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ita/ya bir sınıfı yeniden 
silah altına çağırdı 

- 2 nci saylfada -

Fransız Finans Bakanı 
istifa etti 

- 2 inci sayfada 

18·1 inci Yal • Sayı : 8246 • 186 CUMA, 31 Mayıa (5 inci ay) 1935 O Sayısı 5 t< uruş -
Pazar tatili ôbürgün başlıyo 
Dünkü Kamutay toplantısı 1 'B;;=;ridaşı~~;"'°H;;a ~ 

kazanç vergisi, tuzun 3 kuruşa indirilmesi layihaları; Aydın 
demiryolunun satın alınması hakkındaki mukavelenin 

tasdikine dair layiha dün onaylandı 

Bava 
lsmet İnönü·· 

nün Hava tehli
kelerini bildi • 
ren r.özleri her 
yerde dikkat ve 1 

ilgi uyandırdı. 
Her şeyden ü.ıı · 
ce tehlikenin 
Türk u hul,l..ll\:..& 

anlaşılması la -
zımdı. Bugün bu 
tehlik~nin anla• 
!}lmakta oldu • 
ğunu görerek 
seviniyoruz. 
Şu son bir yıl

danberi Avru • 

Tebllkesı 
Ankara, 30 (Kurun) - Bugün 

Hasan Sakanın başkanlığında top
lanan Kamutayda yüksek ziraat 

( enstitüsü, devlet demiryoliarı V<l 

İzmir limanları idarelerinin 1933 
yılı bütçelerile hava yolları devlet 
işletme idaresi bütçesi ve teşkilat 
layihası görüşülmüştür. 1 

Ziraat enstitüleri bütçesi görü· 
şülürken bay Rasih Kaplan, bizde 
ziraat tahsilinin ameli olmadığım, 
ziraat mektebile yakinindeki Ka · 
laba köyünün biribirine yabancı 

(Devamı 9 cuda S cü sütunda) 

Livrens 

panın hemen !her _._.._.~~atı 1

_ Hortlayor ! 
: Arabistanın çorba kaşığı 

Tayv-aıelerin gelJiğini 1ialil!r vererr Fonometri aleti Bağdatta görülmüş! ülkesinde sık sık 
hava hücurol .. 

rına ı,.-.~ı müdafaa manevraları 
Yapılıyor. 

Bu manevralarda gerçekten bir 
clü!ıJDan uçak filosu bombardıman 
edl,ronnuı gibi hareket o1unarak 

Yurtdaş, Ha va Kurumu 
Seni Bekliyor ... 

Kurum Başkanı, Rize Saylavı Be:ıy 
Fuadın Gazetem1ze 

Sözleri 
Tlirk Hava Kurumu Başkanı 

Rize aaylavı Bay Fuat dün Anka· 
radan §ehrimize gelmittir. 

Hava tehlikesi savaıında Ku
tum tarafından alınan tedbirler 
hakkında kendisiyle görüşen bir 
llluharririmize şunları söylemİf
lir: 

"- Yük•ek Şefim Başbakan fa. 
met lnönü Ankarada toplanan Ha .. 
ua ve Matbuat kongre.e. - l • :, :rot> 

tehlike•inden korunmak için bü· 
tiin yurtdaıları Tayyare Cemiyeti
'1c ;yardım etmeğe, üye olmaya ça· 
iırdı. , 

(Devamı 10 cuda 1 ci sütunda) 

R_ize Saylavı Bay Fuat 
Kongrede söylevini verirken 

(Devamı 10 cuda B ci siitwula) 

Hafta talili 
Ankara, 30 ( A.A.)- Ulusal 

bayram ve genel tatiller hakkın
daki 2739 numaralı kanun 1 Ha
ziran 1935 tarihli resmi gazete
de intiıar edeceğinden kanun 
1 Haziran 935 tarihinden itiba· 
ren meriyete girecektir. Bunun 
için önümüzdeki paz.arclan it:. 

Kurumuna 120 bin 

Ankn•a, 30 ~i~ a ıtn'~~I~~ !?.~ nhalimizin gös • ( 
terdiği deı·in alfıka gün geçtikçe artmaktadır. Birçok mLaller ara ·ında ( 
kıymetli bir vatan evladının Baş bakanımıza çektiği telyazı::ıiyle lsmet 
lnönünün verdiği cevabı a~ağıya ,Yazıyoruz: 

Başvekil lnönü 
ANKARA 

Büyük önderimizin dahice rehberlik ve kumandası altında kurtar
dığım:t. sevgili yurdumuzu her tüdü tehlikelerden koruyacak hava 
kun·etlerimize, bedelleri mecmuu 100 - 120 bin lira cimrında 1 - 3 U• 

~ak ilflve etmek i ·tiyorum. Bedel !erini istenildiği anda emri devletleri
ne amade bul un duracağımı sonsuz .saygılarımla arzederim. 

ABDURRAHMAN NACI DE~IIRAG 

AAbdurrahman Naci De mfrag 
1STA~'BUL 

Vatan hamsının masuniyeti için gösterdiğiniz yük~ek ilgiyi Ye ge· 
niş ölçüde yardıma koşmak için fe dakfırlığınızı takdir ve tebcil ederim. 
Sizin gihi ~alışkan ve fedakar ev lfıtları ile vatan havası elbette masum 
\e ma~un kalacaktır. Telgrafınızı 1'ürk Hava Kurumuna verdim. 

BAŞVEKlI~ ISMET L 'ö.NU 

Yurtsever vatandaş Bay Apturrahman 
Naci ile dün gece konuştuk 

- 7 nci sayıt amızda -- t:wwwı -- - " 

Hayat,, lisesi takımı, liseler 
kazandı şampiyonluğunu 

Voleybol şampiyonu; Şişli T crakki lisesi takımı 

Voleybol §ampiyonluğunu kazanan Şiıli Terakki li•e•İ takımına 
kazandığı kupa veriliyor 

Lise takımları arasında tertip ettiğimiz futbol şampiyonluğu maç
ları da dün bitti. "Ameli Hayat,, tııkımı liseler şampiyonluğunu kazan 
dı. Buna dair yazımızla <!_iğer resimleri yedinci sayıf ada bulacak
sını;ı; 

Li•e takımları arannda &ertlp ettiğimiz mÜ•abakararclan •onrn clün Şeref alanında: Sol ba§ta fut bol ikincisi Darü§§afakalılar, aa'( ba§la lutool birinciıi"Ameli Hayatlı• 
lar "KURUN,, kupalarını alıyorlar. Ortada voleybol ıampiyonluğunu ka~anan Şiıli Terakki liıcıi takı mı •• 
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Barışı telılikeqe koqan devletlere 
karşı alınacak tedbirler · 

''Kral • • 
ısterız; 

yaşasın kral ! ,, 
Uluslar Kurumunda kollektif 

işile uğraşan 13 devlet 
emniyeti kuvvetlendirmek 

komitası kararını verdi 

Atina, 30 (Hususi. muhabiı i mizden, telefonla) - Hüki'imctçi· 
ler seçim mahfeli bugün büyük ıö renle açıldı. 8(1.fbakan Bay Çalda· 
ris, General Kondüis söylevlerini verdiler. Her ikui de, diyevlerinde, 
rejimin deği§ip değİ§memeıi üze rinde ev sahibinin halk oldvğunıt 
bildirdiler. Törende bulunan halk Kral Koıtantin marıını ıöylediler 
ve: "Y Cl§aıın Kral!,, diye haykırdılar. General Metaksas seçim mah· 
leli yarın açılacaktır. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Kollek· ! 
tif emniyeti kuvvetlendirmek iti i· 
1e uğraşan. 13 devlet komitesi dün 
sabah ilk toplantı devresinin so • 
nunu getirmiştir, 

Komite, meselenin konseyce 
incelti~mesi icap eden siyasal ever. 

si.mi bırakarak ulusal taahhütleri 
bir cihet olarak bozmak suretile 
barışı tehlikeye koyan devlete kar· 
şı Uluslar Kurumu misakının çer· 
çevesi dahilinde alınacak ekono • 
mik ve finansal tedbirleri incele • 
miştir. Bu tedbirler şunlardır: 

1 - Silahların yapılması için 
esaslı olarak lazım olan eşya itha· 
lini ve savaş hazırlıklarını yasak 
etmek, 

2 - Yiyeceğe müteallik teyler· 
den başka her türlü mühimmat İt· 
halini yasak etmek, 

3 - Bu memleketin ihracat ti
caretini inkitaa uğratmak, 

4 - Kredi a~amak gibi finan
sal mahiyette tenkil tedbirleri. 

Fransız Finans 
Bakanı istifa eti i 

Paris, 30 (A.A.) - Finans Ba
kam •bay Germain istifa etmi,th·. 

Paris, 30 (A.A.) - Parlamen· 
tom."'!l ra dikal sosyalist grupu u -
zı.;n bir konutmadan sonra, tükel 
1 etke (tam salahiyet) proJesını 

in edem ek üzere, bugün yeni bir 
topl.:.ntı yapmaya karar vermiş • 
tir. 

Paris, 30 (A.A.) Radikal sos· 
yalist grupunun parlamentoda 

yaptığı bir toplantıdan sonra baj 
Herriot, parti icra komitesinin bi .. 
toplantısına başkanlık etmiştir. 

Bay Herriot, hükUnıetin istedi
ği tükel yetkinin, spekülasyon ma
nevralarına kal'fı koymak ergesi· 

ni !)Üttüğünü söylemiştir. Kısa 

bir fikiT danışrklığından sonra ko-
mite, projeyi oya koyınad·an da. 
ğılmış ve böylece radikal sosyali.at 
partisinin şefine güvenini göster . 
miş\'.ir. 

Paris, 30 _(A.A.) Parlamento fi· 
n~ns komisyonu tarafından ço . 

ğunlukla oyanlana.n projenin, o • 
ya konulmasından önce, komisyon 
üyelerinden birkaçı, bu projeyi, 

paranın değerden düşürülmemesi 
prensipinin bir teyidi mahiyetinde 

telakki ettiklerini bildirmişlerdir. 

PARTİ YÖNETiM GENEL 
KURULU 

Ankara, 30 (A.A.) Parti yöne· 
tim genel kurulu Parti kurultayı • 

nın yeni program ve tüzükle ken· 
dine yüklediği ödevleri önümü:ı • 
deki dört yıl içinde nasıl ba'8ra • 

cağını planlamak ve üyeler ara -
smda iş bölümü yapmak iç.in 29 
mayısta başladığı konu§malara 30 
mayısta da devam ederek kararla
ra varmıştır. 

Y en-i tüzüğün koyduğu yolda'!\ 
Partinin hükUmetle el ve iş birliği 
yapması için kurul ödev üyeleri · 
nin ödevleri de saptamıştır. 

Batı Avrupasında bir 
lıava antlaşması 

ÇOCUKLAR VE SlNEMA MALİYE TEŞKlLA T LA YlHASl 

Ankar, 30 (Kurun) - Kamu - Ankar, 30 (Kurun) - Maliy·' 
tay dahiliye encümeni bugün top- encümeni, maliye teşkilat layiha· 
landı. On altı yaşına kadar olan sının tetkikini bitirdi. Layihada 
çocukların geceleri sinemalara a · yapılan batlıca deği~ikliğe göre 
lmmamaları ve bunlar için ayrı tapu, kadastro teşkilatı doğruca 

Almanya 
Londraya bir plan 

proiesi yolladı 
Londra, 30 (A.A.) - Bir Bah 

Avrupası hava andlaşması yapıl· 

mak için yeni bir adım atılmıştır~ 
Alman hükUmeti, Londradaki el 
çisine B. John Simona verilmek 
üzere bir plan projesi yollamıştır. 
Bu proje, Almanyanın böyle bit 
an1aşma için lüzumlu gördüğü no.< 
taları göstermektedir. 

Alman planının tafsilatı, daha 
bildirilmemiştir. 

Sanıldığına göre, böyle bir hn 
va anlatmfısı, Fransa ve İtalya 
uygunluk gösterirlerse, ayrı ayrı 

konuşulabilecektir. Fransız ~ RuJ 
andlaşmasının, Fransayı andlaş· 

mayı ayrıca konuşmaya uygun ge· 
tirecek mahiyette olduğu dü~ünül· 
mektedir. 

Sir John Simona ayni zamanda 
bir Fransız hava projesi de gönde. 
rilmİ§tİr. ltalya ile Bel,ikanm da 
buna benzer projeler hazırlamak· 
ta oldukları sanılmaktadır. 

Şimdi beş devletin bir konfo~ 

rans yapması ihtimali düşünülmek· 
tedir. Söylendiğine göre, Sir Johrı 
Siınon, Avam Kamarasının yarın·. 

ki konu~malarında bu sorum hak
kında birkaç söz söyliyecektir. 

Londra, 30 (A.A.) - Almanya 
tarafından bir hava planı proje~i 
gönderilmesi, İngiliz diplomatik 

çevrenin Alman hükUınetinin ;, 
birliği düşüncesi ile A vrupanın 

barışı için çahtmaya hazır oldu · 
ğunu gösterir bir hareket olarak 
telakki edilmektedir. 

En büyük vapur 

Normandı ilk defa olarak 
yola çıktı 

Havr, 30 (A.A.) - Dünyanın 

en büyük vapuru olan Normandie, 
dün ilk defa yola çıkmııtır. Yolcu

lar arasında, Madam Lebrur., de· 
niz tecim bakanı B. Villiam Bert
rand vardır. Yüz bin kişi o~arak 

oranlanan (tahmin edilen) bir ka
labalık, rıhtımları doldurmu,tu. 
Hareket esnasında müzika Marse
yez'i çalmakta ve limandak~ bü
tün vapurlar, büyük gemiyi ıe· 

lamlamaktaydr. 

Normandie, saat 23,30 d:ı 

Couthampton limanında demirle
miş ve bu ilgi ile coşkun bir tören 
yapılmıştır. Bütün İngiliz '\"apUt'· 
ları, büyük gemiyi selamlamış, 
Southampton şarbayı da, görete 
(ziyarete) gelmiştir. 

Normandie, vapuru gece yar!· 
ımdan biraz sonra , büyük denize 
açılmıştır. 

ltalqa 
Yeniden bir sınıfı silah filmler gösterilmesi İ§ini konuşt:.ı Bakanlığa bağlı kalacaktır. Tet .. 

altına çağırdı KÜLTÜR MÜSTEŞARI kik bürosuna bir reis muavini bir 

Roma, 30 (A.A.) - İyi habe... Ankar, 30 (Kurun) - Kültür aza ilave edilmiıtir. ihtisas ma • 
alan İtalyanlara göre, İtalyanın Bakanlığı müste§arı bay Rıdvan kamlarına, tetkik bürosuna tayin 
Afrika sömürgelerinin korunması Nafiz bugün lzmire doğru yoh edilecek -0Ianların en az bet yıllık 
için kara ordusundan daha birkaç çıktı. maliyeci olması §art koıulmuştur. 
tümen sefer edilecektir. ltalya

1 
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Habeşistamn ansızın yapması ik· y d • t • b • 
timali olan bir harekete karıı So· arın an } } aren çımen• 
maliye asker ve harp gereçleri dol-

durmak istiyor. tta1ya Doğu Ar- tonun tonu 20 }ı·ra 
rikasında açıkça süel tc::dbirlc::r al-
maktadır. Ve yine bu tedbirleri 
yine açıkça almakta devam ede, 
cektir. Yeni bir sınıf a!-kerin silah 
altına çağrılması ve yeni tümenle, 
rin seferber edilmesi de bu arada· 
dır. 

Roma, 30 (A.A.)" - Gazeteler 
General de Cugnac'nin Franca 
Militaire,, de İtalyan • Habeş a111 

laşmazlığı hakkında neıretmi§ ol 1 

duğu makaleyi iktibas etmekte vct 
bu makale hakkında mütaleala.r 
serdeylemektedirler. 

Bilhassa Giomale D'ltalia diyor 
ki : "Bu makale ecnebi memleke~ 
lerde ltalyan • Habe§ anlaşmazlı
ğı dolayısiyle İtalya a.leyhinde bir 
takım tefsirlerde bulunan ve hece· 
riksizce manevralar yapanlar ta• 
rafından okunmağa değer bir bel· 
ge teşkil etmektedir. İtalya bu 
anla§mazlığa istemediği halde ve 
bir sene sabrettikten ve fayda ver 
miyen bir takım mesai ortaklığr 

te~ebbüslerinde bulunduktan son• 
ra Habeşistan tarafından sürüklen 
mİ§tir. O Habeşistan ki, medeni 
bir ulusla ve asri bir devletle ayni 
seviyede sayılamıyacak olan bir 
memlekettir.,, 

General Göring 

Bulgar kralını Hitlerle 
görüşmeğe çağırmamış/ 

Sofya, 30 (A.A.) - Havas A· 
jansından: 

Alman Hava Bakanı General 
Görin,gin Kral Borisi Bay Hitlerle 
görüşmeye çağırdığı ve Bulgaris
tanın Balkan paktına girmemeğe 
yükendiği haldunda dolaşan ha· 
beri eri Başbakan Bay T oşef ve 
Dış Bakam Bay Köseivanof ya -
lanlamışlardır. 

Bunlar, bütün görüşmele· 
rin yalnız ekonomik meseleler Ü· 

zerinde yapıldığını söylemişler -
dir. 

EMiR SUUT PARlSTE 
Paris, 30 (A.A.) - Hicaz kra· 

lı lbnissuudun büyük oğlu Emir 
Suut, yanında Hicaz Dış işleri 
Bakanı ve 30 kişi bulunduğu hal
de buraya gelmiştir. 

AGRI V ALiSi ÖLDÜ 
Karaköse, 30 (A.A.) - Bu sa-

Ankara, 30 (A.A.) - Ekono· 
mi Bakanlığınca telgrafla yapılan 
sirküler suretini önemi dolayısiy\e 
aynen bildiriyoruz: ..... 

1 - (}imentodan ton liaşma a
lın:nakta olan istihlak resminden 
250 kuru§ tenzilat yapılması BH
yük Millet Meclisi heyeti umumi
yesinden çıkan kanunla onaylan· 
mııtır. 

Bu kanunun hükmünün 1 Ha-
ziran 1935 tarihinden itibaren 
ceryana başlayacağı kanunda mu
sarrahhr. Metin 1 Haziran 35 ta-
rihli resmi gazetede bittabi çıka-
caktır. 

2 - 18.4.935 tar'ih!i ve 909 sa-
yılı telgrafımda gösterilmiş ıart

larla çimentonun tonunun 22 bu· 
çuk liraya satılacağını ve vergiler
den tenzilat kabul edildiği anda 

Ekonomi bakanlığının 
tccimenlere bildiriği 
Ankara, 30 (A.A.) - iktisat 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: ı 
Memleketlerle aramızda mev . 

cut muvakkat ticaret anlaşmaları 
hükümlerine göre birtakım mad ~ 
delerimizin ihracı takasa tabi tu • 

tulmuştur. Bazı ihracatçılarımı • 
zın bu hususa dikkat etmiyerek, 
mallarını takas heyetlerine müra • 
caat etmeden gönderdikleri ve bu 
yüzden bazı ahvalde yenilmesi ka
bil olmıyan birçok zorluklarla 
karşılaştıkları görülmektedir. B,1 
zorluklara meydan verilmemesi i· 
çin ihracatçılarımızın, göndere
cekleri malşm takasa tabi olup ot. 

madığını evvelemirde takas teki!( 
heyetlerine, Türkofis şubelerine, 
ticaret odalarına veya gümrüklere 
giderek öğrenmeleri ve takasa tabi 
maddeleri takas heyetine kıymeti. 
ni takdir ettirmeden ihraç etme

meleri ehemmiyetle beyan olunur. 

