
Hafta tatili 
• ,1 '.Ankar, 29 _(Kurun) - Hafta 
tatili kanununun ancak cumartesi 
aünü Reami gazeteyle eıredilebi • 
leceji sanılıyor. 

Fransadan lngiltarege 
altın akışı panik 

lıalini aldı 
- 2 inci aayfada -

18·1 inci Yll • Sayı : 8245 • 185 ldare Telefonu: 24370 Pertembe, .30 Mayıa (Sinci ay) 18315 Yazı işleri Telefonu: 24379 O Sayıaı S Kurut 

Şuşing, memleketinin 
eşitlik isteğini bir kere 

silihlanmada 
daha söyledi 

Almanya 
Avutsuryayı kendi
ne katmayı düşün

müyor.. Ancak •• 
Viyana: 29 (A.A.) - Federal 

diyetin bugünkü toplant11ındr. bat 
bakan Bay Schuchingg iç ve dıt si
yasa hakkında bir söylev vemıif, 
türe etitliği bahıinde süratli bir 

- ,_,-= ---~ = - -
Atatürk, hava kuru
muna 10000 lira verdi 

Ankara, 20 ( A.A.) - Atatürk, Türk Hava Kurumuna on bin 
lira vererek hava tehlikaini büenlerin bqına g~mi§ler ve tlemif· 
lerdir iti: 

"Bu ulus en zor zamanlarda memleket ödevlerine 
canla, başla koşmuştur. istediklerinden daha fazlası
nı başaracaklardır. Tuttukları yol doğrudur. 

§ l•tanbul, 29 ( A.A.) - Cumar Bllflıanı Kam&l Atatürk 
bugün •aat 16 ile 18 araıntla Boğcatla bir gezinti yapmqlartlır. 

§Ankara, 29 (Kunın)-Cumhur BOJkanı Atatürk'ün Haz:ira 
nın iki•İne doğru Ankaraya tlönmeai bekleniyor. 

- awwws 

karar alınmasını istemiı ve demit· =================================:: 

Avrupa değil, 
silib fabrikası ! 

Londra- ,( 
teai Juryor! 

e people) gaze-' Çekoslovakyada Brunn'de dev· 

Avrupanın bugün Büyült har -
bin koptuju 1914 yılma rahmet 
okutaca]C derecede ailihlandığını 
~lamak için bir ailih acentaaınm 
fu -.ıatıılarmı ıözden geçirmek 
Jeter: 
. :Framada Hotçlcia fabrikaları 
durup dinlenmeden makineli tü • 
fe)C Y&P.IJ'.Or, Şinayder fabrikaları 
O ıca·c1ar çok ıiparif almııtır ki ta
l'lın aletleri ve lokomotif yapmak
tan da vaqeçmif, hep ıilih yap -
lbaia koyuhnuftur. 1talyada Fa . 
Iİltler yalmz ıilih yapan bir tehir 
lcunnufıardır. Bu ıehrin adı Bar· 
la'dır. Etrafında birtakım köyler 
lcıaruimuıtul". Fabrikaların itÇileri 
bu köylerde oturmaktadırlar. 

Sovyet Ruayada en büyük ö -
lleın kimyevi harp itine verilmek -
tedir. 

let fabrikalarıSkoda fabrikalarının 
bulunduğu Pilsen' de geceli gün • 
düzlü çalıımaktadır. Amerika si
lah fabrikaları da Avrupadan al -
dığı aipariıler için gürül gürül it· 
liyor. 

Bu ateıli çalııma Almanyanın 
silahlanması üzerine başlamı§tır. 
Almanya askerlerini yeni tüfekler. 
yeni mitralyözler, tanka kartı top· 
lar ile ıilahlamakla ordusunu bat · 
tanbaıa makineleıtinnektedir. Bu 
yıl sonuna varmadan Almanya 
tanklarını ve tayyarelerini tamam· 
la~ıf olacaktır. Almanyanın de -
niz kuvveti küçük olmakla bera -
her bugünün en modern kuvveti • 
dir. Almanya bet yeni kruvazör -
den en ıon tipte 800 tonluk ve 34 
mil sür'atli 18 muhrip yapmıf ve 

<Sonu 12 incide 5 ci s;;tunda) ' 

Kadıköyü'nün romanı 
Katlılröyü'nün romanı, ka

dut1.ı1t aleminin genç ve kuvvet
li Jlaz;ıcı•ı Safiye Erol'un kale
"1İnden çıkan, yılın en dikkate 
defer eaeri olacaktır. Bu roman
da l•tanbulun bilha .. a Kadıkö
l'İi11ün bütün hu•u•iyetlerini bu
lacak•ınız.. Satırlar arcuında 
belki tanıdık, tanıtlığa yakın 
l'iizler •eçeceknniz ••• 

Bugiin 
başladı ,. 

6 •ncı ve 7 inci sayfa
larımızda okuvunuz Safiye Ero' 

tir ki: 
" - Yükümsel askeri hizmet 

hakkındaki her türlü tehditler or• 
tadan kalkmalıdır.,, 

Almanyadan bahseden B. Schu
chingg §Öyle demiıtir : 

(Sonu 12 incide 3 cü sütunda) 

Bir Alman 
salgını I 

Macar Başbakanı
nın parlamentoda 
karşdaşlığı soru 
Budapeıte, 29 (A.AJ - Bay 

Gömböt parllmentoCla'ld c0'9Yin• 
de Avusturya.meseleıi hakkında 
tunları söylemiıtir: 

"- Büyük Avrupa memleket -
lerinin oruntaklan Avusturyanın 
erginliği meselesinde anlatırlarsa 
bu bütün Avrupanın faydaıına o· 
lacaktır. Ben İtalya ve Avuıtur -
ya ile ayni fikirdeyim. Fakat Al
manya ya kar,ı da sevgim vardır.,, 

Batbakan bundan sonra Almaıı 
yanın tekrar silahlanmasından 

bahsederek demittir ki: 
"Almanyayı anlamadılu ve o · 

na süel alanda etitlik tanımadılar. 
Uluslar soyetesi, türe beraberliği 
vermekten kaçındığı zaman, bir 
taraflı emperyalist ıiyaıa amaç
larından esinlendi (mülhem oldu) . 

(Sonu 12 incide 4 cü sütunda) 

Bugünkü Sayımız 

16 
SAY/FA 

Tuz 
Haziranın 15 inde 3 
kuruştan satılmağa 

başlanacak 
Ankara, 29 (Kurun) - Kamu· 

tay rümrük encümeni, bugünkü 
toplantıda yeni tuz layihasını o • 
nayladı. Tuz fiatlannın 6 kunıt • 
tan 3 kuruta initi 15 haziranda 
baılıyacaktır. Ellerinde stokları 
bulunanlar o ıüne kadar bunu 
beyannameyle hükümete bildire · 
ceklerdir. 

3 kuru,a s&hf, tuzlalardan bq· 
lıyacaktır. 

Istamat özdamar' dan 
Ortodokslara mektup 

Yurtsever saylav, bütün Ortodoks 
vatandaşların tehlikeyi bilenler 
kurumuna üye olmalarını diledi 

Dün şehrimizdeki Hava Kurumu mer
kezinde genel . bir toplanb yapıldı 

Eılriıehir Saylarn 
lıtamat öulamar 

Ankara, 29 (Kurun) - Eıki • 
tehir saylavı bay lıtemat Özda · 
mar, "Tehlikeyi bilenler ku ru . 
mu,, na üye olmak için her y ı l eı · 

li lira vermeği taahhüt etmisii• 
•~ Jitı••t ÖSdanaar, buncl :ı~• 
bqka latanbulda bulunan bütün 
ortodoks mütevelli heyetlerine 
kuruma üye olmaları için teıvik e
dici mektuplar yollamıttır. Bay Is· 
tamat Özdamar bu mektuplarmd .. 
töyle demektedir: 

"Bağlr bulunduğumuz ülkenin 
hava kuvvetlerine olan ihtiyacmı 

(Sony, 12 incide 1 ci sütunda) -

Küçük bir alacak yüzün
den bir genç öldürüldü 
Cinayeti yapan alacaklı tarafından 
kışkırtılan sabıkalı bir hamaldır 

Sarhoılulıtan bQfına tenekelerle su a'ilkülerek ayıltJan 
katil hamal Ahmet 

9r(Yazı.sı 4 üncü sayfada)~ 
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Fransız parası tehlikede 
F ransadan lnqiltereqe 1Deniz konuşmaları 

l 
Ankara, 29 (Kurun) - Kamu- ları,, "Hususi mektepler,, in a tın akıqor Alman-!ngiliz d~niz dele- tay kültür encümeni, maarif teş- okullar,, "Beden terbiyes 

• • gelerı 4 Hazır anda kilatı layihası üzerindeki yeni türk "Beden egitimi ve izcilik,, 
--'----------- toplanacaklar çe sözleri yerlettirme işiyle uğrat- yat,, ın "Yayım,, "Asarıati 

Fransız gazeteleri: Parlamento kör mü L d ( maktadır. Encümen, "Me.ar'if Şu müzeler,, in "Ontukler vem" 
on ra, 29 A.A.) - Reımen "K .. ltü d ''T 1. oldu? Aptallığa mı tutuldu? Soruyorlar bildirildiğine göre, Almanya ile rası,, ~~n h u . r anıtı,, a ım "Kütüphaneler,, itt '

4

I<ilap 
lngilterenin deniz delegelerı· 4 ha . ve ter ıye eyetı,, nin "Kültür kuru l "H A k 1 . "0 lu "t ft" h t" . " 1ct·· 1 .. 1 . ar,, ususı a em,, ın z 

Londra, 29 (A,A.) - İngilit durluk (istikrar) sözbağından balı 
gazelerine göre, ıalı günü Fran - solunmaktadır. 

• ..ı t ı kl d y ,, e ış eye ı,, nın espe or uı,: " . • 
zıranua op anaca ar ır. arı res kurulu,, tedrisat umum müdürlük ,, Mektep mUzelerı,, nın 
mi konuşmaların erğesi deniz si - ı ferinin "yüksek, orta, ilk ög"'retim müze eri,, "Sicil müdürlüğü 

sa dan lngiltereye altın akı§ı bir F ransadan şimdiki altın çıkı • 
panik halini almıştır. Son 24 sa • şı devam ederse frank tehlikeye 
at içinde uçaklar Paristen 1250000 düşecektir. Sağlam paralara -H...ı 
İngiliz lirası kıymetinde bet ton landa ve İsviçre paralarına -. hü· 
külçe altm taşımıtlardır. Yolcular cum etmiş olan arsıulusal spekü 
da para ve mücevher götürdiş . lasyon §imdi de franga karşı taar 
lerdir. Bulonyadan Folkfttona bir ruza geçmittir. Bunun tesirleri i . 
vapur 500 bin İngiliz lirası kıyme· çerde de.let eıhamında Te hazine 
tinde altın taşımıştır. Bu vapurda· bonolarının ödenmesinde kendis;· 
ki yolcular yalnız frankla lngiliz ni göstermiştir. 

!ahlarının azaltılması için arsıu -
l 

genel direktörlükleri,, "Mesleki "Arşyo direkt8rlüğü,, olmas 
usal resmi konuşmalara başlan · 
gıç olacak fikir danıtmalarmda tedrisat,, m "Ertik ve teknik ?iul- rarlaştırmıştır. 

r d . . • Asıl tehlike bütçe açığındadır . 
ırası eğıştırmek içın gezi yap • B l b 
mışlardır. u, gene orçları ağırlatara!.: 

.. . . frangın değerden düşürülmesi ih · 
Bugunlerde Amerıkaya gıde · 

1
. timalı"ne d k"")A • • . .• , ayanan spe u asyon ıçıaı 

cek bırçok vapurlar da onemlı ıa · 1 ı"yı' bi h t kt . r aya yarama a ve par:, 
yıc1a altın götüreceklerdır. · · bi t hlik 1 kt d ıçın r e e o ma a ır. 

llk taşınmayı bugün Nevyorka Paris, 29 (A.A.) - Gazeteler. 
ilk seferini yapacak olan büyü.!< •aylavlar kurulundaki dünkü top· 
Ncırmandi Transatlantiği yapa · lantının, heyecanlı, hatta, ateşli 
caktır. olduğunu kaydetmektedirler. 

Paris, 29 (A.A.) - Hüktıme • Matin, gazetesi, bazı siyasal 
tin parlamentodan istediği yetke grupların toplantıları hakkınd"" 
ha!~kındaki kanuımn esbahl muci· tefsirlerde bulunarak diyor ki: 
be layihasında frangın durumu ile "Parlamento kör mü oldu? Ap· 
ekonomi, v~ bütçe d~~~-~arın~atı ı tallığa mı tutul~~? E~e~ parla -
pnram'1 degerden du!urulmesın<! mento frangın duşmeaının önün..! 

ı.,- ..._ ·: t:ilbirlcrc!en ve artıulusal bir geçmezse, kendisi düşücektir.,, 

Amerikanın her yanında kömür 

bulunmaktır. 

Bununla beraber ıe.nıldığm i 
göre, konuşmalar, savaş gemileri· 
nin &ilahları ve tonajları gibi tek • 
nik meseleler üzerinde de dolata· 
bileceklerdir. 

Bu konutmalar, Alman denfa 
silahlanmatttıın, lııgilt~reyi 1930 
Londra anlaşmasında yazılı olan 
ve eskalatör adı verilen, kurtuluş 
maddesine müracaat ettirip ettir· 
miyeceğini gösterecektir. 

Berlin, 29 (A.A.) - Müzake · 
reler Londrada yapılacak ve Al -
man murahhas heyetine bay Ri . 
bentrop başkanlık edecektir. He· 
yeti murahhasaya amiral Schus • 
t•r, korvet kaptanı Von Kiderlen 
ve Almanyanın Londra ata§ena -
vali yüzbaşı Wasner dahil bulun· 
maktadır. Alman heyeti murabba· 
'ası hafta sonunda Londraya gi -
decektir. 

Kazanç • • 
vergısı 

maden işçileri grev yapacaklar Layiha bugün Kamutayda 
ti 

Vaşington. 29 (A.A.) - Pat-f 
ronlar ulusal kalkınma yönetimi 
tru.·af mc1an konulmuş olan bugün
kü gündelikleri muhafaza etmek 
istemediklerinden bütün birleşik 
Amcrikadaki asfaltlı kömür ma
denlerinde çalışan işçiler birliği 
17 He.ziranda genel grev ilanına 
k .rar vermişlerdir. 

:J~ kararın tersine olarak Detro 
. bölgeesimleki Ehryıle fabrika
!arı ulusal kalkınma idaresinin 
er.tirlerine bayrı (sadık) kalmıya 
' • r r vermişlerd ~r. 

Yüce hakyerinin verdiği hüküm 
en aonta değerler boi'Sasında öir 

tasfiye dalgası görülmüştür. Bir 
çok endüstriyel değerler bilhaın 

bakır bir ile 6 puan arasında bir konuşuluyor 
düşüklüğe uğramıttır. Ankara, 29 (Kurun) - Kamu· 
Vaşington: 29, (A.A.) Hükumet tayın yarınki toplantısında konu. 
adamları ulus.al kalkınma ofisinin şulacal{lar arasında kazanç vergi· 
tüzüklerini bozan yüce hakyeri si kanunu hükümlerini değittiren 
kararma karşı alınması gereken bir maddelik layiha da bulunmak
tedbirleri gizlice tetkik etmekte• tadır. 
dirler. Serbeat meslek erbabı, işgal 

Söylenildiğine göre bu tüzükler ettikleri yazıhane, idarehane, mu· 
den bir kaçının ve hele işçilerin .ayenehanelerinin garyis-afi iratl._. 
haklarını koruyanların yürülükte rı üzel'inden vergiye tabidirler . 
(meriyette) bırakılması için par- Evlerinin bir knmını idaıehane, 
lamentodan yeni bir kanun çıka· yazıhane, muayenehane yeri ya -
rılmaiı dü~ünUlmoktedir. Yüce panları oturdu.kları binanın, apartı 
hakyerinin yararı işçiler arasında man dairaesinin gayrisafi irttdınm 
büyük bir küsü (infial} uyantlırmq yarısı bu mükeleflerin vergileri ~ 

ve genel grev tehlikesi başgöster- nin hesabıda matrah olur. 
miştir. Serbest olup ela yazıhane, mu • 

---------------------- ayenehanede müstakil olarak ça • 
Ermeni dilindeki . Türk Amerikanın hava lışanların herbirinden vergi ayrı 
gazeteleri delgesinin kuvvetleri ayrı alınır. Ancak ayni yazıhane 

b · t l f muayenehane ve idarehanede ça • 
ır e gra 1 Vqington, 29 (A.A.) - Yarı lı§anlar işte iştiraklarini isbat ettik 

Ankara: 29 (A.A.) - Türkiye reamt haberlere göre, Amerika Bit leri takdirde herbiri için bu vergi· 
birinci Basın kurultayına ermeni leıik hükGmetlerinin hava kuvvet· de yüzde 30 ar tenzilat yapılır. 
dilindeki Türk gazeteleri delegeıi leri 12,000 uçak ve 18,000 pilot· 
olarak iştirak etmit olan Bay Şam tur. 
h Basın genel direktörlüğüne ıu Şimdi çııhtan 13,886 ıivil pilo-
telgraf ı göndernıittir. : tun 7,083 ü posta uçağı kullanmak 

Kurultayımız münaıebetiyle bi- ta olup savq zamanında da bom
ze kartı gösterdiğiniz yükıek kar· bardıman uçağı kullanmak bilgi
detlik muamelesine candan te· ne sahiptirler. 
~ekkür ederken y:urt i!lerinde INGILIZ HAVA FiLOSU 
Türk Ermeni gazetelerinin diğer Londra, 29 (A.A.) - İngiliz 
hemterilerinden ayrılmamayı hava itleri filosu için yapılan ka
prenıip olarak kabul ettiklerini yıt itleri bir batarımla yürümek
yüce büyüklerimizle Ankara inkı· tedir. llk dört günde, ondrada as· 
lap muhitinin bizde bıraktığı ıi- ker kayıt bürosuna 20 bin kişi ve 
linmez hatıra ve heyecanlarından pilot kayıt bürosuna da 90 bin ki
hm alaralt handan sonra da ödev· şi alınacaktır. Bunların 2500 ü 
lerini dahn büyük bir anlayışta ve pilot ve 20 bini asker olacaktır. 
bütün kabiliyetlerile ifa edecek· 
lerinden büyük şeflerimizi temin 

buyurmanızı derin 
dilerim. 

sayS{ılarımla 

Yunanitanda takvim 
yüzünden isyan 

Atina, - Dini yortularda eski 
takvimin tatbik edilmesini istiye.n 
üç Metrepolit iki gün evvel Yu • 
nan kilisesine karşı isyan ederek 
ayrılmışlar, ve yeni bir kilise kur• 
muşlardır. 

Atina Sen Sinod meclisi de de::-· 
hal toplanmış ve bunları mürtei 
(dinsiz) ilan ederek, haklarında 

takibat yapmağa karar vermişler· 
dir. 

Bunların, ruhani mahkeme ta· 
rafından sorguya çekilinceye ka · 
dar ıssız adalardan birine sürül -

Demityollar 
bütçesi 

Bu yıl 584 kiJOmetre hat 
işlemiye açılacak 

Ankara 29, (Kurun) Devlet De
miryolları yeni bütçesi bütçe encü
meninden çıktı. Yeni esaslara gö
re Samıun - Sıvas bölgesindeki 
(mıntakaımda) yüzde 60, Ban
dırmıı - Manisa - lzmir - A
laşehir havalisindeki yUzde 50 ten 
zilitlı halk ticaret biletleri usulil 

• 
devam edecektir. 

1935 yılında yeniden 584 kilo· 
metrelik hat işletmiye açılacak

tır. 

Hava yolları devlet işletme idare 
sine beş yüz bin lira yatdım, An
kara istaıyon binasının inıaıı, u
mumi idare meclisinin geni!letil .. 
mesi, Eskişehir vaion fabrikasırun 
ve Sıvaı atölyesinin İD!a masraf
ları onaylanmı§tır. 

Devlet De.miryolları idaresininı 
şebekeye yakın şehir ve kasaba· 
lar arasında otobüs, kamyon İ!let• 
mesi müsaadesi devam edecektir. 

Ankarada üniversite 
Ankara 29, (Kurun) - Kamu

tay Kültür Encümeni, bugünkü 
toplantısında dil, tarih, coğrafya 
fakültesinin kurulması layihaaını 
onayladı. Enclimen mazbatasında, 
Ankarada bir Onivenite kurulma· 
11nı dilemektedir. 

Köylüyü topraklandırma 
Ankara 29 (Kurun) - Kamu• 

tayda, köylüyü topraklandırma i· 
şiyle uğraşan Parti komisyonu 
toplanarak çalışmalarına başladı. 

lRAN ELÇISl 

Ankara, 29 (Kurun) - lran el· 
çisi bugünkü trenle lstanhula git· 
ti. 

GÜZEL SAN'ATLAR BlRLlCI · 
NlN SERGiSi 

Ankara, 29 (Kurun) - Güzel 
San'atlar Birliğinin bu aeneki ser· 
giıi bir haziranda Kültür Bakanı 
Bay Abidin Özmenin bir ıöylev!

le açılacaktır. 

IZMIR DEl;.EGELERI 

Ankara, 29 (Kurun) - Burn 
Kurultayına ittirak eden İzmir 
delegeleri cumartesi günü döne · 
ceklerdir. 

1111ıııuımm1111n1111ııınııııttııımııu111111mımumttmttın11t1HUltınııflnUU111ım1111nııııuı 

meıi dütünülüyor. 
HükUmet de hu papaslar hak· 

kında !iddetJi hareket etmek ta 
raftarıdır. Halbuki bu papaılarm 
kurdukları, ve "öz ortodokslar,, 
ismini verdikleri kiliselerinin iki 
milyon tabii olduğu söylenmekte · 
dir. 

Liman bütçe 

Sosyetenin tasfiyesi 
Ağustosa kadar 

bitirilecek 
Ankara 29, .(Kurun) -

bul Liman Umum ilirektö 
nün yeni bütçesi çıktt: K 

üyelerine dağıtıldı. Esasları 
re; tasfiye 13 - 8 - 935 ta 
kadar sürecektir. Sermaye, 
sebeplerden ötürü yüzde 50 
tinde elcsilmiştir. Mefıuli 

umum mUdurünün fuzuli 

aldığı 2250 lira ikramiyeni 
dare meclisi azalanmn hu:ıu 

larrna mahsuben zimmeti 
bulunan 9340 lira avansın s· 

geri alınmasına ait takiba 
vam edilecektir. Tasfiye işi 
lak surette 13 Aluttos 935 t 
ne kadar bitirilmiş olacaktı 

Mürakiplik, katiplik kal 
nıt§, heyeti f ertniye bafnfü 
lik tahsisatının yabanca bir 

na verilmesi, l§letin s~rbeıt 
ticart zihniyetle, a.rttırma et<ı 
ihale kanunları dışında mü 
eocü.menince görülınc:;i ona 
mıştır. 

Kamulaya verilen 
yeni layiha 

Aııkara, 29 (Kurun) 
E\rkaf liyihasnın KamuUıyı 

za•'leıi toplantısında konut 
ğı tanılıyor. 

Çubuk batajı ıahasıtmt ağa 
dırıhnaıiyle "Kıtkgözler,, ka 
ğından getirtilecek suyun m 

karşılığının temini şeklinin h 
tirilmesl; Tilrkiye -Yugosl 
arasında imzalanmış iadei 

min, ikamet, adli mü.naaebe 
kavelelerinin tasdiki li.yih 
Kamutaya geldi. 

Bütçe tastikten geç 
Ankara 29, (Kurun) .......... 935 

çesi yüksek tasdikten geçmiıt 

KÜKÜRT ışı 

Ankara, 29 (Kurun) - lz 
Manisa ıaylavlarma yapılan 
racatlarda kükürt itinin halle 

mediği, fiatların yüksekliğini 

hafaza ettiği bilditi1mittir. S'" 

Bank ve Ekonomi Bakanlığr, 
kürt işile ciddi surette uğraş 
başlamışlardır. 

iŞ BANKASI lZMlR ŞUBE 
MODORD 

Ankara, 29 (Kurun) - iş 

kası İzmir şubesi mlidüril bay 
ruzun, bankanın Marsilyadaki 

besine tayin edileceği söylennı 
tedir. 



Sayfa: 2 KURUN ilave 30 Mayıs 1935 

Oturduğu masanın sağında bir ıheclis var, beş, altı kişi ka

dar, kadınlı, erkekli.. Hanımlardan birisi, galiba bir hanende, 

şişman boynuna bir ipek örtü sarmış (Vallahi sesim kısıldı) di

ye nazlanıp dururken yakası paçası dayak yemiş gibi perişan, 

kıvırcık saçları yüzüne, gözüne dökülmüş kalantor bir bey (Tür

kiye bülbülü! Liltfedin, kurbanınız, olayım) diye yalvararak 

kekeliyordu. 

Necdetin sol tarafında bir masada yakın dostları oturmuş

tu. Evvela Orhan yirmi beş yaşlarında bir çocuk, meşhur bir mu

harririn torunu, bestekar, hanende, şair, iktisatçı serseri! 

