haftaımda ilimizin 
bütün ilk okulları yaz tatiline ıi· 
rerek kapannııı bulunacaklardır. 
Orta okul bugün deralerine aon 
vermiıtir. Yoklamalara bqlıya
caklardır. 

Gazeteainin ilk aayıımda .,...,, 
Ahmet Cevdet lkdam'ı çıkar - larmı daima halka okutan Hütr 

madan önce Mihranla Sabah ı•· 
zetesinde çahtmıt, aonra 1312 "fi· 
hnda, yani bundan tam kırk iki 
yıl önce ikdam ıazeteaini çıkar 
mqtı. latibdadm en kq,yu tauau • 
buna rağmen ıazeteıincle )urdu 
ve milleti için her türlü J&Z•lar 
JUmaktan çeldnmiyen Ahmet 
Cevdet, bir aün iıtihbarat kale • 
minden töJle bir tezkere almııtı: 

"Yeni ikdam ıueteainin "Av
rupa zabrtai adliyeaine bir na • 
zar,, aerlevhalı mlkaleai ordu111 
Oımani sabitanı hakkında kadihi 
muhtevi ıörülmekle mezktr ıa · 
zete müdürü mea'ulile makale aa

yin Rahmiye yer vermİf, ona ro 
manlar tercüme ettirmifti. 

Eli kalem tutan, yurdu ... -
birçok yurtt&f onun psetesin 
kendine yer bulmuttu. Tam~ 
ıile bir ıazetcci ruhu tqıyan il 
tat, rababızlıiı yüzünden .. omıı ... 
1enelerini lmçrede ıeçirme 
mecbur kalmıtken itile ıueteai 
bir sün unutmamıı, oradan 
türlü yazılarmı "Avrupa metmtr.:• 
lan,, adı ile ıazeteaine pnder 
mitti. Türk ymdanan ekon_.l 
Jiinünde ne derece ıeri oldu 
herlceaten önce eeamit olan Ah 
met Cevdet, bu alamla ea lmrmetl!I 

li m&JY&larmı verdi. lıtiltda 
meni dilekleri tetkik ederken aay· hibi hakkında takibab kanuniye i· 
lavla~ ve da fauna Ye ıaün ..... b tahditi 
enc:Ümen.l~ 11 11h•!'a 1 a,, •• ;fft,,. ••"•"T mnr;n ft':"ın ~ .... ·•r••=~- ~-·1ir*·• ..... 1t41!i';lj ... ,lfi,tar'Mld•U1lıi' eriitlanila -.m...r.ıı•ı 
dileklerini müdafaa ederek ıu üç mezkllr ıazetenın tatilme divanı d ·ıa .. ilik • ..._._ . ..,_ Da111&1lllPI! 

d 1 • 1 h 0 

• hail • 1 d harb0 örf0 1- - -- erıı-:...: em çı.~ v ........... ... i eiı e ımıze . etmıt er ir. ı ıce .......- " ........ r.,, E f d- 1..!I -L!.a. .ı'iU" Awıııwlll• 
H . F b .. zal b" tram ... ero~ 1 - Gaziantep Delitüıtün ekim üaeyın e mı ım ı ır Y•· clr 

ve ihracının lnhiiarlar ldareai ve zıdan dolayı kapanan ıueteden :_ Ahmet Cevdet patateaçi&W 
yahut tütün kooperatifi tarafından aonra .Ahmet Cevdet tekrar saz~ .f ·ıik . · akal 1 JUl1Gtı 
mürakabe edilmesi ve mahaullerin teyi çıkardıit vakit, kapanma hi· çı tçı iÇi~-~-- • ;r 

el• • • 1__ d d 1_ ·--lar mevm ma .......... ,.or • 
muayyen evsafta iyi olanlardan ıaeaını -Y e er:'en ..ua- • • Di orlardı. Fakat 

0 
banlar& at 

maadaıının barice çıkardmama11 raunda tunllıf'ı IÖylemekten lcen· d 1 
..1 a. lann -rtt' 

· • 1 "I · • • D'llU)'Or, yasa••• yazı ı-meıeleıi üzerinde uzun boylu iza· dını a a~~mıttı:.. ımı Tar, cıamı bir ebikliti doldurclatuaa inall -
bat verilerek bunun hükUmetçe yok anaur uaulunden, hurufat b 

1 
el 

tütün ekimi hakkmda tanzim edi· d~lmeainde~ ta~m da ıaze • IDlf ~:U~c1: için çolc 1811.ı len liyihaya bir madde iliveai ka- telerın hfll" ahıfeaıne pal yapıt • 
1 

lacaktır Bu ._..-
bul d·ı · · tırmak --""uriyetine varıncaya yazı.h. 11

• :~~~acaklara• ~:...-ilk e ı mıttır. ....-..-
1 

• :...: •• - tari ım ~..-u,. .. ...,.. • ......, 
2 - Tabakların yaptıkları kö· kadar ıazete enn ._.,... ... ı men acı ilüm püncle büyük hatıra « 

aele ve metinlerden fabrika mamu lan 
nı vadetmi~r. ımı anıyor Te Türk okur na litı gibi 20 • 40 kurut araıında T .. 

1 Ankara :-•r itleri müdürü mi· daha hatırlatıyoruz: iıtihlik verıiıi a ınmakta oldu- ...._ __ _. 
nd mar Bay Semih bu hafta V.inde Ahmet Cevdet Türk bamaua..-ı~ iundan bu verıinin i irilmeıi iı· ""S' 

teniyordu. Bu mesele de gene aay- ıehrimize ıelmif, hükiimet kona• llmez bir timaalidir. Çok f8J 
lav ve murahhaalarımızm yardı· iınm yapılacaiı yer hakkmda tet• yaptı, keadiıinden aoara ıelenle 
miyle Finans Bakanlıiınca kabul kikatta bulunmU§tur. re ömek olacak her tef onda ~ 
edihnit ve Maliye Vekili bu it için Mimar Semih raporunu Ankara· dı. 
defterdarlıia tebliıat yapılacatı· da verecektir. Nl,ai A. OK.AN 

sakat, her vaııtayı yabancı görü- ' yaraya pansmıan yapılmıt ıibi, i· ı Pertenzl>e tünü reç ..ıcte kaclttt. 
yorum. Bana baba doıtluiu yapa· 1 ,imde tatlı bir heyecan var. bankada kalclnr. Ne m.ktap, ı-. 
cakaın Kaptan. Onu aevdiiimi ve O aün l>ankada ltlirük bir he- t~~fo~ KapWuıı bu~~ Ü~ 
kendiıine bayat arkadatı olmak vesle calıfbm. n uenne kOllUflD&k açın bD 
iıtediğimi ıen ıöyliyecekıin. Bu haftanın bütün daYetlerini ıelmeai ihtimaH de vardı. Faka' 
• .... -&-1- kaf d d G'" d timdiden birer bahane ile defter- betinci sün de ıeÇti. 

Ani& am ur u. uneı o- • • • ........ 
juyor. Gözlerim kararıyor. Bana den.ıild.ım. O alqam ~~! Te Ma1~e 
acı Kaptan. Her teYi aoladm. Pen· Şimdı her alqam Fazdlarct.JllD. h. umanlri P,ı (PeDclilc)e ~ 
elik benim için bir mibet oldu. O· Maide tefkatli bir kıa kardet HT• memde ıeıar ettı1er. 
raya dünyanın iğreti ve yavan duy aiıi ile iteni teıelli ediyor. Maide: 
gulanndan yıkanmq olarak gele· Her UfMll aoruyor: - Kaptan cuma sünü ıeJeclll' 
bilmem için ıenin elimden tutman - Baba doatUDazdan haber 1olc nizi ltilditi için mektup ~ 
lizım Kaptan. mu ? lümm ~. Belki o ti-' 

Mektubumu kap17orum. Bir ke- Hi.ll 7ok. Sah, çarpmba seçti. ltir ...,.. lauırladı. 
lime ekliyecek kudretim kalmadı. Pertemlae tünü buıkaya 1til1'ik Fud da a kanaatte idi: 
Büyük haberin neticetini bana bir ümitle aittim. Butün muhak- - Muhakbk lt61ledir, di1'-
aen vereceluin.,, Irak cevap ıebnif olacaktı. Hattl MD t.uırlıldı ıitm .... 

Yetin kendiaidir. O. yenilmez bir IMmclen eaitpmiyeceluin Kaptan. Mektuıbumu kapadım. 
hınla eeviyorum K.pbn. Once bu mürtet çocutu affede- ET aahibi madam kalkmq. Hiç 

Acaba Kaptan haata mı, yoka Şeker 1apm, çiçek yaptır, Wr f!'f 
Nilüferle münakqa mı ediyorlar. ler ,..,ıır. Anlatblma ~ 1:#: 

Onan hr teYden haheri yok.Bel· cek, IODl'a da onu iatediii aadetin eoyunmamıttım. Yıkandım bir çay 
ki Wr teJler hm baittir. Fakat etitine çıbncalam. Kimaem yok. içtim. Ve çıktım. 
cluclaklarım ona ltir..,. .&ylemedi. Nilüfere Jnalat için batka her 7olu • Şimdi artık acııı hafiflemit ltir 

ICaptıanm ne olaa, fikirlerine. ka· tan DÜldeJİ, sarafeti MYeD Mt,..lt!Z;""ç,s 
naatlerine aykırı ela ola eaki dost elam. Siyle adamlar P.ul 
çocuiuna bu iyilili yapacajmı Fa· ler huırlamumı da bilirler· 
zıl ve kanıı da eö)iiiforlar. eminim iri aeni İltalf_... ..._~ 
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Boğaziçi 
sonra Kaba

berabere kaldılar 

Pariste tüyler örperten bir ış 

Bir anne 
tabanca 

biri on iki diğeri on yaşındaki iki kızını 

Gazetemizin tertip ettiği liıe· 
ler fampiyonaıı maçlarından vo
leybc,J k11mı bitmitti. imtihanlar 
do]ayııiy)e futbol kıımının yarın 1 

hitirilmeıi için çalıtılmaktadır. 
Bunun için dün bir maç daha 

Yapdmıt. Kabatat ile Boğaziçi li
aeleri kartılatmıtlardır. Maçın 
lllfıilatı tudur: 

Saat 5, 1 O: Alana evvela Ka • 
bata,, arkasından Boğaziçi çıkı • 
Yor. Takımlar §Öyle: 

Boiaziçi: Hızır - Firuzan, 
Muhterem - Orhan, Bülent, Sa • 
hih - Ragıp, 'Şemıi, Alaettin, 
Kazım, Ercüment. 

Kabatat: Hikmet - Rifat, 
Cahit - Hüıeyin, Turgut, Be • 
dii - Celil, Muıtafa, Cihat, Ca • 
h" ıt, Rauf. 

Hakem Halit Galip Ezgü. 
Top Boğaziçinde. Boğaziçi üs

tün, fakat üstünlük yavaf yavaf 
kabatafa geçiyor. Top Boğaziçi 
-lanın da. 

On betinci dakikada Boğaziçi 
lcaleciıi Hızır elinden topu kaçı -
rıyor. Topa yetiten Rauf hafif bir 
dokunutla topu Boğaziçi ağları • 

Propaganda gezisif 
_... (Baş taralı 1 incide) 

Sofya, 28 (A.A.) - B. Goerin· 
tin vazifesi, açıkça anlatılmakta· 
dır. Bazıları bu ıeyahatin Balkan
ı,,.... Jn'.VP•ıraad• için 7etpdClıl1Dı, 
bazıları da Almanyanın Bulgaris
tan ve Yugoılavya hakkında de
rin dütünceleri olduğunu sanıyor· 
lar. 

General Radef, Pilıudıkinin ce
llazeainde General Göring ile ko
nuımuttur. General Radef, geçen 
hafta belli olmıyan bir maksadla 
Berline gitmittir ve bu ıeyahat 
Iİzli kalmıttır. 

Atinaya gidecek olan General 
Göring, seyahat programını de
iiıtirmiıtir. 

General uçakla Üıkübe ve ora
d-.ı otomobil ile Raguzaya gide
cektir. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Gazete· 
lerin yazdığına göre, küçük and
l'tına Dıtitleri bakanları, gelecek 
l una konf eranıındaki durumları· 
Ilı laptamak (teıbit etmek) üzere, 
Slovenideki Bled tarmda topla· 
11•caklardır. 

k.rtılıyacaklar. 
Bu ihtimal benim de hatırım

dan geçti. 

k•ptan böyle şeyleri ıever. Zeki 
"e ince adamdır. Bet gündür ıı.us· 
l'llUf olmaıı herhalde bir ıeyler ha
(trladığma delalet ediyor. 

E:llerimt·~ teker pa~·,."e< .. , :.··. 
~el bir b. · - t. Tren:'~- · : ı, isl.lnyo-
1\Uıa giriyor. Bu her cuma ıab:ıhı 
teldiiim tren. 

Gözlerim istaıyonda ııralanan 
Çehreleri biribirinden ayırt edemi
l'f:c:ek kadar karıncalanıyor. 