ORMAN KANUNU 

Ankar, 30 (Kurun) - Orman 
kanunu, iktısat encumeninde ko· 
nuşulmaktadır. 

hah saat 4,30 da Ağrı Valisi Bay 
lmadettin Arda kalp durmasın · 
dan ölmüştür. ~ 

bu tenzilat nisbetinde ayrıca J;u fi .. 
atın düşürülmesi icap edeceğini 
bildirmittim. 

3 - Birinci fıkradaki vaıiyete 
ntt..ıoQ.l"~n 1 Haziran 935 tarihindel1 
itibaren çlmenton ... n ton batına fi, 
ati 20 liraya indirilmit olın ... h ;r_ap 

ettiğinden vaktin darlığı hasebiy· 
le alıcıların hukukunu temin ede-
cek tedbirlerin alınması içil" tim· 
diden bildiriyorum. 

4 - 909 sayılı telgrafım e&ıula· 
n dahilinde 1 Haziran 935 tari· 
hinden itibaren çimentonun ton 
ba§ına yirmi liradan ıatılmasınll' 
temini ve inhası rica olunut. 

5-lstanbul, lzmir, Ankara va· 
Hliklerine ve sureti malumat içio 
diğer valiliklere .. 

iktisat Vekili 
Celal Bayar 

lngiliz kabinesi 
Dışbakanlığı için 3 
kişinin adı geçiyor 
Londra, 30 (A.A.) - lngiliı 

kabinesinde yapılacak deği§iklik· 
lerin listesi herhalde paskaiyadaıı 
bir gün önce bildirilecektir. An· 
cak anlaşıldığına göre dış bakaoJ 
Con Saymen bakanlar kuruiu lor· 
du, harbiye bakanı Lord HailahaJ1l 
Lord Şansöliye, Dominionlar ba · 
kanı Thomas, harbiye bakam Phi • 
lipps Liater, hava bakanı ve Mo11 • 
seli bahriye lordu olacaklardır. 

Dış bakanık için üç kişinin ad• 
geçmektedir ki bunlar, Lord E · 
den, eski Hindistan Askrah Lord 
Halifax ve Hindistan yönetgetİ 
Samuel Hoare'dir. 

Lord Eden herkes tarafındatı 
çok ıevilen bir ıahsiyet olmaklıa 
beraber onun uluslar cemiyetin~ 
fazla dayanmak yolunda çok ilet' 
gitmesinden korkuluyor. 

B. Neville Çamberleyn finaıı• 
bakanlığında kalacaktır. Lord t· 
den dıı bakanı olur ve B. Makd~ 
nald onun yerine mührü has La~; 
du olursa Con Saymen onu~ 
(fahri) ödev alacaktır ki bugürıkiJ 
sağlık durumu hakımından bıl 
doğru olur. 

B. Loyd Corg'un kabineye git• 

mesine ihtimal verilmiyor. 



-----J_i,;; eti er 1 
k Başıhozuklukta-;-
tı;'i!.:!1!?,1,!~!~~!~ lstanbul semtlerin-! 
~'"'' firitle bailıdır. Bu tiridin de dünkü kazalar 
dır lıö,eainde hendeae, beton, mo-
.ern itala biribiriyle perçinlqmif-

lır. 

l Eli çapada, gözleri havada bu· 
ııt bekliyen ıtep adamı ıimtll yl.Ji. 
lllz .ıöltü dejil, Anlraranın bir kö
feaİıtde toprağı lôborattıvara ıo~ 
~, ağacı ve yaprağı okunur bir 
kitap haline koyan Enıtitüyii göz
lii1or. . 

Bu bakq, bu bulut ve yağmur 
6eltler gibi emelle, umutla Jolu 
IÖ~er-le teknikten her ıey bekli~ 
.}len İntanın ıon teıelliıiclir. 

Enıtitüyü bu duyplarla do-
1Clfıluaya bafladım. Fakat lôbora· 
fııoarJan lôborotuvara geçtikçe 
dıı>'wular, içli teıelliler yerine ak· 
111t, İnıanı birci en ıaran egemenli· 
ii fahlanmaya lxıflaclı. 

Balnyorıunuz, alt katta bir o
da, tavanları ba11/ı, yatlı bir pro-
1taör, lıtırflaında beyaz gömlek/: 
tenç bir JOçent.. Sonra kalem, 
lrtılik, gralilı, reıimler, kitaplar, 
6rııehler, örnekler •.• 

Bu baaalı tavanın altıncla inıar. 
ıelta.ı tarihin büyülr lrurmaylığı-
111 Yapıyor. 

Ben meyvacılılr laboratuvarın· 
da föyle etrafı ıüzJüm.. Çal.,ma 
lac.raretİne bakhm. Anladığım •ı 
oldu: . 

Burada kuru, ıavıız, yurti&J il
liai olmayan bilgiye yer yoktur. 

Olnıllarcla nebatat,,_,. .. h11yva· 
"'at okuttuJıları zaman hep birden 
~kardık, çünkü bu, bir pösteki 
\.maktan, aalanların tırnaklarını. 
~at!arın yapraklannı ıayıp tl6k
'>ıe"--_,.. lnr ı•;r J.-;JJi. 

Tam sekiz kaza oldu 
Yirmi dört saat içinde şehrin 

muhtelif ıemtlerinde ıekiz kaza 
olmuıtur. Sırası ile yazıyoruz: 

1 - Samatya tramvay cadde -
ıinden Bakırköyüne gitmekte o • 
lan toför Ahmedin idaresindeki 
kamyon, yelmit yatlarında Ahme· 
de çarparak omuzundan yarala · 
mıı, ıoför yakalanmııtır. 

2-- Bakırköyünde oturan Salih 
Kalyoncu cacldeainclen biıikletle 
geçerken, ıoför Zekinin idareıin -
deki 2004 numaralı otomobil . çar
parak elinden yaralamıf, ıoför Ze· 
ki yakalanmııtır. 

3 - Çeıme meydanında oturan 
çöp arabacısı Hasan yeni aldığı 
beygirleri arabaya alııtırırken 
dütmüf, kolundan yaralanmıştır. 
Haıan, Beyoğlu haıtaneaine kal · 
dırılmııtır. 

4-Tohpanede oturan Vangel. 
Eminönünden Bebeğe giden vat -
man Mac.idin idareıindeki 249 nu · 
maralı tramvay arabasının romor · 
kundan düıerek ıol ayağının par
makları keıilmittir. Vangel, Be . 
yoğlu ha.tanesine kaldırılmıştır. 

5 - Y enikapı kutu fal!~·ikasın -
da çalııan Kemal, doğrama ma · 
kineıine elini kaptırarak yaralan · 
mıttır. 

6 - Küçükpazarda oturan Ma
hir, Kemeraltında Gavur Alini,ı 

dükkanında rakı içerek sarhoş ol· 
mut ıonra tite ile bileğini yara • 
lamıtbr. 

7 - Rıhtım caddeıinde Cevat 
Selim f abrikaımda çalrıan itçi Ni-
ko, silindir makinesine ıol ayağı 
ğını kaptırarak yaralanmııtır. 

Rukiye 
13 Anası ölen 

yaşında bir kız 
Korunacak yerde tecavÜ• 

ze mi uğrıyacakmış? 
Ortada böyle bir iddia var 

Adliyt:, dün yeni bir vak'aya 
elkoymuftur. iddiaya göre, Be • 
şiktaf ta oturan ihtiyar bir kadın 

birkaç gün önce ölmüş, yalnız on 
üç yaımda Rukiye adlı bir kızı 

kalmıştır. Dokuz gün önce Meh -
met Sait adlı biri, kızı himaye e· 
deceğini söyliyerek evine almr';ır. 
Halbuki aonra kızı kandırmak iı

temİf, kendisini alacağını s~yle · 
mit, fakat tecavüze vakit bula · 

madan, it komtuları tarafından 
haber alınarak kızcağız kurtarıl · 
mıttır. 

Bu iddia üzerine, Mehmet Sa · 
it, dün adliyede sorgt~ya çekilmit· 
tir. Kendiıi, bunun aslı olmadığı· 
nı &Öylemiıtir. Müddeiumumilik, 
işin içyüzünü araıtırması için suç• 

luyu istintak dairesine göndermit· 
tir. ileri sürülen iddianın ne dere• 
ceye kadar doğru olduğu, yapıla· 
cak eaaıh arattırma aonunda ke· 
senkes anlaşılacaktır. 

Marikanın cezası 
Amerikaya gitmek üzere iken. 

cebinde dokıan bet dolarla yirm~ 
iki Türk liraıı bulundurduğu ve 

Türk parasını koruma kanunun.ı 
kartı davrandıiı ileri ıürülen Ma· 
rikanın d~ı, dün birinci ce-

za hakyerinde belirtilmiştir. Ma • 
rikanın bir ay hapsine, otuz üç 1i • 

Fakat, buracla, artık nebatat 
@evimli, meraklı bir konu halini al
'»ıııtır. Hattô o lıadar cliyebilirim 
lri bu laboratuvarlara nebatlar, bir 
edebiyatın olgunluğunu ve pzel
lifini bile kazanmıtlarclır. 

8 - Kuledibinde oturan Os • ra para cezası ödemesine karar 

T ür/ıiyede elmaların "latan· 
dflrdize,, eclilmeıi için lôboratuva-
11rada elma çeltirclekleri ile uira
fcara bilgin biliyor iri, Türkiye, el
"'calarını botıbozuklulrtan lıartar· 
lttcıya çall§ıyor. Elmalan bir fi. 
J>e, bir örneğe göre ayırmak ger
~e4ten ayn, ayn acllarla anılan 
'tleYvalann bir nizam altına alın· 
.,._. clemelrtir. Dilip/ine giren 
l'tteYvca gerçelrten enteraanclır. 

Cene bu laborattıvarcla göıü·' 
1'or1anuz iti, zeytinler aınJlara. 
"-belere ayrılıyorlar. 

Cörüyorıunuz ki, fU zeytin ta· 

dece ıolralarcla boy göıterecektir. 
Oraıı bir bQflra türlü lrullanmaya 
'~nız. 

Bcılnyorıunuz, bu zeytin, ııkme& 
~netinin elifleri araaıncla f'rİ
~e, aaclece yağ olmaya mah· 
~ur. Onun talii bunclan bat-

bir fey olmıyacakhr. 
Zeytin, bu laboratuvara ıa,kın. 

"94.n giriyor. F alıat çılıarlten 
ferbiYaini, ifini öğrenmİf oluyor· 

• tiirltiye meyvalan ela inıanlar• 
tiLi bir hizaya geliyor. Ve yapa-
::!--~ ütüne alıyor. Ziraat Enı
.""llii de botıbozakluia lıarfı bir 
•-.., laırmayclır. 

"--.__ Sadri Ertem 

..... Çilek işi 
Siltlt ~oFiı, F ramaya yapılacak 
"'-1....: ~ muele.ini tetkik et • 
~ir. Tayyare ile lafıma üc • 
"-ld JCbde altmıı indirme ya· 
$\~an, çil~ mldiyatı olduk· 

dır. 

man, Galatadan geçerken ıoför verilmiıtir. 
Kazımın idareıindeki 2190 nu · 
maralı otomobil çarpmıf, yüzün -
den yaralamııtır. 

Müstahdemlerin yazılış 
müddeti uzatıldı 

Belediye kanununun on betin· 
ci maddeıine göre belediye ıube
ıine yazılması gerek olan müıtah
demlerden anıcak yüzde dördü ce· 
miyetlerine müracaat etmit, be -
yannamelerini aldıktan aonra 
müatahdemler tubeıine yazılmıt -
!ardır. 

Belediye, yazılma müddetini 
on bet ıün daha uzattığını §ube 
müdürlerine bildinniıti. Hazira · 
nın on betinden sonra kayıtlarını 
yaptırmıyan eanaf tiddetle cez~ -
landırılacaktır. 

Hamallar birliğinde 
Hamallar birliğinde son gün 

)erde çevirme kolundan bir çekil
me daha olmuttur. Zaten, çevirme 
kolu üyeleri az olduğundan yeni 
bir ıeçim yapılacak'Lır. Bu çekil • 
me üzerine, aeçimin biran evvel 
yapılmaaı için çabtılmaktadır. Bir· 
liiin heaaplan e.naf itleri ıefliği 
tarafından ıözden geçirilmekte -
dir. 

Bir imtihan işi 
Liaelede bir deırten muvaffak 

olamıyan talebeler geçen yıl Oni· 
veraiteye kabul edilmitlerdi. Bu 
talebeler bu yıl liıelerde imtihan
da kaldığı derslerin imtihanlannı 
vermetlerıe Oniverıit9n çıka • 
rılacaklardır. · 

Bir öldürüş davası 
Çekmecede Rifati öldünnek, 

babaıını iki kurıunla yaralamak -
tan ıuçlu bakkal Mehmedin mu · 

hakemesine dün ağır ceza hakye· 
rinde batlanmıttır. Dünkü duruf 
mada bazı §ahitler dinlenilmit, 
gelmiyen §ahitlerle nahiye müdü · 
rünün çağırılmaıı için duruıma 

baıka bir gi~ne bırakdmıttır . 

Çaldığı için 
Sirkecide Hacırun ardiyesinin 

aımakilidini kırıp ef ya çalmaktaıı 
suçlu liman itçilerinden Refik Nu
rinin durutmaaı birinci ceza hak -
yerinde bitirilmi§, ıuçlu bir yıl 
hapse mahkum edilmittir. 

Kadın çantaları 
Sekiz tane kadın cantası ka -

çırmaktan suçlu Ege vapuru çark· 

çısı Hilmi sekizinci ihtiAs hakye
rinde 9 ay hapse mahkum olmuı· 
tu. Bu karar temyizce bir defa bo · 
zulmuf, fakat eski kararda ıarar 
edil~itti. 

Bu kez temyiz kararı taadik et -
mittir. Hilmi, dokuz ayı tamamlı
yacaktır. 

Ôldürmeğe teşvik 1 
Evvelki ıün Galatada Kara -

köyde Palabıyık Ahmet tarafm • 

dan Şahabettin oğlu Rüttü adm • 
da birinin öldürüldüğünü ve öldü
renin yakalndığını yazmııtık. Bu 
öldürme itinde taammüden mü -

tevviklik yapmaktan ıuçlu kahve· 
ci HaAn da, dün adliyece ahko • 
nulmuttur. 

\ Bir adam, pasta 
yedi ve zehirlendi 

Kurtarmak için çahşıbyor 
Dün lıtanbulun muhtelif ıemt· 

lerinden olan ve polisçe tahkikin'! 
giritilen dokuz hadise vardır. Bun· 
lar, ıunlardır: 

1 - 8eyoğlunda Zambak soka· 
ğmda oturan Tomara, pasta ye • 
mit, sancılanmııtır. Kendiıindtr 
zehirlenme izleri görülmüıtür. Kur 
tarılmaıı için Beyoğlu haıtanel'İ • 
ne kaldırılmıttır. 

Bu huauıta tahkikat yapılmak· 
tadır. 

2 - Ayvamarayda oturan Na· 
fia, kocası Halit ile kardeti Arif 
tarafından uıtura ile yüzünden ve 
ellerinden yaralanmııtır. Nafia, 
kocaıını bir meaeleden dolayı po• 

lise tikayet etti!~ için bu suretle 
yaralandığını ıöylemiıtir. 

3 - Dür. lıtildil caddesinden 
geçen oıı bir yatında Zareyi, il · 
haminin köpeği ıaırarak kolundan 
yaralamıf, çocuk muayeneye gön• 
derilmittir. 

4 - Samatya poliı merkezine 
müracaat eden Hasan, manav Muı 
tafa tarafından dövüldüğünü id • 
dia etmif, Mustafa yakalanmıı • 
tır. 

5 - Eminönünde Nakilbent so
kağında on günlük bir çocuk bu • 
lunmuştur. Çocuk dütkünler evine 
götürülmüıtür. 

6 - Kumkapı iskelesinde ıan · 
dalcı Hıfzı ile sandalcı Cemil mür 
teri almak yüzünden kavga etmit
ler, Hıfzı Cemili dövmüttür. 

7 - Bale.Ha oturan Emine ile 
torunu Feyzi konıtularından Naz· 

miyeyi dövdüklerinden yakalan • 
mıtlardır. 

8 - Pangaltıda oturan Sabri • 
nin bahçeainden eıeiini çalan 
Mustafa oğlu Mehmet yakalan • 
mııtır. 

9 - Sirkeci timendif er istu • 
yonunda ıebzeci Alinin iki liruı· 
nı çalan Mişon yakalanmıştır. 

Alman kolonisinin lznik 
gezintisi 

Buıün ıehrimizdeki Alman 
kolonisi lznike doğru bir gezinti 
yapıyor. Sabahleyin bindikleri 
vapur önce Y alovaya gidecektir. 
Almanlar, oradan otobüslerle Or 
han Gaziye doğru yola çıkacak -
lar, öğle yemiğini orada yedikten 
ıonra lznike varacaklardır. 

İznikte gölde yıkanacak ve et
raftaki eski eserleri gezecekler · 
dir. Dönütte Yalovaya uğraya -
caklar ve Pazar akıamı lıtanbu -
la döneceklerdir. 

Iranın Türkiye elçisi 
lran hükumetinin Türkiye el -

çiıi bay Sadık Han tekaüt çağın" 
geldiği için vazifeıinden ayrılıp 
memleketine dönecektir. lran el • 
çisi B. Sadık Han di!n Anka..-adan 
şehrimize ıelmiı, Y eniköydeki 
yazlık binaya l'İlmittir. Yeni elçi· 
nin kim olacağı henüz belli deiil • 
dir. 

Kral Corcun doğuşu 
Haziranın üçüncü günü lngiliı 

kralı betinci Corc'un dolu! günü. 
nün yıldönümü olduğu için teh • 
rimizdeki İngiliz elçiliğinde elçi 
ve karısı tarafından bir "bahçe !Ö
leni,, verilecektir. 
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Dil itleri 

Kılavuz için 
dersler 

-20-
Havali = Dolay 
Banliyö= Yöre 
Muhit = 1 • Çevre 2 - Çevin 

y,,_ 

Ankara dolayında ormanlık 

yolıtur. 

latanbul yörui, belki hiçbir ıe
hirde olmaclığı haclar, değifilı ve 
güzelclir. 

Son cleprem, Trakya çevreıi İ· 
çincle lıalclı. 

Londra aıyaıal çevenlerincle 
ıöylencliğine göre, hükumet ar.au .. 
luıal yeni bir lıonleran• toplamali 
likrindeclir. 