Bu Orhan tam bir serseriydi. Dedesinin tavsiyesiyle dalıp 

çıkmadığı iş kalmamıştı. Kah Üniversite talebesi. banka me 

muru, reji memuru olmuş, kah komisyoncu yanında çalışmış, 

tezgahtarlık, berberlik, aktörlük etmişti. Neticede ailesi bütün 

emeklerin boşa gittiğini görünce oğlanı kapıp salıvermişti. Şiın
di o, gelişi güzel, başıboş yaşıyordu. 

Zeki bir çocuktu. Fakat bu kısır zeka hiçbir zaman meyva 

veremezdi. Sohbeti gayet hoş, sesi güzel, kendisi sevimli, yakı

şıklı idi. Orhanın yanında üç hanım vardı: Nesrin, teyzesi Ni

met Hanımefendi, bir de Kadıköyünde (Yeleli Kız) diye tanı

lan Bedriye Hanım ... . ,, 

Sonunu bugünkü "KURUN,, gazetesinde okuyabüirsiniz 

Yazan : Safiye Erol 

Bu satırları okuduktan sonra, derhal bugünkü "KURUN,, 

gazetesinden birer tane edininiz. Bu roman, sizi çok memnun 
edecektir. 

V A K l T Matbaası 

KU UN 
e A 

iLAVE 
30 Mayıs Perşembe 1935 Sayısı (1) Kuruıtur. 

"KAD IK Ö YÜ,,NÜN 
ROMANI! 

Bugün 

KURUN gazetesinde başladı 

Kadıköylüler! Bu gençlik romanı &ize tatlı saatler Ytl§ata

cak, önünüze tanıdlk veya tanıdığa yakın yüzler, bildiğiniz yol
lar, gördüğünüz manzaralar çıkaracak! 

işte romanın ilk satırları: 

"En büyük sürprizler, en umulmadık zamanda olur. Kim 

derdi ki Necdet tesadüfen uğradığı papazın bahçesinde bu ka

dar oyalanacak. Fener burnunda güneşin kanlı batışını seyret

miş, ağır ağıt Kadıköye dönmek üzereydi. 

Yollar çok kalabalıktı. B~ sıcak, parlak cuma Kadıköy 

halkını genç, ihtiyar, zengin, fakir dışarı fışkırtmıştı. 

Necdet gezinti dönüşü Papazın bağı önüne gelince durak
ladı, düşündü.. Aklından gazetesi için yazılacak (Kadıköy me
sireleri) başlıklı bir makale silsilesi ve buna benzer müphem 
tasavvurlar geçti. içeriye girdi. 



Sayfa: 2 KURUN ilave 30 Mayıs 1935 

Oturduğu masanın sağında bir meclis var, beş, altı kişi ka

dar, kadınlı, erkekli.. Hanımlardan birisi, galiba bir hanende, 

şişman boynuna bi; ipek örtü sarmış (Vallahi sesim kısıldı) di

ye nazlanıp dururken yakası paçası dayak yemiş gibi perişan, 

kıvırcık saçları yüzüne, gözüne dökülmüş kalantor bir bey (Tür

kiye bülbülü! Lütfedin, kurbanınız olayım) diye yalvararak 
kekeliyordu. 

Necdetin sol tarafında bir masada yakın dostları oturmuş

tu. Evvela Orhan yirmi beş yaşlarında bir çocuk, meşhur bir mu

harririn torunu, bestekar, hanende, şair, iktisatçı serseri! 

Bu Orhan tam bir serseriydi. Dedesinin tavsiyesiyle dalıp 

çıkmadığı iş kalmamıştı. Kab Üniversite talebesi. banka me 

muru, reji memuru olmuş, kah komisyoncu yanında çalışmış, 

tezgahtarlık, berberlik, aktörlük etmişti. Neticede ailesi bütün 

emeklerin boşa gittiğini görünce oğlanı kapıp sahvermişti. Şim
di o, gelişi güzel, başıboş yaşıyordu. 

Zeki bir çocuktu. Fakat bu kısır zeka hiçbir :z;aman meyva 

veremezdi. Sohbeti gayet hoş, sesi güzel, kendisi sevimli, yakı

şıklı idi. Orhanın yanında üç hanım vardı: Nesrin, teyzesi Ni

met Hanımefendi, bir de Kadıköyünde (Yeleli Kız) diye tanı

lan Bedriye Hanım ... . ,, 

Sonunu bugünkü "KURUN,, gazetesinde okuyabüirsiniz 

Yazan : Safiye Erol 

Bu satırlan okuduktan sonra, derhal bugünkü "KURUN,, 

gazetesinden birer tane edininiz. Bu roman, sizi çok memnun 
edecektir. 

VAK I T Matbaası 

KURUN 
İLAVE 

30 Mayıs Perşembe 1935 Sayısı (1) Kuruftur. 

"KAD IK Ö YÜ,,NÜN 
ROMANI! 

Bugün 

KURUN gazetesinde başladı 

Kadıköylüler! Bu gençlik romanı Bize tatlı •aatler yCl§ata
cak, önünüze tanıdık veya tanıdığa yakın yüzler, bildiğiniz yol
lar, gördüğünüz manzaralar çıkaracak! 

İşte romanın ilk satırları: 

"En büyük sürprizler, en umulmadık zamanda olur. Kim 

derdi ki Necdet tesadüfen uğradığı papazın bahçesinde bu ka

dar oyalanacak. Fener burnunda güneşin kanlı batışını seyret

miş, ağır ağır Kadıköye dönmek üzereydi. 

Yollar çok kalabalıktı. Bu sıcak, parlak cuma Kadıköy 

halkını genç, ihtiyar, zengin, fakir dışarı fışkırtmıştı. 

Necdet gezinti dönüşü Papazın bağı önüne gelince durak
ladı, düşündü.. Aklından gazetesi için yazılacak (Kadıköy me
sireleri) başlıklı bir makale silsilesi ve buna benzer müphem 
tasavvurlar geçti. içeriye girdi. 



""= 
!!! ~------~ . ~~--~~ 

~şaretler ~ 

~alite gazeteciliği 
kcil~asın ~u~ulta;ıncl~ ga:etelerin 
.. leye ustun bır cleger vermesi 
tgı hi . h' .. ~ mı, ıç aytışmaya lüzum 
goriilmeden kabul edildi. 

l' Yüzden çok adam biraraya ge
/' de böyle bir iş üzerinde söz söy
enıeı; olur mu, diye kendi keneli. 

'>le düşünmedim değil, hafif, ha
rı Vcırf an, sudan yaprakları sütun, sü

rİ t"T! Y:ızıları tarihe bırakmak o ka-
dQr kolay mıdır? 1 t • 

b 
Kolay değildir, fakat i;.zerindel 

•' . 
• ır satır bile konuşulmadan kalUe 
~ctz>?teciliğinin derhal onaylanma. 

o 11 b. "k l .. . ·ı el 'd' •r psı o oıının ı a esı ır. 

I 
/ 

Bu p:;ikoloji bakımından halil, 
~~t•ni yazılardan nefret gösteri.l-

ı. 

8 ana sorsalar, buna şu sebebi 
~öster frim: 

Bizde havai yazının kökü yok~ 
~~· Size bu söz tuhaf gelmesin. 
i"nkü yazının havai.leşmesi, hafif. 
be·itnesi bir bCJ§langıç olaralt değil: 
ır son olarak manalıdır. 

Kalasını çok çetin işlerle yo

t~n adamlar bilirıiniz ki '1.enclile
tı,.i eğle~clirmek için hali!, havai 
fel'leri ararlar. 

• Son yüzyılın ya§ayışı, çalışma 
fQrtları inıanları eğle'tce zamanla
tırıcla havai, ve hafif bir hale koy· 
~lf. 

Sekiz saatlik işin tulumundan 
~cthaaını kurtaran adam, derin bir 
~ef Ea alır gibi, rahatlaşır g:bi bir 
qf~ ilmiyeıine muhtaçtır. 

. 1-Jalif bir müzik dinler. Biraz 
'r~i içer, okuduğu kitabın kencli
'irıi eğlendirmeıini ister. Serveti 
fİl,..hA b • 0 'kt J tut •• .. ı ır nu e an maya mu· 

fQ' 
ıt olmıyan insanlar bunu yazıl-

~1 IJcklldos- ~vl.. uc.u ... w .-c.nın alu/,l~ 
lirler. 

Halil yazının bollaşmaıı ve pi
.}>qs.:tlarının üstünleımes.i, bu yüz.
dendir. 

Halil yazıyı, insan zekO.ının 
~erilemesi erteıi değil, yorgunlu
~"" bir geri tepmesi saymalıdır. 
. Bizde ne iş hayatı bu kadar ke-

•ıl ... el l "' 'h . l ' • .e e yazıcı ıgımızın tarı ı o . 
~ıı ve ddJi bir kütüphane ile be· 
;~nrnigtir. Bunun için bizdeki ha-
•I n • t k' 0k .. d b" eırıya o suz ve sa ece ır 

~~Zellikten başka bir şey değildi. 
b rc!di işlerle yorulan insanlara bir 
t Qkırna, bir havuz kenarı, bir piliii 
/•iri yapmak imkanına da sahip 
eiildi. Bu ıebepten hafiflik, sacle

c, hafiflik için olclu ve çabucacık 
Cıvıyıverdi. 

I'' Şikayetin aııl ıebeplerinden bi-
1 budur. Bir başka sebep: 

'>ı Soysallığa ıusayan, y-inilİğ'?, 
ı·0clern düşünceye haıret çeken 
l tr ulus bütün emelleriyle yözyıl
t~tr11 boş bıraktığı düşünce işi üs
~lf.rıe atılıyor. Ôyle bir zamanda] 
l'tı.Qtryoruz ki bilmek, daha çok bil 
~14, daha iyi bilmek, clile.iiğimiz · 

lQn k . . B •. b.. rna rstiyoruz. unun ıçın 
li~~iin bir kurultay kalite gazeteci
~111 • •ev ~'. rı.ıun yıll arcl ır beki enen bir 

Rılı gibi karşıladı .• 

........._ Sadri Ertem 
~-........___-~~~~~~~~! 
1 ~lediye fen heyetinde 

l . 
ş, olanlara kolaylık 

ltıb8tc.diye fen heyeti müdürlüğü 
~<!ile en öğleden sonra çok meşgul 
d0t>~~ktedir. Vali Avrupadan 
~k· Ukten sonra bir büro açıla . 1 

' fen 1 . ] . . J 1 !'q,k leyetıy e ışı o an ar ev . 1 
Ue)~llı httraya bırakıp ertesi günü l 
ı-... Cek ) d" . . 
··•erır· ' <en ısıne müspet veya 

Hafta tatili 
Bu Cuma heryer eskisi 

gibi kapalıdır 

Ankara bir 
hirikadır ... 

Yabancı diller 

Cuma tatilinin pazard. çevril- A • k ( t 
diği bellidir. Okuduğumuza göre merı a 1 gaze e-

Üniversite dit oku!u 
yarın da açıktır 

Üniversite yabancı diı ökulla
rı önümüzdeki tatil aylarmda da 
derslere devam edeceklerdir. h~ kan.un an~ak gelecek h:ıita ta~- ciler Ankaradan 

bık edılecektır. Yarın gene eskı~ Okullar beş Hazirand~ açıla -
cak ve beş Eylüle kadar ~ürcek' -si gibi her taraf tatildir. Ancak döndüler 

gelecek cuma günü hiçbir taraf ka 
palı olmıyacaktır. Memur gelecek 
cumartesi günü öğleye ka:iar ça· 
hşacaklar, öğleden sonra tatil o
lacak ve ertesi pazar günü de h<!r 
taraf kapah buluncaktır. 

Tatilden bir gün evveline ras
hyan perşembe akşamları dıikkan. 
Jar birer saat geç kapanıyordu. 

Şimdi dükkanlar perşembe ilkşam
ları değil, cumartesi akşamlan 

birer saat geç kapanacaktrr 

Belediyenin alacağı borç . . 
para ışı 

Belediy.a bütçesi ile bC'lediY'-' 
bankasından yapılacak 750 bin !1 
ralık borç para almak işi netic~len 
mek üzeredir. Ankaraya gide\"' 
belediye muhasebe müdür muavi 
ni Bay Nail dönmüştür. 

Belediy~ bütçesinin l-1 ı:ı.zira""t 

sonuna doğru tasdik ediF p gön . 
derileceği anlaşılmaktadlr BoTc; 
p3.ra işi de Haziran ayı içir.de so 
na erecek, belediye parayı ahnc=t 
evvelce kararlaşan işlere ha1 cana 
caktır. 

Başıboş köpekrer 
öldürü!ecek 

lo••nbul.Ja ı,..,.,_ı..o~ l.:~d~Jcrir 

çoğaldığını yazmıştık. Bı:lediy"' 

şubelere bir yayım göndermiş, kısa 
bir zaman içinde böyle köpeklerin 
yaltalanmasını bildirmişti,·. 

Civar kazalara da teb!igat y=-.

pılmış, lstanbula gelen köpeklerin 
çokluğu bihlirilerek oralaı-ı'a av. 
ni şekilde kôpeklerid öldü{;Jme~: 
bildirilmiştir. 

Jan Daık gem·sı 
Fransızların mektep gemisi 

"Jandark,, bugün olmazsa yarın 
şehrimize gelecektir. 

Yarın Fraqsız klübünde zabit 
ler şerefine çay, ertesi akşam F ran 
sız elqiJik binasında bir süvare ve

'riiecektir. 

Elmasyan cinayetine ait 
dünkü araştırma 

Sarryerde Takuhi Elmasy:'\nm 
öldürülmesiyle ilgili olduklaı r 
sanılan üç kişinin Zonguldakta ya
kalanıp şehrimize getirildi~ini ya"l 
mıştık. Dün, Sarıyerde oturan iıç 
kişi bunlarla yüzleştirilmiştir. Tah
kikata devam olunuyor. 

. .. . - -- '·· -'"" 

Ankaraya gitmiş olan Cenubi tir. 
Amerika ve İspanyol gazetecileri Bu yıl okullara devam etmi -
dün şehrimize dönmüşlerdir. Ken yen ve bu yüzden imtihan~ara g\rft 
dileriyle görüştük. Hepsi de, "Hü- . miyen A kurları talebesi bu üç 
kU.met merkezinizi görmekten çok aylık ders zamanında hiç t;ksiksi;r 
haz duyduk, Ankarayı görmeden olarak okula devam eder~erse di
Türkiyeyi gön.:ıüş sayılmazdık,, ğer fakülte derslerinden Eylül im-
demektedirler. tihanına alınacaklardır. 

Devamı eksik B kurları talebe-
Ayrıca Arjantin gazeteleri mu

harriri Bay F arini Fin demiştir ki: 

" Cenubi Amerikası gazetecile
ri, Türkiyenin bugüne kadar har
cadığı emekleri ancak şimdi gere
ği gibi anlıyorlar. Genç Türkiye 
için duyduğumuz sıcak takdir duy 

gularımızdan emin olabilirsiniz ... 
Ankarada çok şeyler gördük. Al
dığımız notlar, memleketimize 
Türkiyeyi tanıtmak için doğru ve 
değerli vesikalardır. Ben gazeteci 

olmadan önce doktor olduğum 
için Ankaradaki Ornek hastanesi 
bende çok ilgi uyandırdı. Bunun 
gibi modern bir hastane Avrnpa-
da bile pek a·z; bulunur. Nitekim 
Pariste bu kadar mükemmel bir 
hastane vardır. Fakat sizinki on-
dan da sonra ve daha ilmi şart
lar altında yapılmıştır.,, 

İspanyol gazeteleri delegesi ise, 
şunları söylemiştir: 

- "Ankara bizi modern bir 
hükumet merkezi olınak baknnm
dan çok ilgiledi. !kinci Filip za
manında Madridi hükumet merke
zi yapmıştık. Fakat bugünkü ha-
line getirebilmek için iki yüz yıl 
geçti. Sizinki ise on yılda ortaya 
konmuş bir harikadır. Bu, Türk 
ulusunun çalışkanlık ve yaratıcı

lrktaki büyük gücünün örneğidir.,, 

B•AKAN OLAN GAZETECi 

Yolda gelirken Bakan olan Ce· 
nubi Amerika gazetecisi B. Braş 
da demiştir ki: 

"Hele Çubuklu barajı Ankara
da en çok ilgi duyduğum şeydir. 

Bu barajı ortaya kaymağa giıişe
rek şimdiye kadar insanlan yenen 
Türkler tabiate karşı da zafer ka~ 
zanmış oluyorlar. Bir şehir için en 
önemli iş, su işidir .... ,, 

Cenubi Amerika ve İspanyol ga· 
zetecilerinden bugün bir kaçı va• 

purla Atinaya, geri kalanı da 
trenle Sofyadan geçip Parise gide-

cektir. 

si de ayni şartlara tabidir. 
ikmal kalan A kurları talebesi 

de bu yaz kurlarından istifade e

deceklerdir. 
Lisan bilgilerini genişletmek 

istiyen lise talebesi ve halktan ar 
zu edenler bu kursa girebHecek· 
)erdir. 

Bir Hazirandan itiba:=-en bu 
kuk-s]ara devam edecekler adları· 
nı edebiyat fakültesi yabancı dil· 
ler kalemine yazdıracaklardır. 

Yaz kurlarında gösterilecek 
dersler almanca, İngilizce, fran -
sızca ve rusçadır. Bu karar bütün 
talebeyi sevindirmiştir. 

Öğretmenler birliği, üyelerin 
den hasta olanların parasu: olarak 
tedavi edilmelerini temin etmiş -

tir. 
Bundan sonra doktor Bt\y E ~ 

tem Casaf ve Kamerettin belli za r 

manlarda öğretmenleri parasız 
olarak muayene edecekle.r-iir. Di • 
ğer taraftan da beş diş doktoru 
birliğe en uygun ve ucuz Jiş yap • 
mak için baş vurmuştur. Bu dok • 
torların da muayene şekilleri ka -
bul edilmiştir. 

öğret menler birUğinin 
ü9elerine yardımcı 
Öğretmen birliği bütü11 okul -

lara muayene zamanlarım ye dok
tor adreslerini göndermişt;r. 

Bundan başka birlikçe Haziran 
ayı içinde Park otelinde 'bir çay 
verilecek ve Temmuzda BursayR, 
Ağustosta da Anadoluya bir seya· 
hat yapılacaktır. 

Birliğe y~zılı üyelerden fakir 
olanlara birlik tarafından ) ardım 
edilecektir. 

Kumbara çalmaktan! 
Beşiktaşta Esterin ev !.1.den i· 

çinde otuz lira bulunan L;r kum· 
bara çalıp ı.·arayı yemekten suçlu 
Süleymanın duruşması, dün üçün . 
cü cez• hakyerinde karara bag 
lanmı~, Süleyman on ay hapis ce
zası yemiştir. 

l'~lle ıh c;vap verilecektir. Bu su
let-iılll· l'lıka da daha kolaylık gös· 

ış olacaktır. 
Birinci resimde Türk Hava Kurumu lstanbul merkezinde yapılan toplantıda bulunanları göriiyor· 

sunuz. ll?.inci resim, dün işlenen cinayete aittir, öldürülen gencin cesedi götül'ülüyor. 
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Dil işleri ----Kılavuz için 
dersler 

-19 
Muvafık = 1 - Oydaşı.k, 2 • O

nay, 3 - Yerinde, uygun 
" Muvafakat etmek = Oydaşmak 

Muhalif = Ayrışık 

Muhalefet etmek = Ayrışmak 
Zıd = Karşıt 

Telif etmek = Bağdamak ( con
ciller) 

Tasvip etmek = Onamak 
Tasdik etmek = Onaylamak 

Tasdik = Onaylama 
Bu meselede sizinle oytİtı§ık de

ğilim. 
Bu önergeyi onay bulanlar, elle-

rini kaldırsınlar. 
Bu hareketiniz benim ahlô.k an· 

layışıma uygun değildir. 
Oyclaşmak her zaman gönülden 

olmaz. 
Bizde ayrışık parti yoklar. 
Niçin bütün görüşülerde ayrı§"' 

maktan zevk alıyorsunuz? 
Ayrışık ve oyd~ık bütü11 parti .. 

ler, yurt cavgasında birleşirler. 
Fikirlerimiz gerçi karştl değil-

di. Fakat ne yapayım ki ayrışmak 
zorunda kaldım. 

Partimizin programı, ekonomik 
giri§imlerin kamuğasığ ile karşıtlı .. 
ğını kabul etmez. 

Sıyasacla herhangi bir fikre oy• 
da§ık görünmek, onu onamak ele· 
mek değildir. Parti hayatmda Öz' 

veri ve dayanışma esastır. 
Cumur BCJ§kanı son ko.nunlan 

onaylamıştır. 

Cumuı: Başkanının onaylama'· 
sınclan henüz geçmiyen biı kanu• 
nun hükümleri yürütülemez.. 

J(. ~ '{. 

Hakikat = Hakikat (V~rite) 
Hakikat (şeniyet) = 1 . G.erçelC 

gerçeklik 2 • (Terim) gerçe, ger• 
çeklik (realite) 

Hakiki = Hakikiğ (Veritable ), 
Hakiki (şeni) = ı. Ger~ekcili~ 

gerçecilik 2 • (Terim) Gerçeizm 
Hakikiye mesleği = 1 · Gerçek· 

çi, gerçeci 2 - (Terim) Gerçeist 
Hakikaten = Gerçekten, doğ• 

rusu 
Tahkik etmek = gerçin!emek 
Tahkik, tahkikat = Gerçin 
Kabili tahkik = Gerçinlenebi-

lir. 
Badettahkik = Gerçinlendikte 
Tahkikatı adliye = Tüzel ger• 

çın 

Tahakkuk = 1 - Gerçekleşme. 
gerçeleşme 2 • Kesinleme 

Tahakkuk etmek = 1 · Gerçek· 
leşmek, gerçeleşmek 2 - Kesinlen" 

mek 
Tahakkuk ettirmek = 1 · Ger

çekleştirmek, gerçeleştirmek 2 • 
Kesinlemek 3 • Varlaştırmak 

Tahakkuk memuru = Kesinci, 

kesinleyici 
Hakikat budur. 
Yüksek bir devlet adamı, gcrçc

yi hiçbir zaman gözden kaçırmaz. 
Belki iyi değil, fakat gerçek 

( gerçel) olan budur. 
Bu romanda okuduğunuz bütiin 

şe)•ler olmu§tur. 
Gerçeist ( gerçeci) bir ()eliti ha

cı böyle sakat işlere girmez. , . 
Romanda gerçeizm ( ge .. çecı • 

lik) çığrını ileri götürenler ara • 
sında Emil Zola adı nasıl unutu • 

labilir? 
Hadse gerçekten böyle mi geç-

ti? 
Polis son hadıeyi gerçinlemek-

tedir. 
Fransada kıya gerçinleri ağır 

yürür; fakat duruşma çabı~k biter. 
Biitün dileklerimiz gerçekleş· 

!Dlf":_ (Lut/en sayı/ayı çeviriniz). 
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1 Yabancı poata 1 

5 milyon! 
SiYASA 

Musoliniye kar 
hayır! diyen ada 

Fransada herkesi Küçük bir alacak yüzün-Adliye yangınında de~:~~=-E=·~.~=== 
faşırtan bir hidise yanmıyan dosya' mini düşürmemek yolunda büyük 

F d tesadüf· • )arak • d b • •• ıd •• •• ıd •• • muvaffakıyet kazandı. 
Jilik:e:~ü:Unen b::•.:rvet, ı;,: en ır genç o uru u ır ha b" 1 b• da Hepimiz de biliyoruz ki bir 
servet• d 1 "rd"ti bT va n, ogıe ır &ga ltalya, Habeş işini yalnız kendini 

• ıbn.ereden e e ıeçdı 1 1 ın- c· . ı ki fı d üzerinde kalem mi liyen (allkadar eden) bir I~ 118 

mıyen ıra am mey ana çıkarıl- inayeti yapan a aca J tara 0 an . her bir kimsenin, hattl Uluslar K 
mqhr. oynatmış? munun bu l§e girifmemeslni isti 

Fransız ıazetelerinde olmdu · kışkırtJJan sabıkalı bir hamaldır Adliyece Vahan iaminde biri du. ltalyanın en sözü g~er ad 
jumuza ıöre, Franaa lçMlr•nı C. aleyhinde takibat yapılmaktadır. bu yolda söylevler veriyor Ye 

zair yolculuiundan danerken. Li- Dün saat on ikide alacak yü- _ Benim ana borcum yok. Ne Vahan aleyhindeki takibata esas, şiştarun bir akınına uinyacatını 
700 istasyonunda çok tanıdıp ikl zünden Karakayde bir ıenç öldü- iatiyonun, sekil ait •• deyince •· adliye sarayı yanıınmdan kutta- latır gibi oluyorlardı. 
kiti kendisine yakl&fllllf ve çok rüldü. Cinayet f8yle olmuttur: brkalı hamal hemen bıçaimı çek· nlan dava doıyalanndan birinae öte taraftan Habef imparatora 
feci bir ıefalet içinde yuvarlanan Galatada Rıhtım boyunda kah- miı, Rüttünün ıırtma birkaç defa kendisinin ilitili olduiunu ı&yli· Uluslar Kurumunu, ödevini yap 
Guton Rusel adında birinin biJ" vecilik yapan Hasan isminde biri·ı eaphyarak yere dütürmiiftür. Yap- yerek, doıyayr gözden ıeçirdiii çağırmakta ve aradaki ayrılığın 
memuriyete yerl-tirilmeaini ve bu R d d b' •ki ı ıırada, bir aralık -· •ılaa fıt ıat bu yolu ile çozU!mesl için Uluslar K ~ ne, üttü a m a ır gencin ı i- tıit itin sonunu kestiren hamal e- aa.... ıclf. 
zavallınm sefaletten kurtanlma. lup dosya u··zen°nde kalem ovnat. munun işe girmesini istemekte ra borcu vardır. Bu borç, çay ve linde bıçaiı ile T"'phaneye do~· .1- • 