Görmedim. Yahut bana öyle 
--~idi. 

~:e : .. :ığım zam:-..11 c~rafım 

bi Durdum. Bakındım. inenler ve 
iri Qenler aynldılar. Acı bir 11lık, 

1'liir kokusu ve gene botluk. 
kaptan yok. 

k.ndi bnclime aöılendim. ~-

na taktı. Boğaziçi yenilmekten 
kurtulmak için çalıfıyor. 

Sol iç Kazım, Alaettinden aldı
ğ'ı pası hafifçe bir pasla Kabataf 
kalesine attı. Gol. Oyun iki takı
mın etit çahtmasiyle yurumeye 
batladı. Fakat Yirmi üçüncü da -
kikada Cihat umulmıyan ani bir 
,ütle Kabatatın ikinci sa:yısını çı
kardı. 

İkinci partide Boğaziçi bera -
berliği temin için çalışıyor. Şem • 
ıi bugün çok ağır. Kabataş tan 
Hüseyin çok güzel oyniyor. Bo -
ğaziçi sol açığı Ercüment çok gü
zel bir orta yaptı. Topa yetişen 
Şemıi bir kafa ile topu Kabataş 
kalesine soktu. Oyun şimdi büs -
bütün ate§lendi. Bu maç belki 
mektepliler likinin en heyecanlı 
ve en hatasız bir maçı. Hake -
min düdüğü oyunun ıona erdiği
ni bildiriyor. Her iki takım oyun
cular biribirlerine sarılarak kar -
detçe sahadan ayrılıyorlar. Oyun
da göze çarpanlar Boğazdan: Fi
ruzan, Aliettin ve Kazım. Kaba
taştan hemen hepsi candan ve 
güzel oynadılar. 

M. Kazım Köl?çak 

Ahmet Cevdet 
dün gömüldü 

ile öldürdü, bu faciayı 
Pariste çocuklarını öldüren an· 

nelere sık ıık rastlanıyor. F akr.t 
geçen halta herkesi heyecana dü
§Üren çok leci bir hadiıe olmuş -
tur. Franıız gazetelerinde okudu
ğumuz bu tüyler ürpertici hô.diıe 
şöyle geçmiıtir: 

Bir baba, bir anne iki küçük 
kız, mes'ut Üafıyan bir aile. Anne, 
bayan Gravyer ,çok sinirli nevra'
tenik bir kadındır. Kızlardan biri, 
Andre, on iki, öteki Moriset on 
bir yaşındadır. İkisi de beyazlu 
giyinmiş ilk defa olarak dini a -
yinleri yaptırmak için kiliseye 
gitmitlerdi. Bay ve bayan Grav -
yer çok tebriyeli insanlardı, kom · 
tularına saygı telkin etmişler, her
kes tarafından seviliyorlardı. 

Ertesi günü sabah, saat on bi
re doğru Sorbon mahallesi polis 
komiserine bir kadın geliyor ve 
telatla bağırıyor: 

- Aman çabuk geliniz, komşu· 

muzda bir felaket var! 
Küçük bir otomobil ile imd~t 

polisleri kadının bildirdiği eve 
gidiyorlar. Sabah erken evinden 
çıkmıt, itine gitmit olan bay Gra
vyer de bir olut (hissikablelvu -
ku) ile yerinde duramıyor, evine 
kotuyor, kapıda polislerle bulu -
fUyor. Kapalı olan kapıyı zorlatıp 

Çocuklarını öldüren 
kızları 

anne ve 

açıyorlar. Büyük bir yatak içinde 
iki küçük kız yanyana yatıyorlar. 

Şakaklarında, kan sızan birer de-

gören babaları 
lik var. Vücutları soğumuf. Biraz 
ötede diğer bir yatak, anneleri \r 
zanmış, kanlar içinde yatıyor. E
linde bir rovelver bulunuyor. 

Nevrastenik kadının bir deli • 
lik buhranı içinde iki kızını öl -
dürdüğü sonra boyuna etrafa sık
tığı kurşunlardan birinin kazaen 
rastlamasile kendisinin de öldüğü 
anla~ıldı. Bunun da deliU~ri 

var. Küçük kızlar okulda arka · 
daşlarına daima "annemiz b\ı;i 
öldürmek istiyor.,, diyorlarmış . 

Hatta bir gün de tunu söylemiş -
ler : ' 'Annemiz bize, üçümü:ı bir -
den ölsek ne iyi olacak, diyor.,, 

Bay Gravyer bu hadise kartı -
sında dü:}ÜP bayılmış ve hastane
ye götürü!mü§tür. Ayıldıktan son· 
ra karumm c!urumunu şöyle an -
}atmıştır: 

- Karım her zaman meyustu, 
arasıra ağlıyordu. Halbuki onu 
kederlendirecek hiç bir sebep 
yoktu. Pek meı'ut yatıyorduk. Si
nirliliği günden güne artıyordu. 
Metgul olmaıı için bir dükkan 
açtım. Orada çahtıyordu. Otur -
duğumuz yerin havası iyi gelmi· 
yor diyerek, evi deği~tirdi:n.,, 

Zavallı adamın çıldırmasından 

korkulmaktadır. 

_.- (Baş tarafı 1 incide) 

Ahmet lhıan Tok gözden sonra 
..... u-. Ha.lit.~ine emektar~
tecilerden Celal Davut ile Mecdi 

Almanya her yönde qün topluqor 
Avusturalyada Melbum ve Si~- j 1933 yıl~~rmd~ Avu~~ral~a üret- j sinde bu.bü~ hareket gö.rülüyo.r• 

Sadrettin söyledikleri söylevlerle neyden İngiliz gazetelerine bildı- men (mustahsıl) lermın pıyasaya du. Nıtekım o yıl, lngılterenın 
Ahmet Cevdeti kaybetmekle Ba· rildiğine ora pazarlarında yün ü- çıkardıkları yün dört bin balyayı Almanyaya yün gönderiti diğer 
ıın ailesinin duyduğu acıyı anlat· zerine bÜyük bir satış faaliyeti var- buluyordu ki bunun pek az bir yıllardan yirmi dört bin ton fazla 
mıştır. dır. 1912 ve 1913 de olduğu gibi kısmı Alman endüstrisi tarafından idi. 

Bundan sonra Ahmet Cevrletin Alman satın alıcıları diğer devlet- satın alınmıştı. Bu sene Almanlar Anlaşılıyor ki Almanya umumi 
tabutu meslek arkadaşlarının ve lerinkilerle ezici bir onurdeşmeye on iki nisanda Melburndan 8500, harpten önce yaptığı iti 1935 de 
sevdiklerinin omuzları üzerinde (rekabete) girişmitlerdir. 1932 ve otuz nisanda Brisbandan 12,500, de tekrarlıyor. 
Hacıbayramdan çocuk koruma ce- - ayni günde Sidneyden 12,250 bal· ===========~":"'=:":=9 
miyeti genel merkezi önüne kadar Malaryanın öldürdüğü ya yün alarak memleketlerine gön Almanyada hava 
getirilmiş ve burada otomobile ko· insanlar dermişlerdir. Bu satın alma yalnız yarışları 
nularak Cebeciye götürülmüt ora- Kolombo, 28, (A.A.) - Gene1 Avusturyaya münhasır değildir. 
da gömülmüttür. olarak aazlmaya bathyan Halar- Maten gazetesinin aldığı maliıma-

Cenaze merasiminde lçitleri Ba- ya haıtlığı, şimdi Saylan adasının ta göre Almanya hük\ımeti ~enu
kanı ve Basın kurultayı başkanı yüksek bölgelerine ayrılmakta, bi Afrika ile, iki buçuk milyon ln
Şükrü Kaya Tarım Bakanı Muhlis çay, lastik yetiştirilen alanlarda • giliz lirası değerinde yün almak 

E k h b 1 1. j ki işçileri öldürmektedir. ı"çı'n anla"'mı•tır. r men azır u unmuş ve po 11 :ı- :ı-
Nisan ayında Malaryadan 18 ) b 

jandarma müfrezeleri iştirak et- Yün üreten (İstihsal eden ü-
mittir. bin 933 kişi, son altı ay içinde de tün merkezlerde Almanların bu 

82. 637 kişi ölmüştür. 
Ahmet Cevdetı"n tabutuna Şu"'k- ateşli çalışmaları görülmektedir. ......... tUMlll•IHl""'_M ... tl•• ........... tHHIHI*"' ....... ____ _ 

rü Kaya, Basın Kurultayı, Anado· ıiyle dostları tarafından çelenk- Umumi harpten evvel de böyle idi. I 
lu ajanıı, Ziraat bankası ve aile- ler konulmuştur. 1913 yılında da Alman endüı1tri-

- Sürprize hazırlanm'alı. Mai ı çiniyi rol öğretmişler. \ - Demek haberin yok ha! 
denin, Fazılın dedikleri çıkıyor. - Kaptan nerde Hasan Reis. -Durmasana Bey. Kötke gidelim. 
Pendiğe gelmeğe batladığımdan Durakladı. Yüzüme baktı. Gü- - Bugün hazırlıklı değilim a-
beri bir sabah olsun Kaptan beni lümser gibi oldu. ma. Sana güzel bir pisi tavası ya· 
kartılamakla gecikmedi. Muhak· - Ne var. parım. 
kak köşkte hazırlanan bir şeyler - Haberiniz yok mu. - Ver paketleri bana götüre· 
var. Çarşıdan geçtim. - Neden? yim. 

Beni her zaman Kaptanla gören Hasan Reis panjurları kapalı Kafamda her şey durmuş. Hasan 
gazinocu gülerek selam verdi. beyaz köşkü gösterdi: Reis söylüyor. Mesamatım tıkan· 
· Yalı boyuna saptım. - Kaptan Nilüfer hanımla Ada· mış gibi. Nefes alamıyorum. 

Beyaz yalı karşıma çıktı. ya gitti. Gözlerim beyaz köşkün burada 
Kaptanın parmaklıklı bahçe ka· Hasan Reis o kadar tabii söy· kaldığım gece bir ümit rengi gibi 

pısı kapalı. lüyor ki ... Anlaşıldı. İyi talim et· görünen yetil aydınlığını aradı, 

- Hainler beni adam akıl1 üz- miş. Güldüm: yok. 
mek iıtiyorlar. Çaldım. Gene çal· - Şakayı b!rak Hasan Reis, Kulaklarım Kaptanın neşeli se· 
dmı. nerede Kaptan? sini bekledi.Yok. 

Bir üçüncü defa zile asılıyor
dum ki ağaçlar arasından Hasan 
reiı göründü. Ko,a koşa geliyordu. 

- Ooo .. Hoı geldiniz Bey. Af· 
fedin. Bizim ağları yıkıyordum da. 

Ve sürgüyü çekti. 
Haaan Reise tabii ıörünmeai i· 

Hasan Reisin ka!ları yukarıya Dudaklarından bir zehir döküldü: 
kalktı: 

- Aman Bey. Ben senin de ha· 
berin var ıanıyorum. Kaptan Nilü
fer hanımla evlendi. Pazartesi fÜ" 
nü burada nikahları kıyıldı. Bir ay 
oturmak için Heybeliye geçtiler. 

- Sürpriz! 

Elimde sıkı sıkı tuttuğum şeker
ler ve çiçekler artık bana ihtiyaç
ları kalmamıt gibi çözülüp düştü· 
ler. 
Sevgimin mabedi için getirdiğim 

Berlin, 28 (A.A.) - Almanya 
hava isporları kurumu reiıi Mir • 
alay Loerzer, bayrağın çekilme • 
si işaretini vermit ve bu suretle 

Almanyaa hava uç.maları yarıtı 

açılmıştır. Bu yarıta 154 tayya • 
re, 308 pilot ve mütahit ittirak 
etmektedir. 

Y arıta giren tayyareler, bu -
gün sabahleyin saat 8 de hareket 
edeceklerdir. 

hediyeler kartılarında mezar bul
dular. 

Kaptanın sürprizi, benim ka
naatlerin üstündeki sevgimden da· 
ha üstün, şuurdan hayalden he· 
zeyandan daha üstün bir sürpriz 
oldu. 

Kafam göğıüme yapıtmıı gök
lerde aradığımı yerde bulmak is· 
ter gibi geri geri gidiyorum. 

Arkamdan Hasan Reis aptal ap
tal söyleniyor: 

- Bey. Bey, gel, yemekten son· 
ta sandalla karşıya geçer, buluruz 
onları. 

Pendikten Bağdat caddesinin 
toz kümelerinde yüzerek dönüyo· 
rum. Dudaklarım da hep öyle katı· 
nıp duuryor: 

- Sürpriz, sürpriz: ! 