Bu miAllerde ıeçen yeni keli· 
me: 

Deprem = Zelzele 
• • • 

Zaruret= Zorağ, kıstam: 
Havamızı 1000 Türk kanadı ile 

ıü&hlamak, rahat nelea almama 
için bir zorağ haline gelmiftir. 

Arapça zaruret karıılıiı olara'li 
"Anadoludaki kullanılan lnatam Ja 
güzel bir kelimeclir: "lnıan böyle 
bir harekette bulunmak için nalll 
bir kııtam içinde bunalmlf olma
lıclır !,, 

• • • 
MatJ;uat = Baım 
Neıriyat = Yayın 

Nakliyat= Tatın 
Nakil = Taııma 
Vesaiti nakliy\' = Tatıt (taıı· 

ma araçlan) 
Hele bir devrim memlelrefin"cle 

bcuın, lramufcuaya en yalrınclan il
gilendiren kurumlann baıınd.a ge• 
lir. 

Baıın kurumunun dördüncü 
kuvvet olduğunu ıöylemek, yal -
nız ödev ve ıoravlarının ne kaclar 
büyük olduğunu, ve kamuğaıı ba • 
lıımıntlan,.. JıoJar tlülpild altın• 
da bulunmak lazım gelcliğini an • 
latmak demektir. 

Radyo, en faydalı yayın ara~ • 
ları araaınclaclır. 

T aıın iılerine, memlelretin ge • 
nel ekonomi ihtiyaçlarına dahd 
uygun bir clüzen vermeliclir. 

Yellrenliler, bugün bile, diğer 
lotıtlann en ucuzuclurlar. 

T aııma araçları ilerlemiyen 
memlekette, ekonomi gelifemez. 

Bu kelimelerde geçen yeni k~ 
limeler:. ' 

Vaııta = Araç 
Vazife= ödev 
Meauliyet = Sorav 

• • • 
Emvali menkule = T qıtlı mal• 

lar 
Emvali gayri menkule = Tatıt· 

ıız mallar 
Fırka programınJaki ıon Jeğif

keler, totıtıız mallar üzerine Ve· 
rilmelrte olan lrrecliler haklrıncla 
yeni lıayıtlar koymUJfur. 

Bay ••• bütün taııtlı ve tClfıtns 
mallannı kan11nın üıtüne çevirdi, 

Tedvin etmek = Dergimeli 
Müdevven = Dergin 
T ürlrçe kamuı, Şemıecldi" Sa

minin clergicliii lxıflıca eıerfer
dir. 

A'nın clerginleri araaıncla bcı ,_ 
amele bir eter hatırlamıyorum. 

Kavanini müdevvenemiz = 
Dergin kanunlarımız 

• • • 
Hayli = Hayli (T. Kö.)' 
Muhayyele = Sanay 
Bu ıairin ıanay lıuvveti ek•ili .; 

1 tir. ı 
Sanay'ınızJa icaclettiğiniz teh • 

lilrelerle bizi ele yılılırmağa çalı ; 
fl)'OTIURUZ. 

-ULUS-
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1 Görüıler 1 
Silahlanma işi 

Bulgaristan bir prensibin 
tanınmasını istiyormuş.. 

Bulgaristanda çıkan "Slovo,, 
gazetesi, Bulgarlann yeniden si • 
lahlanmasına dair yazdığı bir ma
kalede şöyle diyor: 

"Nayi muahedesinin aakerlii" 
ait kısmı Veraay muahedeainin hb 
llopyaaıdır. Almanyac:la mecburi 
aakerliiin yeniden kurulması, di· 
fer majltp devletler haldcmdaki 
ıliel (askeri) maddelerin yeniden 
tetkiki meıeleıini ortaya atmlfbr. 
Streza konferansmda Uluslarara
lt adalet duyıulannı heıliyen 1 · 
talya Avusturya, Macaristan ve 
Bulgariatanın da mecburi ıüel hiz, 
metleri olmasını teklif etmifti. Fa· 
kat bana dair kat'ı hir karar ve • 
rilmemi,ti. Bu itle allkan olau 
4feYletlerle bir takım g6rUpneler -
4ie halunmak llzım •eliyordu. 

Cenevrede toplanan Küçük an· 
leıma ile Balkan anlatması, Bük • 
r9fle toplanan Balkan anlatm•11 
liomeJi hu ite uirattılar vekonat • 
palarcla silahsız devletlerin ver • 
meye mecbur oldukları inanca (te· 
minat) ortaya sürüldü. 

Bu meselede nihayet bir anlat' 
ma yolu huhmacaiı muhakkak • 
br. Çünkü sililwz devletlerin si -
liblanmada bir etitlik (müsavat) 
istemeleri pek doğru bir teYdir. 
Garp devletlerinde ortara çıkav 
silih yanfı tabiidir ki silihıız dev· 
Jetlerin de ıilihlanmaaını icap et· 
tiriyor. Almanyanın ıilihlanmuı 
olmuı bir İJtir. Diier devletrin ıi· 
lihlanmaıını geciktirmeye imkin 
ycktur. Büyük devletler, diğer 
devletleria de Alman7&J'.I tNip et· 
mek hunıır n -le.ki haklarını tam · 
makta mi..ue;ilctirler. 

Bu•rr•·; "rtan:ı ıelince, hayaalbk 
fikri v ... Cene•re enatitüaündeki 
fedak · .. :ı~ı ile sili.blanmaıını ta • 
nımak için yeni inancaları tetkil 
ediyor. Bulguiatan fazla bir teY 
iıtemiyor, yalnı~ bir prensibin 
tanınmasını dileyor. Aradıjı, muh" 
temel bir dütmanın taarruzunu illr 
dakikalarda reddedebilecek hir 
kuvvete malik olmasıdır. Buaün 
BuJgariıtanın bulunduju zayıf du· 
nmı ile memleket her imliya mü· 
aaittir. O halde ulusal ıerefini ve 
erkinliğini (iatildi.lini) müdafaa 
edecek kuvvete ihtiyacı vardD'.,, 

, ... gece naı..t~ eczaaeıe1 
Samatyada: Teofilos, Aksal'Q'da: 

!jeref, Karag8mriı1de: A. Kemal, 
~hremanetinde: A. Hamdi, Fener • 
'ele: Arif, Şehzadebqmda: Hamdi, 
~: Nail Halit, Ulellde: Sıt
~ Dcikpasarda: Hüseyia HU.O, 
Emlnönbde: ,Aaop Minasyan, Ca • 

r E:aada: Ahit, Galatada Malunu. 
1 eadd..ınde: Mifel Sof ro117adi:J, 

ablmcle: Nlzuaettbl, KalyoneuJnıJ. 
lufancla: Zafiropolos, Hamamda: 
Balk, Xunnpqada: Merbs, Bu • 
köyde: Halk. 

Yabancı memleketf 
üniversitelerinde 

r atil zamanında faydalan
malC üzere talebe çağınldı 

Cerrahlık 
Üçüncü ulusal kongrede 

neler konuşulacak ? 
Türk cerrahları cemiyeti taTa

f ından hazırlanan cerrahlık kon • 
Onivenitenin tatil zamanında, grelerinin üçüncüıü, ıelecek teı· 

faydalamnak üzere, talebeler ya- rinievvelin ilk haftasında Ankara· 
hancı memleket Onivenitelerin • da toplancak tıp kongreıinden 
de açılan kanlara çaiırdmakta · .onra, gene Ankarada yapılacak • 
dır. tır. 

Kurı açan memleketler tunlar- Bu aeferki cerrahlık konareaİD· 
dır: Pariate anıuluaal Draite A • de dört mesele raporte edilecektir. 
kademiai tarafmclan ticaret den· Bu meseleler ıunlardır: 
leri, Fanaada Dijon ODiveaiteain- 1 _ Guvatr ve sebepleri, ra • 
de lisan kuralarr, Vi.,.am.da tica • portör Prof. Ahmet Kemal Atay, 
ret kunları, ltalya İtalyan Oni - 2 _ Harpte yara tedavisi, rapor· 
versiteainde kültür kursları, Paris tör Prof. Murat Can Kan, 3 -
Onivesiteainde tıp talebesi için Sempati cerrahhirnın timdiki ba
beYli cibulan kunlan C.neve O- Ji, raportör doçent Kazım lmıail 
niYeniteainde Franaaça dil kura- Gürkan. 4 - Eviye deiitimleri, 
lan. raportör doçent Fahri Arel. Ra • 

Ba kuralamı aüreceii müddet, portörleden ıonra örgü bildi. 
on het Huirandan Tetrinievvel rikler için de zaman ayrılacak· 
aonuna kadardır. 

KUltUr itleri 

Kiilti1,. direktö,./iiğiinde 
bir toplantı yapılacak 

tır. 

Bu üçünü ulusal cerrahlık kon. 
aresi, iki seans sürecek, koDCTe· 
yi seçen aefer olduğu sibi bu ae • 
fer de sıhhat Bakanı Refik Say -

' 

Önümüzdeki Cumartesi günü -------------ı 
Kültür direktörlüiünde kültür di-
rektörü Mehmet Eminin Batkan · Kısa 

dam koruyuıuna alacakbr. 

lıiı altında ilk öiretim enspektör" Şehir••••• 
teri bir toplantı yapacaklardır. Haberleri 

Toplantıda 'bu yıl tehrimizde SULTANAHME'ITEKl MA • 
açılacak olan yeni okullann semt- KAS - Belediyenin mtiracaatı üze -
)erini belirtecekler ve okullardan rine Tramvay şirketi şehirdeki bazı 
alman randıman'ları gözden geçi· tramvay raylarını yenilemeğe 1Ja41a· 
receklerdir. mışhr. Bu arada Bozulan Sultanah • 

metteki makası da deği,tirmektedir. 
Çocuklar için ZEYNEP KAMiL DOCUM E -

IC61tiir Lkanlılt Kültür kuru- VI - 7.eynep --- .. ha·tawi, nma· 
1u tarafmdan bütün okullarda o • dan itibaren Doğum evi haline gel • 

. miş bulunacaktır. Doğum evinin ya -
kuyan çocukların yqlanna ve ae tak sayısı 40 hr. 
viyelerine uypn hikiye kitapla - Haydarpaşa hast:ınesl açılıncaya 
n neıredilmesi dütünülmektedir. kadar, çabuk tedavi edflmelerl gerek 

-1 '- • olan yaralı geJirse, tedaTfsi Doium Bir uo1etora tezı evinde yapılacaktır. Böy1e1er1 için 
Darülfünun mezunlarmdan birkacr yatak aynlacakhr. 

Avram Milat dokuz Haziran Pa- MODDETl BiTEN HAKYERl -
zarteai güQii saat on dörtte "Türk Türk - Yunan muhtelit hakem hak· 
blkimi,, doktora tezini müdafaa yerinin müddeti ba ak§am bite • 
eclecekt" cektir. Mahkeme katipleri bir miid • Avr: Milat tezinde muvaf . det daha çalrprak dOEyalan hükt -

met hazinesine devredeceklerdir. fak olduiu hkdircle kendisine 
d BOYlJKADA lÇlN - Belediye 

Hukuk doktoru İplomaaı verile- Bllyükadadaki Yörük Ali pJAjında 
cektir. yapılacak modem tesisat ile binala· 

ilk okullarda tatil nn projesini müsabakaya koymu§ta. 
• Müsabaka mttddeti bltml§, belediye • 

Bütün ilk okullar dünden İtı • ye birkaç proje verilmiştir. 

Yeni bir afyon 
• • 

programı ıçın 

Toplanan komisyonun 
çalışması hayli ilerledi 

Uyuftunacu maddeler inhiean 
genel direktörü bay Ali Sami, dün 
Ankaradan c:ICimnüftür. 

Yeni afyon Pl'OlfallUmm çize. 
cek olan, tarım, dııitleri, ekoao • 
mi ve Esenlik Behnlıklan iiyel• 
rinden kurulan komİl)'OD ça)If • 
maktadır. ÇalıflDUı hayli ilerle
mittir. 

Bu kc.miıyon toplaatdarıDda 
inhisar nam•na bay Hümü mlua • 
maktadır. 

Komiıyon hilha ... , afyon eki
mi ve Türkiyeye IOlmlan kartel 
mahaulatmm arikdU11U ıöadeıı 
ıeçirmektedir. Bat Ali s.m tek
rar Ankaraya aidecektir. 

Jan Dark 
Fransız mektep gemisi, 

limanımıza geldi 

Yabancı posta 

Toprakta 
altın 1 

125 kilo topraktan 8 
altıo çıkuılıyormuı 
Dunikovski adında asri 

simyacmm toprağı z şuaile 
haline getirdiğini evvelce ya 
t.ık. Son gelen ~ vnıpa gaze 
rinin birinde okuduğumuz 
tafsilitı da alıyoruz. Bu 
Sanremoda bulunan bu simy 
hususi bir muhabir gönd 
yaptığı işleri dbğıııdan d 
anlamak istemiştir. Muhabir 
yor ki: 

"Bir evin altmcla yeni 
mut oJm atelyeyi cördüm. 
kovıki onda idi. Yanında 
Tiri Jan Şul·Lesran bul1·-~ 
du. Altm yapan aclamm ha 
dafl beni söriiDce mmımuı o1J. 
dedi ki: 

"-Sisi aörmekle ne 
babtiyanm Son yucbjnm 
lanlea 80DI'& itimiain ne bale 
c:li~~Beno 
'1>unikowki itlerini ~ 
cluktan IOJll'& bundan ,üphe 
ferin iniincle amelt neticeleri 
terecektir .,, demiftim. 

Etrafıma hektnn. Bir 
Franıız mektep cemiti ,.Jan itleneceic toprak torbalan 

Dark,, c:lün lbmnmnza ıelmiftir. mııtı. Yerde aoiutmaya 
lçeriainde 114 subay namzedi tunç le.balar nrdı. Koklmm 
vardır. Bütün mürettebat 533 ki - kmdınlan üç fmn epeyce y_er 
tidir. Amiral Donval'in idaresin· tuJor, bin derece ucalddda 
dedir. yordu. Gaz hamlacı, elekler, 

"Jan Darla,, melıtep semainin nalau titeleri, ha.....ıar, kür 
limanımıza bu ikinci a•liıidw. Bu biıçolr alit Ye ecl~ 
ıemi, ıene bu isimdeki kadro dr tı. öto yanda kimya dolabı, b" 
tına çıkantmıı l>ir ıemi yerine, lam ecza bulunuyordu. Ba a 
bilhassa mektep semili olarak ya- de tünde yüz, yüz yirmi ı.....-111• 
pılmııtır. aram toprak it'-boıda. 

170 metre uzunluiunda Te U Gma 8ÖZÜDe ~etti 
17,70 gen~1911idelflt. löpu, ıl ""- Bu to~·an lince 
mitralyözü vardır. Torpil atma etmit bir tonunda ancak bet 
tertibatı 12 tanedir. Toplamı 8 tiaram altın Wabilmiftim. F 
laneıi 155 Jer milimetredir. Daniko..ımıin altmm emmi 

Geminin güvertesi iki deniz ldmiilü) aayeainde günde yüs 
tayjaresi tatımal• elveritJidir. mi bet kilo- topraktan altı 
Hızı, saatte 25 mildir. lcabmda sekiz pam altm çıkanyorm. 
26,S kadar olabilmektedir. Bunu eöylerken cebinden 

Gemi namzetlerine 'dün akpm otu dart gram aitrlıimda bit 
Franıız klübünde hir çay veril· tm çubuk Çlbrdı. Ayni zuıMIJll''ll 
mittir. Yarm aktam tehrimisdeki Dunilranki'nin bir yarcl 
Franeız elçilik binaamıda bir sü • bundan daha az aiırlıimda 
vare verilecektir. Süvareye ıeh - daneaini sözümün önüne 
rimiz bükWnet erklnı ve ıazete • O •-.• kadar mikro.kopta 
ciler çağırılmııtır. btan Dunikonki sözlerini..., 

Kızılay lıaf taaı dün 
elan ayırarak aöze kanttı: 

J;aren yaz tab1ine haılamıt!ardır. Bu projeler gözden geçirilip onay· 
Yel1112 ilk okulu bitirecek olan Jamna, birinci gelene 350, tldnd ge- Dün aktam rene radyoda Dr. 
hefinci muf ta)eheıinin imtihan· lene 100 lira mtikifat verilecektir. Salim Ahmet tarafmdan \ir kon· 

sona e1'di 
"- Niunm onundan --·-

yirmi betine kadar 239 ll'dl 
bn yapbk. halan da n yap 
içia kullanılan topraklardan ' 

1arma cumartesi tününden itiha • HAZiRAN MAAŞLARINA DA. feran. verihnit ve ıece de Kum· 
ren hqlanacaktır. lR - Viliyet ve belediye memurla· kapı ko)u tarafmdan bir müume· 

rının Haziran maa§ı yarın verilecek• 
A l l t ' b k re verilmiıtir. rsııı usa aıe e on· tir. 

0 d. Dün öileden aoma niverai • oreaine ,,.a;r,ırı/ış 935 bütçesi Ankaradan tasdik e ı· 
e· ~· '6· lip gelmediii için memurlann maaşı tede rektör Bay Cemil Bilıenin 

8 Tenmıuzda Prqda bir anı- 934 bütçesine göre verilecektir. Başkanlığı altında bütün fakülte 
ahual talebe birliii kongresi top· MADR1TTEK1 MÜZAKERE • Dekan ve ProfeılSrleri toplanarak 
)anacaktır. r LER _ Ttirk - lspanyol Ticaret Onivenitenin "1ı nl Yercliii ran • 

Ayni zama.Ma Aiuatoa ayı i- anlaşmasının Madritteki müzakere • donan dereceaini ıösclen ıeçir • 
çinde de Berlinıde ikinci bir tale- leri henüz bit•iş delildir. miflerdir. 
he birliii kongresi toplanacaktır. Bilindiği üzere, eski anla!fma müd· Gelecek yıtlarda daha fazla 

tiri 1---.e•e, Ml!hrimiz talebe deti 23 Mayısta bitmişti. lki tarafın lın bil • . • L __ _ 
uı_. 1 

r- isteği üzerine bu müddet be§ gün randıman a' a meaı ıpn ~ 

kardık.,, 

Gözümün inünde yapılan d 
melenlen, bu itin inlriT ec1a..
yecek kadar ıerçek oldujumı ,_ 
ladım. Şimdi yalnız hu • 
ıeniıletmek, çıkanlacalc a1tıll 
dannı çoialtmak lizmaclır. Jt 
kadar pnit tutulacak oluna, 
rAklar o nisbette altına • 
olacakbr. Asri aimyacı k~ 

birliii çaimlmıttır. daha uzatılmıştır. kararlar verilmiıtir. 
Geçmiş Kurun/ar: ISTANBUL ESNAFI - letanbul Kızılay baftau dün k•paıw•t-

üniversitedeki dört pro- esnafının Jazımları müddeti dün tır. Dün de Kızılaya yeni ÜJ• ya· 

eaclüatri halincle bu itle 
JDI', köylülerin kerpiç 
alellde topraklan altın 
Bu küçük atelye evrilıin ( 

eltiril.in) o •-n llir ·~ _J/I 

lı o aiırbkta altm hali• ...... 
mek pç bir teY ~ 

31 M•JI• 1920 fesörlük için temas bitmiştir. Bununla beraber bütün es- zımına devam edilmittir. Hafta i-
- .aı.ketihayriye vapurlarının had· nalın kayıtları yapılamadığından, bu rinde •••dan ii- aavw•• -...='= ı:. 