• .-a-• ıerc1· J-Laka L ,.... maktır. Bu ıuretl• tahn'fat yap . Uluslar Kurumu bu ödevinı um rıca ıı:::w.uılf ır. '!ru m, ııu kahve parasındandır. Hasan kah kaçmaya ıavatınca petine halk ta- "" musa nüfuzu lunlacak, küçük al 
adam hakkında tahkikat yapbr - vesini birkaç ay evvel kapamıı, kılmıf, halkın feryadına ip.ret me- tıiı iddia olunuyor. lardan biri de ona güvenmez ve 
mııtır. botta ıezmektedir. Rüttü ise dai- muru yetİpnİf, elinde bıçalı ile ne inanmaz olacaktı. Eden ile U 

iti arqtırmaya memur edilen ma Galata _llhtımmda bulunmak- hamalı tutmuttur. Sabıkalı ha - Hırsızlıktan ceza kurumu bu hale dUımekten koru 
bir müfettiı bir büyük bankada ta, hazan toför muavinliii yap- mal memura: Rüıtempqa camii avluaunda iatediler ve ona göre harekete 
bet milyon franklık bir "hesabı makta hazan otomobillere vapur· abdeıt almakta olan lbrahiwnin ce- Anlatılcbima gire Eden ile Lbal 

• bul - Ben kanun bilirim. Yedi ıe • can,, mut ve bu paranm aç.bk- dan miifteri bulmaktadır. Bu su- ketini, Zindan kapısından geçen luslar Kurumu tarafmdan v 
tan ölmek üzere bulunduiu .aiyle- retle sünfük kazancı hazan bir bu- ne içerde yattım. Beni ne tutu • Celilin albn ıaatini aıumaktan karan telgrafla Mussolinlye bil 

,. _ _ R ı d •--· yonun?! ıibi laflar aöylemiı, mer- .. .. .. mMer, karar Romada Ualyan nen ua.ton uae a ma 7UIUUA9 çuk lirayı geçmektedir. ~lu Alinin d1U'UfJD&lı, uçuncu Y 

Jel x..- .. ___ _._ _...._ keze ıitm· emek iıtemiıtir. mına ııMre ~-tirilerek Cene 
t> U5uuU ıoren:a f&fu~-· Rüttü çok küçük yqtan haya· ceza hakyerinde bitmİftİt". Ali ilç döndü'rilm~09 

Bunun üzerine Rmel 90rpya ta atılmıt, ıözü açık, terbiyeli bir Diler yandan Rüttü kalllar •· ay on bet aün hapse mahkGm e-
..... 1.:Jmi ... b"ır ..... !L.•-pedi _.:ı____ ı .... __ d lı:. 
~· -v .,....uuu ~- ıençtir. Birçok toförlerin yanm- ka, aka Karaköy noıu .. ına o.nı dilmiftir. 
bir adamm yanmda muharrirlikle da çalqtıiı için kendisini çok ıev· koımuı, yolda takati kesilerek Y• ------------
çalıfbjmı ıöylemiftir. Halbuki dirmiıtir. Hatta kendisine rumca re diltmüt, yetiten zabıta memu- Kısa 
amiklopedici böyle bir adamı ta- küçük manuma ıelen Pikoli iımi runa: "Beni YUrdular,, diyebil· ••• Şehir••••• 
nımadıimı ve yanında çalqbrma- takdmıı, bu iaimle anılmaya, çağ· mittir. Rüttü Karaköy eczahane-
Clığını bildirdilmiıtir. Arattırma- nlmaya bqlanmqbr. Babaıı Te ıine kaldmlmıpa da birkaç daki· Haberleri 
)ar, bu bet milyonluk fakirin elin· anaıı vardır. Babaıı daktilo ile ka ıonra ölmilftür. TALEBE BlRLIGl- Çaroıkapıya 
Cle ,,ir ilk okul phadetnameaindeD istida ve mektup yazarak ıeçin- Hamal Ahmedin kallandıiı bı- taşınan Talebe Birllll )'lnetlm heyeti 
bqka b • ·k b hmmadim yeni binayı uygun görmedifl için Ca· 

ır veaı a u ı, mektedir. çak kunduracı bıçapdır. Sapma faloğlundald eski blnuma tafma· 
bu kadarcık bir bilgi ile amiklope. Kahveci Hasan Rü,tüden bir· kalın bir mendil ıannıt, o suretle caktır. 
di muharrirliii yapamıyacafını kaç kere alacağını iatemipe de RüttiİJÜ YUrmuttur. BAY SABRI - Trakya ikinci U-
da ayrıca meydana çıkanmtbr. Rn .... :; verememı"t, bu -"zden H•- h l mumt Milfettiılik ._·-ti-virllğine ~ '.. -- O esnada katilin çok sar ot o • _,... ._. 

Şimdi bu adamın bu kadar pa· ---•a aralan arılmııtır. Hasan bir Sall tayin edilen Bay Sabri Ankaradan 
____ , ı. d , ___ ...1• • • ...... 7 duju da anlqdmııbr. ana, delini 

ra)'ı wu aazan ılı ve 11USDUl•mı -"'-evvelce 0~-. olan ve pala1n· 1 selmif, vali muarilll B. Rtlkne e 
th. · b. f 1 ·· • • •""• •• sallana merkze ıMUrü mü!, ora · konuıımmıtur. mü ıı ır se a ette goıtermeaının yrk iamiyle anılan hamal Ahmetle :t --:.' 

be 1 • _ı __ , ...... _d da cinayetini itiraf etmiftir. GENEL EMNiYET MUD'ORC -
se P en arqtır111111UUA ır. ıörüpnüt, Rüttüdeki parayı ken-

d:•ı"nm· almasmı aöylemittir. Katil bafına tenekelerle ıu dö • Bir mltddettenberi rahatmz bulanan 
- Jdükt k •-·· • Genel Emniyet Müdürü Bay Şükrti 

Dün• saat on ı·kı'ye dox..· Rüttü kü .. en sonra anca ayı&&&U9. 
Tarilate .,.U bir '4eorimi ••. .... vik -~ ilah d lyileşmif, dün vali maavinlnl ziyaret 

ti. 

Ha-ar hanının arka kapıımdan - Beni tet euen a m an etmiııtir. 
çeklqen Atatiirlı' e laer pn dalaa w .1 t d. b' k k -!ol l "' 

çıkarken oral~rda bir arkadqiylf! biıbun ıye ırço ere wu'f en· BAY DANIŞ-Adapazarı dokuma 
çok ve dalaa •iJnilJm baflıyu. dolqan hami Ahmet Rüttüyü ıör- miftir. f abrlkalarına giren lstanbul bölgesi 

Evimin oer.m yeni lıainlen • müt, yanma ıelerek: Sabıkalı katilin ayni zamanda Endtistri Enapaktarü Bay Danif dtln 
miftir. _Parayı ver bakalım. Artık earar da çektiii .öyleniyordu. Ci- şehrimize dönmüştür. Llzımgelen nok 

Bir devrim Jauauu •erfeief - L1.!I- ··dd • a talan Ekonomi Bakanhtına blldire-
1ieni atlatamazım! demittir. nayet ta111uaabna mu eıumumı 

tirmelı aöylemelı lıatlar lıolay Je. d Ba M hl' _n_ cektfr. 
Ru··ıtü seraeriliii•le tanınma o- muavinlerin en Y u •• eıaOJ• fildir .1 • .,. bu 'k d TiCARET ANLAŞMASI - Yem 

A~aJolada, asaı aırlman - lan sabıkalı hamala cevap venni- muıtur. Katil ile nu teıvıd e en imzalanan Türk - Yunan ticaret an-
yerek yoluna devam etmek iate- kahveci ve cinayet eanum a yan· Juması önümüzdeki Maziranıa on bi· 

beri, m büyüle bayınJırlılı aer • lu bi --'--~-- t ...,_. 
mı·._ de Ahmet önünü keamit, ko- Jarmda ba nan r araa~ı f!V· rinden itibaren tatbik edilecektir. 

leri uarltlffıran, can•riyettir. s-- d 
Verginüi iyi lıainl.,,..,,ilene, ıundan tubnuttur. Rü!til: kif edilmitler ir. YENl BlR SOYADI - Kuduz has-

9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!1!1!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:=::==:~~~~~ tanesi Başhemşiresi Bayan Makbule, 
Finan• Balcanlığına baıoarmanm. ·ı • l 1 "Salohor,. soyadını seçmlf ve tesdl 

Kainleyci (lıainci) anca - Fransız tayyarecı erı ' Dertler, iatek.ler ettirmlttlr. 
nan laülıiimlerine göre oerıi • • Dün Dumerk admda bir Fran- -------------' 
bilir. ıız pilotiyle birkaç makinist treni~ Susuzluk ! Matbaamı:m gel•n ... lerJen: 

MeNle .~nlendilıte, aıılı ol· 19hrimize ıelmiıtir. Bugün de va. 
nwulığı anlGflimqhr. purla tayyarelerinha ıelmeleri bek-

Ba laoJae laemen •errlnl...W • lenmektedir. 
lir. _Y_e_n_l_K_lt_a_pl_a_r _____ _ 

Bu miaallerde ıeçen 7eni keli • 
meı.ı 

ICJJ& =Cinayet 
Dm1lpna = Muhakeme 
Batvmmak = Miincaat eamek 

• • • 

Edebiyat 
•Edelıl1't PaHlteld Talebe Cemi· 

yeti,, tarafnulan pkanlan "Edelılyat,, 
mec~uasının Mayıs sayıBI, okanmaja 
deler yazılarla çıkmıştır. 

Muhtelif = Türlü Birinci yılın üçüncü sayısı olan bu 
Müteferrik= Ayrık JlaJl9apmda, Rahmetli Arat, Şerif 
7irlii ""7naltlani.. ge • Balllıl 8Qilaa, AMl9 Nimet Karat, 

ı- ltaberlere ~-- Alma luıoa Sabüa•• ... .., ll..aafa 8'ldP 
-· •-·-.. T~ lllı.l Zl7& Clken, tarafmdaa 

iaooeti siftilıs• ıırtmaldoJır = yuıhmf yuılartlaa bqka, entenan 
Jlenallii malatelileden •el•n 1uı .. bul yazılar da ftl'dlr. Tanesi yarım 
ı;.,ı.,. •öre..... lln;ta atılu bll mecmua bir botlata 

Tirlü lıaynalılıınlan •elen ay- doldu11J9t. 
ni lttı6erler 6irleftirildifi mman •w..-1111ar-or,mGfti!l!l!l;!!anınum===!!!m!!!~;====-iil!!!m-=• 
Sörilüyor iri menle sizin lautla- BB,le ,....ıe1ert1e üllbtltlri 
""'1u Pbidir = Menabü ,,..,.,.. ,_,,,.,,,, 1eiAüm oermqinls. 
lil.len •elen mlitelerrik luıberler Kqdı, •• oranı ile, Ud mil -. 
6Ul.,ıiriUifi zcunan •örülüyor iti tlar llpfınuılan •esti. 
,,....,. sizin talemin etfil'bü Sİ • ~,..,. ....... Otlllfl lıaf. 
llılir. Wır. 

TsHn ....... = Oranlwı•k, Bu miaaHerde ıeçen yeni keli· 
11.,.tuuk me: 

Tahmin= Oran, taam Mesafe = Uza 

Adliyede işi olanlar, 
bundan şilcigetçidir 
htanbal adliye dalr-.1 koridorların 

da neulamı dolqmalan yasak edil· 
mittir• Dolayısiyle, adliyede it takip 
edenler, n içmek imklnmdan mah· 
rum kalmaktadırlar. Bunlar arasında, 
avukatlar, avukat kltipleri ve bafka· 

Perşembe 
Üç renkli zarif bir kapakla bugün 

9 uncu sayw çıkan Pe119mbe gazetesi, 
son sadrazam Tevfik paşanın çok kıy· 
metli hatıralannı neşre baf lıyor. Bir 
çok esran meydana koyan ve canh re
simlerle süslü olan bu hatırattan bq
ka Ercüment Ekrem, Behçet Kemal, 
Mahmut Yesari, Cahit Uçqun seçme 
yazılan, Trablus yolunda, Nasreddin 
Hoca, sinema. roman, hikAye, mizah, 

ea işi olanlar vardır. meraklı vakalar sayfalan, müsabaka, 
Bllbaaa ıa meaklarda if takip e- oyanlar, renkli relfmler ftl'dır. 

derk• blrka~ mt naaz kalmanm Peqenabe putellnln hu •Jmmı 
ne kadar ıtıç oldulunu ileri •tiren bittin oka111ealanmo:a taTllJe ederiz. 

bir~ kifl, ha gflçlQtln ortadan kal-

1 clmbauı ı~, ıı.ıu makamm bir ça- Bu ı•c• n8bet~I eaanel•I 
re bal ... 7Wfnde olaeaiını llylil· -
yorlar. Samatyada: Rıdvan, Abua1da: 

s. Narf, Karadmrlkte: Arif, IJehre-
Blz, bu temenniyi mlddelamumllllbı miniade: Nbnn, Fenerde: Emlliyadl, 

1IJl1l9 bir f8kilde yerine ıetıreeeım. Şehadebqında: Cllh'enıite, Balaçe
amdataıazu Ye not ederka •aea- kapıda: Mehmet Kbnn, Dlftllyola· 
lana koridorlarda do........._ ini· u: Bat, Beflldqta: SlleJllWl Jte. 
ne aecllmekle beraber, PM it takip &o cep. KlUDbpıda: Belim, Zeyrekte: 
denlerln 11118uz uı ...... ıan ılseUle-- a... HalW, Galatada Ok~ Mmıa 
bilealfnl yunnm. btı)"ol'tlL llwll, caddesinde: hldor, Be1tllada: Ga
yanan adliye sarayında oldula gibi, rih, Mis aokafında: Limoncuyan, Kar 
siper bir köşede koridorlarda dolqma taluıta: Krutuluf, Kasımpqada: Ye-
daa n satıhn.. yolanda bir çare nl Turan, Halıcıoflanda: Yeni Ttlrki· 

.. ilıi ""• ---- aQI ,.. 
- ULUS - balnalılllr. ye. 

Karar eski şekilde ildnei defa 
maya gönderilmiş, Roma karamı 
ne öte berisini değiftirerek geri 
vlrmiş, Kararın asıl sureti tekrar 
maya ginderlllnte Roma htlkdmetl 
rardan, iki taraf silah kullanm 
UJUt8maclıklan takdirde Ulular 
rumunun ite gireceilne dair ola.D 
tayı çıkarmak için bf r hayli ..... n.-.. 

fakat buna da muvaffak olamamı• 
Eden her §eyden fazla bu nok 
olduiu gibi kalması 6zerlnde 
etmlt- Gene anlatıp göre Bay E 
bu nokta üzerinde o kadar durmuf 
o kadar dayanmıştır ki delegelr 
Mrl "bu adam. M-Uaix• rşı 
yır diyebilen liirlclk adam,, mı~ 

Nitekim Cenevrede çıkan U1 
gazetesi de onun bu haline fpret 
rek Bay Eden hakkwtdn 
genç adam,, demektedir. 

Bay Edenin ısran karşısmda J 
yanm gevşemesine sebep ltalynnnı
~tekl mukadderatmm idetf.l 
renin •llncle bulunmasuh't. lngil 
istediği dakika?-tttüYaya kaqı 
veyt kaaahTiı kapayabilir ve ora 
Jta1ya ile müstemlekeleri arum 
bütün bağlar kesilir. 

Bay Edenin aösterdlii ıarar ve 
ka..emet bu kanete dayanclıjı 
ltalyanın (peki) demesindeki 
te bu ku' vetten korkusudur. 

Bu suretle mühim bir mesele 
yukaı ı yola girmek istidadını g·· 
mlştfr. 

Polla h•l»•rlerl : 

Bağırıp çağırırken - Y 
birde oturan seyyar aabcı 
fazla ıarhot olup baiırıp çai 
ken yakalnllllfbr. 

Dolandırma - Sabıkalıl 
Altmdit Ali Tahtakalede Sa 
cu hanında oturan ıeyyar 
Bekirin bir lirasını, 

Mehmedin dokuz lirumı do 
mıı, yakalanmıthr. 

BQfına demir Jiiftü -
bahçe cam fabrikaıında 
amele Muatafanm batma 
dütm··,., hafifçe yaralanmıttll• 

Hi~met~inin salJılılan - -/! 
lide hanında oturan HaticeıJll 
aydanberi yanmcla bulun&JI 
metçiıi Şükran, çamqır ve 
çalllllf, yakalanmqtır. 

Hartla demir salanlar _,, 
zım ile Mehmet adlarında Od 
ırz, Balatta !)n doku ,_ıça 
da demir çalıp bir kayıkla • __ ..... ~-
)arken yakalnamqlardır. 
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1 - Tevazün - Denklik 1 
ÖRNEK: Devlet yönetinıinde1 

bütçe denkliği birinci prttır. 

Kara ra~iP. ~ılinanın imzasını arırat. fnıir 
~niıte ~ir mehuı ynzmısh ! 

i 2 - lllliteoazin - Denk, deqe§ik 
: Tevzin etmek - Denkleştirmek, .. 
i! dengeştirmek 
!i 
i! ORNEKLER: 1 - Tilrkiyenin 
jl dış teciml dengeşiktir. 
H 2 - Denk bir bütçe, e8Utır. 

Taç giymek &ırası 
geldi mi? 

Rahip Melli, Emir Saidi karar· 
ıibta kartıladı .• Candan bir dost 
ıibi davranarak habnm sordu •• 
O ıün Emir Sait, Rahibin çadırm· 
da beraber yemek yemitti. 

(Kara Rahip) Elaamra aar&JID• 

da olup bitenleri Emirden öjren· 

dikten sonra: 
-Şimdi tac si:rmek muı ıize 

ıeldi! 
Diyerek kapıda duran iri boylu 

bit zabite ıu emri Yerdi: 
- Kral hazretleri, Emir Saidin 

ayn bir çadırda iltirahatlerinin 
teminini irade buyardalar. Kencli
ıine :rol ıöaterinb. I 

V f!J Emir Saide danerek: 
- Bu ıece iatirahat ecliQİz de, 

.rann ben ıizi ziyarete gelirim; 
kral hazetlerine birlikte ıideriz. 

Dedi. Emir Sait aevinç ve nete 
i~inde, Rahibin Ianmdan ayrıldı. 

Kral Ferdinant, o ıün, "(Kara Ra· 
bip)in bu muvaffakıyetini de ga
rilnce, lıpanyada kendiıinden da· 
ha üatün bir zeki aahibi meftUt 
olmadıiına hükmet.mitti. 
.. _ Rahip Melliyı, rahipler mah· 
kemeıine reis yaptım. Bu maka· 
rna ondan elveritli bir adam yok-

ı ve JCencUıinı çadmna ~
ruak tebrik etti. 

Artık (Kara Rahip) yapacaiı 

işler için tiiç kimaeden fikir ve 
kuTVet almıyor; kendi zeka.iyle. 

endi kuvvetiyle, kendi bilsiaiyle 
·~reket ediyordu. Kral F erdinan-

- Emir Saidi bana bırakınız! 
Demit ve buna ait müsaadeyi 

de kraldan a)mııtı. 
(Kara Rahip) her iki Endülüı 

F.mirini de (Garnata)nın sukutun
dan önce ortadan kaldırmak fik
rinde idi. Rahip, bu hareketile 11-
panya hükUmetini büyük bir teh
likeden kurtaımıt olac:aiı lcanaa
tiade idi. 

lıbiliye tacını ıiJDıeyİ bekliyen 
Lnir Sait o akpm küçük bir çadı· 
ra ıötiiriilmiiftii.. Çadmn kapı· 
lllıcla karııh nöbetçilerin do)qma 
&IJldan, lıPanıa hüldlmetinin ken· 
diaine büyük bir ehemmiyet ver· 
dilini tahmin etmitti. Zavallı En
dülüs preıtı1i, Gamatadaki özsen· 
litini o ıünden itibaren ebediyyen 
lraybettijinin farkında delildi. 

Bütün karaqib zabitleri, En
Cl\ilüa veliahdmm böyle çekinme
de._ düpnan karargalıma nuıl ıe
lebilditine ppnaktan kendilerini 
~orlarclı. 

(Kara Rahib) in tuzağına dü
ten Emirin aon ıaatlerini yqadı
iıııı anlıyanlar, rahipler mahktt' 
llleaj reiıinden korlmnata bqla
lll1t!ardı. 

R.ıbip Melli, Emir Saitten bah
lecl•ken: 

- Ayaliyle ıelen ahmak Jm. 
~ ulan yemezae, kurt parça-

. l>iyerelc:, emir hakkındaki dil
~le~~ açıla TUl'ID&ktan çe
~eanttı. 

'-ir Sait o ıece 

ıevgiliıi (Salina)ya f(>yle bir mek ü 3 - Bütçemizi denkleştirinceyel 
bap yazdı: .. kadar ne ~tlflmlzi biz biliriz. 

"Güzel Salina ! Ü 3 - Muvazene - Denge 

d · f ;,. ÖRNEK: Arkadaşım dengesini: 
"Bu gece ordunuz a rnısa ır :. kaybederek dO§til. 

bulunuyorum. Geceyi senin yaşa fi . :: 4 - Merkezi aıklet - Dengey 
dı:fm topraklar üstünde teneffüs H ÖRNEK : Fransız ,8r1Amento-f 
ederek geçireceğim için, kendirnı 

1
11 sunun dengeyi şimdi yan • satda·! 

dünyanın en mes'ut adamı sayı- dır. i 
yorum! Yarm muhterem amcanı- s _Taziyet_ Bqeallrfı 1 
lllZI ziyaret edeceğim. Bu müla- il Taziyet etlMlt _ Ba~lamak. 
kat, senin ve benim istikbalimize ff Ba.-tııt dilelinde bulunmak, 
ait olacağı için çok mühimdir. Ya- L Ba§SBilıiı dilemek. 
kında tşbiliye tacını giyeceğim .. D ORNEKLER: ı - Bütün hiiku
Ve bu t.açta senin de hissen ola H metler Mareplın ölümü üzerine 

cak. "arm Kral Ferdinant haz ii9 Polonya,. başsailıiı telgrafı çek-
.A' • tiler. 

retleriyle görüştükten sonra, sem 
k 

2 - Size, bapajlığı dilerim. 
birkaç dakika için olsun görme • 
isterim. Mektubumu cevapsız bı- i . !: Not: Gazetemize gönderUecek 
rakmıYacafmı umanın, sevgilı i~ yanlarda bu kelflflelerln oımanlı-
Salinacığun !,, :i calan kullanılmanuııını rica etie· 

Emir Sait L"" riz • 
Emir Sait bu mektubu kapıda 11mmaıaıuııa111m 

duran nöbetçilerden birine uzata· 
rak: 

a 
1 Askerlik işleri 1 

- B~nu timdi Prenaeı Salinay l- . 
götürebilir misin? Yedek subaylann mua-

Diye sordu. yen esine başlanıyor 
lapanyol nöbetçisi mektubu ala. 

rak, Emiri hibmetle lfJ']imladı: Kartal AahrlUc Şllbalnün; 
_ Bq üatüne, Emir hazretleri! 1076 numaralı ihtiyat zabitan ve 

askeri memurlar kanununa tevfikan 
Şimdi ıidiyorum ... Bir cevap ıeti- her sene mutat olan yoklama dahi 
recek miyim? bu sene Haziran 935 ayı içinde icra 

- Evet •.• Beldenin.. Vereceği edilecetinden çevremizde oturan bU-
cevaln çabuCak alıp gelirsin! tün yedek sul>ayların _pazartesi, çar· 
~ atina --'jiôlii: çili- fiiiil'lli; w ....... - ----

nüfus cüzdanı ve iki fotoğrafia şubeye 
tı • 

gelecekler bir yazı ile bildirecekler ise 
Emir Sait çadırın içinde uabi aşağıda gösterilen bilgileri bir mck-

adımlarla apğı yukarı dolqıyor· topla şubeye yollıyacaktır.; aykm 
du. Gözüne uyku ıirmiyordu.. halinde 1071 numaralı kanunun 10 an
Sevailiaini çoktanberi prmeımit- cu maddesi hükmü yapılacaktır; 
ti. Sınıfı, rfitbe nasıp tarihi, ismi ve 

Acaba Salina bu mektuba ne baba ismi Ye dojam tarihi, dahal ta· 
cevap verecekti? rihi, memleketi, llicil ft1'& kaJJt •• 

Emir Sait bundan bqka bir feY ınarası, mütekait ve,a mbtafa nya 
ihtiyat oldufu, en son tekaüt ve)'a 

diifünmilyordu. terhis edilcllil kıta veya müessese i&o 
• 

4 
• mi ve tarihi halen memuriyet veya ip, 

Çadırdan uzaklaıan lspanyol ikamet adreef, pbede kaydı olmayıp
nöbetçiai aoluiu Rahibin yanmda ta hari~ ıubeler mmtakaandu gel
almıttı. mi§ ise Jıaııai fUbe lllllltakeS!ldan ve 

Nöbetçi elinde'ki mektubu uza· hangi tarihte geldlii ve enelki tube
deki kayıt numarası, ahvali sdıhiye-

tarak: sinden şlklye~I be bir kıta fotoğraf-
- Prentea Salinaya gönderiyor, Ja 'abeye bizzat gelmesi, değil ise bll-

ıideyim mi? dirilmesi; baql Jiaanlan bildifi ve 
Diye aordu. derecesi; hekim n eezaa. dfMI, ı.,. 
~ibin nöbetçileri daha önce- tarlann diploma namaraaiyle sınıfla.. 

den icaıbeden talimatı almıtlar· rına ıöre ihtl!BSları. ihtar: bildirmi· 
yenler 1076 numarab kanunun 9,10,U, 

dı. Melli ıülerek: 12,la üncil maddelerine göre cezala· 
-Ver bakalım fu budalanın nırlar. 

mektubunu ... 
Dedi .• Emirin yazdıklarını dik- 11---Hilmi Ziya ___ lllllllııı. 

katle okudu .• Ve eline kalemi a· 
larak fU aatrrları karaladı: 

" Emir Sait ! 
"Amcam birinci Ferdinant si- Birinci Kitap 

zinle evlenmeme razı olmadı. Dün 

ARiSTO 
METAFiZiK 

akpm maiyet zabitlerinden Fiatr 40 Kuruş. 
Don Mihael ile nişanlandım. Be- -·V•A•KIT-•M•a•tbaası--latan-•b•ul-•ı 
ni unutmanızı rica ederim.,, 

Salina yanına ıirdi ve mektubu uza~ 
(Kara Rahip) mektubu büktü.. rak: 

Nöbetçiye uzattı: - Prenaeı hazrederi uyumamıt 
- Bunu Emir Saide götür ve lardı. Mektubunuza hemen cevap 

Prenaea tarafından verildiiini yazdılar.! 
aöyle I Dedi.. Emiri aelimlıyarak ça-

Nöbetçi tekrar yola pkmıttı. dırdan çıktı. 
Bütiin bu ıidif ve gelitler iki Emir Sait, sevinç ve heyecan 

saatten uzun •ürmemifti. içinde çırpmıyordu .• ilk önce mek 
Çadırm dıtmda süvarinin ayak tu'bun imzasına baktı: 

setlerini duyan Emir, iki saatten• - Sevıili Salinacılım ••• 
heri yürek çarpmtıımdan bayıla- Diye mırıldanarak okumqa 
cak tiblydl. batladı. 