.CBlTTl)' 

Emirgan 935 Mayıs 
Burhan C ahit 
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TAK Vi M 

+ 
GUo doğuşu 
Glio batısı 

Sabah namuı 

Çarşamba 

29 Mayıs 
26 SErER 

4~~3 

19.M 

Perşembe 

30 r.ıayıs 
27 SEFER 

4 3ı 
19.3l 

HAY AT UZUNDUR 
3.3~ ~J4 

Oglc oamuı 12.Jt lı!.1 [ 
ikindi namııtı (6 10 •6.1 ( 
Akşam namaz 19.~0 19,32 

- lngilizceden - Çeviren : O. R. Doğrul 
Bu mektupların muhatabı olan ler bir alev gibi parlıyor, tutuşu· 

ve kafasında tortulaşmış acı angı- yor, ıönüyor, yanıyor,fakat öl
ları (hatıraları) silip süpürmek i- müyor. Seninle geçen hayabm da 
için bana bu mektuplan veren ka- bu cehenneme ne kadar benziyor. 
dm hala yaşıyor. Fakat ken- Size bir aürü saçmalar yazdım. 
disi artık uzaklardardır, u- Bilmem beni affedecek miıiniz? 
nutulmuştur. Onun kalbinde· Günahkarmı fakat ben bir çocu
fırtmalar koptuğu zamanlar ğurn. Kekeleyen, titreyen, yalva· 

Yatsı oamu.ı 

imsak 
Yılın gtçeo günleri 

21.'>7 ~ı..ıo 

t.rn 2.18 
ıs~ 

Yılın kalan ı:linleri ~o: 

1 RAD YO 
SugUn 

lSTANBUL: 

160 
ııor, 

1 

pek geıide kaldı. Onun gönül- ran bir çocuk .. 

18: Fransızça ders. 18.30: Jimnas
tik, bayan Azade 'farzan. 18.50: Muh
telif plaklar. 19.30: Haberler. 19.40: 
Monolo~ - Bayan Halide. 20: Kon -
ferans. Maarif. 20.30: Stüdyo çigan 
orkestrası. 

Jerde lıeyecan uyandırdığı zaman ı 
çoktan geçti. O kadar ki bugün Banyo mevsiminde tekrar .. Ve 
neşrettiğim bu mekiuplan okusa yalnız gelecek misin? 

L. 
21: Ba) an Ateş şan piyano ile. 

21.20: Son haberler. borsalar. 21.30: 

bile tanıyamaz. Çünkü aşk çok kı- • • "' Radyo orkestrası. 22: Radyo, caz, 
tango orkestrasl ve bayan Emine İh
san. sa, hayat çok uzundw·. 

20 Haziran: 
Size mektup yazmam, hani çok 

tuhaf bir §ey. Size ne diye yazı· 
yorum? Daha önce hiç bir kadına 
bir tek satır yazmanu~bm. Hiçbir 
kadına bir ıiirle hitap etmemiıtim. 
Halbuki dün gece size bir şiir yaz· 
dım. Ve bu sabah şafak sökerken 
bitirtim. Bu sabah size gene yazı 
yazıyorum. Ve kendi kendime !a
§ıyorum. Belki de kutlu ve sır!ı bir 
hümmaya uğradım. Belki de ço· 
cukla§ıyorum. Otuzuna varını§ bir 
adamın çocuklaıması utanılacak 
bir §eydir de. Ban,a gülüyorsun bel· 
ki. Ben se hiddet ediyor ve sara
rıyorum. Siz zaten hep gülersiniz, 
bir kerecik gülümsediğinizi gör· 
medim bile. Ve her ıeye gülen ıizi 
tasalan~ıran bir §ey yok gibi. Var· 
sa söyleyiniz de bulmağa çalı§a• 
yım ve sizi bir kerecik kaygılı, 
tasalı göreyim. Yazılarınız da gö
ziime ıH en n, şatır, canlı ve ok" 
şayıcı bir tek söz var: Rüya! Si
zin rüya gördüğünüz var mı aca· 
ba ! Den dcı.im O"Örl" l :-um. Ve rü-
ya görmekten he:n haz, hem hüzün 
duyuyorum. Acaba ~iz ne çeşit rü· 
yalar görürsünüz? Cevap isterim ... 
bu "suale. Cevap vermezseniz da· 

10 Eylul 
BUDAPEŞTE 545 Khz. ;;;;o m. 
19.30: Plak. 21.10: Konferans. 20. 

40: Opera orkestrası. 21.20: Duyum -
lar. 22.30: iÇngene musikisi. 23.10: 
Ham raporu. 24: Caz. 

BOKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
13 - 1~ Plak, duyumlar. 18: Rad

yo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin devamı. 20: Sözler. 20.20: 
PJak. 21: Sözler •• 21.15: Piyano (So • 
Jist konseri) 21.4:>: Şarkılar. 22.05: 
Radyo salon orkestrası. 23: Duyum -
lar. 23.1:>: Hafif musiki. 23.45: Ecne
bi lisanla duyumlar. 

V ARŞOV A, 224 Khz. 1339 m. 
20.30: Piyano - şarkı düo. 20.:>0: 

Sözler. 21: Plak. 21.45: Duyumlar. 
21.!l;;: Sözler. 22: Chopin konseri. 22. 
30: Sözler. 22.40: Şarkılar. 23: Rek
lamlar. 23.t:>: Salon ve caz musikisi. 

(Hiz1lannda yıldız işareti '>lınlar üze· 
rinde 28 5.935 de muamele görcoler· 
dir.] Rakamlar kapanış fiatlarını ~östcrir 

• Londra li2'1., -
* l'\CYyork !26; --
• Parls 169. 00 
• l\Iilbo 20$, -

• Brlilı:seı 82, -
• AtlDI 24. -
• Cenene e06 ·-

" Sorya 24, -
* Amstcrdım B3,-
•Prag 911. -
• Srokho1m :l!l. -· Fakat bana ne? Geceleri yıldızlar j ı 

ıtıldayor. Neme lazım benim! . Çekler (kap. sa. 16) ~ 
Çünkü aen bunların birinde 
değilsin. Ölüyorum. Be~ yalnız 
sen kurtarabilirsin. Hayatımın 
büsbütün aana borçluyum. Ara 
ura durup hakikatte ne· 
ye benzediğimi dütünüyorum. 
Ve halimi anlatacak bir ke· 
lime bulamıyorum. Tehlikelerle 

i• Londra 6?<.! 00 • Stokhlm 
ıı • Ncvyork 0.7937 • Viyana 
1 '(. Paris 12.06- • Mıdrlt 

• l\llllno 9.6~- • Berlln 
* Erülcseı 4.6682 • Varşova 
• Atlna. 84.106~ • Budapeşte 
* Cenevre '2.45- • Bül:reş 
* Sorya 64,08ıo • llelgraı 
• .Amsterdam ı.t7.~4 * Yokohımı 

ı ı • Praı: t9,0S40, • Moskova 

savaşmak, uçurumlarla diditmek i L E S H A M 

3.107~ 

4.7340 
5.8717 
!,9658 
4,21!50 
4,44~6 

78,4190 
;ı:;,o943 

~.1ns 

1099 ~o 

çin içimde isyanlar kopuyor. Bu- 1
• 1~ Bankası 9.N- · ı ramvay : 9,-
Anıdolu :.'4.9~ • Çimento u ıo.-nun sebebi, senin mektupların... l'cjı c 

\ 2 s~ .nyon ncı. -.-· 
Sözlerin erimit ateşten farksız. ~ır. Hayrlyt ıs. - ~ark De!. -.-

U. Sigorta -,oo ~art m. ceza -,-

1 

Ve ıen bana bu erimiş ate,i damla ı• Merteı Bankası ss.so Ralya 

damla içiriyoraun. Bense biraz Homontı 9,:"0 felcroo 

buz istiyorum. Çünkü yanıyorum. ı-:---
-·- ı 

lki gözüm sevgilim! Sen benim ji!tikrazlar tahviller 
gözümde atkın en büyük ömegı, ::•193JTürkP.or. ı :<8.30 f.le~trtk -. - ' 

her ülküden daha cazip bir haki· ı* ' · ' 11 26
•70 ~rıhamtım\·a~ 31·70 ~ 

• . • JTl 17.:lO " 17,00 I 
katain. Seni kalbim kadar dima· l i fstıkr2ııDahlll 1 94,75 Anadolu 

4
3 3'l 

ğımla, gözlerim kadar dudakla- 1 1.trıauı istlkraı.ı !if. Anadolu ıı 43,30 

rrmla, seviyorum. Yarın akşam il 1928 A M ıo. Anadolu 111 sı.!iO j 
- • SıNı·F.rzu_!!lm 9S. - • \ limc~~ıı "· ~ ı .30 

buluıtuğumuz zaman her §eyi gö-

rıhnm size. Beni tatmin ediniz. 
Bana biraz da gelecekten bahse 
çalışınız? Tehlikeli mi bu bahis 
yoksa? .. Öyleyse maziden bahset. 
Biliyorsun o benden ansızın uzak 
Iaşmı!hn. İki üç gün daha 
kalmış olsaydın sana neler söyle· 
miyecektim. Ve se~i artık elimden 
kaçırmıyacaktım. O gün siyahlar 
giyiyordun. Yaş mı tutumuş~un a• 
caba! Söyle, ~abuk aöyle: Kalbi· 
nin mezarlığında kaç ölü yatıyor? 
Hatırlıyor musun? Hepimiz şafak 
sökerken kalkmış, hazırlanmış1 se
ni oğurlamağa çıkmı§lık. Çok er· 
ken uyandığımızdan hepimiz de 
biraz keyifsiz gibi idik. Sense gene 
gülüyordun. Ellerimizi sıkmağr. 
ba,Iadın. Sıra bana gelince bir 
lahza durdun, elin elimin icinde 
kaldı. Kulağıma bir söz fısıldadın 
ve "teşekkür ederim,,, dedin. Ne· 
den acaba! Sana cevap vereme· 
dim. Sabahın ~erinliği sesimi boğ· 
mu§tu. Sonra sen trene atladın v.
biz toplandık, sana kollarımızı 
salladık. Tren hareket etmişti. Fa· 
I{at ben trenin seni götürdüğünü 
görmedim. Gözlerimin önüne bir 
sis perdesi gerilmişti. O gün nP. 
yaptığımı pek bilmiyorum. Deli 
gibi idim ve kendimden utanıyor
dum. Bana gönderdiğin ilk kartta, 
sana armağan ettiğim çiçeklerin 
yolda solduğunu söylüyordun. Ne· 
den soldu? Bizden uzaklaştm di· 
ye mi? Bir demet çiçeğin solup 
sönmesinden ne çıkar sanki. Çiçek 
ler birer alev gibi parlayıp sönme" 
:ğe mahkum. Çiçeklerden bir ce· 
hennem tasavvur et. Orada çiçek· 

receksin. Gelmezsen işte o zaman ricik kadınsın. Bütün emelim seni 
bir cehennem hayatı yaşarım. A· sakin ve bahtiyar görmektir. Se· 
te!e düımüf, kıvır kıvır kıvranan nin hayatını karıştırdığım için piş
bir yılan gibi bekliyorum. Atkı· manlık duymak istemiyorum. Se· 
mrn bitmiyen, yanan, uman, sar- nin sevgin uğurunda hayatımı 
adan, infilak eden duygularını fedaya hazırım. Fakat sana süku· 
s<?zle anlatabilsem de seni de geÇir net ve itidal tavsiye ediyorum.Çün· 
diğim hummanın hezeyanlarına kü ancak bu sayede bahtiyar ola
biraz avutabilsem .• Heyhat ölüyo· bilinin. Kendini ağlamak için zor· 
rum. lama. Gül ve mes'ut ol. Reybi ol· 

L. manın da kendine göre sevimlilik· 
20 EyluJ leri vardır. Hele sana en çok yara· 

Aziz dost! fan hal de böyle olmaktır. Yakın· 
Son mektubundan hala muzta• da belki de tekrar bulu!uruz. Size 

rip, lnimmalı ve merak içinde ol· tavıiyem buluıtuğumuz zaman 
duğunu görüyorum. Kendini tea· son derece sakin olmakbr. Hisle· 
kin et. Sevgilim! Dütün ki nice- rini gizle ve gül. Ben de öyle ya
nice vazifelerin var. Seni sevdiği· pıyorum. Hayat çok bayağı, çok 
mi biliyorsun, bunu tekrarlamak gülünç bir fey ! 
manasızdır. Hayatta sevdi.ğim bi- L. 

Yazan: Niyazi A.htned Okın1 Tefrika No. --148-

Dikilitaşı kim dikti ? 
Bizans kuru · 

nunda mevcut sü
tunların çoğunun 
kurunumuza ka -
dar kalmadığım 
yukarda yazmış -
tık. Bunlardan 
bazıları oldukları 

gibi kalm(şlardır. 
Bu arada Çem · 
berli,dikili ve ör-
me tatlar sayıla
bilir. 