VM· Oniverııitenin ecnebi profea ::- • ..a.. k d daha s ı - _, _ 
1 

- ___.... .,. dl a.-u-bı..ı-cıen fazla blrind mevki müddet on beş ..... a ar uza· S 1 . be11· la 
..... mm ferinden ikiıinin mukaveleai bazi- tılacaktır. nümüzdeki a 1 ıünıiı 1 o • 

hllet Attığı ve mUşterllerln Wleleye ran sonunda bitecektir. Bundu Esnaf yazılma işleri bittikten son· caktır. 
pktıkJan sırada vapurlan yıkanarak 'batka Münihte bir kaa neticesin· ra esnafın tayyareye yapacakları -------------
ahall)'l sırsıklam bir hale ptlrdiği 1 L.--ka yardım ~il kararlaştmlacaktrr. ilifiği kaJaaaaup. 
flkl7et edilmlf, lhtaratr lld .... bu- de ilen l'Nfaörün yeri i e ~ BlR DEGlŞlKLIK - Istanbul TAŞINIS - Ttirkofüd laaabaJ 
ln11hnllftu'. bir 'Yft ele bottur. JtikJetme ,e botaltma birliği, üyeleri ıubesi, önilmfizdeld hafta, DirclB,acU 

- Şelıremanetinee bir zahire bana- Prof81irlükler için Almany.a daha ziyade Uman umum müdürlü· Vakıf hanmm a1t katma tapnacak • 
.... tıltldft matuener oldata ha· ve Frama ile temM edilmektedir. p müstahdemleri olarak ıöriildil • tır. 
tier abii&iflu. Bu ~ kimlerin ıet.irilec:eii IUnden, umum mtldtlriyetle ballan • Ttlrtoftli ha llllfttle ,ı,... ile 

1 .. ,,. .............. - .... ıı tenunm &1.JlllD hwma ı.dar 1'81 • mıpır. daha ,... ... aWmclar olablleeek 
li olacaktır. Birliiln esnaf ifleri fefllii ile bir tir. 

Şehir tiyatrosunun d 
heyeti, açık hava • 
Klt-ru T epe1,apda 

bahçeainia kapeh lmnunda. ~~
"Ganlaabar,, b .. emcla ~ 
...._ Şehir ti~ ı.M llllr.. 
ba ........ itiı.r.a ~ 
çe eMa•inde • haa ~ 
Y.-.celdenlir. 8u tewil•a 
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1 Telrilta No: 118 Yazan: l•W FERDi 1 

f ıir Sni ~ nereye uımrıl~Oiııo. kiıiıle 
kırsıll8ti&ıiı nı ~ilıi,ır~u ! 

3 - Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek - Oydaşmak 

ORNEK: 
1 - Bu meselede sizinle oyda· 

tık delilim. 
2 - Bu önergeyi onay bulanlar 

ellerini kaldınmlar. 
3 - Bu hareketiniz benim ahlAk 

anlayışıma uygun detildir. Ertesi sabah güneş 
doğarken •. 

Gece yarııından ıonra .. 
Emir Sait, premeı (Salina) dan 

'1dığı cevabı birkaç kere okuduk· 
t&a ve yorıun bir halde çadırdaki 
'eclirin üzerine uzandıktan aonra. 
"•riliıinin kendiıinden ne çabuk 
taareçıifini dütünmeie baflamıt· 
lı. 

ltbiliye tacını huırlıyan (Sa • 
lia.) Emir Saidi naaıl unutuyor • 
d11? 

Acaba bu mektubu Salinay-:ı 
lorla mı yazdırmıılardı? 

Endülüs veliah:!i kapıda dola • 
"ıı nöbetçiyi çatırdı: 

- Mektubumu prenaeae verdi · 
liıa zaman, yanında kimae var 
llhydı? 

Diye ıordu. 
Nöbetç.i inandırıcı bir tavırla: 

- Hayır, Emir hazretleri! De
di - Hizmetçiden batka kimse 
)C>Jctu. 

- Bu mektubu aana kim ver • 
di? 

- Prenses .• 
·- Yazarken ıördün mü? 
- Evet .. Y ..... ada yazdı. 

'F.aalr Sait merakından çıldıra· 
taktı. Salina onu bu kadar çabuk 

u unutacaktı? 
ltbiliye tahtına beraber otura· 

cu .. •Alı-•S.llift "-7• ıı ıtri'
r.alaınağa bathyan bir füphe var· 
dı: Acaba prenteıi iğfal eden, kü· 
çük kardeti miydi? 

Çünkü Emir Sait, lapanyol ka· 
l'&raihma ıeldiii zaman: 

- Küçük kar detim nerede? 
Diye aormuıtu. Emir Saide ıu 

cevabı vermitlerdi: 
"- Emir Mehmet cephe ıeriıin· 
~ bir tatoda prenaealer ve cariye· 
•r içinde yaııyor !,. 
. Emir Saidin kardetinin çapkın 

~~r aenç ohnadıtmı biliyordu. Fa· 
qt, mademki pemaeıler arasında 
~!yordu.. Bu prenıealer içinde 
SaJina) nm bulunmadığım kim 

leıaia edebilirdi? 
Emir Mehmet, Saitten daha ıü· 

tel, )'akıııklı ve daha genç bi : 
~~i. Salina onu aördüyıe, 'bel· 
~ Cle aevebilirdi. 

l:ınir Saidin beynini tır!nalıyan 
~ tiiphe, saatler ıeçtikçe derinle· 
t?.or, kafasının içinde köldeıip 
-aıyordu. 

"- Birdenbire çadırın dıtmda bir 
-:balıtm toplandıiını duyan E · 
clı S.it, uzandıiı ıedirden fırla • 
~ kapıya koftu. iki zabit ve ıe
ı._ oa lapanyol askeri kapıda do
~11ordu. 

.__~bitlerden biri Emirin yanına 
-ttla.. Ve sertçe bir aeale: 
li ......_ Haydi, yürüyünüz, dedi, ıi· 
~erıi ikameqihmıza ıötürece • 

"'-. l:arair Sait lıpanyol zabitine ~ 
""'1 •ermeden ıiJindi.. Çadırdan 
~ ~· kapının önünde duran kil· 
~ l.ır arabaya bindi. Arabanm 
l..iİ 1&nı karıılı lapanyol uker • 

e lcutatıJmıttı • 
~ P.o..ir S.it arabaya binerken. 
41

1 
ec:. 111 noktayı öfrenmek iate· 

..... Gideceğimiz yer uzak mı? 

Zabit katlarını çatarak cevap 
verdi: 

- Hayır .. Yarım ıaat ıürmez ... 
varırız. 

Çadırdan ayrıldılar. 
Emir Saitarabanm içinde (Sali· 

na) dan batlca bir teY diifünmü • 
yordu. 

- Salinacıtım, ben aenaiz ya • 
tıyamam! 

Diyerek, kendi kendine aöyle · 

4 - Oydaşmak •c:· zaman gö • 
nllden olmaz. 

Z - Muhalif - .Aynpk 
Muhalefet etmek - Ayrıımak 

ôRNEKL!.:R: 
1 - Bizde aynıık partiler yok· 

tur. 
2 - Niçin her işte ayrışmak he-

,·esine knpıhyorsunuz? 

3 - Zıt - Karpt. 
Tezat - Karptlık. 

ORNEKLER: 
· - Bu iki fikir biriblrine kar· 

niyor ve ağlıyordu. · ~ 
Ortalık ağarmıttı .. 
Doiuda beliren kızıl ~lutlar j 

gökyüzüne yayıldıkça, Emır Sa • 
it, yürüdüiü yolları iyice görebi • 
liyordu. 

Cepheden epeyce uald&fDUt • 
lardı. Arabanın etrafında tiden 
lıpanyol atbları, methur bir harp 
bıbaiı ıötürür ıibi yürüyorlar · 
dı. 

Emir Sait birdenl>ire: 
- Acaba nereye ıidiyoruz? 
Diye füphelenmeie ve aajına 

aoluna ıık ıık bakınmaia batla • 
mıftı. 

Geniç ovaya ya7ılan lepanyol 

}it C•~: ı :ir. 
2 - Ekonomik girişimlerle Ka· 

muias•i arasında kar§ltlık olma -
malıdır. 

4 - Teliİ etJMk - Bağdamak 
ORNEK: 
Bu fikri biribiriyle nasıl halda· 

yabillrsiniz7 

6 - Taauip etmek - Onamak 
Taadlk etmek - Onaylamak 
Taadlk - OnaylamL 
lJRNEKLER: 
1 - Bu hareketinizi hiç de o • 

naımyorum. 

2 - Cumur Bıfkanı son kanunu 
onaylamıştır. 

ordusu, tüyleri ilrDerten ve akılla· NO'l': 
rı durduran bir kalabalık tqkil e- Gazeterwlze gönderilecek gazı • 
diyordu. larda bu kelimelerin Oımanlıcala· 

Gamata hükUmeti bu ordularla n kullanılmamaaını rica ederiz. 

nasıl çarpııabilirdi? _---1111111111111111111111111:~---• 

Orta~~ •1danludıkça dütman GUmrUklerde ; 
karar.ıihııiın inaana de~ vereıı YllNt tCYltUM I•-~· 

o'Uan 'bajUyor, bü aomuz yolfar -- __ ...... 
asker karııları ve kalkanlarile E· gümrüklerinde yapılan yeni ku • 
mirin ıözü önünde uzayıp ıidi .. nnn üzerine on ıekiz muayen~ 
yordu. meurluju kaldmlmıtbr. 

Emir Sait, nereye ıötürüldüiü .. YENi SALON - Yeni yapılan 
nü bilmediği bu küçük araba için· ıümrük ıabt aalonu yarın açıla· 
de bile, bili büyük ~ellerinin caktır. 
birkaç ıünfl kadar canlan&cajmı BOZULAN TiCARET ANLAŞ· 
ve yeni ltbiliye tabt11ıa oturaca · MASI - 15 Kinunuevvelde yapı· 
imı umuyordu. Bu umaıı ile iti .. lan Türk - Yunan ticaret anlat· 
dalini kaybetmiyen Emir Sa1t, a . maıı bozulduğu için hazinuım on 
raba içinde canı ııkılmap betinden itibaren mer'iyetini kay· 
baılamııtı. bedecektir. Bu bal ıümrülderc 
Bir ıaatten fula ıitmitlerdi. Ya· bildirilmittir. 
rım saat diye bqlıyan ltu :r.oJcu · 
luk ne vakte kadar ıürecekt! 7 

Atlılar birdenbire durdular .• 
Emir Sait batmı arabadan u • 

zattılı zaman, ı.ttan yapılmıı bir 
katlı bir evin iinünde ayakta du · 
ran iki rahip ıiir-Jü. 

Emire yol arkadtlılı yapan İı • 
panyol zabiti derhal atmdan atlı 
yarak arabanın kapıımı ~tı: 

- Burada mieafir kalacaluı • 
nız, Emir hazretleri r 

Emir Sait tereddütle ara'badaıı 
inmitti. 

Kapıda duran rahipler Emirle 
arapça konutarak aelimlad~:ar. 

Tat binanın demir kapıları açı• 
byordu. 

Burası, yüluek duvarları ve in· 
1&na dehtet veren nöbetçilerile hi~· 
zindana benziyordu. 

Ve kapıda duran iki rahip zin· 
dan bekçiıinden ayırt edilmiyor .. 
du. 

Rahiplerden biri, fe)'tanl 2eki· 
ıı ıazlerine toplGDan diier arka. 
datma ıarip bir tavırl• itaret ede
~: 

- Haydi, İf bqma ıeçelim ! 
Diye mmldandı •• lkiai birlikte, 

bir bulanın koluna ıirer ıibi, E • 
mirin kollarına ıirerek demir ka· 
pıdan içeri:v;e ıötürdüler. 

Türk - Fransız tecim 
anlqması 

Türk - F ramız, tecim anlat • 
maaının müddeti bu alqam bite • 
cektir. Bundan böyle, ıümrükleri· 
mize ıelecek Framız malların • 
dan, azami IÜJIU'Ük veraiıi alme· 
caktır. 

Yeni tarif eJer 
Şirketi Hayriye, Haliç vapur • 

ları aoayeteainin Ye latanbul liman 
ıenel direktörlüiünün yeni tarife
leri yarmdan itibaren tatbik edil
meie batlanacaktır. 

Emir Sait etrafına bakınırken, 
birdenbire demir kapıların ıiir'at • 
le kapandıiını ıördü .• Zabitler ve 
atlılar çarçabuk ıerj dönmütler · 
di. 

Emir Sait, burada kiminle kar· 
ıılatacajını bilmiyordu. Ona vak· 
tile Gamatada: 

- Kral F erclinand yabancıları, 
hiç umulmayan yerlerde kabul e 
der, yatbiı, oturduiu odayı ıöı 
ternaek inememıit ! 

Demiflerdi. Emir Sait acaba bu 
bir katlı tat evde kral F erdinand 
ile mi karııla.-caktı? Yoksa ••• 

(Devamı var) 
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KURUn'un Romanı: B Yazan: A. ismet Ulukut 

Polisin Hacı Yaşar Ağayı bulmaya ça--· 
lı§~ası!. Bakalım, biraz uğras~ınlar da .. -

. . 
Oolftor Neiir 

D8rt (lllnUlk ldUdla: 
Haeı Y &fili' Ata hastane • 

sinin dokton Nezir, poU. 
müdürüne, hastanenin gizli • 
liklere bürünen kuralQfllllu, 
görünmeden, bilinmiyen Hacı 
Yaşar Ağanın yalnız mektup 
göndermek suretiyle emirler 
verdfilnl anattı. Bilinmiyen 
bir sebeple, bllinmiyen bir 
katil tarafmdan öldürülen 
Süleyman Şefikin km BiDDa· 
zı aradıfmı söyledi, bunun 
bulunmasını rica etti. 

Polis müdürü kızı bulmak 
için her şeyi yapacağını söy • 
]emekle beraber hastanenin 
ldaıwi b•kkrnda .malGmat 
lstedL Doktor ~eetek mm,, 
diyerek söylemekten çekini • 
yordu. Bu mesleğin öteki 
doktorlara şimdilik gösteril .. 
memesindeki sebebi de anlat .. 
tı. 

- Canım, ne olur bana bira:ı 
anlatamaz mııınız? 

damm ay0olmut IDzidD' ve ara
mak da P.Oliain vazifesidir. Oteki 
tiaatabanemize gelmek, bu da 
lihbatınıza aittir. itte beni aevke
den kuvvetin ifleri. Öyle sanıyo
rum ki, benim yapanacLklanmı. 
poliae, bu ohıtlara ,aptıracak. 

Polia müdürü, bu genç dokto .. 
run kartramıda fafDIDlf kalmıftı. 
Mazisi temizı fimdiki liayatı pek 
sakin ve basit olan Nezüin ileti -
dan karf ıııncla aöyliyeceli bir teY, 
bulamıyordu. Onu en ziyade fa • 
fırtan, böyle birdenbire hastalığı
nı aöylemiıf olmulfdr. Buna ne -
........... wıl an1Hmja7 ftlDm 
bir iki aöz aöyliyebildi: 

- Bir haftada mı? llaçıız mı 
- Onun gibi bir teY.· 
- Nasıl? 
- Okuyaca'ğım, üftiyeceğim; 

aonra bir muska yazıp boynunu • 
za uacaimı. Merak etmeyiniz, 
nefeıim pek teıirlidir. 

Bu latifeye ikisi de kahka • 
balarla süldüler. Doktor ilave et .. 

Müdürün bu zorlaması dokto-· 
ru füphelendirdi; gözleri parladı. 
Bu elektriklenen ıözler, karıııın• 
dakinin bütün uzviyetini teıhir e-

ti: decek bir röntgen fU&aı gibi, Ce .. 
- Amma bir prtla, Binnazı 

buhnabıımz. 
mile tevecüh etti. Bir iki aaniye 
ıüren bu ıarip balattan aonra d~· 
di ki: 

- Bu lcadar merak ediyorsa .. 
nıı, bir hafta bizim miaafirimi:ı 
olununus. Hastanemiz yoJmıl b· 
dınlarla çocuklara ait ise de Ha
cı Y &f&r ata, piliı müdürünü bun
dan hariç tutabilir. O z•man her 
iıtediğinizi görüp öfrenininiz. 

Poliı müdürü tatkınlıkla dok
tora bakarak ıordu: 

- Yani, ne demek iatiyonu • 
nuz? 

- Ne diyeceiim ! Bir hafta i· 
çinde hem bastabiımzdan ebe -
diyen kurtulur, hem de bizi di
leditiniz ıibi tetkik ederıiniz. 

- Ben hastamıyım? 
- Evet, ıiz hastaamız; teker -

den ıztırabınız var. Bir doktor -
dan bunu ıizlemekte ne menfa • 
aliniz olabilir? Az mı perhiz tu -
tuyonunuz, az mı iliç alıyorıu
nuz? Bırakın ıu il&çlan canım. 
Biz bir haftada ıizi bu hastalık · 
tan kurtaracajız. Aramızda bu -
lunduğunuz müddetçe her feyi · 
mizi de öfrenmit olacaksınız. F e
na mı? Şimdi tuclik ediniz ki iki 
olut ( emriviki) kabul ettiniz. 

- Ben mi, neyi kabul ettim? 
- Biri Binnazı bulmak. Bu -

nu ben aöylemeıem de ıiz yapa • 
cakıınız. Çünkü, öldürülen bir a-

- Bunu hiç dütünmeyiniz. I· 
cap ederse bütün poliı teıkilitmı 
hareekte ıetireceiim. Fakat ıiz .. 
den de bir tef iatiyeceğim. 1 

- Emrediniz. ' 
- Hacı Y qar Ağannı, demin 

aöylediiiniz, mektuptanm ıör .. 
mek. 

- Hay hay! Şimdi liutaneytt 
ıidince ıanderirim. Dilediğini~ 
kadar yanınızda bulundurabilir • 
siniz. 

Doktor kalktı; poliı müdürü 
oda kapııma kadar kendi.ini t~ 
yi etti. 

-2-
HACI YAŞAR AllA 

HASTANESi 

Doktor Nezir haataneye gelin
ce polis müdürünün iıtediii mek· 
tupları bir büyük zarfa koyarak 
kitip Latfi ile ıönderdi. Kendi 
kendine konutuyordu: 

- Binnazı bulmai'a timdi mu
vaffak olacatımızı anlıyorum; fa. 
kat poliıin Hacı Yapr Ağayı bul
maja çal11maaı ... Eh bakalım, bir· 
az uir&flmlar da. .. 

Haatalarmm yanma gitti. Her 
hastayı pziyle tetkik ediyor, mü• 
nasip aözler ıöyliyerek, haataba • 
kıcdara ıizli talimat veriyordu. 