Mn>etçi atmdan indi •• Emirin (Devamı oar) 
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KURUft'un Romanı : 4 

Bu adam niçin saklanıyor? Bel 
Süleyman Şefiğj öldüren hayduttur 
lJç günlük tefrikanın hültisası: 

Polis müdürü, doktor Nezirl 
nezaketle sorguya çekmiş, Ha· 
cı Yapr Ata hastanesi hak
kında malumat almak istemiş 

Doktor bu bilinmiyen adam
la hi~ ıöriipıeclitınf, mektup
la aldığı emirleri yerine getir
diiiıü, kendisnhı çok gtiç bir 
aeftie dlftlltlatl, Haa Ya
pr Alawe slrilnmedea o•a 
adm ..ru. Gldp ettlflnl an· 

Jattı. Baa Yaşar Afum ,... 
km akrabasından olması ll
zımgelen ve on yıl önce öldfi. 
rfilen doktor Süleyman Şefi-

jfn km Binnuı şimdiye kadar 
ara*lt ı..lde bulamadıjmı 
eö7JedL Ve banan bulunması
aı rica etti: 

- S. bizim itimizdir. Merak 
ebneJbüs, IMitiin pyretimizle o
nu halmaia plıpcaiız. 

- itte hen ele o uman halta· 
n.,i kendiame tealim ederek tüp-
heler altında hahuamaktan kurtu· 
haram. 

- Tekrar ed.,ua Jd lan tial -
mala çalıımak polisin ftZİf•i • 
clir. Oteki aözlerinize ıeliace, ıia 
dm clelll, Hacı Y qar aladan 
ıGphe ediliyor. Karanlıklarda it 
sara hlr adam her zaman poli • 
ain dikkatini çeker. Neden bu a · 
dam rizleniyor? Bu aeneti nere· 
de nhulmut? Belki bir hınızdır ! 
Belki .. Kim bilir, Süleyman Şefiği 
öldüren hayduttur. Bilmediiimiz 
......... i ................. 
dığı aerveti, öldürdüğü adamın kı-
zma vermek istiyor. Olamaz mı? 
Aradan on yıl ıeçmif diyonunuz; 
İJİ ya! Daha müruru n.man yok. 
meytlana çıka yaka)anacalr. 

Doktor Nezir bunlan dinler • 
bn o ..,.ıanca güJiimaemelerini 
daclaklamıda gezdiriyor, bir teY 
liylemiyordu. Poliı müdürü de . 
'Y8lll etti: 

- itte biz bu adamdan füphe 
ediyoruz. Sb de bizi aydmlatacak 
bir teY Mlylemiyoraunuz. 

- Ben bildiklerimi olclutu ri 
bi iiyledim, fazla hir teJ kata • 
mudım. Eler Binnazı buluna • 
nız, Wld ondan bir ip uca eld• 
edehilminiz. . 

- Çok rica ederim, doktor; an· 
lattıfmız hikiyeye inanmanm ne 
kadar güç olduğunu dütündünüz 
mü? Bir adam tasa nur ediniz ki 
ıizinle görilfmeden doğrudan 
doiruJa elinize ance kırk bin 1\
ra, ıonra da kim bilir daha ne kii· 
dar para veriyor. Siz onlan di • 
lediiiniz ıibi aarfediyorıunuz. Bu 
adam ne heup arıyor, ne kitap. 
Olur teY mi bu? 

- Yaima mı var? Mekbıbun -
da clecliii ıilli, beni adım adım ta• 
kip ediyor; amma nasıl yapıyor, 
bilmiyorum. Bütün hesaplanmı 4 

zı biliyor. Her itimiz.i nokta11 nok 
tauna sizden pçiriyor. Namua · 
wz bir adam olaaycbm, birle alz• 
li Ye f&fırm&Jall bir talDpten kor
kar dürüıt olmaktan bqka hir 
yol tutamazdım. Beni iyi tanımtt 
olaaydmız bu halin ne elim bir ü· 
rintil oldutunu anlardmız. 

- Gilcenmeyiniz, doktor, ıizfo 
hakkınızda da tahkikat yaptık. 
çok temiz bir ıenç oldujunuz biz· 
ce muhakkaktır. Size tahkikatı· 
mızm dosyaamı göıterebilirim. 

Doktor Nezir bu doıyaya b\r 

göz atbktan sonra, bu defa cid 
bir gü)üll)leme ile dedi ki: 

- Bu kadar mı? Benim ha 
tımın binde biri değil. Biraz d 
ha uğraımalısınız. Amma zahm 
le delmez. 

Sbin lniinmde daha lnemli 
(mühim) itler var. ilkin Binna 
bulmak.. 

- Sonra? 
- Sonra Hacı Yqar ap. 

le a&D1Jctram ki Binnu hmnm • 
bir JalaTU olacak 'ft ıizi pil 
lerle dolu JOllara ~. 

- Ne aiM ıblilikler? 
- Bilir miJhn? itte bu 

Y qar alanm itleri. Siain)e bera 
ber ben de bunu ölrenmit olaca 
jun. 

- Peki, timdi de 
içeri yinetimi (idareai) haJcJnn 
bize biru mal8mat ltltfeder iDİ 
ıinb. ? 

- Cenp #ermaden ince 
aonnama izin ririab: iki ,..ı 
beri phpn ha•nweis ••klan 
Wr tikiJet ahmt mmnn? 

Nairia hakla ftl"llL Hu 
ye ıiren J01ma1 bfhnlar ve ço 
culdar yalım tifa halma1r1a kal 
mıyor, müreffeh bir yqayq 
kazanıyorlardı. Müdür bunu, or 
ya gönderdiği hastalardan bili 
yordu. 

Fakat liuracla dünya hekimli 
,....,......_. .. ....,1*a 
ıul var. Nairin yalnm. çalqtı 

zannediliyor. itte ~ bunl 
anlamak iatiyordu. Hakkı yo 
belki menfaati var. Doktormı 
guauna ceva ıwerdi: 

- insan, umumi J&t&Jlftan 
kadar uzaklqmq oluna olau 
gönlünde gururu, yahut daha b 
fif ve daha alımb olan IYiinme 
duymamak kabil olamıyor. Sb d 
herkeıten ayn yqadıiom hal 
iktidannızı ve ahlilmmı &Y 
dürmek istemekten kmtulamıy 
aunuz. 

- Hayır, bt'inen: içerd 
itlerimizi arqbrmanmn sebeple 
rini öfrenmek iıtiyoram. Bb • 
diye kadar yüzlerce hutap ti 
ve refah verdik. Kendilerin 
bet para defil, bir tetekkür bil 
istemedik. Bir defa olsun tıbbi 
tada bulunmadık. O halde poli 
müdahalesine aebep ne? 

- HaJ'lf', doktor, hunu bir m 
dahale ribl delil, huauat bir me 
rakın tatmini olarak telakki e 
diniz. Söylemekte bir mahzur 
görüyonunuz? 

- Bir mahzur yok; fakat ti 
dilik mealeiimiain aım. 

- Sizin uaullerinb 'büab .. 
batka imit. 

- Vanın olıun. Hutalarmu 
hasta olduklannı ve tedavi edil 
diklerini bilmeden iyi oluyor. 
Bundan daha aüzel bir ueul mu 
olur? 

- Peki, bunu diJer arkadqla• 
rınıza da öfrebenb hlaıl edece,_ 
fayda daha )Dll1IJDI olmaz mı? 

Doktor yİDe feyt&nca sülütUnl 
dudaklarında belirterek 'batım 
salladı: 

- Olur, elbette olur •• Llki 
daha eksiklerimiz var, onlar da: 
tamamlansm ! .• 

(Devamı wr) 
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Bandırma Hapisane-

Altı 

• 
zıya ret • 

sını 

kişiyi bir anda vurup dördünü 
öldüren adam asılacak 

Bir bekçi 
Üzerine hücum 
eden sabıkalıyı 

vurdu 
İzmir, 28 (Kurun) - Dün sa· 

bah saat beşte Çukurçeşmede F et· 
tah sokağında bir vak'a olmuştur. 

lzmirde alivre incir 
satışından şikayet 

Satışı yapanlar Türkofisçe tespit edil 
n:ıiştir. Hükumetin kararı bekleniyo 

Ödevini bitirmiş olan Çukur 
çeşme karakolu gece bekçilerin · 
den Yusuf evine gitmek için F et· 

1 

tah sokağından geçerken dörı 
kişinin para taksim ettiklerini g-ör 
müştür. Bekçi onların yanına doğ 
ru ilerleyince para taksim eden · 
ler ayrı ayrı istikametlere kaçma· 
ğa başlamışlardır. Bunlardan birı 
bıçağını çekerek bekçiye hücun 
etmiştir. Bu, meşhur sabıkalılar 
dan manitacı jandarma Mehmet 
ti. Birçok mahkumiyetleri vardır 
Bekçi Yusuf, bıçakla üzerine hü . 
cum edildiğini görünce tabancası 
nı çekmiş ve Mehemdin üzerine 
iki el atmıştır. Mehmet, sağ kal • 
çası~dan ağır surette yaralanarak 
yere düşmüş ve bekçi düdük çala
rak i!evriyeyi çağırmış ve gelen 
polis memurlarına vak'ayı anlat · 
mıştır. 

Aydın incir kooperatifinin R~"'şadiyedeki tesisat 

Üstte: Bandırma mahkemesi aza miilazimi Bayan Behzat 
Anış ııe zabıt katibi Sabri Acar Alt ta: Bandırma hapishaneıindeki 

mahkumlar 
Bandırma, 26 (Kurun) - Bu·\ tarmak için birisini öldüren köy 

ı·anın mahkemesi ağır ceza salahi- 1 korucusu (7,5) seneye, kardeşini 
yetini haizdi~. Mahkeme azaları 1 kazaen öldürdüğünden dolayı bir 
içinde Behzat adında bir de bayan adam (3,5) seneye, karı.sile birle• 
vardır. Bayan Bebzat haftanın bir şerek kendi hemşiresini boğup de
kaç gününde sulh davalarını da nize atan birisi (7,5) seneye, ham· 

Erdeğe su getiriliyor 
Erdek, 27 - Bugünlerde bele -

diyenin en ziyade ehemmiyet ver· 
diği iş su meselesidir. Belediye 
başkanı Hamdi YüceJ kasabaya 
dört kilometre mesafede bulunan 
Kestane suyunu biran evvel getire· 
ceğine söz vermitşir. Bundan son· 
ra keşfi yapılan belediye binası • 
nın inşasına başlanacaktır. 

İzmir, (Kurun) - Piyasamız • 
da yine bir incir hadisesi vardır. 
Evvelce telgrafla bildirdiğim va -
ziyet üzerinde şu tafsilatı aldım: 

Ödemiş incir müstahsillerini!l 
Başbakanımıza çektikleri telgraf• 
taki şikayet, yerindedir. HamburJ 

alıcılarına 8,5 kuruştan satış ya • 
pılmıştır. Bunun 3 kuruş masraf1 
çıkarılınca, bu cins mal, müstahsil· 
den 5,5 kuruşa mübayaa edilecek
tir. Müstahsilin <le feryaClı bura -
dan kopuyor. 

Bu satışı yapanlar, Türkofisçe 
tesbit edilmiştir. Bu meyanda Ay· 
dm satış kooperatifleri ittihadı da 
vardır. Kooperatif müdürü ile ko· 
nuştum. Bana dedi ki: 

göremktedir. Bir bayanın hakim kumdurlar. Bu adam (kız kardeıi- Balı kesirde bir muhteri 
sıfatile davalara bakması kıvanç ni, kocaya varp da malları başka· Balıkesir - Balıkesir kuyum -
la temaşa edilecek önemli man • sına gitmesin) diye karısile söz· cularmdan Ahmet Çantay "Türk 
zaralardandır. birliği ederek öldürmüştür! Bir de· elektrik lambası,, adıyla yeni bir " - Evet, biz satış yaptık.. Fa-

Mahkeme heyeti reisi bay Sey- likanlı da altı kişiyi bir anda çif· elektrik lambası icat etmiş ve bu· kat bizim 8,5 kuruşa sattığımız in· 
fettinle aza bay IHamdi, bay Ne - te ile vurup dördünun ölümüne se· nun için kendisine Ekonomi Ba - cir, hurdanın biraz iyisidir. Bina· 
cati, aza mülazımı bayan Behzat, hep olduğundan idama mahkUm kanlığmdan on yıl müddetle bir enaleyh fikat, az değildir. Bizi 
müddeiumumi hll;Y Nuri ve mua • edilmiştir. Hakkındaki karar nak· ı ihtira beratı verilmiştir. suçlu göstermek istiyenler ise, AI· 
vini hay İzzettinden mürekkep - zan gelmiş ise de mahkeme eski Her şekil ve büyüklükte yapı. man cenevini denilen ve yükseic 
tir. kararında ısrar etmiştir. Bu hapis· lan bu lambalar cep fenerlerinin kalitedeki inciri ayni fiata sat .. 

Dün Bandırma hapisanesini zi· ler içinde dikkate değer bir tip ampüllerile kullanılmakta ve 3.:; mışlardır. Meselenin ruhu bura • 
yaret ettim. Dikenli demir teUer • vardır: Bu adam müdür bulundu- voltluk lambalardan üç misli faz· dadır. Nete!-ti:n biz onların 8,5 ku· 
le örülmüş olan kapıdan içeri gi • ğu müesseseden ( 41,000) lira aşır· la ziya vermektedir. Buna kar2t ruşa satıkları incir çeşidi İçin 10-
rince avluda toplanmış olan birçok dığından dolayı 1,5 sene hapse ve az elektrik sarf etmektedir. ı 10,5 kuruş istedik ve bittabi, diğer 
betbahtlarla karşılattım. Bunlar - paranın tazmini ile beraber kırk •ınmııııı""'""""'"''""'nı•••·--·""'"'""'"'"""'"'"'"""' .. "n""""'"',. bazı tacirler daha ucuz sah§ yap · 
.dan on dördü borçtan, 9 u hafi{ bin lira da para cezasına mahkUm çıkarmağa uğraşmaktadırlar. Ha· tıkları için bir torba bile muame• 
ve 15 i ağır cezadan mahpustur • olmuştur. pisane gardiyanları (Hasan Öçal) le yapamadık. Bizim sattığımız İn· 
1ar. Ağır cezalılardan gayri meşru (41) bin lirayı ,aşıran adam şim· ve (Rifat Ural inzibata çok dik - cir sayısı kiloda 80-85 tir. Onla
çocuk doğurduğundan dolayı val· di kendi yemeğini kendisi pişirip kat ettiklerinden hiçbir vak'a ol • rın ayni fiata verdikleri incirin ta· 
desini öldüren bir delikanlı (18) yemektedir. Diğerleri de tesbih ve ı mamaktadır. nes de, yine kiloda 98 - 70 tir. 
seneye, düğünde arkadaşını kur • fanila yaprak ekmek paralarını R. K. Cantürk Binaenaleyh kooperatife istinat e· 

Ka dıkö yl 'n in ;::::::111111 =:::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::: 

~ ıııııııııı Romaaıl 
Tefrika numarası: 1 

En büyük sürprizler en :.Jmul · 
madık zamanda olur. Kim derdi 
ki Necdet tesadüfen uğradığı p<'\
pasın bahçesinde bu kada.r oya -
lanacak. Fener burnunda güneşin 
kanlı batışını seyretmİ§, ağ·r ağır 

Kadıköye dönmek üzere icli. Yol -
lar çok kalabalıktı. Bu sıcax, par· 

lak cuma, Kadıköy halkını, geneç, 
ihtiyar, zengin fakir, dışarı kış -
kırtmıştı. 

Necdet, gezinti dönüıü papa -
sın bağı önüne gelince durakladı, 

Yazan: Safiye Erol 
düşündü. Aklından, gazetesi için 
yazılacak (Kadıköy mesireleri) 
başlıklı bir yazı silsilesi ve buna 
benzer müphem tasavvurlar geç -
ti. içeri girdi. 

Oturduğu masanın sağında bir 
meclis var, bet altı kiti kadar, ka· 
dınlı erkekli. Hanımlardan birisi, 
galiba bir hanende, şişman boy
nuna bir İpek örtü sarmış "Valb
ha sesim kısıldı,, diye nazlanıp 

dururken, yakası paçası dayak ye-
miş gibi perişan, kıvırcık saçlar' 

yüzüne, gözüne dökülmüt kalan · 
tor bir bey "Türkiye bülhülii ! Lut
fedin, kurbanınız olayım!,, diye 
yalvararak kekeliyordu. 

Necdetin sol tarafında bir ma -
sada, yakın dostları oturmuştu. 

Evvela Orhan, yirmi yaşlarında 

bir çocuk, meşhur bir muharrir:n 
torunu, bestekar, hanende, şair, 
iktısatçı, serseri! Bu Orhan tam 
bir serseriydi. Dedesinin tavsiyesi 
ile dalıp çıkmadığı iş kalmamış · 

tr. Kah darülfünun talebesi, ban • 
ka memuru, reji memuru olmuj, 
kah komisyoncu yanında çalışmış, 
tezgahtarlık, berberlik, aktörlük 
etıniıti. Neticede ailesi, bütün e -
meklerin boşa gitiğini görünce, 

oğlanı kapıp salıvermişti. Şimdi ::>, 

gelişiıgüzel, başıbot, yaşıyordu. 
Zeki çocuktu. Fakat bu kısır ze· 

ka hiç bir zaman meyva vet'mezdi. 
Sohbeti gayet hoş, sesi güzel keu
disi sevimli, yakışıklı idi. Orbanm 
yanında üç hanım vardı: Nesrin, 
teyzesi Nimet hanımefendi, bir de 
Vadıköyde (Yeleli kız) diye tanı
lan Bedriye hanım. 

Necdet onların sevinçli, yaygara· 
lı selamlarına mukabele P.ttikten 
sonra, henüz tanışmadığı ~edriyc 
hanım yüzünden sokulmamış, ay
rı oturmuştu. Fakat onlar bırak -
rnadılar. Bir müddet sonra kendi· 
sini resmen çağırarak Bedriyeye 
prezante ettiler, yer gösterdiler. 

Necdet utanmış ve sıkılmıştı. 'fır
tık bir çocuk değildi. Yeni tanıştı
ğı hanımlara karşı serbest olamı • 
yordu. Bilhassa bu Bedriye .. En -

teresan, cazip, esrarlı bir tip.Uzak· 
tan tapanlar çok, fakat kimse yak· 

dilen suç gayri varittir. T elakk; 
yanlıştır. 

Diğer bazı alakadarlarla ko ... 
nuştum ve dediler ki: 

"-Bu şekilde hareket eden ta· 
cirler, hükumet iyi tedbir aldığı 
takdirde, rastgele yaptıkları ıatr -
şın cezasını çekeceklerdir. Bu se· 

ne inhisar idaresi 4 kuruştan hur· 
da mübayaa edecektir. İzmir pi• 
yasa.sına fazla mal gelmemesi dflt 
temin edilirse, bu kadar ucuza a • 

livre satış yapanlar, daha yüksek 
f aitla mal almak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Vaziyetin iyiliğe doğru götü 
rülmesi, hükfunetimizin bu hus~s· 
ta alacağı tedbirlere bağlıdır.,, 

Balıkesir Halkevinin 
köylüler bayramı 

Balıkesir, 27 .(Kurun) - Hal· 
kevi köycüler komitesi larafındart 
tertip edilen köy bayramı için ha· 
zırlık yapılmaktadır. 

Önümüzdeki cuma günü Kü • 
çükbostancı köyünde yapılacak o• 
lan bayram bundan evvelki yılla~ 
da yapılanlardan daha parlak ve 
güzel olacaktır . 

Köyün en güzel yeri olan de • 
ğinnen arasındaki yer bayrama 
tahsis edilmiştir. Burada şimdi • 

den çadırlar kurulmaya başlan · 
mıştır. · 

laşamıyor. Güzel kadın,·k\bar, g~

liba zengince de. Necdet, takdirtl 

merasiminde onun elini öpmeğe 
davranmış, fakat kendi elinin 
sportmence kavranılarak ~ıkıldı • 

ğını görünce hafif tertip şaşırıp 

oturuvermişti. Diğerleri, sarhoşbr 
meclisi ile gizli alay ederken Bed· 
riye Necdete: 

- Sizinle çok eskiden tanışırı:t. 

dedi. 

- Nasıl? Mümkün mü? Yanlışı· 
nız olacak hanımefendi. Bir yercle 
sizinle teşerrüf etmiş olsaydn1'l .. 

- Susunuz, şimdi güleceğİıtl• 
Benimle teşerrüf ettiğiniz ·ıaDları• 
pek hatırlayamazsınız. O vakilı 
beş altı yaşında bir beydiniz. s~11 

de valdenizin arkadaşı idim. Bi~
batı Suphi beyin oğlu değil ınisı· 



Boğaziçindeki anlaşamazlık 

Şirketihayriye direk
törü cevap veriyor 
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Şampiyonamız 
zerre kadar bilgisi olanlar 
söylesinler, diyor Tertip ettiğimiz şampiyona maçlarından 

ait kısım da bugün bitiyor 
futbole 

-"~-
pardığı 

• • 
ıçın sevinç içindedir , ' KURUN amacına 

\ • Gazetemizin tertip ettili mek• 

'Anaolulaİ•annilan bir gorunuf . 

Anadotuhiaarmda ••'buraya ci- pıldı. 1934 Eylulünde üçüncü bir 
•ar iekelelerde oturan bir kıımı tarife Y.apıldı. Şimdi de yeni bir 
)\ırtta9larla Şitfcetihayriye araıın- ucuz tarife yapılıyor. Söyledik
da çıbn anlatmazlrk malum. Bu lerim hepsi resmi ve açık hakikat
talarda oturanlardan bir çokları lerair ve herkesçe bilinir. Sonıyo
&oıyetenin, Rumeli kıyılarında rum Şirketihayriye, yolcusu ·azal
l'-ptığı tenzilatla kendi kıyıları dıkça fiyatları azaltmış mı, yoksa 
İçin ortaya koyduğu tarife arasın- çoğaltmış mı 1 
da niıbet.izlik olduğunu ileriye Sonra (yapbğımz tahkikata ıö
•ürerek Sosyetenin vapurlarına re Soıyeteye yılda 30 bin tona ya· 

, binmiyor ve kartı kıyıya kayıkla km kömür sarfediliyor. Ve bu kö
leçiyorlar. Bu arada gazetelere mürü pahalı olarak piyasadaki 
leçmit sözler de epeyce yer tu- kömür tacirlerinden alıyor) diyor

tepliler ıampiyonaıı, büyük bir in· 
tizam ve tam bir randımanla ':.ı· 
gün sona eriyor. 