DlKILI TAŞ : 
Dikilitaşın bugün 
üzerinde mevcu1 
yazılardan anll\ · 
şıldığına göre bu 
sütun ilkönce Fi
ravun üçüncü Tot 
mozis tarafından 
milattan önce 
1547 yılında Hel
yopolis şehrine 
d ikilmittir. "' 

Bir rivayete gö Çemberlitaftan bir göriinüş - Yazısı yarın -

re sütun milattan önce 1700 yılın- 1 dünyayı mağ/Up etti, memlekdi 
da dikilmittir. hududunu Naharine kadar genl 

İmparator Konstans ve Jülyen letti, NahaTin büyük nehrini 
b"u tafı Bizansa getirmek i.stemif - Fırat - cztlı ve askerlerinin ba 
lerdir. Jülyen, bu isteğini yerine §ında olduğu halde mur.alleriye 
getiremeden ölmü§tür. Yalnız öl - tini kazandı. Tom'un •Ütünü e • 
düğü vakit ameliyata başlanmış ve di, ilahların valdeıinin kucağırı 
sütun toprak üzerine yatırılmı§ da büyüdü. HükUmet ve ıaltanal 
bulunmakta idi. Dikilitaı Mısırda (Ra) nın gökteki hükumeti gi 
bu vaziyette tam otuz yıl kalmts, müıtakar ve payidardır. 
yerinden kımıldatılamamııtır. Bu abide cqağı yukarı Mı•ır h 

Otuz yıl aonra yani 390 yılın , kimi olan pederi ( Amon) un §e 
da birinci T eodos bu sütunu Bi • reline olarak dikilmi§tir.,, 
zansa getinneğe muvaffak oldu. Yukarki hülisa, eski eserle' 

Dikilitaım Mıaırdan lstanbu1a müzesinde bulunan Perşevl tara ' 
getirilmeai büyük bir hadise idi. fınClan 1798 de yazılmıt Mıan" k•' 
Sütunu deniz kenarından Etmey- taloğuni:lan alınmıttır. 
danına getirmek için Marmara - Bay Celal Esat, türkçe bir ki • 
dan demir bir yol yapılmıt ve 0 • taptan yazıların tercümesini !ÖY1~ 
tuz iki günde yerine konulabilmi,. almaktadır: 
ti. Sütunun konduğu kaide üze • Sütunun şimali garbi cephesi,,. 
rinde T eodosun hayatını g0sterir de bulunan hiyeroglif yazının ter· 
kazıntdar vardır. Kaidede rumra cümesi: 
da şu yazı okunmaktadır: On sekizinci Amon üçüncü Tot: 

mozis Amon mabudüne nezrİ111 

"Yerde yatan bu ıütun ıehrin f · 
takdim ile vazifei evveliyesini i , valisi Prekloı'un muaveneti ile di-

• dan sonra kemali iktidar ve ku"· 
kilmi§tir .,, H . . h t ·· ,·e vette orısın maz an aa vun 

Gene kaidede latince yazıda ... 
himmeti olan mütedeyyin ve n•' 

sütunun otuz günde dikildiği ya • sır ulya ve sUflanın sahibi teııı . 
zıh bulunmaktadır. · d JııP 

sin sülalei maneviyesın en o 
Kaidenin garp tarafındeo. impa- Tom mabudünün terbiye ve tag ' 

rator Teodos'un taht üzerine otur- diyesile ümmü mükadde5e ni ' 
muş olduğu görülmektedir. Sol ta- yet mabudesinin agufu nazınd;. 
rafında akrısı, sag"' ında iki oğlu 1 (T tm •

1
) ıı perver,iyap o an.... o oıt.ı 

Honoryos ile Arkadyus bulun - lemde bütün biharü enharı taht' 
maktadır. Mağlup edilmiş oian e- hükmüne alarak devri saltanat•' 
sirler, İmparatorun önünde gö - · "'d' · d bıl 

nın otuzuncu neneı ı ıyeaın e ~ı 

rülüyorlar, sütunu daha nice zamanların i•~ 
Kaide garbında T codoı'un ge- edeceği ayat için imal ve rekzet•ı· 

ne iki oğlu yanında asker~ ayhk Cenup cephesi: • 
dağıttığı, yahut bir oyun seyretti- Horis namındaki mabudün te . 
ği görünmektedir. imparatorun ~- celliyatı fiyuzatı bahşanesine ııı81• 
tindeki çelengin oyunu k~-zanana har ve ibnütşems lakabile .... ııııJ 
verilecek mükafat olduğu anla§1l· vakkar Mısırı ulya ve ıüfla11:. 
maktadır. hükümdarı kemali kuvvet ve ad , 

Bunlardan ba~ka müzikacılar Jetle afaka şaşaaendaz zuhur o1j, 
lir ve yedi kamışlı pan di.i.:lükleri rak asakirinin önünde olduğu bal rı' 
taıımaktadırlar. Bahrisefitte seyahat ve Beyne 

1 . ııı " Kaidenin cenup taraf mda im- nehrcyne kadar da kemali azı .. ,.# 
parator, sağında iki oğlu s~lunda kudretle azimet ederek vakaY11 

ikinci Valantiniyen olduğu halde zirnei harbiye etmiştir. 
bir araba kot usunu seyretmekte- Şimal cephesi: f ,,. 
dir. Dikilita,, otuz metre uzunlu - Mazharı tecelliyat iımi ha \,,i 
ğunda ve iki metre genişliğinde - lan (Amon) mabudüne neıtii~ 
dir. kemali aczile takdim ederek ~ıt • 

Sütunun §İmali garbi yönünde, tedi vaziyette ve (Horis) na~re • 
T otmozis diz çökmü!, Amon - Ra daki mabudün kuvvet ve kU ıJ ~ 
ya bir hediye verirken görülü - tinde nailürafi tacüssaltantt dl,- • 
yor. • hibbünems ve envariddiyane hİI' 

Sütun üzerindeki yazılara ge - hibülkatreyn ( .... ) mülkiilk•lı ~ 
lince şu suretle hülasa edilmekte· hudut memleketini Beynenrı~d"' 
dir: reyne kadar götürbeğe azitn o) 

"Bu hükümdarı ziikticlar, bütün "Devamı"'"" 
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Peker, delegelerin sorularına açık Yeni 
inandırıcı cevaplar verdi 

Alman 
kanunu 

ceza 
.._ ( B~tarafı Birincide) 

Öğle yemeği Orman çiftliğin
e Yenilmit ve yemekte Baıın ge
~I direktörü Vedat Nedim Tör 
ıft1· .. . 
"ftı 111n kurulutunu anlatımı, 
1 

ile müdürü ve Kaıtamonu 
?lavı Tahsin de çiftliiin kapla
•ıı aaha, zeri yatın çeı idi, ağaç • 
. İti ve bugüne kadar dikil -
•t •iacların vardıiı miktar ve 

telif cinıte koyun üretimine 
tlhtelif cinste koyun üretimin -

en alınan neticeler etrafında ra
lara dayanan izahat vermit 

. e Ankara bira fabrikıı gezilmit· 

~ Gerek barajın gezilmeıinde 
e terek Orman çiftliğindeki ye

kte Tarım itleri Bakanı Muhliı 
en de hazır bunuyordu. 

Çiftlikten dönütte doğruca 
let mahalleıinde yeni yapılmıt 

. Bayındırlık, Ekonomi ve 
~il Müdafaa Bakanlıkları bina· 

tezilmittir. 
lA YINDIRLIK 

BAKANLllalNDA 
.8-Yındırlık Bakanlığınm ziya. 

~~•nasında Ali Çetinkaya, 
~İYen sahanlığında kartıla -
~ IUretiyle Baırn Kurultay ü • 
...__ine kartı yakın alikaımı 
~~it ve kendileriyle muhte-
\~eV'Zular üzerinde ıörütmüt -

~~ arada intaat dairesi genel 
~ UJii tarafından Sıvaı - Er • 
,;'lrı hattının intaat safhaları 

1- ~.~ün varılmıt olan noktalar· 
~ıla~üzdeki yıllar İçinde ya • 
~nılar hakkında izahat 

i. Gen~ burada miıafirlere don
)~a ıkram edilmiı ·ve Baıın Ü· 

~i kendilerine kartı göıterdik
~ikadan dolayı Bayındırlık 
'a L •na tetekkür ederek ayrıl • 
"l1ll'dır. 
~rultay üyeleri Bayındırlık 
~ lığından sonra Ekonomi ve 
~~nlıklarını ıezmiıler ve 
'-" ~ bu gezintiler eınasında 
-..ı:-izde bulunmakta olan ce • 
lı... ""• 4.nerikalı ıazeteciler de bu
~tlardır. 
~'-'ultay üyelerinin bütün bir 
~'tt• ii dold~ran bu ıezintiler 
'

1 
Gene) Sekreteri Recep Pek

' lcır kahveıindeki davetiyle 
~ )et bulmuıtur. 

~I GENEL SEKRETRININ 
SÖZ LELi 

l'"t. 
~.,, ı ıenel sekreteri Bay Re • 
~i: elcer bu toplantıda demiftir 

··o.ı ttlct· . söz olarak köyümüze hot 
':ız. Sizi bu kartdayıtmıın 
~ •dnna olduiu kadar bütün 
'~enliler admadır da. Köyü
~ ıazinotundaki bu toplan • 
•tt ~ite bakımından ayrı de
'd bir taraf vardır. Onun 

günkü konutınamızı açmak iıte -
dim. 
GÖZ KAMAŞTIRICI HIZLA 

İLERİYE GİDEN 
TÜRKiYE 

Arkadaılar, biliyorsunuz ki ye· 
ni Türkiye butün dünyanın gözün
de timtek gibi çakan, kafaları f3.

tırtıcı ve gözleri kamattırıcı bir 
hız almıt, bu hızla ileriye ve öne 
doğru ıitmektedir. Her varlık gi
bi, bir yüce devlet uluı varlığı ol
mak kabımından yeni Türk;yenin 
kendine haı ana prenıiplere aa -
hip olması lazımdır. Fert, bütün 
hayata temaslarının, deneçlerinin 
ve görütlerinin ıonunda bir inana 
vanr ve o adamın varlığını bu i -
nan beıler, kartılatbiı güçlükle"· 
de bu inandan kuvvet alır. Bir ce
miyette de soıyolojik bakımdan 

mütterek birtakım akideler var -
dır. Hele bir devlet ve uluıta bii · 
yük varlıia dayanak olacak inM 
özünün önemi büyüktür. Devlet -
te bu özü politika yapar. Yeni 
Türkiye varlığının dayanaiı ola -ı, 
Türk fertlerini biribirine bağlıya
rak kütlelettiren, onu kartı var · 
lıklar üstünde zinde bir kuvvete 
çıkaran Kamilizmdir. 

Kamalizm bir ruhtur. Onu ruh
lattıran ana doktrinler vardır ki 
herbangibir maıa batmda yazıl -
mıt cürümlerden ibaret cleiildir. 

Yeni Türkiye, dotutundan bu· 
ıüne kadar ıavatlar, çetitli hadi
seler, çalıtmalar ve çalıtmalar i -
çinde büyümüttür. itte yıl ıayııı 
bakımmdan kıaa, fakat içine ıt · 
kı h.idjHJ!ı: ~ad n liıQ~ 
lleıif ve olgun olan bu zaman 
parçaaının kriıtalize olmuı netic~
lendir ki Cümuriyet Halk Partisi
nin prorramına eaaı tetkil ediyoT: 

. KAMALIZM 
Her cemiyet için, her uluı için 

bir mütterek inan ve ülkü bağı, 
bir mütterek hız alma kaynağı 
vardır. Her köklü uluıta ba ülkü 

nız bir ıey biliyoruz, yurdun ve u
luıun önde ve ileride olmaaı için 
deneç ve sağduyu neyi gösterirıe 

onu yaparız. Onwı için hiçbir za · 
man deiitmeyecek olan Kama -
lizm ana ruhunun dıtında, tatbik 
tekilleri üzerinde iyiyi, doğruyu, 
güzeli nerede bulursak almak ve 
benimsemek yolundayız.,, 
SORULARA AÇIK, INANulRICI 

CEVAPLAR 
Parti genel ıekreteri bunun ü

zerine arkadaıları konuımaya ça
ğırmıf ve Baıın üyelerinden bazı
lannın ıoruları üzerinde, açık, 
duru, inandırıcı cevaplar verm1,
tir. 

Memleketin her köıesinden 
gelmit olan gazetecilerin Partin:n 
yetkili bir ağzı tarafından verilen 
izahları dinlemesi ve An"arada 
devlet ve Parti adamları ile Halk 
arasındaki sonıuz içtemliği yakın

dan ıörüp tanıması çok hayırlı ol
muttur. Bunun iyi etkilerini ya -
kında gazetelerimizde göreceği -
mize inanıyoruz. 