(Devamı vcır) l 
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Bay Apturrahman Naci 
ile dün gece konuştuk 
Dün gece yarısından sonra, 

saat bir buçukta, hava tehlikesini 
candan sezen yurtsever Abdur · 
rahman Naci Demirag'ı telefonla 
aradık. 

Erenköy telefon santralındaki 
bayan, iki defa aradı, üçüncüde 
kar§ımızdaki telefon açılmııtı. 

- Ben Ömer Naci Demirag .. 
- Bağıılaym, rahatsız ediyo-

ruz .. 
- Rica ederim .. 

- Burası Kurun gazetesi ... Son 
gelen Ajans haberinden, Baıbaka· 
na yolladığınız bir tel yazısiyle 

hava kuvvetlerimize 100 - u:o 
bin lira değerinde uçak ilave et · 
tiğirizi sevinerek öğrendik ... A • 
jansın "Değerli bir vatan evladı,, 
kaydiyle bildirdiği "Abdürrah -
man Naci,, yi okurlarımıza tanıt· 
mak istiyoruz ... 

Telefonda birkaç saniye ses 
duyulmadı. Sonra Bay Ömer Na
ci §unları söyledi: 

- Bu sorgunuz bana "Kendi~ 
ni reklam etme,. hi:;sini veriyor. [ 

Halbuki ben, yalnız yurda karşı 
olan ödevimi yapmaktan batka 
bir§ey yapmadım. Yalnız yurt 
sevgisi ile .. 

Bununla beraber alçak gönül· 
lü yurttaşımız, bizi kırmadı. Kı · 
saca hal tercümesini anlattı: 

- 306 doğumluyum, 330 yı -
lmda Mühendis mektebinden çık 
tım. 340 yılmdanberi muhtelif 
demiryol inşaatı, Samsun - Sı -
vas, Irmak - Ereğli, F evzipa -
şa - Diyarıbekir hatlarını yap · 
tım. JS;ayseri f abrikaaı, Ankara 
vilayetler evi, Temyiz mahkeme· 
si inşaatı da bu aradadır. 

- Yarın bir arkadaşımız zi · 
yaretinize gelebilir mi? 

Bay Abdurrahman Nacinin, 
reklam saydığı mülakatı vermek 
istemediği anlaşılıyordu: 

- Çok yazık ki, yarın Y alo · 
vaya gidiyorum. Bir parça rahat
sızım, dedi. 

- Dönüşte mümkün mü?. 
- Yalovadan işlerim için An-

karaya gitmek istiyorum. 

Hava Tehlikesi 
( !Jaşmakalenin dcı:amc) 

korunmak için yangın söndürme 
ve boğucu gaz ile yollarda düşen-
lerin yardımına koşmak ted · 
birleri alınıyor. Birçok Avrupa 
gazetelerinin sayıfalan bu türlü 
yazılarla doludur. 

Unutmamalıdır ki, bu türlü 
tedbirleri alan ülkelerin bir kıs -
mında bugün beş yüz değil, bin 
be! yüz harp uçağı vardır. Bun · 

,ı~n ayn olarak bir o kadar da 
f:İvil uçaklar bulunmaktadır. Böy
le iken bu ülkeler bu kadar harp 
uçağının havadan yapılacak hü -

cumlara engel olamıyacağını dü· 
şünmekte, fazla olarak halkı teh
likeden korumak için türlü türlü 
müdafaa tedbirleri almaktadır. 

Ellerinde bin, bin he§ yüz harp 
uçağı olan memleketler kendilerini 
hava tehlikesinde görürlerse Tür 
kiye gibi henüz ordusunun uçak 
hazırlıklarını yapmamış olan ül -
keler için bu tehlikenin ne kadar 
açık ve büyük olduğu kolayca 
tahmin edilebilir. Bu bakımdan 
Başbakan İsmet lnönünün öz yur
dumuz için beş yüz tayyereye lü· 
zum göstermesi çok yerindedir. 

Be§ yüz tayyare Türk yurdu -
nun korunması için ilk tedbirdir. 
Bu tedbirin yerine gelmesi de o -
tuz milyon Türk lirası bulmak 
demektir. 

Türk ulusu erkinlik savaşında 
(İstiklal mücadelesi) gerekirse 
bütün varlığının yüzde kırkını or
duya bırakmak kararını vermişti. 
Bugün herkesin bütün varından 
yüzde kırkını vermek lazım değil
dir. Yalnız yıllık gelirinden yüz· 
de bir parçasını vermekle bu iş 

başarılabilir. Elverir ki, öz yurd 
havası içinde yaşıyan büyiik kü -
çük herkes, bir kere hava tehlike-

sine yürekten inansın. Bu tehlike
ye karşı gP.lebilmek için de elcle 
vererek çalışmağı ulusal bir ödev 
görsün. 

Hava tehlikesi bir kere gelip 
bir ülkenin üstüne çökünce her 
kişi, yıllık gelirinden bir parçasr 
nı vermek şöyle dursun, bütün 

varlığını ortaya koymuş olsa ge -
ne faydasız olur. Bunun için vak-
tinde hareket etmek, vaktinde 

hazırlanmak gerektir. Ancak 
böylelikle yap!lacak fedakarlık · 
lardan iyi bir sonuç beklenir. 

Bugün siyasa dünyasının ge -
nel durumuna göre daha hava 
müdafaası için hazırlanacak za -
man geçmit değildir. İngiltere bi· 
le ancak daha beş, on gün önce 
hava ıilahlarının eksikliğini göre, 
rek yeniden uçaklar yaptırmak 
kararını vermiştir. 

Onun için Ba,bakanımız tam 
zamanında hava tehlikesini gös -

lladlköJl'aln ~ ~ 1111, ~ ı ı ı ııı fü ııı ~ 
Bomanıl 

Tefrika numarası: 2 

Dün çıkan ilk kısmm /ıÜl<İ· 
aası: 

Necdet, tesadüf en u~radı· 
ğı Papazın hah~esind<', yakm 
dostlarla dolu bir ma a bulu
yor. Bunlar meşhur bir mu • 
harririn torunu Orhanla • ·~
rin, teyzesi Nimet -re Kadıkö
yünde ''Yeleli kız,. diye tanı· 
lan Bedriyedir. Necdet, Bed
riye He henüz tanışmadığı i
(fn ha ka. bir masaya oturu -

yor. Fakat kendisi çağrılı -
ynr ve Bedriyeye takdim efff. 
yor1ar. Bedriye Necdete ken-

Yazan: Safiye Erol 
di!iiiyle e kiden tanıstığmı, o, 
beş altı ~.ı;:-ında iken annesi· 
nin dostu olduğunu söy1iyor. 
Necdet de komsu kii kiin san 
açlı kızını hatırlıyor 'e a • 

~r.ror. Onlar konu urlarkcn 
Ncsdn, Orhan, Nimet daha 
<'Ok yandaki madasadaki sar
hoşlar meclisiyle 'e ısrarla • 
ra dayanamı)arak şarkıya 

başhyan "Türkiye Bülbülü., 

ile me~ğul oluyorlar. Laühali 
Orhan ~arhoşlarla :>arenliği 

ilerletiyor ve bu arada Tiir· 
ki:> c Bülbülü iret Hanıme -

mı~L.f<~M .iz of ı~~ 
Amasyada bir hırsız Mersinden 

girdiği evde öldürüldü 
Varidat müdür·ÜnÜn evini bekliyen 
Ali meçhul adam Üzerine atılınca .. 
Amasya, 28 (Kurun) - Hacı 

llyas mahallesinde oturan varidat 
müdürü bay Hadinin evine iki ge
ce evvel bir hırsız girmi§, evde 
bekçilik eden Ali tarafından öl • 
dürülmüştür. Hadise şöyle geç • 
miştir: 

Mevsim dolayısile bağa göç e· 
den bay Hadi ve ailesi evlerini 
beklemek üzere Aliyi bırakmışlar
dır. Vak'a gecesi Ali evin içinde 
bir patırtı duymuş, fakat aldmş et· 
memi~tir. Biraz sonra Alinin oda -

Mersin - IVlamure 
arasındaki oturaylar 
Adana, 29 - Şimdiye kadar 

Mersin ile Mamura arasında gün-

de müteaddit defalar sefer yapan 
trenler arasında ancak dört tanesi 
Otoray idi. Devlet Demiryolları 
idaresi bu hatta Otoı·ayların dahi\ 

pratik oluşunu ve daha sür'atli v ..: 
rahat çalışı§ını gözönüne alar~.k 

son günlerde otoray sayısını doku· 

za çıkarmıt ve eski trenleri kaldır~ 
mıştır. 

Şu halde Mersin - Mamura a· 
rasında bundan sonra yalnız hu 
dokuz otoray işliyecek demektir. 

Bu otoraylar için idare, ayrıca bi, 
de makine mühendisi göndermiş
tir. 

Bir çoban gölden 
geçerken boğuldu 

Adana - Oymaklı mıntaka · 
sına bağlı Beyköyünde oturan o • 
tuz beş yaşlarında Hasan adında 
bir çoban hayvanlarım geçirmek 

üzere gölden geçerken bataklığ'°. 

gömülerek ölmü~tür. Cesedi mem• 
leket hastanesi ölü yıkama yeri -

ne rretirilmiş ve sulh hakimi Feyzi· 
nin Önür.de hükumet doktoru Ha· 
mit tarafından muayenesi yapıl -
mış ve boğularak öldüğü anlaşıla .. 
rak gömülmesine izin verilmiştir. 

4111t"""""""'"Mt llllRllltlfllmNJM&IUlllllnMfl'll•HMfllllllN&lt .... tNlllHHllll1MNIM ....... 

termekle bütün ulusun en derin 
.minnetlerini hak etmiştir. Buna 
karşı ulusca yapılacak ödev sa · 
dece vakit kaybetmeksjzin elden 
geldiği kadar hükumete yardım 
etmektir. 

ASIM US 

fendi Orhana takdim edili • ı 
) or. 

Bu bahis Orh~nm da şarkı söy
lemesi ile neticelendi. Orhan, pek 
sevdiği Nevresin parçalarını oku· 
yordu: 

1\Jcnckşc kokulu yarim ... 
Kimlere arzcyliycyim halim ... 
Fakat belli ki bu coşkunluk hep 

Bedriye içindi. Orhan gözlerile 
onu, hep or.u arıyor, ona remiz· 
lerle kendini anlatıyor, yanık si
temlerle taşıyordu. Necclet, kıs
kançlığa benzer bir öfke ile ayıl
dı: Menekşe lavantasını Bedriye 1 

kullan.mı§h. Bu oğlan (menekşe 

kokulu yarim) diye kadını teşhir ı 
ediyordu. Hem ne küstahlık! Bed
riye kim, o kim? Böyle mükemme~' 
bir kadın, karşısında ona lif ~tan 
bir İpsiz. Hiddetle masanın ba
cağını sıktı. Ve anladı ki bir sene· 

sına bir adam girmiş, kapı yanında 
yanan lambayı karartmış, yerdeki 
yatan Alinin üstüne atılmaya dav· 
ranmı§lır. Bunun üzerine Ali ye • 
rinden kalkmıt, üzerine hücum e· 
den adamla boğuşmuş, bir aralık 
itin fenaya varacağını anlayınc« 
yatağının altında duran kaması • 
m alarak hücum eden adamı,1 bir· 
kaç yerine ıaplamı!lır. Bir gect> 
hırsızı olan meçhul adam birkaç 
dakika sonra ölmü,tür. 

Uçan şapkasını a 'mak 
için kamyondan atladı 
İzmir, 29 - İzmirle Torbalı ı:a 

rasında bir kamyon kazası olmuş· 
tur. lzmirden Torbalıya gitmekte 
olan şoför Osmanın idaresindeki 
kaymoyana lzmirden bazı yolcu · 
lar binmiştir. Kamyon soşeden 
hızla giderken yolculardan birinin 
şapkası uçmuştur. Bu yolcu şofö • 
re durmasını işaret etmeden şap • 
kasını almak için kamyondan at • 
lam ıştır. Fakat yere dütc' et~ bo. -

şından ağır surette }'ualanmış • 
tır. Diğer yolcular hunu görünce 
şoföre durmasını söylemişler kam· 
yon hemen durdurulmu§ ve yaral: 
kamyona alınarak Torbalıya götü· 
rülmüştür. 

Torbalıda hükumet c!oktonJ 
yaralıyı muayene etmiş ve pan 
sımanını yaparak yaranın ağır 
duğu için yaralıyı lzmir memle 
ket hastanesine göndermiştir. 

Üzerinde bulunan nüfus tezke· 
resine göre yaralı Trabz'onlu Ha • 
lil olğlu Riistem adlıdır. Şoför O.s
man ve muavini Kemal ile kam -
yondaki } olcularm ifadeleri alın
mış ve şoförün kabahatli olmadı
ğı anlaşılmıştır. 

Giresunda fındık fiatleri 
yükseliyor 

Giresun, 30 (A.A.) - Bugü·• 
borsada ağustos teslimi ki 97,50, 
eyliıl ve birinciteşrin teslimi 47 
den 48 kuruşa kadar yeni mah • 
sulden alivre olarak 50860 kilo 
fındık içi ve stok maldan da kilo • 
su 62,50 kuruştan 18.000 kilo fm· 
dık içi sahlmııtır. Fiatlar yüksel· 
mektedir. 

dir uzaktan gördüğü, beğendiği 
bu kadın için kalbinde birikmiş 
arzular, alakalar ... Evet, Ala
kalar var. 

Nimet teyze, vakit! deyjnce 
kalktılar. Tatlı serin gecenin ha
fif sisli, rüya gibi bir mehtabı \'ar. 
dı. Altıyol ağzında Nimet teyze 
ile Nesrin bir otomobile bindiler. 
Evleri Feneryolunda idi. Ayrılır· 
ken Necdet, mektep arkadaşı Nes· 
rinle bu akşam hemen hemen hiç 
konuşmadığını düşündü. Utandı. 
Avucundaki fıstıkları kırmakla o
yalanan Nesrinin ellerini tuttu: 

- Gutnayt, bebi ! 

Nesrin güldü: 

- Bebi, gutnayt ! 
Biribirlerine böyle hitap eder· 

)erdi. Çok arkada§tılar. Beraber 
mektebe gitmiş, beraber büyümüş-

ilk arpa ürünü 
çıkarıldı 

Mersin, 29 (A.A.) - Çukur o
vanın ilk arpa ürünü dün limanı • 

mızdan çıkarılmıştır. ltalyaya gön• 
derilen bu 90 tonluk yeni ürünün 
kilosu 3.5 kuruşa sif olarak satıl ' 

mı§tır. iskelede kurulan büfeden, 
çağrılanlara ikram edilmit ve hü • 
kumetimizin ııyaıasını anfatan bit 
söylev verilmiıtir. Kurdeleyi ket • 
tikten sonra liman ıosyetesinio 
romorkör ve motörlerile mavna • 

lara yükletilen ürün vapura kadat 
götürülmüş, ve çağırılanlara va • 

purda da ayrıca şölen verilmiştir• 

lzmirde sebzeler çok 
zarar gördü 

İzmir, 30 (Hususi) - Balço ' 
va, Buca ve Karşıyaka civarına-' 

yetiıen salatalık, kabak ve sait 

sebzeler, çıkan Balsıra hastahi• 
yüzünden mahvolmu§tur. Sebze · 

lerin ekserisi İzmir ve civarı meY' 
va ve sebze. satış kooperatifine ait 

idi. Hastalığa zamanında çare bu• 
lunamadığı için zararın yüz biO 
liradan fazla olduğu tahmin edili• 
yor. 

Kooperatif direktörü bay Fik • 
ret bu duu.ızn .. , llbaylık tarım di ' 
rektörlüğüne bildirmiş vt: ~. hçele
rin derhal gezilerek hastalığa kar 
şı ilerisi için tedbirler alınmuını 

istem ittir. 

Bütün bahçelerde bu hastalığı 
karşı ilaçlama yapılacaktır. 

Mehmet kavga ettiği 
Ayşeyi öldürdü 

Konya, 29 - Karaman ilcesiniıt 
F erdiriş köyiinden Ali oğlu Meh • 

met ayni köyden Ahmt:din 

Ay§e ile tarlada çalışırlarken ar•· 
larında çıkan kavgadan ötürü Meh 
met tabancasile Ayşeyi göğsünde., 
vurmuştur. Ağır yaralı Ayşe he • 
men ölmü;., kıyan Mehmet yaka • 
lanmıştır. 

lzmir dairelerinde yaz 
saati 

İzmir, 30 (A.A.) - Hazirarııfl 
ilk gününc!cn itibaren hükUırıeS 
dairelerinde yaz saatinin tatbikiıı' 
başlanacaktır. İş yarlar saat 8 de!J 
dörde kadar fasılasız çalışacak 11" 

ondan sonra hükümet daireleri k• 
panacaktır. 

lerdi. Kadıköydc onlardan ıfi 
danseden çift yoktu. Herke• :>11' 

fara biraz da nişanlı gözüyle bJ' 
kardı. 

Nimet teyzenm onları crgeÇ bİ' 
ribiriyle evlendireceği söyleniyor· 
du. 

Necdet ise böyle bir tasavYur' 
. k A • d N . ıı"" ım an vermıyor u. esrın o ., 
nazarında bir kardeşti, ancak b• 
arkadaş ... 

~ 

Nimet teyze, otomobile bioe~., 
ken, bahçesinde Nesrin için . 

1

1 
tenis kortu yaptırdığını söyle1!1 "ı· 
gelecek cumaya bütün cemaati "el 
le yemeğine F eneryoluna d"" 
etti, I 

Onlar ayrıldıktan sonra NeC • . ,, 
detle Orhan Bedrıye Hanım• . .,, , 
fakat ettiler. Bahariyeden ce":till 
liğe götüren bir yolda, Necdc 
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• 
şampıyona maçları bitti 

Tertip ettiğimiz müsabakalarda futbol birinciliğini "Ameli 
Hayat,, voleybol birinciliğini "Şişli Terakki,, liseleri kazandılar 
Son maçlar heyecanlı oldu "Ameli Hayat,, ile "Darüşşafaka,, takımları eşit bir maçtan sonra 
berabere kaldılar. Şampiyon takımlara gazetemiz tarafından hazırlattınlan kupalar verildi 

aleyhine verilen korner güzel orta • 
landı. Çekilen şütü kaleci güzel blo
ke etti. 25 inci dakikada Vefanın bir 
akını korner ile neticelendi. Korner 
çekilemedi. Birinci haftayım bu su • 
rotle iki tarafın eşit oyun1ariyle hitti. 
lkinci saftaym saat 17,15 Vefa akı • 
niyle başladı. İkinci dakikada Pertev
niyalden Gavsinin ayağiyle bir gol 
oldu. 20 inci dakikada Vefanın güzel 
bir akını kafa ie go11e neti • 
celendi. Son dakikalarda bir Pertev • 
niyal aleyhine olan korner kaleci ta
rafından tutuldu. Oyun bu suretle 
1 - 1 berabere bitti. 