Bu ite batlarken, dütünülen 3· 

maca {gayeye) tamamen iritilmit 
olduğu için gazetemiz ıonıuz bir 
sevinç duymaktadır. 

Bir iki ay içinde kırka yakın 
futbol, ve ondan fazla voleybol 
maçı oynandı, bitti. 

Ne mutludur ki, ekıeriıi çok il'" 

kı ve zorlu geçmit bulunan bu ka
dar maçta, tek bir kİ!İnin bile bur• 
nu kanamamıt en büyük kulüble .. 
rimizin maçlarında sık ırk görü• 
nen tatsız ve yakı,ıkıız hareket. 
lerin en ufak bir nümuneıine bi' ... 
rast gel imnemittir. 

KURUN mektepler fUDpİyona• 
sı tam manasiyle mekteplere ya-, 
kı§ır bir ciddiyet ve samimiyet 
içinde bugün sona iriımiı bulunu• 
yor. 

Bu i,e, yalnız ve yalnız genç
liie bir hizmet, okullardaki genç 
sporcuların ve bütün 1 iıe talebele• 

Sosyete kömürilne piyasadaki rinin biribirile 1.akından tanıflD&• 

lllyor. Şirketihayriye direktörü B. lar. 
'tuıuf Ziya dün bu kıyılarda otu
l'tnların ileri ıürdükleri dütün
Celere karıı bazı !eyler ıöylemİ§· 

tüccarlardan değil1 ~iyatları kon- ••nı hazırlamak yolunda girifmit 

tlr. SCSzlerinin öz kısmını yazıyo
'laz ! 

"Bizim iein simdivP ksul:ır mü~
tetileri ~zaldtkça fiyatlan ytik: 
reltmekten başka ~arc bulamıyan 
$irketihayriye,, deniliyor. Bakınız 
hu h~.kikate ne kadar aykırı bir 
PÖz: 

trole tabi olan Ereğlı ve Zongul- b J KURUN .. t" Jd " • u unan , us une a ııı 
dakdaki büyük müstahs1Herden b b·· .. k • · bö 1 .. 1 b • u uyu ıtın y e guze ce aıa· 
doğrud,an d·Jğruya a1ır ve herkes I d ı; d d 1 
ıpu~ ~1 en 11\oo~.. kom'°" illan .,,c ~ı maıı~ ,a • 1-z: yar ~d e end ere 

k k ı b d d 
. ışte bu•! erı yoneten (ı are e en) 

ya an urum arın a~ın a aıma . • l 
. . . . komıte başkan ve üyelen: stan.-

Şırketıhayrıye gelır. b I L' . o· kt .... Ba c l"I F u ııesı 1re oru y e a er 
Ucuz alınabilecek vapurlarla 

otuz bin ton kömürü kendi kendi
ne taııyarak nakliye için tonu ba
tına bir lira kazanmak mümkün
dür, deniliyor. işte burada mu,a· 
lata ve tuhaflık rekoru kazanıl-

diye, ayni lise direktör muavını 

Bay llhan, Kabataı Liıeıi direk
tör muavini Bay Sabri, Vefa liıeıi 
direktör muavini Bay Necatiye, 
ve müıabakalarınuza ittirak ede
rek bugüne kadar büyük varlıklar 
göıtermit olan kıymetli liseleri
miz gençlerine tetekkür ve tebrik· 

Fatliol, ı>ole1W .-.Pbonlm· 
le ve qortmenlila rniilı.tlflhnı -. 
zanaccılı taltımllll'G raetemia ,.. 
ralındllll Hril.:elı lıapolllt'. " 

}erini sunarken ayrı bir bahti .. 
yarlık duyuyor. 

Bugünkü oaziget 
VOLEYBOL 
iki hafta evvel gene bir vo

leybol maçlarının ıonunda 1 ciliği 
•• pmpl1onlutu Şiıli Terakkili
ıeai almıttı. Arkaıından az bir pu
Y&D farkile 2 cilili Haydarpaıa, 3 
lülü Darüttafaka almıtlardır. Ge
çen "nenin ve bu aenenin mek
tepliler yo(eybol ıa.mpiyonu Şiıli 
Terakki Uıeaine, ltuıUnkü maç
lardan eonra kaaanchiı kupa ve
rilecektir. 

FUTBOL. 
Futbol maçlarma ıelince, bu .. 

aUnldl vaal19t cedvtlden anlatıldı 
lı slbl ıudur: En lterde bulunan 
liM Amellha1attır. Ondan sonra 
Dariftafaka " Yeni llae ıelmek
tedlr. 

Am.ıtha,at bu,UaıJdi maçta 
salip ...... , ıamplyanlulu almıt 
olacaktır. Buaüa Darilttafakaya 
,.nillne, o saman ikiıiain puvan. 
)arı bir o!ackta. 

Yeni Llıe de rakibi Kaba.tap 
fenebiline bu ıef er üç lisenin pu
vanları ayni olacaktır ki, bu tak· 
dirde futbol f&IDpiyanu butün an 
•• , ..... .,aca1c demektir. 

Eğer Yeni Lise yenilir de, l>arüt 
tafaka da Amelihayatı mağlup 
edene, o zaman 1amp\yonluk Ukin 

..... Sonu 8 inei 111yıllllla 

s: 1 

Yarın Takainı ıtadındrı yapılacak 

'11Ü8abakalara girmek üzere dün üç 
Yunan atleti ıehrimize gelmiı Londra 
5teline inmlıtir. Gelenlerin adları 
SUaa, Jttjrgagopuloı, ve Mandilcasdır. 

Sulhiin ilk yıllannda yolcumu
Zun,adedi, on milyon yedi yüz 
kırk bin idi. Bu rakam 1927 de 
0~ milyon dokuz yiiz yirmi bir 
hın oldu. Ertesi sene biraz arttı. 
1929 da ki bütün dünyada ekono
tnik buhran yüzünden yüz bin ka
dar azaldı. O senedenbe.ri müte
llı~vliyen azalarak 1988 de 8 978 
hine düştü. Geçen sene 9,980

1 

bin 

mıt oluyor. Sosyete kömürünii 
1933 de tonu başına 103 kuruta 
1934 107,5 kuruıa taııthnnııtır 
ki bu, bugünün en aıağı taııma 
ücretidir. Bu fiyatlar ucuz pıu yok 

MEKTEPLiLER ŞAMPIYONASt FUTBO~ MAÇLARI DERECELE Rl 

Oldu, 
Ucretlere gelince, şartnamede 

razıh fiyatlar büyük harp zaman
trında ve harpten sonra altı de-
~ zam gördü. Bu yolda en son ta
:e 1927 senesinin birinci aym
f tatbikine başlanandır. Bu taıi-
8~ l~~O senesi ilk aylarına kadar 
d'Urd~ ve ondan so~ indirnıe 
evı; başladı. 1931 Hazıranmda i

~nci bir tenzilath tarife daha ya-

illa? 
.._Evet. 

~ - Cevizlikte oturmadınız mı? 
elciı&. Mavi kötkün kızını bilir 

~•iniz? Sizi aıma salıncakta ıal· 
'ıc'rdurı hani. Ah ıiz. .• Sen ne ıe • 
... Çocuktun, Necdet ! 

d ~ecdet, ıaçlarmm dibine ka· 
ı 'r kuarmıfh. Evet, kimdi hatrr
ıl)°"du. Komtu kötkün al yanak -
~ ları aaçlı bir kızı vardı. Pembe 
!'eti '-ilah ıiyerdi. Necdetin an· 
lcıı ~.'birlikte ut çalardı. Sonra bu 
~ lçın, ıelin oldu, bir konsolos. 
ır_'rdı, elediler. Şimdi Necdetin 
~~1•rnda oturan narin endamlı, 
d· tlc aaçlı, zarif hanımla o on Y"· 
..... • 1 dt e evvelkı komıu ab a araııu· 

d ile alilc:a vardı? lkiıi ayni ka· 
~ 1~laun? Hayret! Bir kadın tipi 

qdar deği§ıin, bunu akıl alır 

ağ ubiyet edeceıi 
ıa pahalı mıdır? Bu iıte zerre ka- ,-------------~,_ ____ l!!lll!ll!Pl!~lllll!!!mlmp--w~~!!lıml~lm!P ... __ !!!fllll..--.. 
dar bilgisi olanlar söylesinler?,, 

On birinci ilk okulda 
AMELi HAYAT 
DAROŞŞAF AKA 
YENILISE 
BOCAZIÇI 
KABATAŞ 
YOCEOLKÜ . 
VEFA 
ISTANBU~ 
PERTEVNIYA).; 

2 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 (1.H. M.) 
8 (1.H.M.) 

19 1 
17 il 
17 il 
17 111 
15 ıv 
14 v 
13 VI 
10 Vll 
7 Vlll 

F atrh on birinci ilk okulu dör
düncü ımıf talebeai dün direktör
leri Bay Fahri, hocaları Bay Baha, 
Bayan Şükriye, Bayan Edibe ve 
Bayan Şevkiyey& ders yılı sonu 
münasebetiyle bir çay venniıler
dir. Ayni okulun betinci ıınıf ta· lebeıi de bugün verecektir. .. ________________________ .... _____________ .. 

1 

mı? Necdetin güzel ve berrak al- zemiyordu.Sert mi, munis mi, kibir 
nı, hafif bir üzüntü ile kırııtı. Berl· , li mi, mahviyetkar mı? Anlatıla -
riyeyi çok defalar vapurda, sine -
mada filin ıörmüı, ona müphem 
bir arzu ve alaka ile bakmııtı. A· 
yıp değil ya ... Bir genç bir kadını 
uzaktan istediği kadar beğenebi • 
lirdi.Fakat timdi bu hanımm, rah· 
metli annesinin bir ahbabı oldu " 
junu anlayınca Necdet, adeta rü· 
yada öz bemtireıini aevmit bir ıa· 
dam ıibi ııkıldı. Yavatça: 

- Çok deiitmitıiniz, dedi. 

~driyenin gent omuzları üze • 
rinde ölçülü ve zarif hareketler 
yapan ıayet mütenasip bir batı 

vardı. Arslan yelesine benziyrn 
vahti ıarı bir ~enkte gür ıaçları. 
uzun kirpikli, kehriba rengi göz · 
leri ona (Yeleli kız) lakabını k!l
za.ndırmıttı. Baıka kadınlara ben· 

mazdı. Necdete kartı çok ıokul -
gan davrandı. Necdetin ebevey -
ninden ,kendi zevci Şerif beyin de 
Necdetin anaıı babaaı gibi vef llt 

ederek kendini öksüz bı;aktığın · 
dan bahsetti. Dokuz senedir, bir 
ana gibi sevdiği görümcesi Mib· 
riban hanımla yaşıyordu. Necdet 
muhakkak onu gelip kötkünde zİ· 
yaret etmeli idi. Belki de kıyıd~ 
bucakta, Necdetin çocukl:.oiun~. 

rahmetli annesine ait fotoğ -
raflar bile bulunur ... 

Komtu masadaki hanende h.a· 
nım o kadar niyaza dayanama ,, 
mıı, hançereıine kıymıftı. Nimet 
teyze, Nesrin, Orhan hep o taraf· 
la metguldüler. Orhan Nimet ha· 
nımef endiye yaltaklanıyor, yal va-

rıyordu. Kadıncağız nihayet: 

- ilahi çocuk! Haydi git ı•· 
tir! Dedi ve derhal frrlıyan Or .. 
hanın arkasından (Büyük baba11 
gibi ayyaı olacak) diye söylendi. 

Orhan, küçük bir paketle döa· 
dü. iki ıiıe rakı, tuzlu badem ve 
saire getirmitti. Bunları bulabil • 
dim, lıanımefendiler, kusura bak
mayın! Diye söylenerek derme 
çatma bir sofra hazırladı. 

Duru lacivert gökte, ıabneye 

dizilen koro heyeti gibi yıldızlar, 
birer birer ıörünerek yerlerini 
tuttular. Serince bir rüzgar, önü· 
ne hanımeli ve mor ıalkım koku -
ları katmıı, sürüyordu. Kutlar, he
nüz ıuamuıtu. Tabiat aiır alır u
yurken, gönüller uyanıyordu. 

Sarhot ların muuında bozııun 
tamamdı.Hepsi fitil.Şiıman hanım 

artık ısrara hacet kalmadan ıar -
kılar, gazeller söylüyor; bir bey 
iıkemleıi üzerinde ıızmıı, tehlike
li yalpalarla si dip geliyor; diier 
bir hanım coımuı, ailıyordu. 

Liubati Orhan o tarafta ahbap 
oluvermifti. Nimet teyzmin dir· 
ıelde dürtütlerine bakmadan aar
hotlarla yarenlili ilerletiyordu: 

- Alaturka muıikinin en birin· 
ci iiıtadı Nevresttir. Onun kadar 
inceliklere vakıf kimse yoktur. 

- J:lay bay doatum. Oıtadı bil· 
mez miyim. Hepimiz onun deha· 
ırna bayranz. Haıumefendi tale
besidir .. Takdim edeyim efendim, 
ıanatkir Siret hanımefendi, Tür• 
kire bülbülü. 

(Devamı var X j 
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ır ngı ız gazetesın e ~:.~~:~i~:~:~öi'tühu~!~:~~'i~ Pilsudski Livrens 
Şeqtan artık sırtüstü 

ve 
kaç kişi çalışır · ? ~:;::·n~:~: 

"Deyli Eksp.res,, in 
papaz olarak 

• 

~por muharriri 
yetişmişti . 

KOCAELİ vapuru 30 Mayıs 
PERŞEMBE günü saat 16 da 
lınroz'a kadar. (2958) yatıp dinlenebilir ! 
Kadıköy ikinci sulh hukuk ha

kimliğinden: 

Cambridge: 21/ 5/ 35 
iki ölüm duyuğu, biribiri ardın. 

dan gazetelere geçti ve baş yazıla
ı a kadar her yeri kapladı ... 

Pildsusdki ve Lavrens öldüler ... 
Belki biribirlerini hiç ~örmc

mitlerdir : Ayrı, ayrı ül .. 
kelerin adamlarıdırlar. Am • 
ma, bunların yaşayışını biraradrt 
şöyle bir gözden geçirir, yurdlan
na ve uluslarına yararlı o~ınak i
çin tuttukları yollara birlikte ba
karsak kafamızın altüst olduğunu 
duyarız: 

Pildsudski, bir kahraman, Lav
rens, bir casus ! 
· Pildsudski'nin alnı açıktı, ~av

rensin yüzü maskeli ... 
· Biri kahramanlıkla kurulmuş 

bir erkinliğin, öteki bezirganlıkla 
kurulmuş bir emperyalizmh1 çocn-

Mahkememizce terekesine el 
konulan Doret~ya namı diğer Zo· 
retaya ait Kadıköyünde Caferağa 
mahallesinde Mühürdar · cadde · 
sinde 87 mükerrer numaralı hane· 
nin açık arttırma suretile satışma . 
karar verilerek birinci arttırma -
sınm 2-7-935 tarihine sart ge· 
len salı günü saat 10--12 de dos· 
yasındaki mevcut şartnamesinde 

yazılı şerait dairesinde satılaca • 
ğmdan isteklilerin kesilmiş değeri 
olan 3075 liranın o/0 7,5 nisbetin· 
deki pey akçesini ve yahut milli 
bir bankanın taahhüdünü havi ya· 
zı ile gösterilen gün ve saatte mah· 
kemede bulunmaları ve açık mü -
zayedesi. sonunda kesilmiş değeri
nin o/o 75 şini bulduğu son en faz
la bedel veren kimsenin üzerine ğu .. 

liivrensin son reıimlerinClen birl 
0

Biri öz yurdunu kurtarmak, ö bırakılacağı ve bu parayı bulma · Halbuki bir Lehli şair olaanı•· 
' d · teki yalancı vaitlerle bir ha•ka u k · • l bİ' 

1

, ığı .surette en son arthranın . ta • l' Pildsuds i ıçın destan ar yaza 
hh d lusu kandırmak için çalışt: •. Bir1, H h • a. ü ü üzerinde baki kalmak şar· lirsiniz . er ani bir eyecan Y' 
1 bir ulusu egemenliğe, öteki bir h 

1 
tı e müzayede on beş gün uzatı - laziyle ısınmış ve parlamıı bir 6' 

1 ak başka ulusu ekonomi esirliğine sü-

1 
1 ar 7-. 7-935 tarihine rastla · yat! .. 

f 
yan çarşamba günü saat 10 - 12 rükledi.. Pildsudskinin hayatı, bir epi~ 
d f l Çocuğundan Lavrensin yaptT· 

, e en az 'a değeri verenin üstün - şaheserdir .. 
pr-s 

· ! d ·h I kıl ğmı istiyen ve bunu bir ulusal kah . · j e 1 a e ınaeağı ve ipotek sa. - lk 1 Lavrensin hayatı, ferdl~r yet1 

h.b. ı ki ı ramanlık diye a ış ayan vatan, 
nasının 

Ustten ve 
önden gö ~ 

·~ ,,,,,, 
' ı 1 ı ta ~ca ı ar ile diğer alakadar· ne ulusları biribirine kırdıl'maY' 

ı insanlık bakımından ne zavallıdır f 
, ·r'll.'.1,fı' arının gayri menkul üzerindeki çabahyan bir Nantpinkerton te ' 

b ki d h ·ı f değil mi? : na arın a ususı e aiz ve masra · rikası ! 
l f Pildsudski'nin son resmine ha· 

..,.,_....,.. ___ :z:;:;···::... ... ~· • "* a dair olan iddilarını evrakı müs- LaAvrens, e"'siz azmi, iradesi, a~' 
- ··-~ - ı b" ı ·ı karken saygı ile eğilmenin, yüksek l' 

, • ,_. _ _ • r ıte en e yirmi gün içinde mah - lı ile, bir Lehli olsa, belki bir bsf 
L d 1 · · 1.) 1.: "~ k · b'ld. 1 · k v. e özlü bir ürperişle irkilmcmenin on ra gazete eri dünyanın en iıi ıraH.ıp Kaçtıktan sonra tekrar ememıze ı ırme en ve a si tak- ı... pa~ ... ..laki olabilirdi: &mn'lf' 

· d" d }i ki imkanı yok .• geli,miş, en evrimleıı.mi1t gazete- bu mesleğe dönerler. ır e a arı tapu scillerile sabit f lngilizdi ·, yani Lavrens c•lmll~ ~ :r Lavrensin yurda Arap ke. iyesi · ~ 
leri arasında sayılarlar. Bu meslegw e babadan tevaru·· s olmadıkça satış bedelinden hariç · mahkfundu ·, yurduna baıtka türl11 

le deve üstünde, şurda zab1t Ünı· l' 

Bu gazetelerin kaç ki,.i i.arafın- edenler de ·yok degwildir. Bilakis kalacakları ve bu mecburiyetin ir· · d yararlı olamıyacagwını aklı kesmif 
~ fonnasiyle motosiklet Ü'ıerın e, 

dan yazıldıgwı, çok merak edilecek bunlar da çoktur. O kadar ki dört tifak hak sahiplerine şamil olaca- t"ıt. resimlerine bakarken bir kahra-
bir şeydir. Kaç ki•i tarafından . beş nesildenberi gazetecilik eden ğı ilan olunur. (7425) Pildsudski: Göke bakan alın! 

:r · mandan ziyade, imparatorluk sı: · 
yazıldığını diyor, kaç kişi tarafın- ailelere s'ık sık raslanır. · EVLATLIK ALMAK kında marifet gösteren bir akd Lavrens: Yere bakan alın .• 
dan dizildigwini, basıldıgw ını demi- Dikk•te degwer bir nok~3. Deyli l k · Erkek deha ve kancık clf'°Nl,. · 1ST1YENLER cambazı görmüş gibi gü me mı, ~ 
yoruz. Çünkü gazete her şeyden Ekspres gazetesinde bu kadar k ı lmrenilect:k deha, iğ:r•uHece Erzurumdan gelmiş ve Fındık- şaşmak mı gerektir, arar aştıra-
önce onu yazanların şahsiyetine, yazman çalıştığı halde bunlardan deha!.. 

lıda 88 numarada kasap lsmail mazsınız.. l d h bsf 
bilgisine, ve tecrübesine dayanır. pek azmı11: halis lngiliz olmasıdır. ' ... Pildsudş~ Öı ü; ru um.m efendi Y.anında 4 yaşında Mustafa Bir İngiliz şairi olsanız, ... avren~ l · · d ye' 
Bir gazeteye onu yazanlar, hayat Muharrirlerin 8 i lskoçyah, 7 si b·ı· Lar üstünde ve gönül er ıçın e isminde kimsesiz bir ç.ocuk var- se tek ·satır "mersiye,, yaza 1 ır 
verirler. Galli, 3 Ü lrland~Jı, '3 ü A vustural- dır. Evlatlık almak istiyenlerin misiniz? Eseriniz, kötü, heyecar.~ ri var! hl ·..ı •• t1 

Mesela "Oeyli Ekspres,, gaze- .yalı, 3 ü Kanadalı, biri Cenubi .. tl (
7397

) 1 hk" Lavrens öldü .. Ru ar Qunya 
muracaa arı sız bı"r manzum o maya ma um- ,_ 

· · 1 1 l B · 1 Af 'k l b' · Y · Z 1 d t O d da ya~..-tesını e e a a ım: u gazeteyı 16 rı a ı, ırı enı e an alı, ve ._, ... ..;....., .. ._n ............ ""'"ııo'u"' .. '"'"""'11•m111ıwıu"'""""IUI"- dur! Bütün fevkaladelikler iç.in- Tanrıya emane : ra a Ş ta.O 
ki,.i yazar. Bunların bacında bu- birkaçı daha başka yerlerdendir. boksa merak ederek boks maçla- k ıh· · · da bir fesat koparacaktır; ey 

l' l' de geçen bir hayatın a mızı çar· 
gün yetmiş ya§ına varını§ olan B. Gazetenin spor muharriri Ulis rına dair yazı yazmağa başlamış ·k ·· ·· ·· ·· artık sırtüstü yatıp dinlenebilir··· 

ptıracak bir anlık epı gorunuşu B. K. r..;~zat 
Charles Sarle bulunur. Yazıcıla- Rogers papaz olarak yetişmişti. .ve boks muharriri olarak Jondra- ~a 

y!o:kt:,:u~r~ .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!"!!'!!!!~~ rm en genci ise on dokuz yaşında- Gazetenin mizah muharriri': Oks- ya dönmü§tü. l..:ondrada tü; lü tür- ~ 
"dır. Fakat topunun yaşı toplansa ford'dan çıkmadır. Paris muJıa- lü gazeteiere yazı yazdıktan son- L. ı ş . mız 
da orta bir yaş çıkarılsa her mu- biri, tarih profesörüdür .. Parla- ra Deyli Eksprese yerleşti. Bugün ıse er am pı yona 
harrire 36 yaş düşer. Bu 116 yaz- mento muhabiri Latin ve lngiltz bu gazetenin en bellibaşlı yaz-
ganın 85 i evlidir, 77 inin çocukla- edebiyatı mütehassısıdır. manlarındandır. 
rı da vardır. Başmuharriri, tarih ve ekono. Trevor Wignall (2), hu zat 

_... 80§ taralı "/ nci sayıfada{ 

Bu yazman kolleksiyonu içinde mi profesörüdür. tersane amelesi idi. Boer muha- bu altı kuvvetli iki lisesi arasında 
eskiden kimyagerlik, mimarlık, Gazetenin muharrirlerinden rebesi koptuğu zaman muharebe- kalacaktır. 
direktörlük, avukatlık, aktörlük, 91 i gazeteciliğe yazı yazmak is- ye iştirak etmiş, daha soma kitap Darüşşafaka - Amelihayat he· 
denizcilik, hakimlik edenler var- tedikJeri, gazeteciliği maceralı bir yazmağa koyularak elli üç kitap ı·aber kaldıkları takdirde, .A.meli 
dır. meslek buldukları için girmişler- yazdıktan sonra gazeteciliğe· gir- hayat gene şampiyon olacaktır. 