Çok ıamimi bir hava içinde 
geçen ve bütün üyelerde ıilinmez 
bir hatıra bırakan bu toplantıdan 
sonra tehre dönülmüttür. 
DELEGELERiMiZ GELiYOR 

LAR 
Ankara, 28 (A.A.) - Baıın 

Kurultayına ittirak etmek üzere 
gelmit olan lıtanbul ıazeteleri 
aahip ve batmuharrirleriyle bir 
kısım üyeleri bugünkü trenle lı -
tanbula dönmü§ler ve iıtaıyonc:Ja 
lçitleri Bakanı ve Kurultay baş • 
kaoı Şükrü Kaya, Denizli, aayla· 
vı N"ecıp Ali KilÇüka, Çanskkale 
ıaylavı Ziya Gevher Etili, Kü • 

tahya ıaylavı Natit Uluğ ve Baım 
ıenel müdürü Vedat Nedim Tör 
ile bütün ıazeteciler tarafından 
uğurlanmıılardır. Ayni trenle Ce
nup Amerikaıı gazetecileri de 
ıehrimizden ayrılmıtlardır . 

birliğinin esaılarına rastlanz. ı,~e /ngiliz - Amerika 
yeni Türkiyenin de böyle bir kök- J [ "" b .. •• k I 
lü ve kolları bir tek hedefe doğru uost ugu uguyece • 
yürüten ülkü bağı vardır ki adına Londra, 28 (A.A.) - Bay E-
Kamilizm diyoruz. den bir ıöylevinde demittir ki: 

Bir uluıun bütün idare edenle- "Amerika i!e doıtlujumuzun 
ri, zamanları, söz aöyliyenleri, () önemi pek büyüktür. Bu doıtluk 
ulusun menfaati için böyle bir bugün vardır ve ileride de hüyü -
kutsal ana fikir etrafında b1rlet · yecektir. O doıtluiu kuvvetlendir
mit olmalıdır. mek için yapılması gereken bütün 

Biz tuna inanıyoruz ki. hele ıeyleri büyük bir haz ile yapaca · 
dördüncü kurultayda kabul edil - jız. 

mit yeni genit prorramla .rejimi· Uluıal hükUınetin dıt '~yasası 
mizin takip ettiii yolda hiçbir ka- deiitmez bir tekilde Uluılar Ku
ranlık nokta kalmamıt ve bizin rumuna bailıdır. Kurum yalnız 
kendimize baı ve kendimize en ülkümüzün if adeıi değil, fakat u
uygun bayat formülümüz bu proır luılar araıındaki anlatmazlıkla:-ı 
ramda ıaplanmıttır: Herhanıibir gidermek için pratik bir alettir.,, 
aykırı fikir, bu doktrinlere çarptı
ğı zaman onu kendi bayab ve ken· 
dinde mevcut olan kuvvet önün • 
de hafif bir dalıa ıibi ıeri çe • . 
kilmeje mahkUm kalacaktır. 

Musolininin söy!evi ve 
dünya gazeteleri 

liı e durmalıyım. 
~if ' &adece bir ıöıteriı, bir • 
tıl, bit eat&ayon yapmak için de -

MÜKEMMEL, EKSiKSiZ BiR 
PROGRAM 

Roma, 28 (A.A.) - Gazete • 
ler, Bay Muııolininin ıeçen cu 
marteai günü vermit olduğu aöy • 
levin bütün dünyada uyandırmıt 

olduiu derin ve genit izlerden 
bahsetmekte ve bütün memleket-~ 0ı::. beraber ıiditte öz a • 

~eti lcarırlıklı anlatmamızı 
' eJldirımek için toplanmıı 
l 1atoruz. 

~ ct.Op~zın konuaunu ön • 
~bıcl 1~ittim. Bu Keçiören 
. ~ p ~· konutmamız üç ıün 
~·~bııaltınclakikonut
..=' bir devamıdır. Benim 
9',. ~~ _ ICSylenecek yeni bir 
~lit~ ve arkad&ffanmm 
''i. telclerini dinlemek ıerek • 

-....---=-'-• . ---- - - --

Kurultayın onadıiı ıon prog · 
ram, bugünkü hayat icap ve tart· 

lanna göre, hele kendimize uy-
pnluk bakımından en mükem -

mel, eluiluiz ve bütün bqka for· 
müllerden üatündür. Ancak biz 
dolumlara delil bayata bakarak 
ileri aidiyoruz. Ne Parti 1-ir tele· 
kedir, ne de onun vücude getirdi· 
ti proıram bir ayeL. Biz aiditi • 
mizde zamanın icaplarma ııln ıı· 
kıya bailıyu:. Y ann zaman ıerek
liklerinin bizi ne gibi tartlarla 

lerin ıazetelerinde çıkan mütale
aları netreylemektedirler. 

Tribuna gazeteıi, Duçenin ke
ıin ve açık sözlerinin yalnız an • 
latılmamazlrkları ortadan kaldır
mıt olmakla kalmadığını, belki . 
bazı hükametler tarafından ıü -
dülen tereddütlü ve mütenakız 
ııyua yüzünden ortaya çıkan teh
likeler k&rfııında ıenel durumun 
ne olduiunu aydmlatmıf bulun • 

Reich Adliye Nazırı Dr. Gütt
ner'in matbuat müme11illeri hu -
zurunda vi.ki beyanatına güre ye
ni ceza kanunu, milli varlığın ve 
milli inkiıafın biyolojik bir te · 
li.kki ve anlamından doğmuştur. 
Her ferdin artıksız devletinin ve 
milletinin emir ve hizmetin.e vak
f edilmit olması ve yalnız harpıe 
değil, diğer bütün ahvalde de am
me aleyhindeki tehlikelere karşı 
koymak mecburiyetinde bulun -
maıı nasyonal soıyalizmin ı..ııl ve 
cevherini tetkil eden umdelerde"l
dir. 

Bundan tU netice çıkar ki -dr 
ye sözüne devam eden Re=ch ad · 
liye nazırı- devlet nizamında ve 
millettatların birlik ve ber:ıberHk 
hayatında vukua gelecek her b;r 
arızanın, devlet ve millet aleyhine 
ika edilmit ve bunlar millet ara -
sındaki sadakat, emniyet ve iti
mada istinat eden münaıebetleri 

Yeni Alman ceza kanunun • 
da en büyük esas milletin korun· 
ması olup bundan sonra mili~ 

idaresinin ve devlet nizamının k'>· 
runmaaı geliyor ve bunu da mil • 
let malının ve millettaıın l:orun -
ması takip ediyor. 

Alman ceza kanununda bundan 
sonra cezai ef' alin en doğru bif 
tarzda tayin ve tesbiti ile mahke · 
meye serbest takrir hakkı bahte· 
dilmesi araıında naııl bir muvaze· 
ne teıisi dütünüldüiüne dair va .. 
zih bir miaali katil cürmünün mu· 
hakemeıi tqkil eder. Ş1mdiye ka
dar cari olan Alman ceza kanunu · 
na göre taammüden icra edilmit 
bir öldürme hareketi katil aayılı
yordu. T eammüdün niabetinde bir 
çok mütkülita tesadüf olunuyo!'• 
du Jüri azaıından her biri bu fiil 
bilha11a teni yahut pisikoloji itiba 
rile tabii ve anlatılabilir 11aydıkla-
rma göre taammüdün mevcut ol· 

ihlal edici bir cürüm olarak teli.k· duğuna yahut olmadığına hükme-· 
kiıi ve huıule getirdiii zarar niı- diyorlardı. yeni Alman ceza kanu
betinde tecziyeıi lazım ıelir, de-

nu, fiilhı bilhuaa merdut sayılma-
mittir. Bu itibarla ve esasen hi- ıı lazımgeldiğinde katle hüküm 
kimler yalnız millet ve devlete bir vermektedir. 
zarar ika edilip edilmediğim arat-
tırmakla mükellef oldukları cihet- Alman ceza kanunundaki lnı 
le bu bapta mektup bir kıtnuna reformlar, layihanın ilk \lkunutun · 
bile hacet yokla da Reich adlive da d.tla mühim noktalar kararla~
nezareti birtakım suçların ve bH· tınlacaktır. Kararlapcak bahisle,. 
huaa ihmal ve likaydi ve tek4- arasında en önde ceza kanunun 
ıül ıuçlarının devletle millet ara- mukaddemeıinde uzun boylu eaaJ· 
ıındaki münasebetlerden İ•tidlil lara taadlluk eden bir tetkik dere .. 
edilemiyeceği ve mahkemenin dilip e ilmemesidir. 

takdirine pek fazla genit bir sa · . 
ha bır•kmaıı caiz olmıyacajı fiJ;. Sovyetlerın ve AlmAnların 
nncfecfir. da bulunacağı bir..cıleniJt. 

Yeni Alman ceza kanununda konferansı 
f evkalide mühim birçok yenilik -
leri ihtiva eden faııl, teref, hay -
aiyet ve namuıun korunması fas -
lıdır. Şimdiye kadar cari olan Al
man ceza kanununda bir hareke
tin ,eref ve namuıu ihlal eden bir 
hareketin ve zem iftiranın l·:ı ba?-
taki iddiların doğru hakikat ol · 
dutunu alenen isbat edihnek •·· · 
retile cezadan iri tutulması imki-
nı vardı. 

Bu imkan mazide fertle.,;n ~
ref ve hayıiyet ve namuıunu müf
terilerle hilekar ve entirikacıh r 
ve tantajcılar için bir av hali11f" 
koymuttu· Şeref ve haysiyet Vt> 

namuıa taalluk eden iddialan iı-
bat için deliller göıterilmeıine ye· 
ni Alman ceza kanununda müaa · 
ade edilmemektedir. Anc~k yük
ıek bir vazifeye hizmet makıi\t 
ve gayeıile tahıılar hakkmda bu 
kabil iddialar serdedilecek oluNa 
bu takrirde 9eref ve namuıa taa 1-
IUk ile ve fakat doğru hakikat n· 
lan tahkikat cezadan iridir. 

Bundan baıka yeni ceza kanıı
nunun vazettiği hükümler arasın
da muhtekirler hakkındaki ah · 
kim dahi kayde değer. Harp v~ 
infilaıyon zamanmın hadsiz he · 
sapsız birçok kanunlar, ve ay'l~ 

zamanda yeni zamanın lurarn'
meleri ile ihtikira kartı vazedi! -
mit cezai hükümler yeni ceza ka
nununda tevlit edilerek bvnlarır 
yekdiğerile irtibat ve müna,ebet .. 
leri tanzim edilmittir. Evvc?lce bi~ 
çok ahvalde meıela dini hiaaiya
tın, devletin ve idaresinin, ordu -
nun müdafaa uıulünün, ailenin v~ 
ebeveynin ve aairenin afır v ! 
küstahça tahkiri yeni Alman cez~ 
kanununda bu gibi hareketler cü 
rüm telakki edilerek hapiı ceza -

Vatington, 28 (A.A.) - Bah. 
riye Bakanlığı, Almanya ve Sov
yet Rusyanın da bulunacakları 

bir deniz konferanıını toplamak 
için lnıilterenin uğratmaıını ya
kından gütmektedir. 

Amerika, deniz ıili.h yar .. ını 
durdurmak için toplanacak bir 
konferansa delegelerini gönder • 
meğe hazır ise de Londra antlat
masında ıöylendiği gibi böyle bir 
konferanıı çağırmak it ini üıtüne 
almıyacaktır. 

Amerika kendi kuvvetleri ile 
Japon kuvvetleri arasındaki 3 . 5 
niabetini tutacak her türlü anlat· 
mayı kabul edecek ve Avrupa 
deniz meseleleriyle ilıili Anlat • 
maların yapılması itini lnttiltere
ye bırakacaktır. 

Trabzonda fındık ürünü 
Trabzon, 28 (A.A.) - Bugün 

borsada 935 ürümü Ağu~toı ve 
Eylul teslimi bir vagon fındık içi 
40 kuruıtan, üç bin kilo kabuklu 
fındık Ağuıtoı teılimi 23 den, 
dört bin kilo tombul fındık Eylül 
teılimi 21 kuruttan aatılmıtbr. 

934 ürününden iç 62, kabuklu 
tombul 31 kuruıtan satılmakta• 
dır. Stok fındık yok denecek ka
dar azalmııtır. 

Teneke kralının oğlu 
28 ( A.A.) - Miamiden bir ba • 
lıkçı sandalı ile Biminiye gider • 
ken kaybolmuı olan milyoner te
neke kralının oğlu Bay Viliam 
Leedı, ııhhatte olarak bulunmut· 
tur. 

Bay Rooıevelt, kayıbı bulmak 
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' 'Ha va tehlikesini bilen 
oe ye,, olarak yazılanlar 

Ankara: 27 (A.A.) - Hava B. Ahmet Hulusi Ankara Elek Şir· 
tehlikesini bilen üye yazılmak i- keti, 485 B. Şerafeddin Ankara 
işin Hava kurumuna müracaatlar Elek Şirketi, 486 B. Dadas Anka· 
bütün hızıyla devam etmektedir. ra Elek. Şirketi, 487 B. Dr. irfan 
Bugün de 83 üyenin isimlerini ya· An.kara Elek. Şirketi, 488 B. Ha
zryoruz. Türk Hava Kurumu. va- 3an Musa Ankara Elek. Şirketi, 
tan savgası için en yetkoii ağızdan 489 B. Faruk Osman Ankara Elek. 
yükselen sese yürekten kulak ve· Şirketi, 490 B. Ahmet Mustafa 
ren yurttaşlara ayn ayrı te~ekkür Ankara Elek. Şirket, 491 B. Mesut, 
etmeği bir düterge bilmektedir. Ankara Elek. Şirket, 492 B. Os· 

Bugün Avrupayı 
korkutan şey 

süel uçaklardır 
iJ9'":, (BQ.§ta.rajı Birincide) 

Kabinede yapılacak değit ikler 
bilhassa dıt ve iç itleri, ıü, hava, 
it ve sağlık bakanlıklarında ola· 
caktır. 