Günün en önemli (mühim) ve şam
pi)ıonu belirtecek maçı ... Stadda bine 
yakın seyirci toplanmış •• Bir tarafta 
bir grup Darüşşafakalı.. Bir yanda 

De°ğerli arlitÜltlflmız izzet Muhiildin ''A'pali, Clün idare ettiği •on 
maçtan evvel takımlara öğüt veriyor •• 

rbaşlarmda direktörleri olduğu halde J 
) Ameli Hayatlı talebeler ... Aralauqda 1 
1 bayanli\r d& ıtörüniiYol Pertevn.iyal • Ve'la taliımlan biraraCla 

kada Ame1i Hayatın ~ektiği korner
den istifade edilemedi. 20 inci dakika· 
]ara doğru Ameli Hayat sıkı akınlar
Ja karşı hücumlara geçti. Darü~fa· 
ka müdafileri tarafından çevrildi. 
25 inci dakikada Darüşşafaka aJeyhi
ne verilen korner güzel ortalandı. 
Hüseyinin kafasiyle avuta kaçtı. Bi
rinci haftaym sıL·. sıfır berahe1'1ikle 
bitti. ikinci haftaym 18,30 da Ame1i 
Hayat akınıyla başladı. 

kemmel oyniyordu. Bu maç bugüne 
kadar oynanan oyunların en güzeli 
sayılabilecek bir şekle bürünmüştü. 

On beşinci dakikada Hakem Ameli 
Hayattan Sedadı çıkardı. Ye Ameli 
Hayatlrlar en iyi uvuzlarından biri 
olan Sedadın eksilmesiyle on ki~i oy
namaya başladılar. 

Gazetemizin tertip ettiği, lise • 
ler f&Dl]>iyonaıı, tam manasih 
ciddiyet ve aamimiy:et içinde dün 
'<>nuna er.mittir. 

Bu ite batlarken, yalnız ve yal· 
llız gençlere bir hizmet ve okuJlar• 
daki aenç sporcularla talebelerin 
'brribirlerile yakından tanıımala • 
rını temin etmek amacmı güden 
lazetemiz bu müıabakalarm böy· 1 
le güzel ve her senekilerden daha 
temiz ve ciddi surette haıarılma· 
•ında bize yardım eden komite 

*-ıkanı htanbul lisesi direktörü 
~y Celil Ferdi ile direktör mu • 
''riDi Lal 1~ Kaı:.-taı Jiaeai eli· 
rektör muavini bay Hamdi ve Ve-
fa liaesi direktör muavini bay Ne· 
catiye, maçları çok büyük muvaf. 
fayıletler ve değerle idare eden ha
kemlerimize, ıampiyonamıza itti· 
r&Jc edip de 1 .ci kümedeki ağabey
lerine model olacak kadar güzel 
~e temiz bir oyun göıteren genç, 
değerli çocuklarımıza tekrar te • 
lekkürü bir vazife bilir. 

ŞAMPiYONLAR 
Dün yapılan ıon maçlardan 

•onra futbol §&mpiyonluğunu "A. 
lııeli Haya!:,, takımı kazanmııtır. 
VoJevbol ıampiyonluğunu da bun· 
dan evvel Şişli Terakki lisesi ta· 
krrnının k'6zandığını yazmıştık. 

L kendilerini tebrik ediyoruz. 
DONKÜ MAÇLARIN T AF -

SlLATI 
Dün saat ikiyi beş ge~e Kabataş -

'tenilise arasında.Halit Galip Ezgü· 
tıUn idaresinde günün ilk oyununa 
başlandı. 

Kabataşın bir kaç neticesiz akının· 

•ekiz sene evvel yanan evinin bo§ 
arıası önünde Bedriye durdu; sisJ 
li ay ııığında mat bir cila bağltyan 
Yüzünü Necdete dönerek: (Tı,nı· 
dınız mı?) dedi. Necdet, incinmit 
bir tavurla batını salladı, hatn la· 
~ak istemem, dedi, sebebini s~ze 
ıleride anlatırım. 

Daha fazla söyliyemezdi. Or 
han, yarından tezi yok, Kadıköy • 
:~ destan çıkarır, adamı dümbe 

Udük ederdi. 

Bedriyeye tenha bir yerde sövli 
Yecekti ki: o ut çalan, gergef !~ Ji. 
~en, örülü saçlı hanım ablayı ka 
tıyYen hatırlamak istemiyor; biı 
•enedir h:ıyalinde yer tutan ince ,,e 
t .. _ enteresan kadını ba~ka kahptıı 
~'°'°Ur edemezdi. 

b Bedriyeyi Cevizliktelti kö~kiinc 
ıra!=tıktan :;onra ild deHkanh da• 

' 

dan sonra bir Yenilise akınında t'ük· 
rü Kabataş beklerini kıvırarak Yeni· 
lisenin golünü yaptı. Buna Kabataş
lılar bir hücumlarında uzaktan ~ek· 
tikleri bir şütle kalecinin hatasından 
istifade ederek beraberliği temin et• 
tiler. 

Bundan sonra iki taraf da karşı • 
hkh akınlar yaptılar. 

20 inci dakikada Kabataşlılar Ye • 
nilisenin sağ müdafi1erinin ıskasın • 
dan ikinci go11erini yaptılar. Bir kaç 
dakika sonra Yenilisenin bir akınında 
sağ iç Faruk Yenilisenin beraberlik 
sayısını yaptı ve devre bu şekilde 2 • 
2 berabere bitti, ikinci devreye saat 
üçte· ba§landı. iki taraf da canlı oy
nuyor. Devre başhyalı 8 dakika ol • 
mu~tu ki, Kabataşlılar bir sayı yapa· 

rak beraberliği bozdular. 
Arkasından Yenilise sağ bekinin 

hatasından dördüncü sayılarını da 
yaptılar. 

Ayni karşılıklı bir Yenilise akının· 
da Kabataşa bir penaltı oldu ve Şa· · 
kir bunt1. gole çevirdi. 

Birkaç dakika sonra Kabataş be • 
şinci golünü de çıkardı. Ve oyun 
bu netice i1e bitti. 

Yenilise takımında takımın kap • 
tanı olan Sağ bekinin sebepsiz yer 
değiştirmesi, kalecinin hataları hu 
yeni1meyi hazırlıyan sebepler arasın· 
da görülebilir. 

lST ANBUL' - YÜCEÜLKO 
ikinci oyun Yüceülkü - İstanbul 

J,isesi arasında yapılacaktı. İstanbul 
lisesi gelmediğinden Yüceülkü hük -
men galip geldi. 

VEFA - PERTEVNIY AL 
Üçüncü oyun Vefa - Perterniyal 

arasında saat 16,30 da Vefa akınıyla 
başladı. Bu akın bir favu1le kesildi. 
10 uncu dakikada Vefa aleyhine çe· 
kilen kornerden istifade edilemedL 

On beşinci dakikada Pertevniyal 

ayrıldılar. Necdet, aık ve teshire 
dair bir şarkı mırıldanarak dön . 

dü, Haydarpaşa rıhtımına geldi . 
Küçük apartmanını anahtarla a 

çarken, şimdi yatacağına, dütfü1 -

celeriyle yalnız kalacağına mem 
nundu. Y atmazdan evvel bit de • 

fa balkona çıktı. Soyunmuştu 
Serin hava, genç omuzlarını, göğ 

sünü su gibi dolaştı. Necdet de• 
rin bir nefes aldı, içkinin mahmu!'
luğu hali devam ediyordu. Yarın 

sabah sekizde idarehanede bulun· 
malı.. Batmürettiple görüşülecek 
mühim bir iş var. 

Haydarpaşa mendireğinde ye• 

,il, Kadıköy iskelesinde kırm1zı 

bir fener yanıyordu. Y atmazdan 
evvel takvimden bir yaprak ko· 

pardı: 

Üstte: Pertevniyal - Vela, "Altta: 
· ~meli Hayat - Dariiualaka ' 

maçından görünüıler 

En-ela Yeşil - Siyah formala -
rı ile Darüşşafakalılar, sonra 
Beyaz formaları ile Ameli Hayaahlar 
Jkışlar arasında alana çıktılar. Saat 
17,:iO Hakem Bay tzzet .Muhittin A • 
pağın idaresinde Darüşşafakanın a -
kınıyla oyuna başlandı. 

Top bir iki saniye ortada dolaş -
tıktan sonra soldan Sedada geldi. 
Sedat ta bunu i)i kuJJandı l'e Ameli 
Hayatın ilk sayısını çıkardı. Bundan 
sonra Darüşşafakalı1ar Biraz ağır 
basmaya başladılar. Oyun çok heye • 
canlı ve çok güzel yürüyordu. Ameli 
Hayatlrlar ~ene açıldılar. iki taraf e
§ft (müsavi) bir ma~ başladı. Jld ta
kım da sinirlerine hakimdi. 

Arkada:;ımız lzzet Muhittin Apak 
oyunu çok güzel idare ediyordu. Da
rüşşafaka müdafaası çok mükemmel
di. Ameli Ha>:at Forveti de çok mü • 

Darüşşafakanın eksik olan şe~ i 
şansstı. Bütün atılan toplar dı~arı 
gidiyordu. 

Ameli Hayat Fon-eti karşı~ında 
Darüşşafaka müdafaası da biiyük 
canlılık gösteriyordu. Oyununu. ı,rii • 
zel kombinezonlu oyniyan Ameli Ha· 
yat lehine biteceği umulabilircli. 

Darüşşafakadan Cenani ile Sadi 
ve L1ltif günün en iyi oyuncularının 
başında geliyorlardı. Bu esnada ha -
riz bir penaltı oldu ve bundan istifa
de eden Darü ·şafakalı1ar hak ettik· 
leri beraberliği kazandılar. ~~· un bir 
dakika daha oynandıktan sonra biti· 
yor. 

-- ID9: Sonu 10 uncu •ayılaJa 

Darüşşafakalılar ilk dakikada 
büyük bir gol fırsatı kaçırdılar. Bu • 
nunla beraber rakiplerini tekrar sı • 
kıştırmağa ba~1adı1ar. 10 uncu daki • Dünkü maçlarda atqli seyircilerClen liazılan 

1931 - 2 Mayıs 

Bugün, Mayısın ikisi, diye du
daklarında mesut bir tebessümle 

müş gibi bir mehtap dalgası Bed 
riyeyi çalkayıp götürüyor. Ş1mdi 

Orhanın sıcak ve haris, güzel !e· 

k k sı: daldı. Uyku bir yığın arışı re· 
simlerle dimağını bastırdı: Bedri· Menek§e kokulu yarim, diyor. 
ye köşkünün önünde, beresi elde, Sonra bütün tekiller kaybolu -
ayakta duruyor, gene görüşelim, yor, bütün sesler sönüyor. 

diyor. Süt gibi mehtap.. Yolun BEDRİYE 
iki tarafında pembe, beyaz çic;ek 
açmıt ağaçlar, damla damla ba· 

har serpiyor. Elinde bir avuç fıs· 
tıkla Nesrin .• 

Sonra gene Bedriye, many!llİze 
eder gibi Necdetin gözlerine ba • 

kıyor, yüzünü iyice yüzüne yak 

laıtırıyor ve dik bir parmakla gen 
cin alnına dokunuyor, hatırlıyoı 

musun? diyor. Bu temas ve bu su• 
al altında Necdet ürperiyor, vücu 

dü buz gibi oluyor. Süt gibi, giı· 

Şifadan Yoğurtçuya inen yo . 
kuşun batında, F rerler mektebi 
önünde kartılattılar. Necdet, bir 
hançer, kabzasına kadar kalbine 

saplanmış gibi, sarardı; göz ka · 
pakları titredi. Dört bet gündür 
bu kadının yolunu kollamış, ra.s 
lamak için üzülerek yorulmuştu 
Kaynaya kaynaya zehir gibi kes -
kinleşen arzusu, birdenbire yerine 
gelince her tarafı gevşedi, kesildi. 
Baygınlığa benzer bir halsizlik viı 
cudüne yayılmadan evvel dimağı 

son bir hamle ile ıuurlu bir aö:.ı 
bulabilmit: 

- Hanımefendi, ne güzel tesa. 
düf ! diye Bedriyeyi selamlaml~b 
Bedriye: 

- Her aktam böyle yürürüm 
diye anlattı, ve daima yalnız ayak 
)arım beni nereye sevkederse O"Cl 

ya giderim. Evden belki öfke •le 
sıkıntı ile çıkmışımdır. Yürüdükçe 

fikirlerinin düğümü gevıer, çö.ıü · 

lür ve nihayet dütüncem de yür:i· 

yüfüm gibi ahenkli, intizamlı bit 
akıt bulur. Bir de bakarım, Kü 

çük Çamlıca yoluna gelmitim. lkı 
tarafın çitlerinde yaban gülleri aç 
mıtbr. Korulardan bülbül sesi ge 

lir. Kuzular meler. Kendimi ) ok 
larım, oh .. Ne hafiflik, ne f~rah 

(Devamı var), 
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Ben çirkin değilim/ 
- lngilizceden - Çeviren: lskender Fahreddin 

Babam çok fanatik bir adam -
dı. 

ok!'amak kabilinden- iltifat et • 
meıi, onu oldukça !ımartmıştı. Bir 
gün bana: 

Sabah oamuı 

Oğle namazı 
ikindi namazı 

Ak$am namaz 
ratsı namazı 

lmsak 
Yılın gtçeo gOolerı 

3.3~ 

li. ti 
16 il 
19.:ı3 

~l.33 

'17 
161 

:ı34 

li.I 1 
16.JI 
19,34 
~ı..ı;ı 

2.16 
160 

Sütunların tılsımı ve 
3 ncü Ahmet çeşmesi 

Taymis kıyılarında, yüksek bh· 
apartımamn üst katında otunıyor· 
duk. 

Ben, on beş yaşıma kadar bu a· 
partımanm üst katında büyüdüm. 

Babam, okuduğum okulda ka
pıcı idi .. Sabahleyin mektebe o -
nunla beraber gider, aktam üstü 
de yine onunla birlikte döner -
dim. 

Londranın göbeğinde yaşıyor • 
duk Fakat, ben, gözü kör hayat 
yolculan gibi, okulla ev arasında· 
ki mesafeden başka bir yol bilmi
yordum. 

Ne sinema .. Ne tiyatro .. Ne bar .. 
On bet yatıma geldiğim zaman 

mektebin konferans aalonuna bi-:
sinema perdesi germişlerdi. 

Londra Kültür Bakanlığı o yıl 
bütün mekteplerde talebeye sine · 
ma gösterilmesini emretmiıti. 

O gün ilk film olarak: 
"Somatra adalarında hayat na· 

sıldır?,, adlı ve çok faydalı bir 
film gösterilmitti. 

Bu filmi babam da, ben de so . 
nuna kadar seyrettik. 

Film lngiltere coğrafya Aka • 
'dem isi alimlerinden Sir (Bright) 
ta.rafından yerinde çekilmi§ti; çok 
heyecanlı sahneleri vardı. Somat· 
rada insanlar biribirlerite nasıl se
viıirler, dövüşürler ve alıtveriş e
der~cr .. ? TCc.inı, balıkçılık, de -
nı;: ::ilik, sadefçilik nasıl yapılır? 

Büti\n bunları flimde görmüt -
rık. 

Somt.tra adalarına ait bu film. 
rr eda gördüğüm ilk ve son film 

olrnu~tu. 

Aktnrnüstü eve döndüğümüz 

zaman, babam anamın yanında 
bana ~u sözleri söyledi: 

"- Kızım, sen artık meketebc 
gidecek çağı geçtin ... Dünya güze
li kadar güzel ve cazibelisin ! Mek~ 
tep idaresi beni tekaüde ıevketti. 
Bundan sonra anan çalııacak ve 
ben seninle beraber evde otura • 
cağım!,, 

Babam bir yıl geçmeden hasta· 
landı ... Hastanede öldü. 

Üzerine titrediği biricik kızı 
artık tembel tembel evde otura -
mazdı. 

Annem bir peynir f abrikasındn 
çalışıyordu. Ben de bir demir ta • 
cirinin yazıhanesine daktilo ola • 
rak girmittim. 

Fabrika direktörünün yanında· 
ki odada benim gibi dört tane da -
ha daktilo vardı. Ben bu fabrika -
ya beşinci daktilo olı.rak girmİ§ -
tim .. 

Arkadaşlarımın hepsi benden 
çirkin, benden yatlı kadınlardı. 

Bunlardan ikisi duldu otuz yaf• 
larında kadar vardı. Üçüncüsü 
Madritli esmer bir kadındı .. Yir -
mi beş yaşlarında kadar görünü . 
yordu ve evliydi. Akşamları koca
sile fabrika kapısında bulutup bir
likte giderlerdi,. Dördüncü dakti • 
loya gelince, bu da hırçın, ıarıtın, 
yirmi ya~lannda, uzunca burun • 
lu ve bir sigorta memuru ile ni§an
lı i4 

Bunların içinde beni çekemi • 
yenlerden dördüncü daktilo ile a
ramız daima açık bulunurdu. Di • 
rektörün ona arasıra -yanağını 

- Ben direktöre bir ağzımı a. 
çanam, hepinizi buradan kovdu . 
rurum! 

Demitti. Bu sözleri anneme söy
lemiştim. Zavallı kadın birdenbire 
telaşa düterek: 

- Aman kızım, dedi, ıen kim
sesizsin.. Dayanacak bir yerin 
yok! Oradaki şılJıkJarJa iyi ge • 
çin .. Ekmeğini elinden kaybeder · 
sen, aç kalırız. 

Annemin ıözünü dinledim 
Fabrikadaki daktiloların sözlerine 
ehemmiyet vermiyordum. Ufak te· 
fek hakaretlere bile kulak verme:ı 
görünüyordum. Bir akşam ate)ye
mizin kapısı önünde fabrika ka 
tibi, dördüncü daktiloya §U sözle· 
ri söylerken itittim: 

"- Yeni gelen daktilo, yalnı:ı 
senden değil, şimdiye kadar gör • 
düğüm bütün kadınlardan çok da· 
ha güzeldir!,, 

Artık daktiloların fabrikada 
beni niçin kısl<andıklarmı, beni 
neden çekemediklerini anlamı§ · 
tım. O gün babamın sözünü de ilk 
defa hatırlıyordum: 
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_ı RAD YO 
Bugün 

1STANBUL: 

1 

12.30: Muhtelif plaklar. 18: Dans 
musikisi, plak. 19.20: Çocuk saati, hi
kayeler, Mesut Cemil, 19.50: Haber · 
ler. 20: Bayan Nazlı Keman solo. 20. 
30: Ha\'aiyen kitar Siyret n arka · 
da~ları. 21: Bayan Ba bikyan şan pi • 
yano refakatiyle. 21.20: Son haber · 
Jcr. 21,;}0: Radyo caz ,·c tango or · 
kc trası ve bayan illrsen şan. 

!it:> J(hz. TICDAPEŞTE, fi50 m. 
20.40: Plrık. 21.40: Duyumlar. 22: 

Opera orkestrası. 23.15: Hava raporu 
23.20: Çingene musikisi. 2-l.10: Caz -
band. 