Bu yazmanların 71 i yalnız ilk dir. Çoğu hala b~ fikri taııyor ve . miştir. Bütün bunlardan sonra maçın 
veya orta tahsil görmüştür. 37 si onun için gazetecilikten ayrılmı · Gazetenin istihbar cefi Sarle, l h l 1 ~ 

l' çok zor u ve eyecan ı o acagı 
lise tahsilini tamamlamış, 5 i hu- yorlar. gazeteciligw e Hindistanda ba•la - h · · ·· b. d 

'S' şimdiden ta mım guç ır şey e-
susi okullara devam etmiş, üçü de Gazetecilikten ayrılan birkaç mış, kendisine bir aralık Hindis -

ğildir. 
ömründe okul görmemiştir, 28 i kişi ise hala bu mesleğ~ hasret çek- tan racelerinden biri, bir yazı yaz-
üniveniteye devam ebniş, · yedisi mektedirler. Hakikatte dünyada dırmak için 5000 altın hediye ver- SPORTMENLiK MÜKAFATI 
üniversite tahsilini tamamlamı§ - mesleklerine en çok bağlı olanlar, mif, fakat kendisi bu parayı red- Takımlardan, en iyi; en sporl-
tır. Üniversite talisilini bitiren - gazeteciler, çiftçiler, ~enizciler ve detmiş ve bu yazıyı . yazmamış- mence bir varlık göstermiş olan 
lere en mühim işler veril!.1ektedir. madencilerdir. tır. bir takıma, evvelce vadettiğimiz 

lngilterede gazetecilik alemi • Deyli Ekspres'in yazmclnları i- Muharrirler içinde ihtilaller gibi (sportmen.tik mükafatı) ve-
ne girmenin yolları çoktut. Me • çinde hakikaten ·maceralı bir ha- koptuğu, gök yüzünden kurşun· rilecektir ki, bugün maçların, so
sela Deyli Ekspres yazıcılarının yat geçirenler de vardır: yağdığı sıralarda vazifesini ya - nunda hediyesi verilecek olan bu 
64 ü gazeteye işçi olarak girmiş . Charles Rose ( 1) , bu zat eski- pan ve ölümden korkmayanlar a~ takımı, mektepler şampiyonası i· 
ler ve gazeteciliği gazete içinde den bir' yamak olarak Avustural· değildir. dare komitesi bugün maçlar es
çalışa çalışa öğrenmişlerdir. yaya gitmiş, orada maden ame- . Gazetenin başmuharriri diyor nasında yapacağı toplantısında ta 

Sonra gazeteye doğrudan doğ- lesi olarak çalışmış, daha sonra kı: · . d kt" 
"H d b.. .. 1. · ym e ece ır. ruya yazıcı olarak girmek de müm bir bara girerek garsonluk etmiş, ayatım a utun eme ım ga- . . 

kündür. Bunlar çalışa çatışa de . nihayet Avusturalyanm altın ma- zeteci kalmak ve arkada~larımla Bugün oynanacak çok meraklı 
ğerlerini gösterirler ve muvaffak denleri işletildiği zaman altın hav- birlikte çalışmağa devam etmek- maçların sonunda futbol şampiyo
olurlar, yahut günün birinde hu zalarında çalı,mış, daha sonra tir.,, nu da taayyün ederse, bu takıntın 

da şampiyonluk mükafatı mü.-' 
bakanın sonunda verilecektir. 

Bugünkü maçlal'ln ve müıab•
kalar bittiği takdirde mükifat ds• 
ğıtma töreninin (meraıiminiıı), 
bütün resim ve yazısını yarın ga 

zetemiz en iyi bir tarzda ıize bil• 
direcektir. 

Bisiklet müsabakaları 
Bisiklet H e yelinden: 

31 Mayıs 1935 tarihinde 1"ıJ' 
·ıı ring kulüp tarafından lstinye ı .. 

Zincirlikuyu arasında bi$iklet ~ . . . ..., .. .. uı-
sabakalan tertıp edıldıgı gor . 

tı' mektedir. federasyon ve heye 
. d . . l d 1-,.lı· mız en ızm a mma an yapı ,.., 

ta olan hu yarışlara ittifakJ1l11:ıl 
dahil kulüp üyeleri girdiği ta~~i~ 
de kendileri nizamname mucıbtıı 
ce cezalandırılacaklardır. 

Keyfiyet ileride heyetimi:ı ıar•· 
ı rd' fından tertip olunacak yarışa 'le 

mağdur olman'.ıaları için birlet1 

kulüp ür.cleı·ine bildirilir. 



Mev Vest Zarııl 
Adına her yerde en çok rasrelinen, 

kendisine ''E"iz,, denilmesi tamamly 
le yerinde o1an yüksek yıldızın uyı· 
Ilı ve sonsuz hayranlanndan Ameri· 
~lı bir zengin, Edvard Harisen, bir 
-ey Vest kol1eksiyonu,, vilcode getir· 
~ıtic. Mey Vestle alikası olan türlü 
fe)rlerle değerlenen bu kollebiyonun 
.~ean._... bf&a icerilllade ~ ı.t 
üli İlrtmıştır. 

Edvard Harisen, bir mektup hazır 
lamı" zarfın üzerine kendi adresini 
Yazm11 ve Amerikamn dört .mrinde
ki posta direktörleriyle ıöriiftip, bu 
lftekt11p zarfının dört yerden ayrı ar.· 

n damgalanarak ıene kendi eline 
değmesi itini sağlamlamıt-

Bu suretle mektup, Vaı~n eya
letinde "Mae,, Ayova eyaletinde 
"West,, lllinuva eyaletinde "Holliwo· 
od,, Teksas eyaletinde ''Star,, şehirle-
rinden geçmif, zarfıaı üstü oralardaki 
postahanelerce damgal~11µ1. Ş~~Wı
.. tebar zeJllfıtln e~e d~en mektu-
bun üstünde "Mae West, Hollivood 
Star,, yazısı be1irmi§. Yani "Mey Vest, 
Holivud yıldızı,,! Ve bu zarf da Ame· 
rikalı zenginin "Mey V est kolleksiyo
nu,, na defer artınıla katılmı1-

1 RESiMLER 1 
Anna Sten 

Anna Steni •~.,. ainema meo
aminJe "Nana,, lilminde rörtlülı. 
Daha önce tle baratla 6irlr"' fil
mi gösterilen ba Amerikanlaımlf 
Rua iradını, Holiurıdan büyüttüğü 
bir yıldmlır. Bu yıltlız, rolüne 
l9r'e ~ıirftn 17' Men )il. 
dızlar arcuında sayılır .• Makyaj ve 
poz deiifilrlifi de bu arada yertu
tar. YakarJa, aoldalti raimde .~ 
rülen lröpelıli lıatlın, ona bemiyor 
mu? Pek o iratlar tlefil, lalrat ·o
Jar. 'Anncı Sten, Gari Kuperle bir· 
lilıte "Zilal •ecai,, ismi verilen 
bir lilm ~evirdi. lıte 6a yeni ıu,,.. 
Je deiifilı 6ir poml r 

Garba = Benzeri I 
"ilahi Katlan,, ın ayn ayn ilıi 

pozu mu? Aıafıda, ıaiJalıi birle
filı iki rame ilk 6alılfta, belki böy. 
le aanacahanı.z. Lakin, bunlardan 
yalnız üstteki Greta Garbotlur. O
nun "Renlıli peçe,, filmindeki bir 
duruıadar. 

Alttakine gelince bu, onan 
benzeri ttıyılan yalJızlann en ye
nisidir. ismi Rita Lormadır. Polo 
Nevi gibi, Polonyalıdır. Kendial 
geçen halta Paristen ıeçerlren, 

ıörenler, Greta Garbonun .Wice 
•eldifini sanıp petinden kotmuf, 
etra/ını almıtlar! 

lvet Löbon 
Cin Harlouu bir dereceye lra

dar hatırlatan -Yukarda sağdalft 
yıldız, lvet Löbondur. Frcınnztlır. 
Oltlulıça yeni yıldızlardantlır. O
nun da saçları, Cin Harloounki si· 
bi, platin rengindedir. Şimdiye 
iratlar birkaç filmde oynamlfhr. 
Yakında yeni bir lilm daha çevi
recek.. ilerde föhreti çolr artaca
fı umuluyor. 

Kat/en Börk 
Börke, ''Pars kadın,, yahut 

"Difi pars,, derler. Çevrilen bir 
lilmtleki rolüne uygun olarak, lren
diane böyle denilen bu tipilr yıl
dız, aıağıda, soldaki raimde ıılr 
bir giyinifle ıörünüyor. . 
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Yılın gfÇCD gtioleri 160 161 

Gece yanıı, uıak Mark, ihti • 
yar papaa Severini uya~dırdı: 

- Bir Mirdita, günah çıkarttır 
mak için ıizi mutlaka görmek is-
tiyor! . 

Mirditalar, Arnavutluğun orta 
kısmında yatarlar. Dağlık yerde 
yaşıyan bu adamlar, mavi gözlü 
ve iri yarı Arnavutlardan, kar:.. 
saçları ve uf aktefek oluılarile a • 
yırdedilirler. Ayni zamanda fey • 
tana külah giydirecek kadar kur· 
naz olmakla methurdurlar ! 

Papas Severin, U§&ğına hay.· 
retle sordu: 

- Şimdi mi?. Günet battıktan 
bu kadar ıonra mı? 

- Ben kendisine böyle dedim. 
Fakat, hali beni acındırdı. Aiır 
bir günah itlediğini, günef doğun• 
caya kadar Tenrı kendisinden yüz 
çevrimit olduğu halde yere ayak· 
basmağa dayanamadığını anlattı: 

Papaı Severin yataktan kalktı. 
Cübbesini giydi, kukuletesini ba • 
fln& geçirdi: 

- Getir, bakalım! 
Utak Mark, hemen gitti ve ge· 

len gence yol göıterdi. Beyaz, ge. 
niı etekli keten elbiaesinden, bu 
delikanlının Ohri denilen yer aha· 
liaiJ&den olduğu anlatılıyordu. 

- Vicdan azabı çekiyoraun de· 
mek, evladım. Şu halde yaptığın 
kötü itin ne olduğunu açıkça, doı· 
doğru ıöyle de, günahını çıkara 
yım ... Lambayı yakayım mı? 

Yab:mcı ı:enç, papasın karfıaın• 
da diz t:sti:ne diitüp, mırıldand?: 

- Hayır, aayın baba, yağ kan· 
dilinin ııığı elverir. Günahımı 
hatta zifiri karanlıkta itiraf et · 
mek bana daha kolay gelecek! 

Papas, boynuna aünah çıkarıt 
atk!3ını attı. Kerevetli yatağı ö • 
nüc:leki iskemleye oturdu. Mirdi • 
ta, da, onun dizleri dibine çöktü. 

Papas, günah çıkarmaya bat • 
lanaıç duaım.111 okudu ve duayı bi· 
tirince, töyle dedi: 

- Bana itiraf edeceğin günah 
nedir, evladım?. Cesaret! Tanrı, 
acıyandır. Hem de affeden! 

Delikanlı, batladı: 
- Ben, bir ip çaldım. 
- ip mi? Bununla ne yapacak· 

tın? 

Papu, ıaımıftı. Delikanlı, de
vam etti: 

- Biz fakiriz. Karım ve çocuk· 
Iarım aç kaldı. ipin ucunda da 
bir çift boynuz iakıh idi.! 

-Boynuz mu? 
- Evet, ıaym baba! Hem bir 

çift boynuz, hem de bir çift kulak. 
Sonra bir ıırt, bir karm, dört ba· 
cak, bir kuyruk!. 

- Ne?. Nud teY bu böyle? 
- Buna inek diyorlar! 
- inek mi? 
Papas Severin, ıülmeıini zor 

tuttu: 
- inek ha! Sen onu ıahibine 

götürüp geriye vermelisin, oğlum 1 
- Mümkün değil! .• Çünkü, .. i · 

neği gesip kızarttık ve ıof raya ko
yup ailece yed~k ! 

Bu suretle günahını anlahf yol· 
lu söz söylerken, sabıkalının biri 
olan bu Mirdita, Matti denilen 
genç, dört blryaruna göz gezdiri • 
yordu. Fazlaca lot odada bile, dört 
bir yanını tıpkı bir kedi gözünün 
keskinliği ile seçiyordu. Papaı Se· 

verinin, mürakabeye varmıı bir Yılın kalan Ellnlcrl 201 !Oıi 

halde gözkapaklarını indirmit ol· !!:::==========:;:~! 

1 1 maaı, bu açıkgöz hesabına pek 
iıabetli olmuıtu ! 

Matti, kerevetli yatağın yanı • 
baımdaki ufak masada duran pa • 
pasın cep ıaatinden göz ayırmadı. 
Bir aralık elçabukluğuna getirip, 
onu cebine indirdi. 

- Peki, baıka? .. Baıka bir §ey 
de çaldın mı, oğlum? , 

- Evet, sayın papas ! Bir de 
ıaat aıırdım. Güm üt bir ıaat ! 

- Onu sahibine vermelisin, ev· 
lldım. Aksi takdirde ıenin güna -
hını çıkaramam! 

Matti, derhal elini cebinden çı• 
karıp, yukanya doiru kaldndı. Sı
caiı ııcağına atırdığı papaaın gü· 
mii§ ıaatini, avucunda saklıy9rdu. 

- Sayın baba, kendisine işte 
böyle saati gösterip çaldığım şeyi 
geriye almasını söylediğim hal · 
de .... 

vamı: 

- Lakin, o, beni cevapıız bı · 
raktı, ayakkabıları istemedi! 

- O halde, haydi kalk, ıeli • 
metle yoluna git, yavrum. Seli 

RADYO 

metle ıit ve ıana bu IUJ'etle iyilik masasının üstüne el atınca, af al · 
gösteren altm kalpli, açık elli a • ladı. Kendisine ruhani ite baıla • 
damı kendine örnek tut. Sen d~ yıt zamanının gelip gelmediğinı 
bundan ıonra onun gibi olmağa bildirecek gümüt saati bulamıyan 
çalış. Gayret gerek! papas, heyecanla yataktan indi 

Papas Severin, iıte böyleliklt' ıandallannı araştırdı. Onlar da 
günahını çıkardığı gibi, Mirdita, saat gibi sırra kadem basmıth· ! 
ayağa kalktı, sayın babasının elini Ancak o zaman faka bastığı • 
öptü ve gecenin zirifi karanlıim· m, bir külhaninin kötü oyununa 
da ortadan kayboldu. saatile aandallarmın kurban gitti· 

Papaı, tekrar yatağına çıktı. ğini aklı kesen ihtiyar papaı, Se· 
altın kalpli adamın yumıak huylu verin, kendi saflığına ve çapkmm 
oldujunu dü§Üne düıüne, önce is· cüretkirhğına kızmakla kızma • 
tiğraka, sonra da uykuya daldı. mak aruında bocaladı. Sonunda 

kendisinin bir papaa olduğunu, 

Tanyeri aiarırken uyanan pa • ı üstelik günah çıkardığını gözö · 
pas Severin, ıaatin kaç olduğunu nünde tuttu .... Ve gülerek batını 
öğrenmek için uyku sersemliğile sallamakla kalmayı tercih etti! .• 

Yazan: Niyui Ahmed Okr .. Tefrika No. ·-147-

Çemberli ve örmeli 
sütunlar 

* * 
ARKADYUS SÜTUNU: Av· 

ret tafı denen bu aütun Akaarayda· 
dır. (1) Avrat pazarı denen ye • 
dinci tepe üzerinde ve ArkadY.W 

'(Yazısı yarın) 

meydanı denilen yerin 
bulunuyordu. 

Bu ıütun 403 de büyük T eodol 
tarafından Got'ların Viziıotlar• 

kartı kazanılan harbin hatıraıı o • 
larak Arkadyus tararfından dikil" 
mişti. 

421 yılında ikinci T eodos, ıü ' 
tunun tepesine pederi ArkadyusuO 
heykelini koydurmuftu. 542 de yıl· 
dırım heykelin sağ elini kırmıfı 
740 da da diğer bir yıldırım hey• 
keli devirmİf ti. 

Sütun kırk metre kadar yük • 
sek ve dört metre kadar genitliğiıt' 
de idi. Otuz iki kat büyük merreef 
parçalarla yapılmıştı. Kabartma 
larda T eodos ile Arkadywun mu' 
zafferiyatını gösterir levhalar vat• 
dı. Sübmun parçalarından ikiıi er 
ki eaerler müzesinin Bizanı sa • 
lonunda bulunmaktadır. 

Sütunun on metre genişliğindı 
olduğunu yazmıttık. Bu geoit • 
Iik içinde sütupa çıkılan kIVTmıh 
bir yol bulunuyordu. Sütunu ıör • 
QaÜf olan Kodinus yolu tarif eder• 
ken tunları yazıyor: «Sütunuıl 
içinde taı merdivenler döne döıı• 
ti tepeye kadar çıkıyor. iki yii1 

otuz üç baıamaktır. Elli alb kii • 
çük pencereden ıtık almıyor.> 

( 1) - Sütunları bir sırada toP" 
Iu olarak yazmağı yerinde bulduk
Etmeydlanr, Aksaray·ve saire sil· 
tunlann bulunduğu semtler ayrıca 
sırası gelince yapılacaktır. 

Ademi iktidar "e 
belgevfllrlfftni, sinir zafiyetini 

liderir 
1 

Her eczanede bulunur. Kuta911 
l:lO kuruştur. ı255 

A~ Galata Posta kututsu " 

ı, 

h 
i 



Yazıhanede, patron sekreterine •oruyor: - Nedir o? .. Yanağmdaki o çilek kırmızısı damga neclir? 
Sekreter §a§ırmıı bir halde, kekeliyor: "- Şey .. Bu .. Bu .. Şey .. Bu benim el eğil .. Daktilonun kabahati! 

RlnHRliK! 1tii - Hizmetçi kıza neden yol verdin?. Ondan pek memnun görü-
' Yordun! EGLENCE Memduh, oldukça nazik a• 

·ı· 

.. 