B. Neville Chamberlain, Finans 
Bakanlığında k~laca.k ve Deniz 
Bakanlığı birinci Lordu Sir .Bol -
ton Eyres Monsell, daha mühim 
bir yere geçirilecektir. 

B. Churchillin, Sü Bakanlığına 
geçirilmesi §İmdilik ıüphelidir. Bu 
bakanlığın te§kili de henüz karar· 
laştırılmamıştır. 

B. Lloyd George un kabineye 
girmesi de şüphelidir. 

· BALDW1NIN SÖZLERi 
Londra: 28 (A.A.) - B. Bald-

vin, dünkü söylevinde bugün Av
rupada en ba~ia gelen korkuların 
sebeplerini anlatmı§ ve demiştir 
ki: 

421 B. Şükrü Bekil T.H.K. mu· man Nuri Ankara Elek. Şiketi, 
haıebecisi, 422 B. Şakir Kaya T.H. 493 B. Salahaddin Ankara Elek. 
K. Muhasebecisi, 423 B. Hasan· Şirketi, 494 B. Mehmet Ankara 
Fehmi lzfi Niimune hastanesi cilt Elek. Şirketi, 495 B. Fazıl Ankara 
mütehassısı, 424 B. Halit Hasan Elek. Şirketi, 496 B. Remzi Anlca
paşa fınnı sahibi, 425 B. Hayrin ra Elek Şirketi, 497 B. APti Anka· 
Ünsal T.H.K. Muhasebe Ş. işyar- ra E,Iek. Şirketi, 498 B. Hüseyin 
larından, 426 B. Necmi Taran T. Ankara Elek. Şirketi, 499 B. Veli 
H.K. Muhasebe işyar1arından, 427 Ankara Elek. Şirketi, 500 B. lsma
B. Saip Baykal T.H.K. Muhasebe il Ankara Elek. Şirketi, 501 B. Sa
İ§yarlarından, 428 B.Avni Toksoy Jih Ankara Elek. Şirketi, 502 B. 
T. H. K. evrak M. 429 B. Yusuf H~rev Ankara Elek Şirketi, 503 
Aykan T.H. K. Tahrir Şubesi, B. Nazif Ankara Elek. Şirketi, 504 " - En genit anlamiyle birge 
işyarlanndan, 430 B. Mustafa T. B. Cudi _ Ankara Koçzade apar· güvenlik idesi §U demektir ki, 
HJF. Evrak M. 431 lB. Safi Asal hman. 505 B. Ahmet Koparan T. bugün Avrupa hiçbir harbi bot gör 
T.H.K. Tahrri ŞJş Yar. 432 B. H K Ş l Ö d m~mektedir. Herhangi bir memle
Remzi T,H.K. Levazım memuru, · · of örü, S06 B. stemat z a· k~t bir harbe başlar veya başka bir 

mar, Eskitehir saylavı, 507 B. Ha· ~3 B. Kamil Uçak Havacılık Ş. deyimle saldırırsa bütün öteki 
1§. Yar. 434 B. Vecihi Uçman, 435 mit Ortaç, Piyango Yardirektör.. memleketler birleterek onu dur~ 
B. lskender Tercüman, 436 B, Fah 503 B.Hilmi Aslan piyango Mu- dururlar. 
ri Tandoğan Ankara elek. Şirketi. sebe §efi, 509 B. Kemal Kalmık Böylece anlattığnn bir güvenli· 
43 B ı Y A-'· El k Piyango ır.ef muhasebe, 510 B. Fu-7 . smet enen •!\'\ara e . ~ ğin meydana gelmesinden henüz 
Ş k · 38 B H il h Ö at Atun piyango §ef muhaseba, ir etı. 4 · ayru a zbu- uzak bulunuyoruz. Fakat aınırları 
d Ank El k Ş. k · · 511 B. Hayri Erbay Piyango şef 

un ara e · ır etı, 433 B. bir bölgede buna benzer bir ıey, 
· h Ce ı Ank muhasebe, 512 B. Hakkı Eralp A met ma ara Elek, Şirke- L'ocarno antlatmasının kendisinde 
ti, 440 B. Ali Mahmut Ankara E- Piyango veznedar' 513 B. lımail vardır. 
le.k. Şirketi. 441 B. Alı' 11.1ehmet lıa Piyango hukuk müıaviri, 514 . 

n • • • Locarno antlaımasınr 1mza et· 
Ankar,. Elek. Şirketı'. 442 B. Çig"'ı'l B. Rasıli Pala Pıyango memur, • 1 d 1 tl . ·ık k 

~ _ ... . mıı o an ev e erın ı yapaca • 
tepe Ankara Elek. Şirketi, 443 B. 515 B. Muhtar Daglı pıyango me· · ı 1 d b .• " --- k d . . arı §CY er en ırı, .LAK4rno a ro· 
Fevzi Ankara Elek. Şirketi, 444 mur, 516 B. Hakkı Demırta.§ pıyan . . .. l b' h akt k 

ı . su 1çıne oze ır ava p ı ıo • 
· B. Fikri Ankara Elek. Şirketi, 445 go memur, 517 B. hıan Unan pı· mak idesi sürmektir. Bu pakt, ay-
B. Süreyya Ankara Elek. Şirketi, yango ~emur, 518 B. Mehmet Al- rıca bir silahlan tehdit antlaşma• 
446 B. Kadri Derviş Ankara Elek. çıtepe pıyango memur, 519 B. Fa- sını da içine alabilir ve almasını da 
Şirketi, 447 B. Yaman Ankara E· ' ru!c Hıraoğlu piyango memur, 520 isterim ve umarım. B. Hitler bu 
lek. Şirketi, 448 B. Mehmet Mus· B.Rıdvan Gürkan piyango memur, , ~eselelerin kendi prensibine uy
tafa Ankara Elek. Şirketi, 449 B. 521 B. Şerafettin Gökçay piyango gun olduğunu bildirmiıtir. 
Hüseyin Ali Ankara Elek. Şirketi, memur, 522 B. Cabir Uyguray pi· B .. A k k ku 

F 1 V ık ugun vrupayı en ço or • 
450 B Hamı. Bekem Ankara E yango memur, 523 azı u a:ı rd I d 1 · • 

524 
B F .... tan şey, o u ar ve onanma ar 

lek. Şirketi. 451 B. Mehmet Servet pıyango memur, · eygı değil, süel uçaklardır. 
Ankara Elek. Şirketi, 452 B. Müç- Genç, piyango memur, 525 Dara BiR HAVA ANLAŞMASI y AP~ 
teba Ankara elek. Şirketi, 453 B. Erguven piyango memur, 526 B. MAK LAZIM 
Memduh Ankara Elek.Şirketi. 454 Salim Ta§kıran piyango memur, 
Bayan Samime Ankara Elek. Şir· 527 B. Fahreddin Ertun piyango 
keti. 455 B. Hüsnü İbrahim Anka· memur, 528 B. Hikmet Baykal pi
ra Elek. Şirketi, 456 B. Hüsnü Ha· yango memur, 529 B. Tıahsin Tok· 
li1 Ankara Elek.-- Şi;keti, 457 B. göz piyango memur, 530 B. Ihsan 
Yeli Hulusi Ankara Elek. Şirketi, Uluıel piyan,g_o memur, 531 B. 
458 B. Cemal Asit..~ Ankara Elek. Bahri Gür piyango memur, 532 B. 
Şirketi, 459 B. Şuayy::) Rahmi An Hayri Baydoğan piyango memur, 
kara Elek. Şirketi, 460 B. Destan 533 B. Mehmet Tunay piyango 
Kemal Ankara Elek. Şirketi, 461 memur, 534 B. Şerafettin Değer: ı 
B. Hasan Necdet Ankara Elek. piyango memur, 535 B. Cemal Ol· 
Şirketi, 462 B. Ali Abdullah An- cay piyango memur, 536 B. Kazrm 
kara Elek. Şirketi, 463 B. Mehmet Dicleli piyango memur, 537 B. 
Ali Ankara Elek. Şirketi, 464 B. Hulusi Uran piyango memur, 538 
Mahmut Muharrem Ankara Elek. 

B. Ziya Mutel piyango memuru. 
Şirketi, 465 B. Mehmet Ali Anka- 539 B. ismet Gür piyango memu-
ra Elek. Şirketi, 466 B. Mehmet Rı ru, 540 B. Nuri Göl piyango memu
fat Ankara Elek. Şirketi, 467 B. ru, 541 B. Fahri Güneri -piyango 
Mehmet Rıfat Ankara Elek Şirke-

memuru, 542 B. Yaşar Erün piyan
ti, 468 B. Ahmet Ragıp Ankara 

· go memuru, 543 B. Fikri Kösemi-
Elek. Şirketi, 469 B. Kadri Salim 
Ankara Elek. Şirketi, 470 B. Halit 

haloğlu piyango memuru, 544 B. 
Nuri Doğan piyango memuru, 

Ziya Ankara Elek. Şirketi, 471 545 B. Leman durma piyango me· 
B:-Mehmet Hikmet, Ankara E!ek. 

muru, 546 B. Zafer Erdoğu piyan
Şirketi, 472 B. Ömer İbrahim, An 
kara Elek. Şirketi, 473 B. İbrahim go memuru, 547 B. Sabiha Tüney 
Deliç Ankara Elek. Şirketi, 474 piyango memuru, 548 Bay Muhi~
B. Saffet Ankara Elek. Şirketi, tin Sert kopya kağıdı fabrikası 
475 B. Şermi Ankara Elek. Şirketi, sahibi İstanbul, 549 B. Murat Ati-
476 B. lsmail Saryal Ankara Elek. ker İstanbul köprülü han 29, 

Şirketi, 477 B. Alaeddin Ankara 
Elek. Şirketi, 478 B. Tevfik Anka
ra Elek. Şirketi, 479 B. Kenan An
kara Elek. Şirketi, 480 B. Ömer 
Ankara Elek. Şirketi, 481 B. Milat 
Faik Ankara Elek. Şirketi, 482 B. 
Ferit Ankara Elek. Şirketi, 483 B. 
İzzet Ankara Elek. Şirketi, 484 

---
Doğu Afrikasına giden 

yeni kuvveler 
Napoli, 28 (A.A.) - 84 üncü 

piyade alayının 2 inci taburu, a
lay bayrağiyle beraber, dün Con
te Bianeamho vapuru ile doğru 

Afrikasma dojru ;r.ola çrkmııtır. 

Silahları tehdit etmek, silahlan
mak veya bir hava anlaşması yap· 
mak çok lüzumludur. Çünkü ordu· 
yu seferber etmek için vakte lüzum 
olduğu halde hava kuvvetlerini 
seferber etmek için buna lüzunı 
yoktur. Hava kuvvetlerini, hatta 
yüksek bir rakamla bile clıa, 
tehdit etmek, havacılıkta yapılan 
silahlanma yarışlarına bir aon ve-
l'ebilir.,. 

Bundan sonra B. Baldwin, .. 
Amerika birle§İk hi.ikômetlerinin 
Ulu.slar Kurunıuna ginnemit olma 
sına eseflenmit ve demiıtir ki: 

Ben daima şuna inandım ki dün· 
yanın her tarafında en büyük gü· 
venlik, ancak İngiltere ile Ameri
ka birleıik hükUmetleri arasında 
sıkı bir it birliği ile meydana gele· 
~ 

bilir. Aradan belki yüzlerce yıl 
geçecek ve çok isteğe değer olan 
bu sonuç. belki yine elde edilmi· 
yecektir. Fakat böyle bir kuruntu· 
da bulunabiliriz.,, 

B. Baldwin, İngiliz hava kuvvet 
lerinin arttırılmasına lüzum göste· 
ren sebepleri de anlalmıthr. 

Ve yine hava paktına geçerek 
§unları söylemiştir: 

" - Bu~ün bu meseleyi kökün 
den arattırmak ve incelemek için 
elimize yıllardanberi geçmiyen fır 
ıat geçmittir. Benhiçbirulusun, hiç 
olmazaa şimdiki halde, harp iste
diğine inanmam. Avrupada bugün 
kendi i~erisindeki güsliiklere bile 
uğraşmaktan kurtulamamı!5 hic 

Şehrimiz Hava Kurum~ 
üye yazmıya başladı 
~ (Ba§tarafı Birincide) 

ri de içimize kıvans; verdi. lıte 
dün aldığımı telgraf ve mektup • 
lardan birkaçı: 

lST ANBULDA "KURUN,, 
Varna 28 (Kurun) - Kançla

rım Ahmetle yılda yirmişer lira 
vereceğiz. Hava listesine yazınız. 