821 Khz. ROKREŞ, 361 m. 
13 - Ul: Plak ve duyumlar. 18: 

Hafif musiki. 19: Duyumlar. 19.ı:;: 
Konserin devamı. 20: Sözler. 20.20: 
Operet plaklarr. 20.5:>: Sözler. 21.15: 
Senfonik radyo orkestrası. 22: Söz • 
ler. 22.15: Konserin devamı. 23: Du -
yumlar. 23.15: Plak. 23.45: Ecnebi di
liyle duyumlar. 

224 Khz. VARSOV A. 1339 m. 
20.35: Plak. 20.50: Sözler. 21: Söz

ler. 21.15: Varşova filharmonisi tara
fından konser. 2.3.30: Şiirler. 23 • .ı:;: 
Doktor sözleri. 24.0:>: Plak. 

Khz. PRAG 470 m. 
20.15: Plak. 20.20: Duyumlar. 20. 

30: Hafif musiki. 21 : Radyo piye..,i. 
22: Duyumlar. 23.15: PH'tk. 23.30: 
Rusça duyumlar. 

T opkapı •arayından bir görünü§ 

"- Kızım, sen dünya güzeli ka 
dar güzel ve cazibelisin !,, 

"' .y. ~ 

~BORSA~ 
·, Hiz1lannda yıldız işareti 'llanlar ilze· 1 

rinde 30 5.935 de muamele görenler· f 

Aylar geçiyor, sinemayı, tiyat , dir. J Rakamlar kapanış' liatlarını ~österir 

Evliya Çelebi, lstanbuldaki sü • 
tunlardan bazılarım "Mutalsema· 
tı garibe·ve acibe,, diye anlatmak
tadır. Çelebi diyor ~i: ''lstanbul 
bir vakitler adam deryası haline 
geldi. Bu kurun Ü.stadı kamil mi • 
mar ve mühendisler getirilerek 
§ehrin ıemavi afatlarlan muhafa -
zası için yirmi yedi mahalde yir • 
mi yedi tılsmı yapıldı. yağfur "Av· 
rat pazarında,, -Arkadyuı ıütu -
nu- beyaz mermerden içi ecvef 
merdivenli bir amut yaptırdı. Bu 
amutta naktedilen tekiller, canlı 
sanılacak kadar san'atkarane ya· 
pılmııtır. Amudun üzerindeki peri 
resmi yılda bir kere "sayha vu • 
rup ... ,, yeryüzünde ne 'Kadar kut 

royu, aşkı, eğlenceyi yavaı ,Yavaş 1 rfukut (Satış) i 
anlıyordum. ı:=.=L=o;:;;nd=ra==~.=='.==v;:;;ı :;;;;::;:.;;:::;;==.= .. ==< 

tı.-ı. - ~ana 2 ... ON :-. 
varaa bunların binlercesi yere dü· Anlıyamadığım bir fey vardı: * J\"cvyork 12s. -· ,,...* l\fa1rlı • !6 -

B • Parls 168. - * Berlln 43. -izim fabrika dikertöru" benı" o ka~ • l\llJAoo 
" ~Q.t, - • Varşova 25, -

şer ve rumlar toplayıp yerler .• 
dar çok ihmal ediyordu ki, bazau • Brüksel 82, - • Budapcşte !:4, -

kendi kendime fabrikadaki var . l ı • Atloa 94• - • Bükrcş 16• - ı 
Kostantin kurununda rahip· 

ler bu sütunun üzerine çıkıp düt -
manların çıkacağını haber ve · 
rirlerdi. 

I 
• Cenevre EOS • - • Bclgrat !\4, - 1 

lığımdan bile fÜpheye dütüyor · • So!ya 2+, - * YoLoharna 33, -

dum. Direktörün benim gibi güzej • Amsıerdıııı 1!3, - * Altıo 933, - ' 

f b • rrag 9~. - * !\lectdtyc 48. 50 1 
ve sa ir kızı ihmal ederek, otu - * ~rnkho'm 31, •• .. Rnlcnot t30. - 1 Çemberlita,ı da ~öyle anlat • 

maktadır: "lkind tılsım, Tavuk -
pazarında yüz zira uzunluğunda · 3.1312 

zunu geçmit, gözlerinin kenarları ;===:::==~========1=""6=) =ı= Çekler (kap. sa. ~ 
kırı§mış daktilolarla fazlaca me! " 
gul olması beni fena halde sinir ' 
lendiriyordu. 

Bir gün, oldukça ağırba§lı bir 
adam olarak tanıdığım fabrikanın 
muhasebecisine sordum: 

- Ben çirkin bir kız mıyım? 
Gülerek cevap verdi: 
- Hayır. Vitrinlerdeki taıbe · 

bekler kadar güzel bir kızsın! 
Ve omuzlarını silkerek yürü • 

dü: 
- Dilsiz ve cazibesiz bir tatbe· 

bek ne ite yarar? ! 
Boynumu ve dudağımı büke • 

rek eve döndüğüm zaman, o gür• 
ilk defa, kafamın içinde bir şim . 
şek çaktı: 

Erkekler, nasıl kadınlardan hoş· 
lanıyorlar acaba .. ? 

O günden itibaren erkekleri te:
kike başladım. 

"' lf. lf. 

Otuz yaşıma geldiğim hslde. 
bu mı..:ammamn içinden çıkama -
mıştım. Her gün aynanın karşusı
ns geçerek: - Ben çirkin deği • 
lim ! Diyor ve yumruklarımı ba~ı· 
ma vurarak dövünüyor, ağlıyor • 
dum. 

Sinema filmlerinden, tiyatro 
sahnelerinden erkek karaktederi • 
ni anlamak kabil olmuyordu, Dost 
sandığım erkeklerin huyları da bi
ribirine uymadığı için, bu muam · 
ma kafamın içinde biraz daha de· 
rinleşiyor ve büyüyordu. 

Birgün, Fransız tairlerinden 
Alfred c!ö Müssenin bir kitabı eli
me geçti. Muammayı o gün bir dü· 

• !.onura 
• l'\cvyorlı: 
-:. Pnls 

62 ı .- • Stokhlın 
0.7935 • Viyana 

12.06·- • :\Jadrlt 
4.135 dır. Bu da zelzele ile harap olduk· 
5.ıma tan sonra adam oyluğu kalmlığın
ı,96~o 

• rrükseı 4.6m • Varşon 4.216o da çemberle tahkim edilmi~tir. 
• !\lilAoo 9.M!I • flcrlln 

• Atin• 84.:l\!- • Budapeşte 4,4970 - Marsiyen sütunu için '.'Sara~ . 
* Cenevıe 7.462' • Bilkreş 78,7787 
• sorya 64,9136 • neı:;rat :ı5.'!:S36 hanebaşında eflake serçekmiş yek· 
• Anıstcrdam 1.11-:l • Yokohama '1.7291 pare bir amudu zenburi üzere be-

1.'~:::::•:-:P=r=ag===ıo=,0=12=;=-=·==M=o=sk=o==v~==ıo=1=s=ı.=.~ 1 yaz sanduka mermeri ham üezr~ 
ı l E S H A M 1

1 Pozaııtin azamın duhteri mr.:tfun· 
j~ı,=na:::o:;;:;ka;::;;$;:;;' ='==:9;:;;.:;;N=_=:=:=-.:::::, r;:;;a:;;m;:;;va;:;;y==)9:;;,-='., dur ki mul'u mardan masun olma:~ 

Anadolu fl4.9• * Çimento as. 9.90 ' için mutalıam bir arnuttur.,, den -
Hc)I 2 3S Cnyoo Oc.,1• -,-· ı 
$1r. Hayriye ıs. - ~ark Oc?. -.- mektedir. 

1 

l\Ycrkeı Bankası 511 co Balya -. - On dördüncü tılsım diye anı • 
U Slgoru - oo Şark m. caa -.- f 

ı* B~montı A::ıo Te'croı -.- lan Ayaso yanın önündeki sütun 

istikrazlar tahvmer 

*!933TürlıBor. I :s.- Elcktrl~ 

* , . il 26,0'\ Tramvav 
• • ili 'lfı.75 Rıhtım 

•lstlkr.tııDahlll 1 94,25 • Anadolu ı 
1*Ergao: istikrazı 94. - * Anadolu il 

1928 A :'il ıo. Anadolu l1l 
Sıvu·Frzurum 9.~. O •\liime~~ıı A. 

·--~ - . -- ~ ·--

43 -
4!'1,-
51,50 
~l t!i 

ğüm çözer gibi çözdüm. Ömrünü 
on iki kadınla gecirmiş olan F ran· 
sız §airi bu kitabında bakın neler 
söylüyor: 
"- Sesi, bir şelale gibi ruhuma 

akan, bakr~larr bfr ok gibi yüreği " 
mi delen kadın çirkin de olsa, be· 
nim i~jn önünde secde edilecek bit' 
mabudeden farksızdır. Ben, böyl~ 
bir kadın yanında, bütiin dünyıı 
güzellerine arkamı çevirrir ve o · 
na .. Onun kollarına koşarım, atı • 
lırım !,, 

O gün, fabrika direktörünün 
bana neden iltifat etmediğini anla· 
dım. Fakat, ne yazık ki, aradan ou 
yıl geçmiş ... Ve direktörün saçları 
bembeyaz olmuştu! 

için c!e !Unları yazıyor: 

"On dördüncü tılsım Ayasof · 
yanın cenubunda dört adet beya3 
mermer münteha~ı üzere Azrail. 
Israfil, Mikail, Cebrailin tasvirleri : 
idi. Bunlar cihatı erbaya mütevec- ' 
cihen mevzu idiler. Kaçanki yıld:ı 
hir kere Cebrail sureti kanat ka -

1 kıp sayha ursa şark semti ga!1i - 1 
met olur derler idi. İsrafil sureti 

1 
sahya ursa ,garpta kahtügalaya 1 
delalet ederdi. Mikail sureti sayh:ı 1 

ursa şimal canibinde bir sahih! 
huruç zuhu:· eder. Azrail suret'. 
salıya ursa cemi alemde taun zu -
hur eder deyu itikat olunur idi. 
Vakti risalette olan zel:r..elei azime 
hunlan serniigun etmiş .. ,, 

On yedinci tılsım burma direk
ti. l§te bu sütunun da anlatıhtı: ı 

"Atmeydanmda yekpare üç 
başlr bir ejderha suretini göste -
l'İp başının birisi yeniçeri diliri kı· 
lrç ile ( ! ) bir vuruşta şikest etmiş· 
tir. Ol tarihte kısmen tılsımı muh· l 

- Yazısı gelecek sayımızda -

tel olup !slambol içre yılan, çiya 
ve akrep misali hayvan müstev 
olmuştur. İrtifaı on ziradıır. Diğ 
on ziraı Sultanahmet camii bin 
olunurken zirüzeminde kalmışt 
derler.,, • 

ÜÇÜNCÜ AHMET ÇEŞMESl 

Üçüncü Ahmet çe,mesi Tür 
san'atmın en güzel nümunelerin 
den biridr. Türk aan'atı bu yük 
aeliıinden sonra aıağı doğru in 
meğe baılamıttır. Çeımenin bu 
lunduğu yerde Bizans kurunund 
Y eranyon adını ta§ıyan bir çeflll 
bulunmakta idi. 

Çeşmenin dört yönünde tai 
Vehbinin kasidesi yazılmııtrr. Çe 
me (1141 - 1729) 1ıhnda yapıl 

mııtır. 

Tarihi Sultan Ahmedin cari ze 
bambuleden 

Aç besmeleyle iç suyu han Ah 
ıncde eyle dua 

Beyti, Üçüncü Ahmet taraf m • 
dan Celi hat ile yazılmııtır. 

Bu beytin: 
Besmeleyle iç suyu Han Ahın 

de eyle dua 
Kısmını Üçüncü Ahmet kendiıİ 

yazmış, fakat tarih olabilmesi içill 
dört eksik gelmif, bunun üzerin 
Vehbi "aç,, kelimesini ekliyerek 
tama.lamı§b. 

Vehbinin uzun tarihi şöyle ba~ 
lamaktadır: 

Şchin§ahi Yala neseb Sultanı 

memduhülhaseb 
Ferman dihi rumu areb han Ah· 

me di kişver kllşa. 
(Devamı var) 

KURUN 
Gündelik Slyast Gazete 

latanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdU 

TELEFON NUMARALARI: 
l':ıl\ı işleri telefonuı %iS'79 
idare t.clcfono ı %'3'70 

Telrraf adresi: lıtanbul - (KUBUN) 

ABO~ BEDELLER! 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 

6 aylık 
S aylı!< 
1 B)ltk 

1400 Kr. 

730 .. 
400 
150 

• 
• 

bln Ucretlerl: 

%'700 6r· 

1450., 
800 .. 
soo .. 

rıcart ll!nlann ua.n aayıtalarmda aaıs • 
timi 30 kuru~taıı baeıar. tık aayıtada 250 
lcuru~a kadar çıkar. 

BUyUk, fazla devamlı ll4.D verezıl•T' 
ald ayn tenzlltlt vardır. 

·~-·mli ilanların bir satın 10 kuru§tuı 
KUçll.k Ul\nlar: 

Bir da.ta SO, tk.1 defası 110, Oç defdl 85. 
dört defası 75 ve on defaaı 100 ~· 
Üç aylık 11&.n verenlerin bir de!uı tıed5• 
\'&dır. Dört sa.tın geçen 11Anlarm taıl9 

satırlan be' kuru§bın hesap edilir. 



O - KUnUN 31 l\TA YIS 1935 ...._ 

''ş· C0ğ;~, ffdalla. geçen'd: k Dünkü Kamutay Toplantısı 
3 ır e ı ayrıye,, ıre - . .. . . ·-
~ t •• (Baş taralı 1 incide) genel müdürlüklerı butçelerınm zamanlarda dıser bazı §ube hat -oru·· ne cevap verı·yorl ' kaldıklarını, müeuesenin bunda.t görütülm~ine geçmiştir. lan ve tesisatı mukabilinde baş. ar . mes'ul tutulması lazım geleceğini İstanbul liman itleri bütçesi langıçta elli sene için verilmiş o· 

''Ş" k ır et, her ne zaman bilet parasını artırmışsa, 
yolcu sayısı azalmıştır ! ,, 

Anadoluhiıarında ve bu yere 
~akın yerlerde oturanlarla "Şirk(~-
eti Hayriye,, araıında vapur pa. 

;aıı miktarından dolayı çıkan an· 
~Qma:r.lık, devam ediyor. Bu 

:erlerde oturanlar, lstanbulu. iner 
e11 ve köylerine dönerken, Boğ.'1 

/
1 ie~iıte gene ıandallardan fay. 

(Q/~nıyorlar. Fazla olduğunu i· 
c1'·t'. •iirdükleri vapur paraımın in-
ırılmeıi gerek olduğu yolundaki 

cliiıiinüflerinde iırar ediyorlar. 
Dünkü ıayımızda, bu yerlerdi? 

~tlfranların dü§ünüılerine karşı 
1

Şirketi Hayriye,, direktöriı Yu. 
llfl Ziyanın ıöylediklerini ya.z
~hk. Buna kar§ı, Anadotuhiıa· 
tı11da oturanlardan "Ali R&7a, lab
t~kQtör M. Ali, Otaktepe r.adde· 
'1rıde tecimer Mehmet HulUıi,, ta• 
tct1lahndan bize bir mektup gön· 
~erildi. Bu mektupta §Ö)'le deni· 
1.Yor: 

Yolculardan bir kısmının Bebeğe geç· 
mck üze1·e Anadolulıisarından 

sandalla ayrılışı 
" ''Şirketi Hayriye müdüıü Bav 
ı buna mukabil bilet ücretle!·! zam-
l!auf Ziyanın bugünkü (dünkü) 

'a.Ygı değer gazetenizdeki beya 
lla.tını okuduk. Mademki bütçe
detı ve yolcu adedinden hcıhsedi. 
~Otlar, müsaadenizle biz de b\r 
~llkayese yapalım: 
. Şirketi Hayriyenin ista~astikle 
~1 tetkik buyurulacak olursa Şir-
et, her ne zaman bilet i!cretin~ 

qtn ettirmit ise, o tarihten itiba· 
ttn yolcu adedinde tenakın hasd 
ı:ı~uıtur. Geçen 1935 se!l~sind"! 
11ıı iiç kusur milyon yolcu ''\fmıış 
. 'Şirketi Hayriye 19 Şt!'11lt 936 
~1'İhli Meclisi Vükela kr.rariyfo 
~.J'lnameainin 48 inci ma-:ldesİnf'! 
ta.ptırdığı zeyl ile bilet fiatındaki 
tam, yolcu miktarım derhal dö:-t 
tUı bin noksani)lle 12 mil~·<.n altı 
~ı bine indirmit ve andan sonra 
er ne zaman ıirket hükumete mii 

ti\caatla bilet ücretlerine zam yap 
tırın,, ise yolcu adedi de o nisbette 
tenakus etmiıtir. Şirketin büt 
Seainde tetkike ıayan §U cfüeti de 
bıüaaadenizle arzedelim ki; 1336 
'etıeainde (12) milyon (647) bin 
:olcu taııdığı zaman 23 bin kusur 
on kömür yakmıt ve geçen 934 
~ilesinde (9) milyon yolcu •atıdı
~' halde (27) bin kusur ton kömür 
l\rf ... t • · '"mıthr. 

liele bu 336 ve 934 sene;eri a 
l'lı ' 
tı 111daki kömür sarfiyatı her se 
e tayanı hayret bir tezayüt V"f8 

tı~e~ayüde nazaran hazan tenakus 
r)aternıittir. Pahalı senelerden o 
~tı 1336 senesinde (248) b?n lira 
~"~&raf eden tirket 1934 de (300) 
~lir bin lira sarfetmittir. 

il ~alzemei intaiye ve te!viniye 
t e '-tnele yevmiyesi 336 Y3. naza 
:tı her ıene azalmakta olduğu hal 
~Şirketi Hayriye biltçesinde b:ı 
:ı... •• rafların ziyadeleştiği görül 
"'Un·· Ur. 

'llu hal Ekonomi Bakanlığının 
d~ truf hakkındaki vesayasma 
'İrı;1l.ıhaliftir. Ve keza 1336 sene 
~i e ( 12) milyon ( 600) kusur' 
(1~i0lcu taııyan Şirketi Hayriye 
liı- ) bin kusur lira maaş vermiş 
i .. ~. )' olcu adedi (8 . 9) milyona 
·•1.11 '-• 
~tı ~ı bir zamanda da maa,at ye. 
~ı~~rbilakis (340) bin liraya çık 

di) \' 
00lcularım azaldı ve azalıyor, 

~~ feryat eden Şirketi Hcı yriye 
d~l' :'t \re masarif atında zerre ka· 
ti· laa-..f . . t• ıli.k" · •" a rıayet etmemı~ ır 

13 
o Yekunları tezyit etmit v~ 

mında israr etmiştir. 
Anadoluhisarı ahalisi, }'alnı?: 

memurin ile esbabı seyyardan iba
ret olmayıp ahalinin ekseri}'eti ""· 
zimesini çiftçi, balıkçı, rençber ve 
amele ve bunların yetim ve ~ksüz 
çocuklariyle dul kadınları teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh bunlar
dan otuz kurut yevmiye almağ:\ 

muvaffak olabilen bir adar.ı bir 
günlük yevmiyesinin tamamını 

Şirketi Hayriyeye vermek suretİy· 
le ihtiyacatı zaruriye ve mübreme
sinin tedarilC için lstanbu1a in~
mez. Buna imkan yoktur. Ame

le yevmiyesi bir, bir buçuk lira i
ken bu fiat bir dereceye kadar is
tiksar edilemezdi. Fakat şimdi 
öyle değil.. Çünkü yevmive.er <"· 

tuz kuruta kadar düşmüştür. Bi
naenaleyh ahali biraz zel.hmetli 
dahi olsa Bebek tarikini 1'ıtiyar~ 
mecburdur. Çünkü ucuzduı. 