- Memnundum. Fak.:ıt, giyin ifimi, süsleniıimi, makyajımı be-

~~~e W~~. Koc~ı~~~~~~~~dh~r~ri~-----·--------------------------li! 

Cennetten Cehenneme! 
h toski zamanda cerre çıkan bir 
d Oca, yerleştiği bir köyün camiin~ 
be \'azediyordu. Hoca, cennetten 
b ahs açmış, orasını ballandıra 
I allandıra anlatıyor, bir katı an
'tış ta.mamlall!nca daha üst kata 
f'kıyor, yeryüzünde neler yapmak 
,a. Cennetin hangi katına ç1kılabi
•t'ce~ini anlalıs yollu sözler söy-
'1tordu. • 
"· 

1, ->czu bu suretle uzattıkça uzat-
, '~cıçi köy ahalisi dinine bütün 
:::\nlardı ve cemaat, onu dikkat

e ı.linlıyordu, ama böyle olu§a 
il3mcn, vaaz uzayınca coğu tatlı 
~"lJı uyuklamağa koyu!~u. Zaten 
• aaat zamanı gelip çatmış oldu
tUnıdan, yorgun aı·gın haldeydiler. 

, ~uklayışlarında bunun da hayli \e,, . 
tı vardı.Ayni zamanda orucun .. 
Cenneti anlatırken gözlerini ka

l>ayıp kendini tahayyüle veren ho
~' bir aralık bir an için susup 
r~ıe derinden nefes alırken, göz
~•ni araladı. Bir de ne görsün? 
leklllaatten çoğu, uyku kestiriyor, 

erleme yapıyor! 
d liocamn adam akılh cam sıkd
' ı. Eğer camiden başka yerde ol
'ti~!dı ve mübarek Ramazan gü
d \l~de olmasaydı, kapıldığı hid
~:tınj kıyasıya belli ederdi. Belli 
~ mi? B;r bakıma ve bir de-

receye kadar hiddetini yendi. Bu
nunla beraber, cemaati haş)ama
ğa ıve dinlemek için uyandırmağa 
davranıştan kendini alamadı. Bir 
an düşündükten sonra, ansızın 

yüksek sesle bağırdı: 

- Yangın var, yangın! 
Bu ateşli ses kulaklarında akis 

bırakır bırakmaz, bütüıi cemaat 
irkildi ve telaşla ayağa kalktı. U
yuklıyanların uykusu derhal kaçıp 
gitmişti. Herkes heyecanla soruş
turu,Yordu: 

- Nerede?. Yangın nerede? 

Hoca, bu tedbirinin yüzde yüz _Şu bizim bahçenin halinden utanıyorum doğrusu! Her yanı 
isabetli çıkışından memnun, yüz- otlar bürümü§. Bu hali gördükçe, bütün konu, kom§u sinirleniyor! 
de yüz tesir uyandırışından mah- _O halde maksat hasıl oldu demek, karıcığım. Benim maksa-
zuz, parmaklariyle ıakıt.hnı sı- dım da zaten onları sinirlendirmenin zevkini tatmak! 
vazlıyarak, cemaati süzdü. Ve bir -----------------------------
denbire gürledi: Paylaşma / Beyenmiyen / 

- · Yangın nerede mi? ~erede iki kadın arasında bir konuş· 
olacak? Cehennem~e! Eğer bir iki arkadaş, kır da bir mayıs ma: 

kimse ce.mH,.crifte vat.z dinlerken gezintisi yapıyorlardı. Bunlardan y 
'S d k r - eni aşçın yemeği kendi bil-

uyuklıyacak oluraa,cenneteı'n e•ig~i biri, yeşil otlar arasın a i ge ın· d . 'b .1 -s iğı gı i pişirmekten vazgeçti mı. 
ne vaı·mak -:.öyle dunun, g=.<mbl!·;t cikleri gösterdi: G .f. 

-s N · f - eçti. Yemeği benim tarı ı-
gümbu" ı· cehenneme gider ve ora- - Hele bak şunlara! e zarı me göre pişiriyor. Fakat, ..... ken· 
da alevler arasında harıl harıl ya- çiçek, değil mi? d 

k l • isi ağızmı sürmüyor! 
nar. Sakın bir daha uyuklıyayım Öteki homurdanıp omuz a -
demeyin. Zinhar, .... zinh:ır' ! dırdı: • 

- Ben, kendi hesabıma otu 
Ve böylece, ate§ püskürerek va-

azın mevzuunu değittirdi, bahsi 
cennetten cehenneme geçirdi! 

tercih ederim! 
Çiçeği gösteren, öfkelendi ve 

hemen şu cevabı yapıştırdı: 
- Sen bu zevkini dünyanın bü. 

tün eşekleriyle paylaş! 

Kaçındığı I 
Ev sahibi, kalkrp gitmekte ısrar 

eden misafiri zorla alıkoymak i· 
çin uğraşıyordu: 

- imkanı yok. Sizi bu havada 
salıvermem. Baksanıza, yağmur 

bardaklardan boşanırcasına şakır 
şakır yağıyor! Yemeği birlikte yi
yelim. 

Herhalde gitmek istiyen misa
firden şu cevabı aldı: 

- Hava o kadar fena değil. T e
şckkür ederim, fakat müsaade edi
niz gideyim! 

Geceleyin I 
Hafifçe nezle olan adam, dokto· 

ra sordu: 

- Acaba birkaç gün yatakta 
kalsam, fayda eder mi? 

Acaip bir adam olan doktor, 

adamdı. Komşusu Hamdi ile bir 
işten dolayı kavga ettikleri za
man, kızgınlıkla ona şöyle dedi: 

- Siz, tıpkı bir kaplana benzi
yorsunuz! 

- Bu da ne demek?. Ben kap· 
lana benziyorum, ha?. Siz öm
rünüzde tek kaplan gördünüz mü 
acaba? .. "Ben Amar,, sirki lstan· 
bulda konakladığı zaman, siz bu
rada yoktunuz! 

- Fakat, ..... Sizin ahırmızda bir 
kaplan var. Onu hemen hergün 
görüyorum! 

- Benim ahırımda kaplan mı 
var? İşte, dediği~ çıktı. Sizin hiç 
kaplan görmediğiniz anlaşıldı. Be
nim ahırımda gördüğünüz kap
lan değil.... öküzdür! 

Memduh, gülümsedi. Sakin bir 
tavırla şunları söyledi: 

- Öyle mi? .. Şu halde siz hak
lısınız. Sunula beraber, Sizin ona 
benze~iğiniz muhakkak! 

Sevmediği/ 
Anne, buruşuk yüzlü teyzesine 

kendisini öptürmemekte inat eden 
çocuğu azarladı ve §Öyle dedi: 

- Eğer öpücük vermiyecek o
lursan, hemen şimdi yatacaksın! 

Çocuk, hiç duruksamadan, ya
tağına tıpış tıpış gitti! 

ue,}"~iliz nüktesi. Lordu, Ufağt gece yarısı uyandırıyor. Şunu haber 
~itQ '.Vor: - Sizi uyandırdığım içinallınıza sığınırım, Maylorcl! Fakat, 

Pl..•alonuna bir hırsız girmit! 
0 rd föyle diyor: - Acaba hangi kitabı okuyor? ! 

şöyle söyledi: 
- Yatınız. Fakat birkaç gün de

ğil, birkaç gece! 

lngiliz nüktesi. itfaiye eri yangından sekiz ki§ilik bir cambaz aile 
sini, gördüğünüz gibi kurtarmıf .. Tekini kurtarııla öteki yedisini de 

birden!. Fakat .. Asıl maharet hangi yanda? Onu si~ ke.tiriniz! 
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Istamat özdamar' dan 
Ortodokslara mektup 

Şuşing, memleke-1 

tinin isteğini 
söyledi 

Bir Alman 
Salgını! 

Avrupa değil 
silah fabrikası! 

_... (Baş taralı I incide) j tandqlan isimlerini bulmak içi~ 

v_e maruz kaldığı tehlikeyi sevgi • nüfus dairelerinden de istifade e· 
lı Başbakanımızın son önemli ve deceklerdir. Dernekler merkezle· 

·açık söyle\1nden tabii anladmız. rinde birer defter açacaklardır. 
Durmıyarak, geceyi gündüze ka. Türk Hava Kurumu kollarında 
tarak bu ulusal yüksek ödev ala . çahıan bütün memurlarımız ay • 
nında yardım teminine çalrşma . lık kazançlarından yüzde ikisini 
mzı ve münasip toplantı yerlerin- kuruma brrakmıtlardır. Bu tekil 
de halkı teşvik ve tenvir ederek ij.. diier dairelere tatbik edilecektir. 
ye y~zdırmamzr sizden dilemey: Bugün aaat on altıda bayan -
en yuce vatan borcu bilirim.,, lar yardım kolu üyeleri toplana · 

Yurtsever, değerli aaylavımı • rak çalı,ma proiramlarını karar • 
zın içten ve k a J p ten do· lattıracaklardır.,, 
ğan bu hareketinin bütün orto • Cümhuriyet Halk Partisi lstanbul 

d k 
ili kurulundan bildirildiğine göre, ha-

o s vatandaşlar yanında ayn"ı a· li.ka ile kar&ıl .. . . n tehlikesini bilen üyelerin bir an ön-
:r ancagına emınız. ce yazılmalarını, bu ulusal ve önem· 

~eh1 İ mizde nasıl Ç [ l 1i ödevin lstanbul halkının yüzünü a-., a ışı a- ğırtacak, göğı;ı.ünü kabartacak surette 
cagı karar/aştırılıyor bir sonuca ermesini kolaylatmak ve 
Dün latanbul hav k çabuklatmak için yapılacak işleri gÖ· 

a urumu mer· .. k U b' H . t . kezind ı 
2 

ruşme zere ır azıran cumar esı 
e ' ı 3 numaralı yardım günti saat on yedide Cümhuriyet Halk 

demtkleri üyelerinin ittirakile bir Partisi latanbul ili salonunda büyük 
toplantı yapılmıttır. Toplantıda bir toplantı yapılacaktır. Bu toplan
hava tehlikesini bilen her vatan . tıda aşağıdaki kurumların delegeleri
d111ın yapacağı yardım ,ekli etra • ni bulu~~urmaları rica edilmektedir: 
fmda oo"'r"&"J ·· t" 1- 'Iıcaret odasr baskanhk diYanı 

o u:ru muı ur. T" " ' ~ b k b l .
1 

H k ıcaret borsası başkanlık divanı ve ko 
urum at anı ay ımaı a · .miseri, Hayvan borsası ba§kan1ık di· 

la kendisile görüten bir muharri- ,·anı n kom ·ısen' E dü t · b" 1. w • 1 • . , n s rı ır ıgı gene 
rnnıze ıunları söylemittir: sekreteri, Esnaf kurumları kontrol 

"- Bugün kurumun yönetinı kurulu başkanı, Hekimler odası baş
lleyeti ve 1, 2, 3 numaralı yardmı kanr, Hekimler muhadenet cemiyeti 
dernekleri üyelerinin ittirak·ı başkam, Baro başkanlık divanı, Far-
yaphğımız toplant d k 

1 
e makoloğlar birlitl bqkanr, Esnaf ce· 

An 
~ 1 a urumun miyetleri başkanları, Ulusal banka de 

karada yaptıgı kongrenin ka · legeleri: lş, Ziraat, Sümer, Cümhuri· 
r.ı:·larını ve Baıbakanın emirleri yet Merkez, Emllk, imar, Adapazarı 
dııir~sinde lstanbulun ekonomik bankaların Emniyet sandığı, gazete
vaziye~ine uygun bir ıelir temin ~er yazı. i~ler~. müdü.rleri, Belediye re· 
e'mek itini görüttük ve bu itin ~s mua\1nı, Cumhunyet Halk Partisi 
yapılıı ı~klini kararla t d k ılçe başkanlL:, l~alkevi ba§kanları, 

E l ~ k t ır 1 • Tayyare cemıyetı lstanbul şubesi di· 
vve a urumun, talimatname· rektörü, Şark demiryolları Devlet de· 

ye uygua bir tekilde yenilenmesi· miryolları Haydarpaşa lfl~tme direk· 
ne ça!ıt•cağız. Nahiye kollarım törlüğü, <komiseri), Vapurculuk ano· 
kazaya, kaza kollarım kaza mer • nim sosyete·i, Kaı:ıaplar sosyetesi, 
kezi teıkilatına bağlıyacağız. Ka· Tram,·al, elektrik, .tünel. se~yeteleri 
7.a ve nahiye le kilatla d Tele!on sosyetesı, ~ırketıhayriye, 
I . , t nmız a Üsküdar tramvay sosyetesi, inhisar· 
~ rcr meı ul memur bulunduraca • Jar umum müdürlüğü, lş limitet sos-
gız. yetesi, Milli Reasürans sosyetesi, Res-

Yeni yapacağımız tetkilitırı mi ve hususi ilanat sosyetesi, Istanbul 
tatbikine bir Hazirandan itibaren liman işleri genel direktörlüğü, Deniz 
baılıyacağız. Bunun için icap e • yolları ve Akay direktörlükleri, 
den bütün tedbirleri aldık. Bu lüte Cümhuriyet Halk Partisi lstanbul ili kurulunun davetiyesi ma· 

Yardımcı tetekküllerin çalııma hiyetindedir. 
tekline gelince bunlara ele icap e· Esnaf hazırlanıyor 
den direktifler verilmittir. B Esnaf başkanı ile çevirme kolları 

u derneklerdeki Ermeni, Rum, on müşterek büroda toplanmıılar ve 
Muaevi tavandqlarm da nuıl yar- lstanbuldaki 250 bin esnafın havadan 
aım edecekleri teıbit edilmittir. gelecek tehlikelere karşı koymak üze. 

Mevcut nüfua sayıaı esas tutu • re yapacakları yardım üzere konusa-
lacaktrr. rak söz birliği etmişlerdir. Buna ı:ö~e 

:Yardım dernekleri kendi böl • mUıterek büro, bUtün esnafın verece: 
1 fi parayı kendi verecek, sonra esna· 

'ge eri (mıntakaları) içinde bu va· tan topbyacaktır. 

''Ha va tehlikesini bilen 
üye,, olarak yazılanlar 

• Ankara: 29, (A.A.) - Hava hava. K. Ş. muhasebecisi, 563 Fe· 
tehlikesini bilen üyeler listeıi: him lı. H. K. Muhaıebeıinde, 564 

5SO Hamit Fettah, Ankara posta Salim iL H. K. Memuru, 565 Ka· 
ve tercüme memuru, 551 Kemal zım Is. H. K. veznedarı, 566 Advi· 
Yüksel Ankara poıta ve abone me ı ye s. H.K. memuru, 567 Radiye 
muru, 552 Cevat Tuna Ankara pos Is. H.K. memuru, 568 Hilmi la. 
ta mevrude bafmemuru, 553 Rrd- H.K. memuru, 569 irfan ı.. H. K. 
van Nafiz Kültür Bakanlığı müt- memuru, 570 Abdullah lı. H.K. 
teıarı, 554 Ihsan Kültür bakanlıiı 5 

1

• memuru, 7. 1 Tevfik lı. H.K. me-
ta ım, terbiye batkanı, 555 Hay .. 
dar, Kültür bakanlıiı talim, terbi· muru, 572 Asım lı. H.K. memuru, 
ye üyesinden, 556 Nevzat Kültür 573 .A:li Is. H. K. memuru, 574 Ra· 
bakanlı talim, terbiye üyesinden, uf Is. Laleli apartııman, memur, 
557 Tevfik Kültür bakanlığı talim, 575 Avukat Ahmet lı. Li.leli apar. 
terbiye üyesinden, 558 Cevat Kül- tıman, 576 Zeki Is. Laleli apartı· 
tür bakanlığı tefti! batkanı, 559 man. 
Refik Kültür bakanlığı orta ted. ________ ;.__ 

g. müd. 560 Rasim Kültür bakan· Lava), elçimizi kabul etti 
lığı zat. i!\er. direktörü, 561 Dr. Paris, 29 (A.A.) - Dıt Ba . 
<:e!al Kültür -~ığı batmüfet- kan bay Laval, Türkiye büyük el· 
tııı, 562 Muhıddın, lttanbul Türk, çisi baY, Suadi kabul etmittir. 

_.- (Baş taralı 1 incide) 

"-Bay Hitlerin söylevini kıvanç· 
la öğrendik. Söyleve göre, Alman· 
ya, Avusturyayı ilhak etmek ta· 
aavvur ve isteğinde değildir. Ay
ni za.manda yabancı memleketle • 
rin Avuaturyanm iç itlerine karı§· 
malarına da engel olmayı kabul 
etmektedir. 

Avusturyadaki ıimdiki rejimin 
uluaun iıteğine dayanmadığı ıu· 
retinde dütüncelere §U suretle ce· 
vap verebiliriz ki, bu dütünce hiç 
de hakikate uymıyan bir sürpriz 
yapmak için ortaya atılmıtlır. Bun 
dan baş.ka bugünkü rejim meselesi 
Avusturyaya ait ve tamamen içsel 
bir meae1edir. Ve diğer devletlerin 
ulutal onayına hiç de ihtiyacı 
yoktur. 

_.. (Baştarafı Birincide) 

Halbuki daha baıka suretle hare· 
ket etmekle dünyaya en büyük 
hizmetlerden birini yapabilirdi 
Macaristan, Tuna konferansmdıı. 
veya diğer batka bir veaile ile hak 
lı davanın batarımına hizmet ede· 
bileceğine kuvvetle kanidir. Eğer 
bu amaca eriımezaek bu anıulu • 
sal otoritelerin lüzumu fÜpheyc 
düıecektir. Kanaatime göre, tür • 
lü siyasal anlayı§lar, V &rfOV&, Vi· 
yana, Budapefte, Roma ve Berlin 
~raaında nihayet bir görüt tıpkılr 
ğı kuracktır. Bu hal Avrupa müva· 
zene ve barqı için bir inanc ola· 
bilir. Macar ulusunun yafmaya 
hakkı olduğunun tanındıiı zaman, 
Macar hükUmeti Tuna bölgesi me· 
selesinin haklı bir ıurete kotarıl · 
maıına kartı hiçbir zorluklar gÖa· 
termiyecektir. Fakat Karpatlar 
1!.'eselesi ve hatta bütün Tuna böl· 
gesi meseleleri Macaristanın it • 
cen (faal) bir elbirliği olmadan 
kotarılamayacaktır. Roma anlat -
masının bağıtlanması sırasında 
Avrupada büyük bir oyun oynan· 
mıııtr. Bu oyunda amaç Almanya 
idi. Dünya, Almanyamn komüniz· 
min ilerle~eıini durdurmakla ka · 
zandığı büyük liyakati bir ı:ün an· 
lıyacaktır .,, 

Almanya batbakanının söyle • 
vinde Avusturya ile komtu laviç· 
re arasında sıkı münasebetler gör· 
meai bizim için kıvanca değer. 
Bunun aebebi Avusturyanın laviç· 
reye uzun bir anane ile bağlı ol· 
maaı değil ayni zamanda Alman 
bat bakanının bu fıkrasının A1man 
dünyasının her tarafında laviçre 
Almanı ile Avusturya Almanına 

ayni elyemin yapılmau lazım ol
duğu anlamına gelmekte olması· 
dır. Şimdi kesin noktaya geldik. 
Avuıturyanm istediği ve istemek 
te olduğu haklı olduğunu ıandığı Baıbakan bundan aonra bay 
feyler üç formülde özetinebilir Göringin göreti ile ilıili olarak bir 
(hulasa edilebilir) Alman salgınından (iatili.undan) 

1 - Prensip bakımından ayni bahseden sosyalist saylav Peyere 
elyem, karıılık vererek demiıtir ki: 

2 - Töre etitliğinin prensip o· "- Macar uluıu, yabancı dev • 
larak tanınması, let adamlannın kendisine göreti 

3 - Ayni ıerefin tanınması. de bulunmasını daima bir bahti · 
Avusturyalılar ile diğer her tür· yarlık ve ıeref olarak bilir. Konuk· 

lü meıleler konuıulabiJir. Fnkat bu lar hakkında kendilerine yakıtaı. 
ÜÇ nokta asla konutulmaz. ıerefle davranmak bir konuk ae 

Özel bir dikkatle görülmesi ge· verlik kaidesidir. Macar ulusu geç· 
ı:eken uluıal savga (müdafaa) ür· mitte kendisiyle yanyana harp et· 
gütlerinden kısaca bahseden Bat· mit olan kimseleri daima ıerefle 
bakan memleket içinde dirlik ve kar§ılayacaktır. 

IJIF" ( Baştarafı BirinciMJ 

denizaltı gemileri için bir prol 
ram hazırlamıtbr. Fakat Alnıall 
yanın en çok önem verdiği ku~ 
uçaklarıdır. 

Bütün bu itler Avrupanın ıi 
lahlanmaktan ba!ka bir ıey dii 
tünmediğini, bütün varını yoğu 
ıilihlanmağa verdiğini apaÇ 
gösteriyor.,, 

Litvinof Moskovada 
MOSKOVA 29 ,(A.A.) - Si 

Litvinof Cenevreden Moskova 
dönmüttür. 

Yunanistan, papazları 
kabul etmiyor 

Yunaniıtan gaz:etelerinclcm Prl 
iya, Türkiyetlen ~ekilecek olan 1ı' 
tolik papazlarının YunanutanJ• 
yerlqmeıi aleyhine yazdığı bİ1 
yazıda ıunları ıöylüyor: 

"Türkiye cumurluiunun kab0
1 

ettiği kıyafet kanunu üzerine 1'9' 
tolik okul papazları lıtanbuld,
ve bütün Türkiyeden çekilecektİt'' 

Bunların tetkilatları taraf ınd,
Yunanistanda yerlqmek için b~ 
istek gösterilmektedir. Bu arsıl' 
ya kar!ı kat'i bir yasak ile ce#' 
vermek zaruridir. Burada bu t ' 
bi papazlar hiç de istenmiyorlar· 

./ 

Yunaniıtanda, Siklad ve Yu°" 
adalariyle Patras, Atina ve 5' 
linikte birkaç on bin kadar öz 1/d' 
nanlı katolik vardır. 

Bunların kendilerine ait kilitl' 
leri ve Yunan soyundan papazt,tl 
olduğu için ayinleri özgür (set' 
beıt) olarak yapıyorlar. Bu yutl' 
daılarm gelecek papazlara hiç 1 
ihtiyaçları yoktur. Eğer bu pa.,-" 
lar, Yunanistana gelmek iıtiyot' 
lana, muhakkak adetleri olan pt' 
paıandalarını yapmak için ge1" 
ceklerd:r ki, buna kat'iyyen mütl' 
.:de edilemez.,, 

düzenliğin muhafaza edilmesi içh A VRUPADA lKl KOMBİNEZON 
gereken tedbirlerin alınması zora· V • l Y • t Budapeıte, 29 (A.A.) _ Dı&ill· enıze os unanıs an• 
ğımn yalnız son senelerin acıklr :ı s-hadiıeleri ile değil, Avuıturyanın !eri bütçeıinin konuıulması ııra · dönmiyecekmiş 1 
baysallığını bozmaya çalıtan un . sında yeni bir aöylev veren gene· Yunaniatanda çıkan Elefte~ 
surlann bulunması ile de ıabit ol· ral Gömböt detniıtir ki: Vima gazetesi Pariı muhabirisıiıl 
dujunu bildirmittir. Bununla be • "Genel iıtck, Avrupada hakBız bildirdiğine ıöre, Venizelos kelY 
raber Avusturyanın aavea kuvvetı bir durumu sürdürmek değil, fa· disine, liberal partisinin ba~ 
bu gibi serüvenleri (maceraları) kat yapılmıt yanlıtbkları düzelt • Sopuliae bir mektup ıöndererel' 
daha doğmadan ezmeğe yetecek mek ise; Macaristan, Avrupa kon· kat'i bir surette partinin yönetıl" 
d k feranaına ve bilha11a Tuna konfe· erece uvvetlidir.BütÜn dü~a- (idare) itlerini bıraktığını bildİt' 

b
·1· d.... b ransına ittirak etmeğe hazırdır.,, ca ı m ıgı üzere u yolda hiçbi: diğini ıöylemi!tir. Bu kararını d,. 
uya yer yo ur. e memleke· ha 1934 yılı ikinci teırininde "er kayg kt y Bay Gömböı'e göre Avrupada 

tin yeni hiçbir felakete uğramıya· iki kombinezon berilmeğe batla • ,P ... mıtlır: mi91e de o zaman yapılmakta ol 
ayan seçimine fena bir tesir yaP' cagını ümit etmek gerektir. ' 

Bundan sonra Avuıturyanııı Biri doğudan batıya ıider v~ . 
Macaristan ile olan münasebetle. Fr~nsa ile Ruıyayı hir araya top. cağı fikriyle ve arkad&Jlarmıfl ır 
rinden bahseden Batbakan iki lar. Öteki, timalden cenuba ıider rarı üzerine ilan etmemittir. 
memleketi biribirine bağlıyan ana ve Polonyayı, Macaristanı, Avus Venizeloı diyevine fUDU da 1"' 
nevi dostluğu ve mukadderatlarm· turyayı, ltalyayı ve belki de Al • mııtır: 
daki birliği hatttlatmıfltt. manayı toplıyan bir korunma çiz· - Eiter YunaniatanJa lıİ~ 

Bay Schuchnigg, Fransa ve in· gisi kurar. özgenlilı (hütTiyel) ıamanıitl' 
giltere ile olan münasebetlerin iyi Bay Gömböı, bu kombinezon . yerlqmİf iae lnınJan aonra ,,..ı~ 
bir ıurette gel itmekte olduilundan, da bir çatlak olduğunu .özlerine lıa iılerine lıaJ'lfmıyacafım de bil 
Çe~oılovakya, Yugoılavya, lsviç· eklemiıtir. daha Yunaniıtana Jönmi,..,. 
re ıle dostane münasebetlerden ve Bu da, Muıolini ile Hitleri kartı jim/ 
diğer devletlerle Avusturya ara • karfıya koyan Avusturya sorumu· ·-·=•=•• •• z= -"" 

tl·r ltalyad b h d B S h t A "Ik 1 · • • evazım m r .a • 
aında iyi anlatmadan bahsey1emit dur. Fakat bu ıorum, doiu veba- ı 1 t L A 1 il 1 S tall 

. an a ıe en . c usch· ı vrupa11 u e erı arasında an - Alma Komla 0 u : nl.,ı 
nigg, fU ıözleri aöylemittir: laşmazlık çıkaran meseleler kadar 'I n il 

" Evelce olduğu gibi timdi de önemli değildir. 
kom~umuz İtalya ile olan müna· -----------
ıebetlerimiz çok dostanedir. A • Göringın Bulgaı:.istan 

gezisi vusturya, İtalyanın ekonomi ve 
kültür alanlarında iyi bir kavra· 
Yitlan esinlenen iyi bir niyet ta • 
tıdığını değerlemektedir. Hele ıe-
çen ydm zor günlerinde ve o za· 

mandanberi Avusturyaya kartı 1. 
talyaya gösterilmit olan arkala • 
madan dolayı İtalyan Baıbakanı • 
na leJekür ederim.,, 

Sofya; 29, (A.A.) - Bulgar 
ajanaı bildiriyor: General Görina 
in Sof ya göreti dolayısiyle ıöriiıii· 
ler yapıldığı hakkında yabancı ıa 
zetelerde çıkan haberler hayaldir. 
Çünkü, Prusya baıbakanmm Bul· 
gariıtana yaptığı göreli tamamen 
özel idi. 

73000 kilo ıüt, 66500 kilo 1"' 
imt 13 Haziran 935 perıenıbe ~ 
nü ıaat 15,30 da kapalı zarfl~ ~~ 
nacaktır. Tahmin bedeli l~ 
liradır. lıteklilerin prtııaıoetifl 
görmek iisere her tün (Sjledell ·~ 
vel ve eksiltmeye ıireceJde'~ 
1455 liralık ilk teminat ınekt" 

veya makbuzlariyle teklif~ 
larmı belli saatten bir saat et"'; 
Tophanede satın alına konıiı:Y011 
na vermeleri. (2816). 
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"' 
( Fakat ... ) lı bir Bir dakikada 

Bir yazı maki ' 
tavsiye kineainde, bir da• 

İ1'1anlar kendilerine yeni yeni kikada kaç keli • 
me y~bilini • eilenceJer aramak iatedilderi va· il''ffl!S''.~.y·, 

L• niz ! .. Bu, geçen• 
111:ıt, ortaya, ıgarip hir talam ıeyler lerde tecrübe ~ 
.,arlar: Franaarun bir tehrinde de dildi. Ve bir dak' 
"terı yürüyen adamlar,, kulübü tilo bir dakikad. 
~lnııf. J 13 kelime yazdL 

1 
Bu kulüp üyeleri, kulüplerinCle Bununla bera • 

haftada bir gün toplanıyorlar. O ber , İf dünya J 

dn, kulübe her gelen üye elbise- ımcla bu o kadaı 
tini terı olarak viyiyor. Bu, Ku· fazla bir aürat) 

aayılmıyor • Za J 
IGbün en birinci ••rlı. Diğer taraf· ı 

r- ten atenosrafi dtt 
tan, üıtlerindeki bu terı elbiseler- bunun için ica~ 
le, bir insanın yürüdüğü gibi düın· dilmifti. Bir et 
cliiz deiil, geriye dofru yürüyor- noırafi ile ya 

1 
lar · bir inaan, daıa;:J 

Böyle bir kulübe bir üye olabil· da 213 keli 1 

lllek için, bu uıulü evinizde keneli yamıqtır ki a~n 
lrıendinize yapmayı size teklif e· yerde 95 kelime 

lik bir fark v clebilirim? Fakat... Neticeyi siz 
cliitünün!.. dır. . :ıi 
======:::;::::::::;:=· = Yeni bir elma• 

elm •• 

r ,_..:.ı:.a..,..J..;,, -
a, ~~·•.

~ ~k lıiitüphanenelerine e-
Aemmiyet verilir. Her melrtebin 
miihmmel bir lrütiiphanai VaT• 

ılır. BrıraJa, lıü~ük bir ~ocufıın 
olrrıyac.ğı her türlü lfttaba ratla
ftlr •.• Bu kitaplar raimde görJü· 
linü gibi aralanmqtu, laer tale-
6e iatetliği lritabı altaalı olıur. 

Bir aa, nı1 
bq_et, ne kadarf 
alır olabilir~ 
Herhalde, ken ~ 
di kaıelinize ne ~ 
kadar dütünae • 
niz, aize söyliy~ 
celim aiırlıkt.J 
bir elmaa hatır j 
layamazamız-

Dünyanm en a 
Jrr :ve büyük el 
maaı, sene Afri 
bela bulUJlDIUf 
tur. Ye tamam 
8,1 tem .Cı;lıim:\ 
dadD'. Bu elmas' 
meydana çıkar ( 
mak İçİn açıl~ Fliiı.%'df.),·<i' 

çukurdan çıkan~ 
l~ toprak, biı' 
tepe kadar bü • 
yükmiif. ça. 4' 

run bir taraftan : -:.. __ " _ • _ ~:. _ , 
öteki tarafa ka • Majü, 1ier lartil.tJ Yetillili ıetiftn'l'ıpft Bl'1ia ~ 

Fildişi 
Dünyanın en 

çok filditi çıka· 
ran yerleri Af · 

Yamyamlar neden 
korkar 

rikadadır. Yer • 
liler tarafından 

''ölüm memleke · 
ti,, diye anılan 

bu yerlerde, fil • 
ditinin çok bu · 
lunmaama bat · 
lıa. ıebep, fille· 
rin ihtiyarladık • 
ları vakit bura · 
lara gelerek öl • 
meaic:lir. Geçen • 
}erde, Hahet is • 
tanın doğu taraf· 
larında elde e· 
ailen bir filditi 
tamam 250 libre 
•elmiıtir; ve 10 
kadem uzunlu • 
iuncJa:lır. Bu fil-
Clit i, bütün dün • 

yada timdiye ka· 
dar çıkanlan en 
büyük fildifidir. 

Yeni bir 
zeplin 

Avrupa ile A. -
merika arasın • 
dairi uzaklık cün 
seçtikçe biraz da 
ha kısalıyor. Al· 
manlann MD tün 
lerde inta ettikle 
ri yeni jeplin Av· 
rupa ile Amerika 
'arasındaki i 1 k 
~lculafu • - • 
atte almıthr. Bu ı 

balon saatte 155 
kilometre kate · ~ 
'diyor. içerisinde ı 
büyük salonlar , . 
yatak odalan , ve 

yolcuların kollllf 
~isdJdar,' muma mabsuı 

Siz, tabii yamyamlardan korkar
sınız. Çünkü bir yamyam memle· 
ketine düter düımez, ıizi bir ku· 
zu gibi derhal parçalayıp yer . 

Fakat, bunun da önüne geçil· 

mek üzeredir. Acaba, yamyamlar 
terbiye mi ediliyor? Hayır. Yalnız 
bir lıveçli seyyah yamyam mem• 
leketlerine dair hatıralarını çıkar
dı. Orada, yamyamların tütün ko
kusundan, en korkunç bir hayvana 
raatlamıtlar gibi kaçtıklannı an· 
!atıyor; ve fCjyle diyor: - "Bu 
vahı i inaan kabileleri arasında 
ıeyahate çıkacak · arkadaılarıma 
tavsiye ederim: Y anlannda bir 
tütün paketini eksik etmesinler. 
Tehlike···, "ıiueder etmez ilk yapa-
cakları şey bu tütünü yakmak ve 
dumanını etrafa ya,..k olacak.,, 

,........~....._ __ 

Çalgılar kaç 
çeşittir ? 

dar olan uzunlu· timdi as.ık havatla oY._nuY,Orlar.~ 

ğut200ayaktır- ......... •"•••l-\ 
Çocri1ılann -en ~I -.erNlifi bir 

oyun: birdirbir. 
muhtelif telefon · !================== lar vardır. 

Dünyanın haıisi kötcıine baka· 
c:.k olursanız, her milletin kendi
ı.e naalıwa bir muıiki ileti olduiu· 
llu ıörününüz. O kadar en vahtt 
taı.ıla:n y&mJ:&m kabilelerinde bile 
Lirer musiki ileti vardır. 

Dünya üzerindeki musiki &letle
tini batbca tiç kıuna ayumak 
._ünakündür: Biıiai tokmak veya 
.ı ile vurularak çalman çalıılar, 
diieri telli çalgılardır. Bunlardan 1. 
'-tlca bir de üflemekle ç.~la.n 
s.laılu vardır: : 

Davul, trampet ıibileri tolönak
~man çalıpJ.r ciminılendir. 

ya en çok f&yıhnıt çalp 
~an ikisi de bunlardır. Meseli, 
t.kimoJarda davul, haline kani
Iİbden yuyarlak bir çen'bere ıen1· 
._it bir kura deriden iı.rettir. Ea
~lar bu dawlu fok aTlarmda 
"Pta)'arak, 11ÇJJUak Ye takılar 
~iyerek çalarlar. Bu dawl ar 
ili 2aınanda Eakimolann bii,ak 
1',,__ ıünlerinde de çalınır •. 

.\fnbya bakacak olunak, da· 
~burada vardır. Yalnız maine 
ım~ ·tam,, dener, Arapların da 
:;:"- birer trampet ft tefleri V.: 
""'· Fakat bu pol'tatif ~ teftb.. 
~I Ollauzlarmm üzerine uarbır; 

tefler tahta çenber &zerine ya· 

~: üzerleri derilerle kapa· 

~~~~~----~~--------------------------------~~~~~-----
En küçük • 

tayyarecı Yarım milyon lira 
Dünyanm en küçilli tanareciıi lomayı uç ayda aldılmı aisylüyor- Son 1iaftalar içinCle LondraClaki 

kimdir? .• Herhalde bunu merak lar. Şimdiye bdar 218 defa tay· "meıhar haynnlaı- babçeai,,ne ait 
edeceksiniz •• En küçük tayyareci yare kullanmq; bu müddet zarfın yeni bir iltabatik çıkarıldı: Bu 
Parisin yakın bir köiünde yaıı- da da 82 eaat handa blmıttır. babpde yqamakta olan bütün 
yor? 18,atmdadır. Ve itmi mat- Bugünlerde matmazel Graves, Pa- ha7ftD)ar,eğerphlııjaçıbnlacak 
maal Graftltir. riıle Bertin aramda yapd,c:ak o- olurlarsa, tam yanm mily:on Türk 

Bu JdlçGlr kızın, fjjr pilof ola!;il· · lan bir liirat JUlllD& ıiı mek için İiraaı edeceklermiı • , 
mek için badmne llzım' olan di~ hazırlaDIJ'or. • 

1Ni' ...... zı , ~·· Dünyanın en 

küçük hükumeti 
Dinyanm en küçük hükemeti 

Mnsisidir? .• Bu suali, ~ ke
re!• kendi kendinize sormuıunuz
dwr. Aeaha c:eT&bmı alabildiniz 
mi? 