Vama konsolosu Süreyya 
Erdoğan 

lSTANBUL: KURUN 
"Yurdumuzun uçak istilasın • 

dan korunması için Başbakanı -
mızın vcrmİ§ olduğu söylevleri 
büyük özen ile okudum. Bu gele
cek tehlikenin önüne geçmek her 
yurtta§ için en ulu bir borçtur. 

Bütçem dar ise de yurt duygu
su beni boynumun borcu bildi -
gım, bu yirmi lirayı vermeye 
güttü. Listenize adımı yazmanızı 
dilerim.,, 

Sıyasal bilgiler okulası 
mezunlanndan: 

Sava Hacıınma 

Bu yurttaş Cihangirde Hav -
yar sokağında Gani Bey aparh • 
manmda oturmaktadır. 

ŞEHRiMiZ HAVA KURUMU 
ÜYE YAZMAQA 

BAŞLADI 

24 Mayısta Ankarada topla • 
nan Türk Hava kurumu kongre -
sine lstanbuldan giden Kurum 

rr taahhiltnamcde r.cstereceklet 
dir . 

Bugün saat on birde yön~ 
heyetimiz ve 1 - 2 - 3 nnn: 
lı ·demek başkanla:'! toplan~ 
bu i~ etrafında alır•ac>.ı.ık tedbl~ 
ri görüşeceğiz. 

Üye y~zılm~sr jşine lıugii.n~J 
itibaren başlanmıştır. Bı.rçı1 
kimseler telefonla bu parayı W 
sıl vereceklerini sonnaktadırlat 

Bu sorma o kadar çok olJ1l 
tur ki ; telefonumuz devamlı Sil 
rette çalışmıştır. Yurtaşlan~ 
dan Salti Franko bir tezkere 
kumm veznesine iiyelik için S 
lira yatırmıştır. 

İki numaralı dernekte her • 
vermeği vadettiği 48 lirayı 
100 liraya çıkarmıştır. 

Taahhütler doğnıdan do~ 
sosyetemize verilecektir. .. 

Bunun için basılmış taah}ı\I 
name ve makbuzlar hazn·Jan 
tır. 

lSTNBUL ESNAFI YARDI; 
HAZIRLANIYOR 

İstanbul Tecim ve Endüıtti 
dası, uçku meselesi ile yaknıd 
meşğul olmakta ve oda baık 
ğı yapılacak yardımın ıekliııi ' 
ra,ıtırmaktadır. 

1ıtanbul esnafının yap 
yardımı &Öz birliği etmek ·· 
birleşik büroda bugün bir t"' 
lantı yapılacaktır. 

Baıka~ı BaY, lsmail Hakkı dün ===========!!!!!l!Y 
kendisiyle görüşen bir muharriri- Kızıloğlu 
mize ıunları söY.lemiştir: 

" - Bu kongrede konuşulan - Mehmetler! 
lann başlıcası esas nizamnamede _,.·-~· (Ba tarafı ı ıw:IJ_ 
yeniden yapılan mühim deği~me- ıüphe edilen iki kitinin, Zo~ 
ler'dir. Bu değişmeler madde dakta yakalandıklarını yazm~ 
ma'dde tesbit edilerek yeni ni • Bu iki kitiden sonra, ayni ~-
zamnameye gecirilmiştir. bir ba!kaaı da tutulmU§tur. llk 1' 

Nizamnamede yapılan değiŞ- kalananlar kızıloğullarmdan rd 
meler arasında en önemlisi (mü- met oğlu Mehmetle Salih oğlu )4 
himmi) Baaknlıklaıın teşkilatı - mettir. Üçüncüsü de gene kıı~ 
nın kunıma daha. faydalı olmala- ğullarından Ahmet oğlu Meh111 
niçin yapacakları çlışma'dır. tir. Bunlar akrabadır. 

Tamimler gönderilerek Hava Zonguldakta yakalananlar, 
Kurumuna yardım etmeleri iste • öğle üzeri gelen "Mersin,, vaP 
necek ve bu teşkilat başkalarının le buraya getirilmişler, karay• 
çalışmaları Bakanlıklar tarafın - karılmışlardır. Diğer taraftan . 
dan tesbit edilerek sicillerine ge- bendde de Cabir isminde biri~, 
çirilecektir. bu iıle alakalı olduğu ıüphe•1 

TeBkilat ba§kanlan çalışma - yanmı§, o da ele geçirilmittirlf 
larını telgraflarla bakan1ık1ığa Bu dö~ ki§i, doğruca Emıt r 
hilrlirecekler ve verilecek direktif Müdürlüğüne götürülmii!ler, 'j 
üzerin de gene çalışmalarına de - §İn tahkikatını idare eden müd ,)" 
vam edeceklerdir. umumi muavini Ferhat Dölll t_ 

Hava tehlikesini bilen kimse • oraya giderek kendilerini a1' j( 

ler yılda ~rirmi liradan aşağı ol • geç vakte kadar sorguya çeıas' ~ 
mamak üzere verecekleri para i- tir. Bazı yüzleştirmeler de r-P 
le Türk Hava h-urunmna üye ola- mıştır. f 
caklardır. Tahkikatı yapanlar, itin~ i 

Üyeler bu, patayı bir taksitte zü ıyıce anlqılıncıya k& J 
verecekler, y:llmz verme ayım bu hususta bir ıey söyleme~ ti 
ken(iileıi tayin edeceklerdir. ketum ~avranmağı tercih ed~I 

Haziran ayını kahul eden kim- lar. Yakalananların Sarıyer. il 
seler her yıl Haziran ayında ta • zengin ve dul kadmr öldünne ·~ 
ahhfüJerini ~c;rine getirecekler _ de ili§ikleri olup olmadıi~J 
öir. Diğer aylarda vennek ~sti • belli değildir. Kanlı İ§İn s ~ 
yen kirr:s~cr de han~i aylarda olup olmadıklarınm, bugün~ 1~( 
vereceklerini evvelce yazacakla • kesenkos meydana. ç.ıkac.aS1 

bir ulus yoktur. Avrupadaki düıün 
celeri yatııtırmak için en büyük 
yardım, büyük devletlerin birle§e
rek ailahları tahdit etmek ve eğer 
mümkünse, silahlan ortadan kal· 
drrmak ideıini yeniden ele alma.• 
!arıdır. Benim amacım ve hükUme 
tin amacı, ne bahasına olursa ol· 
sun, adalanmızm güvenini ıağla· 
mak ve bütün diğer uluslara tam 
bir uyun içinde çalışarak silahları 
tahdide ve Avrupa uluslan için bir 
güver elde etmiye çalışmaktır.,, 

vetle umuluyor. 

Türk devrimi üzeriııd' 
öz dille söylev ·fi' 

Be§iktaş halkevinde 13 J-1~, 
cuma günü Türk devrimi hak~ 
Öı; dille bir söylev yarışD1••1 de" 
lacaktır. Bu yarıımada ulu. f/JJ'6 
mimizi en kıaa ve en özlü btÇ 

0
1,1• 

anlatarak 1 ciliği kazana~~ 
na değerli bir ar.mağan verı;,,.,
tir. Yarı§maya girecekler ·ret 
tatta Akaretlerde halkevi dal 
rektörüne baıvurmalıdrrlat• 



lstanbul Tramvay 
Şirketi 

1935 li.lının Gidiş - Geliş Proğramı 
1 Mayıstan · sonra 

No. Sınır 

10 Şişli • Tünt-1 

11 Şişli . Beyazit 

12 Harbiye • Fatih 

12 A Harbiye· Aksaray 

16 Maçka • Beyazıt 

16 A Maçka - Eminönü 

17 Şişli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy -
Eminör.·: 

Kalkış 

(Şişliden • Tünele 
(Tünelden • Şişliye 
(.'jişliden • Beyazita 
( Bezayitlan • Şişliye 
(Harbiyeden • Fatihe 
<Fatihten • Harbiyeye 
(Harbiyeden - Akaaraya 
( Aksaraydan • Harbiyeye 

(Taksimden • Sirkeciye 
<Sirkeciden • Taksime 
(illaçkadan • Beyazita 
( Bcyazittan • Maç kaya 
(Şişliden • Eminönüne 
(.llaçkadan • b'minönüne 
(Enıinöniinden • Markaya 
<Şişliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Şişliye 
(;llecidigeköy. Eminönüne 
(Eminönünden • Mecidiyek. 
( Mecidiyeköyünden • Eminö. 
( b'minönünden • Mecldlyek. 

19 Kurtuluş • Beyazıt <Kurtuluıtan • Beya:ıta 
( Beyazlttan • Kurtuluşa 

( Şiıliden • Eıninönüne 
19 A Kurtulu§-Eminönü (Kurtuluıtan • Eminönüne 

(Eminönünden • Kılrtuluıa 

( Beşiktaştan • Bebeğe 
< Beıiktaştan • Eminönüne 

2Z Beb,.' · . Eminönü (Bebekten • Eminönünc 
(Eminönünden • Bebege 
(Bebekten • Be~ikt(lfa 

23 Ortaköy . Aksaray (Ortaköyden • Ak11nraya 
( Akıaraydan • Ortaköye 

3' Beşiktaş. Fatih 

33 Yedikule • Sirkeci 

< Beşlktaştan • Fatihe 
(Fatihten • Beşiktal}a 

( Aksaraydan • Topkapıya 
(Topkçıdan • Sirkeci11e 
(Slrk«lden • TopTtapıya 
(Topkapıdan • Akaaraya 

( Aksaraydan • l "edikuleye 
(Yedikuleden ·Sirkeciye 
(Sirkeciden • Ycdikulege 
( Y edikulcden • Aksaraya 

( Aksaragdan • Edirnekapıpa 
87 Edirnekapı. Sirkeci (Edirnekapıdan • Sirkeciye 

<Sirkeciden· Edirnekapıya 
(Edirnekapulan • Akıaraya 

Ara llk Son 
kalkıı varı~ 

3' 6' 5.40 23.40 
9' 6.00 24.00 

!2" 
26' 

s· 1· 
9' 

u· 17' 
2s· 

5• 

s· s· 
17' 

7' 
14' 

s· 
12' 

21' 

6.20 23.30 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.20 

6.40 23.30 
6.00 22.50 

7.15 19.10 
7.35 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 -
7.10 20.20 
6.40 2045 

6.25 20.00 
6.55 20.30 

6.45 9.40 
7.17 10.12 

H.28 18.45 
15.00 19.15 

6' 9' 6.00 23.10 
17' 6.45 23.55 

6.05 -
7' 7.05 20.10 

15' 6.35 20.40 

5.25 -
6' 5.35 -

10' 5.45 23.40 
20" 5.55 24.20 

- 1.00 
8' 5.50 20.50 
15' 6.35 21.30 

7' 
14' 

5' 
8' 

16' 

6' 
1()4 

16 

6.30 20.40 
7.10 21.20 

5.25 -
5.40 23.30 
6.12 24.00 

- 24.35 

5.30 -
5.4:> 23.35 
6.17 24.05 
- 24.40 

5' 5.2:> -
10' 5.45 23.25 

l:i' 6.14 23.55 
- 24.23 

.. K U R U N ,,._V_a_p_u_r_c_u-lu_k_1 

GUndeUk Slyu! Gazete 
latanbul Ankara caddeal, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
l'ıızı tılerl telefonu: 2U'79 
idare ıelefonu ı US'70 

Telça.t &dreal: btanboJ - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 

Türkiye Ecnebi 
Senelik uoo Kr. 

6 aylık 730 ,, 
1 aylık •OO • 
l aylık UO • 

bln Ucretlerl : 

ı100 Kr. 
1450., 
800 • 
soo • 

ncar:t llAnlarm llAn aayıfalarmda aan • 
tbnt 80 kunlft&ıı bqlar. ttk eayıtada 2&0 
kurup kadar çıkar. 

BUyük, tazıa devamlı UAD verenlert 

&ld ayn teıızllAt vardır. 1 

~~simli ilanların bir satın 10 kuruştuı 

-~ Dlnları 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentahğı 

Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
GÜNEYSU vapuru 30 Mayıı 
PERŞEMBE ıünü ıaat 20 de 
Hopaya kadar. 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKARYA vapuru her hafla 

PERŞEMBE aünleri saat 16 da 
İstanbul dan IZMIRE ve P A 
ZAR ıünleri de IZMtRDEN 
lstanbula kalkar. 

Bartın Yolu 
Bir de!& 80, iki de!aaı :SO, Qç defası ~. 

dört defUJ 7:S VO OD defaaı 100 kunlflur. 
'Oo aylık ilAn verenlerin bir defası beda· 
vadır. .oort utın g~en ilAnlarm fazlı KEMAL vapuru 29 Mayıs 

.., l&brlan be,:, kuruıtan hesap edilir. ÇARŞAMBA ıaat 19 da Cideye 

- ·---. ... -1 kadar. ,.. ___ Hilmi Ziya , 

A R i S T O 1 Mersin Yolu 

METAFiZiK 
Birinci Kitap 

DUMLUPINAR vapuru 31 
Mayıs CUMA ıaat 11 de Meni
ne kadar. 

U - KURUN 29 l\fAYJS 193;, ~ 

·ı ı•t. Levazım Amlrlljjl Satın,. 
Alma Komlayonu illnları neuıet neıniryolları ve liınaniarı ısıınme ~mum i~Hresi ilnınnrı 

33000 kilo ıakız kabağı 69500 Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton F ondri koku 9 6 935 

kilo muhtelif cinste taze faıulye pazar ıünü aaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare bina-
15000 adet hıyar 5 - Haziran - sında ıatın alınacaktır. 

935 Çarıamba günü ıaat 15,30 Bu ite girmek iıtiyenlerin 630 liralık muvakkat teminat ile ka • 
da kapalı zarfla alınacaktır. Tah· nunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi mucibin -
min bedeli 7435 liradır. lateklile· ce ite girmeğe kanuni manileri bu lunmadığma dair beyanname \."e 
rin prtnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve eksilt_ tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme • 
meye gireceklerin 709 buçuk lira leri lazımdır. Bu ite ait şartnameler parasız ola,.ak Ankarada mal • 
ilk teminat mektup veya makbuz· zeme dairesinden ve Haydarpaıa da tesellüm ve sevk müdürlüğün -
lariyle teklif mektuplarını belli den alınabilir. (2883) 
ıatten bir saat evvel Tophanede 

onıınnnnnıııı111ııınııı111111ıııınıııııııu11111ıııınnnıınıılllllımı11111111ıt1ıt1ııııın1111tttııımılt'11ruınııımııuııınıııuıııııııııumnııııııııtıu11 
Satınalma komisyonuna vermele· 
ri. .c214S) B ü yük .. ... . 

7000 kilo tereyağı 5 - Hazi -
ran - 935 Çarıamba günü ıaat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 7000 liradır. Şart· 
nameıini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltmesi için de 525 lira 
ilk teminatlariyle teklif mektup • 
larını belli ıaatten bir saat evvel 
Tophanede Satınalma komiıyo -
nuna vermeleri. (2748) 

.y. • • 

253,000 kilo Koyun Eti 2 Ha· 
ziran 935 Pazar günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 116380 liradır. Şartname · 
si 582 kuruş mukabilinde alına · 

bilir. isteklilerin 8728 buçuk li· 
ra ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle teklif mektuplarını 
belli satten bir ıaat evvel T opha
nede Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (2556) 

• • * 
167,000 kilo Sığır Eti 2 Hazi • 

ran 935 Pazar günü ıaat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 56780 liradır. Şartnamesi 

284 kuru~ mukabilinde alınabilir. 
isteklilerin 4228 buçuk lira ilk te· 
minat mektup veya makbuzlariy-
fe tekliflerini belli saatten bir sa· 

at evvel Tophanede Satınalma 

Komisyonuna vermeleri. 
(2557) 

••• 
460,000 kilo fırm odunu 13 Ha· 

ziran 935 pertembe günü saat 14. 
30 da açık ekıiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4370 liradır. İstek
lilerin ıartnameıini görmek üzere 
hergün ve eksiltmeye gireceklerin 
327 lira 75 kuruıluk ilk teminatla· 
riyle beUi aaatte Tophanede Satın· 
~ima komisyonuna gelmeleri ( 982) 

(2962) 

• • • 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardır •.. 
"""'""""llttltt!ll_.__lllllftuU1fU1!1hsw••llldıutnmnıı11111111ııııııııııı1111111ııınııııu111ıııı ı ıııımıı1uıııııııım 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd~n: 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme A•keri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 12 Haziran 935 tarihinde çarıamba günü saat 14 dt:. 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartnam~ (5) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2888) 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecneb ı memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie n rilmes; lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S TAS 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 
. . . '. . . ,. ·.' ' .. .. ... · . 

plili~- 1111! 1 1 ~il~ 
ı · Selinik Bankası 
il Tesis tarihi: t88R 
l !dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) -=-~ 
il Tllrkiyedeki Şubeleri: 

[i Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
~ lzmlr, Mersin 

I
~- Yunanistandakl Şubeleri : 

430,000 kilo hamam odunu 1s SeUlnlk • A tlna • Pire 
Haziran 935 cumartesi günü saat 

· E 
il 

ıs de açık eksiltme ile alınacak- ı Her nevi Banka muamelatı. 
tır. Talnnin bedeli 3956 Iiradrr. lllllljll'llRRHHlllll jllllJll jlHlj 
isteklilerin ıartnamesini görmek ı · l ıu. UHlllllllnN ın illi 

üzere hergün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin 296 lira 70 kuruşluk ilk Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci /(itabı 

teminatlariyle belli saatte Topha- J Rası·n Ku··ııı·yatı 
nede Satınalma komisyonuna gel· • 
meleri (981) (2963) . ~ . 

Topçu Nakliye Mektebinde bu· 
lunan 746 adet bot benzin ve yağ 
tenekesi pazarlıkla satılacaktır. 

Tahmin" edilen bedeli 2984 kuruş· 
tur. Teminatı bet liradır. Pazarlı· 
ğı S Haziran 935 çarıamba günii 
saat 14 de Tophanede Satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. (980) 

(2961) 

Kadırköy 2 inci sulh hukuk ha: 
kimliğinden: 
Kadıköyünde rıhtım iskele cad

desinde 14 numaralı evde ölen 
Marikanın mirascısı ve onun veli 

Meıbur Rasin Külliyatının dördüncO ve son cildi çıktı. Ter· 
cilme, üstat H. Nhımandır. Bu büyük bir irfan mahsulü ve 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bntüa inceliklerile 
adeta bikim bir halde o~duğundan her dört cilt birer Abide 

ftşkil etmiştir. Tebrik Ye tavsiye ederiz . 60 kuruş. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaısın 

Cumadan batka günlerde ıaat 
(2,S dan 6) ya kadar lstanbul Di. 
vanyolundaki (118) numuah hu· 

susi kabinesinde hastalarını kabuı 
eder. 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyatına e

bediyet için mal olmut emsalsiz 
romanıdır. Alifanzade tarafından 

layık olduğu itina ile tercüme e • 

dilmittir. 27 forma - 125 Kuruı· 
tur. 

Fiatı 40 Kuruş. 
__ 'V AKIT Matbaası İstanbul Ayvalık Yolu yetten mahrum 11 yaşındaki Ele· 

Muayenehane ve ev tdefomı 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. DOKTOR 

HÜSEYlN USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrsr 

Laleli Lütüf Aparhmaru aaat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

DIŞ DOKTORU 

· ftbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

BARTIN vapuru 29 Mayıs niye lstanbul Beyğolu İstiklal cad· 
ÇARŞAMBA saat 19 da Ayva· desinde 284 numarada kadın ter-
lığa kadar. zisi dayısı Yaninin 12 Mayıs 935 

-------------·ı tarihinde vasi tayin edilmiş oldu· 
ğu ilin olunur. (7394) 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami kartısında 

Buna sokak No 1 
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~~~1 Yarı~E 
Neşriyatı 

• 3üncü • 

Seri tamamlandı 

1 Abone Şartları: 
Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

636 kuruştur 

Salo 
A. Dodc - Haydar füfat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A . .l\I. - J. H. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, Bor•a 
Muhlis J;tem 7:i Kr. -----·· Devlet ve ihtilôl 

Lenin - il. Rirn t 7.> Kr. 

Soıyalizm 
K. Kc,ıutsky - ~- %ekeriya 7;"ı Kr. 

J. R aıin Külliyat I 
A . Re;;it - 11. Xazım 7:-ı Kr. 

işçi ıınılı ihtilali 
Lenin - H. Rifat 60 Kr. 

Ruhi ha}•atta lôıuur 
Dr. Yung - lJr. Hayrullah 60 Kr. 

Isfahana doğru 
P. IA>ti - 1. il. Alişan 100 Kr. 

J. Rasin Külliyatı ff 
il. Nfızım 7:i I\r. 

1 kinci seri 10 kitap 
20 t ü peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

504 kuru,tur 

Go1i0Baba 
Ralzak - lf. Rifat 100 Kr. 

Deliliğin Pıikoloii•i 
Dr. B. Hard - Dr. izzettin !iO Kr. 

ilkbahar Selleri 
Türgenycf - S. :1.. Sifreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
Jt,, l\loryak - l'. Sefa 60 Kr. 

J. Ra•in Külliyatı ıl 
H. Nfızım 7."i J\r. -----Samimi ıaad et 

Tolstoy - J. il. Ali~ın ;;o Kr. 

lıtatiıtik 
Andrelcs - J>r. S. Nuri 30 Kr. 

Çocuk düıürenle1 
il. G. M. - 1. F. Uasim 60 Kr. 

ilim ve Felıele 
1\1. Şilk - JI. Ziya 30 Kr. 

Cemiyetin A•ılları 
F. Hngels - Muhittin 100 Kr. 

Uçüncü seri 10 kitap 
132 si petin ve her ay 
100 kurut olmak üzere 

532 kuruşfur 

Yeni ilmi zihniyet 
Bachcrlard - IT. Ziya 7:> Kr. 

Hükümdar millet 
Ruscl - G. Kemali 50 Kr. 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharln 

H. Rifat •• 50 Kr. 

Günün iktısadi itleri 
Prof. Dr. S. Nuri 60 Jfr. 

Cümhuriyetler 
Ksonefon - il. füfat fıO Iü. 

Tercümenin rolü 
il. Ziya l1Ikcn ıuo Kr. 

Değiıi§ler 
Olid - S. 'ı'.:. AI~TAY 7:; Kr. 

laokon 
Lcssing - S. Kemal 30 

Kapitalizmin Buhr"nı 
G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 

SALAMBO 
G. F. - 1. H. Ali an 12:> Kr. 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankara caddesi 

1 lSTANBUL 

::e 

~ ,~ · 
, . 

~SPİRİNal/ 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime-
1\.. ---~ 

lerin üzerirıde halisliğini tekeffül 

eden EJ3ı markasını arayınız. 

Ti FOB i L --.ı 
Dr. iHSAn SAMi 

Tifo \'C paratifo hastnlıklanna tutul
mamak için ağ11dan alınan ti fo hap· 
landır. lliç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 3 f{r 

Sahibi: ASIM US 

NeJrİyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 

VAKlT Matbaa11 - lıtanbul 

belgc\·şekliğini, sinir zafiyetini 
giderir 

Her eczanede bulunur. Kutusu: 
150 kuruştur. 

Adres Galata Posta kutulc;u 12:5:5 

lstanbul İkinci icra mcmurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çev· 
rilmesi muakrrer dört bin kilo 
(4000) kömür Çemberlita§ta 

Atik Ali pa§a mahalleıinde Esir· 
pazarı caddesinde (18) numaralı 

dükkanda 2/ 6/ 935 tarihine müıa· 
dif pazar günü saat 16dan 17 ka· 
dar açık arttırma ile aatılacaktır. 
T'alip olanların mezkUr mahalde 
hazır bulunacak memuruna müra· 
caatları ilan olunur. (7386) 

, 
Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz! 

Aşağıda 30 rakamının 
yanlarındaki noktaları 
biribirinc öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be -
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan İ§· 
te böyle yetitkin bir inıan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka -
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka · 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol-
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yuk:ındaki rakamlar arasını bir 

çizgi ile biribirlerine bağhyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafası-
nı çizebilcnlcr, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte ISTAN • 
BUL AN.KARA CADDESi, YA· 
l\IT YURDU adresine yoUar • 
larsa, gelen doğru haller arasın· 
da çekilecek KUR'Ada kazanan: 

Birinciye kUlliyatm otuz tap k 
bir takımı, ikinciye kütliyatm 20 
kitaplık bir takımı, üçüncüye külli· 
yatın 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin· 
de herkes bulunabilir. 

İstanbul Tabu :Müdürlüğünden: 
Fatihte Haraççı Muhiddin nıa· 

halleıinde 6,17 metre Haraççı Mıı• 
hiddin tabutluk arsası evkafç• 
Mehmede satılmış bu yerin tapud• 
kaydı bulunmadığından senetaiı 
tasarrufat muamelesi yapılacağııt• 
dan bu yer hakkında sahiplik iddİ. 
asında bulunan vana on bet güıt' 
kadar İstanbul Tapu BatmemurJıı• 
ğuna veyahut 16/ 6/ 935 günü saat 
9 dan 14 de kadar mahallinde tapıJ 
memuruna müracaatları ilan olıı• 
nur. (7395) 

•'---------· Den izyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri: lfaraköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 • Sirkeci 1\lühiirdar zade 

.. __ Han telefon: 2?710 

lmroz Yolu 
KOCAELİ "Vapuru 30 Mayıt 

, PERŞEMBE günü saat 16 da 
lmroz'a kadar. (2958) 

KiRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - bel 
k . 

oda, mutfak, elektrik, su, kaY1 

haneıile gayet kulanışlı ve eh•e" 
fiatla kiralık ve ıatıhktır. Ye11i ' 
köy Ayanikola caddeıi polis )ıa' 
rakolu yakininde No. 185. flal1e 

karııaında manifaturacı bay h•1'' 
müracaat. 