• Andor hüktımeti dünyanın en 
kücUk hükUmetidir. Ve dolmzun.. 
C1I 7iz1dd.nheri •JJÜ teklini mu
bafua ediJ.w. Eıer ayn çizilmiı 
bir atlaa kitabına bakacak oluna· 
na, bu hükAmeti Franaa. ile lapan
ya hudutları arumda görününüz. 

Sadece, bu hükômet, her iki se

nede hir Franaa hiiktimetine bir 
, vqi verir: Bu verai iki yılda 700 

GBtilil, anna'ile 'Hralier 'lalz 1ienarınila olrlrilyoild.. ~nnal, dacı· franktır. 1935 t:abitini geçenlerde 
raanı yakmak meli. Y anlanntla bir perteo.ısleıe baılıa ~6ir ıey 1 ödedi. Bu münuehetle Andor hü· 

yolttıı: Göniil, pertevftzi annainin vibüne tatta. kUmetinden dünyanın her tararm-
Cigara, itte yanıyor. Falıat, ,,areuıidn g&teNlifi yüze bakınu. . da zeniden bahaedilmiıtir. · 

Okadar çok değil 
yirmi sene/ 

Birçok mektuplann po1tada ... 
ciktifini ifitmipinizclir. Fakat Mr 
mektup poetada DİlaaJ'lll bç sün 
ıecikebilir? Bir 1-fta, on süa, 
nihayet bir ay ... HaH.Wi, Londra· 
da 1914 aene1inde poetaya atıl

ımı olan bir mektup, aalıihine he
nüz daha bir hafta evvel vuıl 
oldu. Bunun aebehi tudur: Mek
tup caddelerden birindeki poata 

kubısuna abldığı aün, muliareba 

çılmııı ve posta idareai fazla a· 
dam kullanamıyacap için cadde
lerdeki kırmızı potta kutularmı 
derhal depoya kalclmmfb. Bu ku-
mlardan bir kumı depodan henüz 
yeni çrkanlmqtır. Caddelere tek
rar asılmak için temizlenirken bir 
taneeinin içinden bir mektup çık· 
mıı ve derhal aabibine gönderil· 
mittir. Fakat, aradan yirmi sene 

ıeçtikten aoma.. 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Bir çızgi çizene lımi 

Anutaa 
Miton 
Mi hal 

Faik 
Arap Muhittin 

Yani Yuıavia 

Mehmet bin Abdullah 
Tahsin 
Hamza 
llyaı 
Bahattin 

Yorıi 
Eli ver 
Mehmet Ali 
lapiro 
Mehmet 
Sabri 

Hüaeyin 
:Apostol 
Pandeli 
Aaop Obam 
Moiz Kohen 
A,sop 
Yani 
Mehmet Şakir 
Panayut Dimitri 
Yuda Miton 
Re fail 
Yako 
Moiz Eskinazi 
llya Nesim 
Koço ve Foti 
Haçik 
Hayik 
Mustafa 
Foti 
Halim 
Yani 
Huan 
Ali Haydar 
İsmail 
Yorgi 
Artin Mardiros 

San'ab 

Terzi 

" 
" 

Kahveci 

" 

Sucukçu 

Kömürcü 
Kunduracı 
Atçı 

Terzi 
Sucu 

Saat tamiri 
Ecza satıfı 
Kahveci 
Elektrikçi 
Sucu 
Kahveci 
Buz ve su 
Terzi 
Şapka tamiri 
Lokanta 
Nümune bayii 
Terzi 
Terzi 
Kahveci 
Atçı 

Terzi 
Terzi 

,, 
,, 
,, 

Atçı 

Kasap 
Matbaa 
Piyazcı 
Cilicı 

KahYeci 
Terzi 
Kahveci 
Balıkçı 
Tütüncü 
Yaldızcı 
Demirci 

Mahallesi Sokak 

Kemanket Deiirmen han 

" 
Haraççı 

" 
Kemeraltı 

" Şeftali 

" 
Şeftali 

,, Halil pata 

,, Kara Mustafa 
,, Gümrük 

" 
Kara Mustafa 

" 
Gümrük 

" 
Topçular 

,, " ,, Peıtemalcr 
,, Karaoilan 
,, Topçular 
,, Karaköy 
,, Şeftali 
,, Kara Mmtafa 
,, Değirmen han 

" 
Gümrük 

ı ,, Kara Mustafa 

" 
Eski Borsa han 

,, Havyarhanı 

,, , 
,, Kasaplar 
,, Tulumba 
,, Şevket Hanı 

,, " 
,, 

,, ,, ,, 
,, 

" 
,, 

,, ,, ,, 
,, Gümrük 

Yenicami Balık pazar 
,, Güzade Acem han 
,, Balık pazan 
,, Zincirli han 
,, Omer aokak 
,, F ermeneciler 
,, Omer sokak 
,, Balıkpazarr 

,, F ermeneciler 
,, Demir hanı 
,, Kuyumcu sokaJC 

No. ihbarnamenin Tarh 

15 
25 

(40 
(42 
19 

(22 

24 

Cilt 
27-1 
27-2 
27-3 

27~ 

27-6 

7 27-6 

1 
97 
58 
16 
42 
36 

2 
84 
8 

38, 
63 

3/ 1 
29/ 31 
4/ 6 

8 
~- 1 
J'' 26 

33 
53/ 4 

73-3-6 
10 

14-1 
9 

10 
12 
11 
16 
56 
16 

1 
31 
12 
1 

35 
1 

37 
157 

18--1 
16 

27-7 
27-8 
27-9 
27-10 
27-11 

27-12 
27-13 
27-14 
27-15 
27-16 
27-17 
27-18 
27-19 
27-20 
27-21 
27-22 
27-23 ' 
27-24 
27-25 
27-26 
27-27 
27-28 
27-29 
27-30 
27-31 
27-32 
27-33 
27-34 
27--35 
27-37 
21~ 
27-39 
27~ 

27--41 
27--42 
27-43 
27-44 

varak No. 
34 
95 
115 

222 
228 

291 

329 
518 
531 
532 
535 

536 
549 
550 
551 
553 
557 
564 
566 
576 
581 
590 
591 
597 
599 
600 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
251 
391 
429 
432 
434 
436 
443 
446 
447 
449 
450 

Vergiıi 

54,00 
37,80 
54,00) 

8,10) ceza 
124,20 
62,10 

231,00 

75,90 
62,10 

108,00 
15,76 
6,85 

6,60 
14,02 
13,80 
4,12 

36,63 
14,70 
21,17 
26,55 

109,80 
100,02 
35,47 
35,40 
16,05 
7,50 

32,85 
12,75 
12,75 
12,75 
12,75 
12,75 
28,33 

264,00 
81,00 

5,85 
21,00 
50,62 
27,00 
39,37 
49,95 
11,00 
6,75 

21,60 

30Kitab 
veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamının 

yanlarındaki noktaları 
hiribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be -
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 
KüJJiyatı'nı edinip okuyan it· 
te böyle yetitkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

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

Yukıındaki rakamlar arasını bir 
çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 
deditimiz yetişkin insan kafası-

m çizebilenler, bu çizdiklerini 
adresleriyle birlikte ISTAN -
BUL ANKARA CADDESi, VA
KiT YURDU adresine yollar • 
lana, gelen doğru haller ~-
da~ KUR'Ada b J 1 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
··:taphk bir takımı, üçüncüye killli
yatm 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

Yukarda isim san'at ve metgu· nameleri gerek Ticaret ve ıerek usulü muhakemeleri kanununun 1 mak üzere ilan olunur. (2979) 
liyeti yazılı mükelleflerin 931 se ikamet arlresleri teabit edilmediği tebliğata mütedair hükümleri da-
nesi kazanç vergilerine ait ihbar için tebliğ olunamamıfbr. Hukuk ircsinde tebliğ makamına kaim ol· 

15 Hadran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. 

Jstanbul 7 inci icra memurluğundan 

Emniyet Sandığı 
(450) lira mukabilinde birin<-ı derecede ipotekli olup parayA 

çevrilmeeine karar verilen ve tamamına (880) lira kıymet takdir ecli. 

len lıtanbulda Aluarayda Tülbentçi Hüsamettin mahallesinde eski su 
teraziıi yeni Mustafa kemal cadde si sokağında eski 62, 62 mükerrer 

yeni 17, 19 numaralarla murakkam bir kiıir evin tamamı açık artır 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan 

Emniyet Sandığı 
munına birinci derecede ipotekli " lup ehli vukuf taraf mdan tamamı
na 1500 lira kıymet takdir edilen Osküdarda Arakiyeci Hacıcafer 
mahallesinde Divitçiler caddesinde eski ve yeni 12 No. lu bahçeli bir 

İstanbul 7 inci icra memurlu -
ğundan: 

evin tamamı açık arttırmaya vaze dilmit oldutundan 2 - 7 - 935 ta
rihine müsadif salı pnü saat 14 den 16 kadar dairede birinci arttır
maaı icra edilecektir. Artbrma be deli kıymeti muhammenenin % 75 

maya vazedilmiıtir. • ini bulduğu takdirde müıteri üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 

Mahcuz olup paraya çevrlim~ 
sine karar verilen eski karyola, ıil· 
le Ye saire 1~935 tarihine te • 
sadüf eden cumartesi ıünü saat 
12 den 13 e kadar Galatada Mum
hane caddesi 62 numaralı eıki A· 
nadolu - Şumnu oteli içinde sa • 
tılacağından talip olanlann ma • 
hallinde hazır bulunacak memu • 
runa müracatları ilin olunur. 

Artbrma pefinclir. Arttırmayıı ittirak edecek müfterilerin kıy en ıon artbranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ıün müddet-
meti muhammenenin % 7,5 niabeti nde pey akçesi veya milli bir ban . le temdit edilerek 17 - 7 - 935 tarihine müaadif çartamba ıunu 

kanın teminat mektubunu hamil olnıalan icap eder. Müterakim ver saat 14 den 16 ya kadar keza dai.·emizde yapılacak ikinci açık arttır (7418) 

ıi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borç lan borçluya aittir. Artbrm.ı prt 

nam!•İ 16 - 8 - 935 tarihine mü sadif pazartesi günü dairede ma . 
halli mabsuauna talik edile:ektir. Birinci arttırmaaı 1Temmuz935 
tarihine müaadif pazartesi rünü dairemizde saat 14 den 16 ya kadal' 
1cra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 
i5 ini bulduğu takdirde üs~e bırakdılır. Akai takdirde son arttırma 

nm teahhütdü baki kalmak üzere arttırma on bet aün daha temdit 
edilerek 16 Temmuz 935 tarihine müsadif salı aünü saat 14 den 16 

ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttı -

ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 

126 ncr maddesine tevfikan haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan 

ipotekli alacaklarla diier aıJikadaramn ve irtifak hakkı ahiplerini 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve muarife dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicille -

riyle abit olmayanlar abt bedelinin paylatmasından hariç kalırlar. 

Müterakim verıi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye nı -
ıumu ve vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olunur. Dahıı faz· 
la malibnat almak iatiyenlerin 934/3356 numaralı dosyada mevcut 

evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raponmu ıörüp anlaya • 
calrlarr ilan nl11n11r. (2994) 

maamda arttırma bedeli kıymeti mubammenenin ro 75 ini bulma- ------------
dıiı takdirde satıt 2280 No. lu kanun abkimına tevfikan geri bırakı- lstanhul 7 inci icra memurlu • 
hr. Satıt p91indir. Arttırmaya it tirak etmek istiyenlerin kıymet mu- ğundan: 
hammenenin % 7,5 niıpetinde pey akçesi veya milli bir bankanm te- Bir borçtan dolayı mahcuz bu· 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haldan tapu ıicilli lunan, paraya çevrilmeaine karar 
ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diler alikadaranm ve irtifak verilen 1200 büyük 3072 küçük 
hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hususiyle faiz ve muarife dair o- Türkiye haritası 5 ~935 tari .. 
lan iddialannı evrakı müspiteleriyle birlikte ilin tarihinden itibaren hine eılen çarıamba ıünü saat 12 

nihayet 20 aün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır . den 13 e kadar Ankara caddeain· 
desi Milli matbaa önünde birinci Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sabf be:lelinin 

paylatmumdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye- açık artırmaya çıkarılacaiındall 
taliplerin mahallinde bulunacak den mütevellit belediye ruıumu ve vakıf icareıi bedeli müzayededen 
memura müracatlan ilin olunur· 

tenzil olunur. Daha fazla malGmat almak istiyenler 15 - 6 - 935 (
7
420) 

tarihinden itibaren herkesin göre bilmesi içjn dairede açık bulundu-
rulacak arttırma f&rlnamesi ile 934/ 1843 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (2992) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Matra imali için lazım ıelen makine ve teçhizat siparit edilecek 

lir. Mütehauıı firmalan temail eden alikadarlann vekiletnamele 
rini hamilen bu husuıtaki ıeraiti anlamak üzere 8 Haziran 935 tari· 
hine kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen ıubesine müracaat et 
meleri. (2904) 

-----------~---
KiRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - t,eı 
oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık .. 
hanesiJe ıayet kulamtlı ye ehven 
fiatla kiralık Ye sabhktır. Yeni • 
köy Ayanikola caddesi poliı ka• 
rakolu yakininde No. 185. Haıae 
karıısmda manifaturacı bay lıaka 
müracaat. 
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A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiç bir tehlikesi yoktur - otomatik ayarlı 
Peıin 66 lira - Bir sene vade ile v~reıiye 72 lira - 4 sene vade ile vercıiye 82 1/ 2 lira· kira ayda 75 kurut 

S A T 1 B 
Satış yerleri 

SALIPAZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVi 
KADIKÖY 
BOYUKADA 

OSKODAR 

Salıpazarı, Necatibey caddeıi No. 428 • 430, Tel: 44963 
Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
Beyazıt, mürekkepçiler caddeıi, Telefon: 24378 
Muvakkithane caddeıi, Telefon: 60790 

23 Niaan caddeıi Telefon: 56, 128 
Şirketi Hayriye iıkeleıi, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz olarak temin eder. 

Tc.:J C2 K iVE 

llRAAT 
BA.NKA~I 

164000 Torbalık bez 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ve cinıi 
yasılı malzeme Aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatın alma ko

, miıyonunca 10 Haziran 935 tarihin de pazarteıi günü saat 15 de pazat· 
1 hlda ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukabilinde komiıyondao 
\'erilir. Taliplerin muvakkat temi pat olan 4250 lira ve 2490 numara-

1 ı: kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkur gün ve saatte ko
miıyona müracaattan. (2843) 

Sahibi: ASIM US 

Netriyat Müdürüı 

REFiK Ahmet SEVENGIL 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Z AY 1 
33 numaralı deniz ıoförlük eh· 

' liyetnamemi ve 22/ 33 numaralı 
liman cüzdanımı zayi ettim. Ye • 
nilerini alacağımdan evvelkilerin 
hükmü yoktur. (7419) 

Durswı Ali 

labınbul Evkaf MUdUrlUIU Hanları J 

1 - Beyoilunda Caddeikebirde 197 No. apartmıanın birinci katın-
da yazıhane. 

2 - Beyoğlunda Caddeikebirde 197 No. apartımanm üçüncü katı. 
3 - ,, ,, ,, apartınman altında 1 No, dükkan. 
4- ,, ,, n ,, ,, 2 " 
5 - ,, ,, ,,, apartmıanda kahve ocağı. 
6 - Beyoilu, Aımalı Meaçit, Venedik S. 12 - 22 No. ev. . 
7 - Galata, Kemankef, Helvacı S. 6 No. evin dokuzda ıekiz hiaaeıi 
8 - Feriköyde Rum kiliaeai ar~asında 12 No. lu ev. 
9 - Samatya, Hacıkadm, tramvay caddesinde 272-314 No. ev. 
10 - Feriköyünde Fransız Mr.ı.arbğı kartııında 109 No. dükkan. 
11 - Taksimde Zambak sokağtnda 6 No. dükkin. 
12 - Tophane, Firuzağa, Ağa Hamamı C. 1 No. dükan. 
13 - Beyoğlunda Katip Muıt..fa Çelebi camiıinde Müezzin oda· 

ları. 
14 - Ça11ıda Terlikçilerde 11 No. dükkan. 
15 - ,, Divrik sokaiında 16 No. dükkin. 
18 - ,, Hazırcılarda 8 ,, ,, 
17 - ,, Püakülcülerde 4 ,, ,, 
18 - ,, Yorıancılarda Hacı Memiı S. 11-9 No. dükkb. 
19 - ,, Kahvehane ıokajında 14 No. dükkin. 
20 - ' ,, Liitfullah ,, 37-39 No. dü1'kan. 
21 - ,, Yarım Tat Han ,, 9 ,, ,, 
22 - ,, Kazazlar ,, 35 ,, ,, 
23 - ,, Parpcılar ., 17 ,, 

" 24 - ,, KeHCile~ ,, ... ,, ,, 
25 - Kolancılar ,, ,, : 14 ,, ,, 
26 - ,, Hazırcdar ,, 5 ,, ,, 
27- ,, Aia ,, St-53,, ,, 
Z8 - ,, Parçacılar ,, 1 ,, ,, 
29- 8 ,, ,, " ,, ,, 
30 - ,, Gelincik ,, 25 ,, ,, 

31 - Çar~ıd'1 Y organcılarda Hacı Memit 5. 13 No. dükkan. 
32 - ,, Kazazlar aokai ında 16 ,, ,, 
33 - ,, Keseciler ,, 5 ,, ,, 
34 - ,, Reuam Basmacılar S. 25 ,, ,, 
35 - ,, Kalcılar ıokağı nda 30 ,, ,, 
36 - ,, Ali Pqa hanı o rta katında 5 ,, ,, 
37 - ,, Cevahir bedesteninde 38 ,, dolap 
38 - ,, Bedestende ikinci adada. 28 ,, ,, 
39 - ,, Şerifağa ıokağında 124 ,, ,, 
40 - ,, " ,, 54--55 ,, ,, 
41 - ,, Cevahir bedesteninde 43 ,, ,, 

42 - ,, Bedeıten içindi! 21 ,, ,, 
43 - Eminönünde Valde Hanı içinde 21 No. dört küçük oda. 
Yukarıda yazılı mahaller 938 ıeneei Mayıı bitimine denlü kira • 

ya verilmek üzere açık arttmnaya Jconmuıtur. lıteldiler 1 6 935 
cumartesi günü saat on beıe denlü Evkaf Müdüriyetinde varidat ka· 
lemine gelmeleri. (2808) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Sahası 1 Metro- Muvakkat 
M.M. ıunun l'eminatı 

Kıymeti 

Kadıköy Kumluiunda 8 inci a. 
dada Cafer aia M. Rıhtım C. 1 yü. 
zü 14, diier yüzü 15 metre olan 
81 No. lu araa. 210 20 315 

Şehzadebaıında 2 nci adada E· 
min Nureddin M. yanpn yerinde 
Gazi C. 1 yüzü 7, diier 80 aantim 

olan 1 O harita numaralı ana. 5,60 17 7,14 
Cihanıir yangın yerinde 20 in-

ci adada Terlikçi S. yüzaüz ana. 88,20 8 52,92 

Yukarda semti, bir metrosunun kıymeti, ıahaıı ve muvakkat te. 
minatı yazllı olan araalar alikadar lan arasında ayrı ayrı satılmak ü -
zere pazarlıia konulmuıtur. istekli olanlar ıeraiti anlamak Ü"Zere le • 
vazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa girmek için dehi. 
zalarında ıöaterilen muvakkat makbuz veya mektubiyle beraber iha • 
le günü olan 13 - 6 - 935 perıembe giİnü ıaat 15 de daimi encü • 
mende bulunmalıdır. (B) (3009). 



Kadıköyiinü.n Romanı 
Yazan : Saf ige Erol 

- 6 ıncı aagı/amızda -

Sovyet süvari ordusunda, atla binicisine giydirilen zehirli gazlara 

kartı koruma elbisesi.. t ·" , ~ 

Japonyada meıliur çay haliçe lerinClen birisi - Bu resim çay ne

batı hakkında size bir fikir verebilir. ilk iki sene zarfında 4 ve 6 

kadem yübeklifini bulan çay, da ha ziyade büyümesini temin içirı 

bat taraflanndan keailir; ve bu su retle boydan daha ziyade, etrafa 
yayılmıt olurlar. tA> • • 

Kadıköyünün Romanı 
Yazan: Safiye Erol 

- 6 ıncı sayı/ amızda 

' . . 
Rus Sovyet liava löıvvetlerin den 'ANT 6 modelinden aiır lM»ml; ardıman tayyaresi.. Uzunluğu 

metre, yüİoekliii yedi metre, hızı saatte 300 kilometre, silihlan: Sekiz mitralyöz ve &in kiloıram a 
hiında bomba ..• 

lngilizler son günlerde büyü~ 
zırhldan Timea nehrine aokmai" 
muvaffak oldular. Resimde Roya! 
lgil zırhhu Timea sulennda ıörü· 
lüyor. 

.. 

Habef orduaunda son günler 'de tanareciliğe çok önem veri 
ye batlanmqtır. Resimde Habet tayyarecileri görüyorsunuz •. 

Sovyet Ruı ordusunun 8. T. modelinde seri ve T. 26 modeli11d 
hafif b~rp arabalan geçit resmi yft pıyorlar. 

Yeni rekor kıran Amclia lrhaıt ltcndisi son 
G"itıa?erde Meksika ile Y ~i Zeli.nd arasındaki 

~ ,000 millik mesafeyi bir yerde durmadan tayya· 
re ile geçti. 

"Baymdırlrk Bakanlığı müıtetarı Bay Atıf Yu · j . 
naniı~ gitmif, Osttuma ırmajındaki kurutma 

1 

Berlindeki film kongresinde, yapılan bir tertibatla, çetitli ~~ 
ve sulama itlerini tetkik etmitti. Bu rf'!sİm bu tet· ların deleıeleri, almanca söylenen söylevleri kendi dillerine çevrıllO 
kik eanaımda çekilmittir. bir halde din.iemiıleredir. 