Tramvay bilet ücretlerir.in b;r 
haddi makule tenzilinden ıonra 

Betikta§tan Bebeğe kadar Eoğaz
da mütemekkin ahali ucuzluğ;, 

mebni vapuru terk ile tramvaya 
binmeğe baıladıkları zaman Şir· 
keti Hayriye bunların hareketler~ 
ni pek doğru ve mantıki buluyor. 
Ve bilet ücretlerini tenzil t"diyor 
da bizim bu Bebek tarikini tercih 
etmemizi neden hoı görmüvor? ... 
Biz de onlar gibi kendimize va 
purdan daha ucuz bir vasıta a~ 

gidip gelecek bir yol bulduk. Bu · 
na kimsenin darılmağa hakkı yok 
tur. Yalnız bizim §İrkete verecek 
fazla paramız yoktur. Muhalefet~ 
hava dolayısiyle pek muztar ka~. 
madıkça, bu vapurlara binmiyece 
ğimiz tabiidir. 

Rumeli Hisarının bilet ücret.: 
bahsine gelince, orada oturan kar 
deşlerimize biz hiçbir 7.aman ha 
set etmediğimizi de şuracıkta b~
yana lüzum görüyoruz. Esasen 
Rumeli Hisarı ve Uluköy (yani 
Mirgün ve Boyacıköy) ahalisi dt" 
Üsküdardan araba getirtmitler O· 

nunla ve Kandilli ahalisi de san
dalla Bebeğe ve oradan tramvay!3 
gidip geliyorlar. Şirketi Hayriye
nin, buralarının yolcularını görm~ 
yip yalnız bizlerin sandallJt gidip 
gelmemize bu kadar sinirlenmesi. 
ni çok garip görüyoruz! 

Şayanı hayrettir, ki dünyanır
her yerinde kara vasıtai naktiyele-

vilayetlerdeki ziraat teşkilatilf: görüşülürken bay ismet (Çorum): lan imtiyaz müddetinin de uzatıl-
mektubi kalemlerinin biri birinden "- Yeni idarenin masrafı va • dığını söyliyerek demiştir ki: 

" - Bu meyanda Afyon • An· farksız bulunduğunu, bu dairele · ridatile mütenasip değildir. 600 
rin mutlaka toprak üstüne çıka • memurla idare ediliyor. Yalnız talya hattının inşası işinin bu §İr-

ıd kete aidiyeti de tarunmışh. An • rılması lazım geldiğini söylemiş; muhasebede 46 memur var. are 
memleketin yerli mahsullerini tel· meclisi azalarının zimmetlerinde· talya hattını yaptırmaya karar 
kik etmekte olan ziraat istasyon ki 9340 lira huzur hakkının ve es • verdiğimiz zaman şirket bunun 

1 in§ası hakkı kendine ait olduğu -larmın nasıl çalıştıklarını sormuş • ki umum müdürün ikramiye o a -
tur. Baytar mektebinde tahsili:1 rak aldığı 2250 liranın istirdadı nu ileri sürerek protestoda bu -
hafif bulunduğunu, ders takrirle· hakkında Bakan ne düşünüyor? lundu. Biz verilmiş olan bu hak • 
rinde tel'cüme yapanların doğr:.ı GelecE>k yıl daha müsait bir kadro km her hangi bir şirkete karşı ol· 
tercüme yapamadıklarım anlatan lazım değil midir?,, duğunu hükumetin yaptırması 
bay Rasih Kaplan, tarım Bakanın· Demiştir. takdirinde böyle bir şeyin mev • 

zuu bahis olamıyacağını bildire .. dan izahat istemi~tir. B H·· S m' (Eskişehir) 
,. ay usrev a 1 : rek reddettik. 

Baytar general Ahmet, bizinı 
baytar fakültemizin kornşularımı· 
zın fakültelerinden dun olmadı -

Kadroyu müdafaa etmiştir. Bay 
Keresteciyan da "Memurun maa· 
şmdan keMnek zararlıdır; sonra 
çalışmaz!,, demiştir. ğını, fakat çıkarılacak baytarların 

memlekete daha faydalı olabilme· 
sinin temenni edildiğini söylemiş· 
tir. 

Tarım Bakanı bay Muhlis Erk· 
men bugünkü teşkilatın tam ve ku· 
sursuz olmadığını bunun düzeltil· 
mesi yolunda çalışılmakta oldu -
ğuna işaret ederek tarım teşkila· 
tında köye ve köylüle doğru git -
mek için çalışıldığını enstitülerde· 
ki talebelere böyle bir terbiye ve· 
rilmekte olduğunu, enstitülerde 
prof eaörlere tercümanlık vazifesi· 
ni yapanların her birinin.meslek -
ten yetitmiş yüksek dereceli şah -
siyetler olduklarını söylemiş ve 
bir iki branşta olan noksan ele • 
manlarm da yakın bir zamanda 
temin edileceğini söy]emiştir. Bu 
görüşmeden sonra reye konulara~.-: 
kabul edilen kanun layihası ile 
enstitünün 1933 masarifi karşılı -
ğı o1an 1.137.180 lira tahsisat ve· 
rilmiştir. 

lzmir Liman işleri bütçesinin 
konuşulmasında Bay Sırrı (Yoz • 
gat), müdür maaşının 400, mu · 
hasebecinin 200 lira olmasını tek

Bunun üzerine hakeme gitme· 
yi iJeri sürdüler. Bunu da reddet
tik, ve görüşmek için bir murah • 
has ~öndermelerini istedik. Gelen 
bu murahhasla şirkete ait kısımla
rın zarar göreceğini ileri sürerek 
hattın bu kısmının hükumet tara
fından alınarak zarardan vikaye 
edilmelerini istedi. 

lif etmiştir. 

Bay Kemal Turan (İsparta), 
iş nisbetinde masraf yapmak la • 
zım geldiğini, ücretin çok olma • 

Biz kendilerine böyle bir şe " 
yin bir kısım üzerinde değil, bü • 
tün şebekeye şamil olduğu tak • 
dirde mevzuu müzakere olabile • 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
BÜTÇESİ 

Devlet demiryolları bütçesi ko
nuşulurken Semplon ekspresi açı • 
ğından ödenecek Türkiye hissesi 
meselesinde, bay Tarık Us yeme1' 
ücretlerinin pahahlığından tikayet 
etmiş; hava yolları hakkında da 
izahat istemiştir. 

Bayındırlık Bakanı bay Ali Çe· 
tinkaya yataklı vagonlar tirketiyfo 
evvelce yapılmış olan mukavele -
nin yeniden gözden geçirilmek 
suretile tadil edildiğini bu meyan
da bu şirkete ait ahtap vagonların 
çelik vagonlarla değiştirilmesi ve 
yemek fiatlarının indirilmesi işle· 
rinin temin edildiğini s~y]emiştir. 

Kamutay, bu idarenin 1935 yı· 
lı masarifi karşılığı olarak 20.200 
bin lira tahsisat verilmesi hakkın
daki kanun layihasını kabul ettik· 
ten sonra lıtanbul, lzmir limanları 

ri mümkün değil deniz vasıta· nak 

dığını söylemiştir. 

Bay Ahmet Ihsan "Müdür i -
dareyi kazandırıyorsa verilmeli, 
yoksa verilmemeli", Bay Is.met 
(Çorum) "Masraf nisbeti yüzde 
80 olan bir idarenin amme biz -
metlerini ne dereceye kadar ya · 
pabileceği şüphelidir!,, demişler -
dir. 

Sonunda bunlardan birincisi • 
nin 1935 yılı masarifi karşılığı o· 
)arak 1.139.521ı İzmir liman ida
resinin masarifi karşılığı olarak 
da 352.924 lira tahsisat verilme -
sini tasvip etmiştir. 

Bu idarelerin 1935 yılı gelirle· 
ri de ayni miktarda tahmin olun-
maktadır. 

Mülkiye mektebinin yapılma 
tahsisat layihası görüşülürken 

Bay Tarık Us, yeni mülkiye mek
tebi yeri olarak Cebecinin niçin 
seçilmediğini sormu§tur. Bakan, 
imar planı mucibince buralarının 
Üniversite karteli olacağı cevabı· 
nı vermiştir. 

HAVA YOLLARI DEVLET 
iŞLETME iDARESi 

Hava yolları devlet işletme i· 
daresi bütçe ve tetkilat layihasiy
le de Türkiyede hava yolları tesis 
etmek ve bu yollar üzerinde nak· 
liyat yapmak için Bayındırlık Ba
kanlığına bağh ve hükmi şahsiye· 
ti haiz ''hava yolları devlet işlet · 
me idaresi,, namiyle merkezi An
karada olmak üzere hususi bir 
idare teşkil olunarak ve bu ida • 
renin 1935 yılı masarifi karşılığı 
olarak da 600 bin lira tahsisat ka· 

liyeleriyle rekabet edemezken ma- bul edilmittir. 

atteessüf burada bunun aksine o BAYINDIRLIK BAKANININ 
luyor .. Kara vasıtası olan tramvar iZAHATI 

ve otobüs rekabetine karşı Şirke Bundan sonra Aydın demir yo-
ti Hayriye feryatlar ediyor. Mese lunun satın alınması hakkındaki 
la (20) otobüsün akşama kadar mukavelenin tasdiki için olan ka
taşıdığını şirketin bir vapun: bir nun layihasının görüşülmesine ge· 
ıeferinde nakledebiliyor. Ha.1 böy · çilmiş ve bunun üzerindeki bir 
le iken feryadına ne mana veril~ sorguya karşılık olarak Bayındır
bileceğini efkarı umumiyeyf" hıra Irk Bakanı Ali Çetinkaya, bu hat· 
kıyoruz ! ta ait imtiyazın kISaca bir tarihçe· 

Zeyl: Evvelki mektubumuzlıt sini yaparak Kırım muharebesini 
bu mektubumuzun arasınd:ı gaz~. müteakip toplanan Paris konfe -
telerde görülen imzamızdan gayri ransı esnasında Çarlık Rusyasına 
yazılarla birguna alakamız olma- karşı o devir hükumetinin siyasi 
dığmı da beyan ederiz.,, bir fikirle hareket ederek bazı 

ceğini söyledik.,, 
Alt Çetinkaya bundan sonra 

satın alma müzakeresinin safaha
tını rakamlara dayanarak anlat • 
mış ve her iki tarafın iyi hislerle 
hareket etmiş olması neticesi ola· 
rak bugün Kamutayın tasvibine 
arzedi]en mukavelenin yapılma -
sına imkan hasıl olduğunu söyle
mi~ ve sürekli alkışlarla karşılan· 
mı~tır. 

Kanun reye konularak kabul 
edilmiştir • 

KAZANÇ VERGtSl 
LAYJHASf 

Kamutayın gene bugünkü top
lantısında kazanç vergisi layihası 
da konuşulmu§, Bay Kemal T u -
ran (Isparta) mn takririyle mali· 
ye enciimeninin hazırladığı mad
de onaylanmı§tır. 

Buna göre, serbest meslek er
babı, mesleklerini yaptıkları yer 
lerin gayri safi iradının yüzde el
lisiyle beraber bulundukları şe -
hirlerin nüfusuna ve bu §ehirler
deki derecelerine göre maktu bir 
vegiye tabi tutulacak1ardır. 

Avukatlar, mühendisler, dok • 
lorları dişçiler bu maktu vergi -
den tek esasa tabidir. 

Serbegt meslek sahip!erinin 
kazanç kanunu şartları içinde be· 
yannamc vermeleri onaylanmış • 
tır. 

Finans Bakanmın teklifiyle 
yapılan muvakkat maddeye göre 
1935 de alınmak üzere geçen 
Martta tahakkuk ettirilmiş vergi
ler bu kanun esaslarına göre ıslah 
edilecektir. 

Kamutayın bugün kabul ettiği 
diğer kanunlar arasında tuzun lfr 
!osunun üç kuruşa indirilmesi 
hakkındaki kanun layihası da bu· 
lunmakta idi. 

Kamutay Pazartesi günü top • 
lanacaktır. 

GiZLi BiR SiLAH DEPOSU 

Linz, 30 (A.A.) - Avusturya 
polisi, önemli bir silah ve cebe 
(mühimmat) deposu bulmuştur. 
Bir binanın tavan arasında olan 
bu depoda, birçok silahlardan 
baıka, makineli tüfekler, ve bir 
bomba saklı idi. 

Otaktepe caddeıinde mukiJ'J'! mıntakalarda demiryolu inşası 
tücardan Mehmet HulUıi, Anada-- için 1856 da lngilizler vermiş ol
luhiıarında mukim labrik'ltör M. duğu imtiyazlar arasında bulu · 
Ali, Anadoluhiıarında mukım Ali nan bu hattın 1866 da işletmeye 
Rıza • açıldığını işaret ederek, muhtelif 

PoHs, bu işte, suçlu sanılan bi;
Almanı yakalamı§tır. 



- 10 - KURUN at MAYIS 1935 es 

Kadıköy Sulh İcrasından: 

Yurtdaş Hava Kurumu 
Seni Bekliyor ... 

Ruzveltin gazetecilere 
söyledikleri 

Vaşington, 30 (A.A.) - B. 

Müddei V uilikinin Kostantin D .. 1~ı untJ 
Ruzvelt, gazetecilere demiştir ki: 

''Bütün ülkenin durumunu dik
katle takip ediyorum. Endüstri . 

O.-- (Baştarafı Birincide) bay Ali Aktar Ankara oyunpa " K lerden bir ikisi fiyatlannı dü§Ür • 
Haua tehlike•inin ne ruretle 3a. zarr Manifaturacı 2 , ay • 5 600 b Ö meğe batlarlana, hiçbir §ey ya. 

Vu§lurulacağını anlattı. BQfbaka· mer Kütükçüoğlu 20, 601 Osma11 pıla.;1~~:::1•;,·" timdiki durum.ı 
nın •öylevinden •onra Türk Tay. Aslan 

201 kar•ı gelmek için dü!ündüğü ted-
"are Kurumu kendı'ne dii•en bu 602 bay Naim Güdüloğlu Kan- 7 I d ... 
" ~ 603 ba K birleri bildirmeğe hazır o ma ıgt· büyük §erelli va:zileyi yapmak i· tariye şirketinde 25, Y e· 

k. h' T H K B k 25 nı söylemiştir · rı'n derhal laalı'yete germi•tir. nan Es ııe ır • · ' aş anı ' h 1 
lf :& , E k' h" T H B. Ri§berg'in kanun üküm e-}'üksck Türk milletinin vatanı mü· 604 hay F. Şükrü 11 ı~e ır • · I . 

k·ı· 25 605 b z· rinin §İmdilik muhafaza edi meıı dafaasında, kurtarmasında göı- K. baıkan ve 1 1 ' ay ıya ı.. ld 
Boral Eakitehir banka111 muhasibi hakkındaki teklifini doğru L>U U· terdiği hcusasiyeti burada da gÖ8- k h T H g"'unu ,.0··ylı'yen B. Ruzvelt, masası· 25, 606 bay Zeki Es işe ir • . .,. tcrc~=aine eminiz. d ı.. ı b h"kü' ı.o K h 'b' 20 607 d 1 t "'ra 1 nın üstün e ou unan ve u u m Hava tehlikesini anlıycın vatan· · mu ası 1 , ev e !U s 
b k b R M. 100 lerin muhafazasını üzerlerirıe alan dm:/ara tayyareye naııl yardım e- a§ anı ay eşat ımar · l 

~ MI N D B k R S endüstriler taraf mdan gönderi en cleceklerini ög"'retmck ve yardım 608 · · · aş anı ıza un 
50 609 t · t d · · b k mektupları gösteriyordu. etme 111ekillerini kolaylaıtırmak i- ı anzıma aıresı 8" anı 

~ l Hakkı Özer 50, 610 Daavi daircs~ B. Ruzvelt, gazetecilere son ~in lazım gelen bütün tedbir er a- T 
50 611 

olarak §Unları söylemittir: 
lınmı§, memleketı'mı'.,.ı'n her tara- başkanı Saffet uncay , k' . f' 

... M' K 1 b l k "Endüstrilerin bir i ısı, ıyat· lında bu İfİn layik olduğu derece- mülkiye dairesi ıtat a a a ı . )arını indirmeğe karar verirse, bü-
Jeki ehemmiyeti alması irin icap 50, 612 üye Ali Rrza 40, 613 üye b 

;r Ar.af Cuhruk 40, 614 üye Şefi!~ yük bir çokluk, hiçbir iş a§&ra-
edcn her §ey yapılm••tır. y y·· d 1 ı ı k ya•ak edil 

, Yürekli 40, 615 üye Asım eğin maz. uz e azı .. • 
Türk gazetelerinin bu hu~sta· 40 616 üye Ömer Lutfi Erinal 40. mit, darbeler indirirse, yüzde 90 

ki çalıımalarını çok memnunıyete ' bir çokluk ne yapabilir?.,, 

değer buluyorum. Bütün vüciyet- LA hortluyor Pı"lsudskinin kalbi lerde bu i§le mqgul olmak i~jn avrenS 
komiayonlar kurulacaktır. Bunlar fiJF" (Baştarafı Biri11cide) 'Vilno, 30 (A.A.) - Mare§tıl 
T C · t · "ye yazacak· Pibudskinin kalbini hamil olan ayyare emıye ıne u petrol mütehaauııı olarak Bağ da • ı 
l d 

mahfaza 31 Mayısta buraya ge e-ar ır.,, da gitmiştir. 
AR KOLU cek ve annesinin külleri ile bera· BAY ANL Bir ay önce Lavrensi yakından d O 

TOPLANDI · her gömülmesi anına ka ar st-tanıyanlardan birisi hu müthit ada kk 
K B rabrama kilisesinde muva aten fatanbul Hava urumu ayan· mı Bağdat civarında görmüı ve 

l d .. K muhafaza edilecektir. lar Yardım Ko u un urumun zabıtaya haber vermişse de bir tür · 
Cağaloğlundaki merkez salonun- lü izi bulunamamıttır. Japon • Çin münasebetleri 
da saat on altıda bir toplantı ya. Şimdi 0 zamanki zabıta taki • Tokyo, 30 (A.A.) - Japon ga· 
parak hava tehlikesine yardım et- batı da ortaya çıkınca Lavrensin zeteleri, Pekin Japon atatemilite
mek için bayanlar arasında üye öldüğüne kimse inanmamakta ve rinin Çin hükumetine verdiği di· 
yazma iti etrafında görüşmü!ler ve son günlerde kabileler arasında. )ekleri yazmaktadır. 
Lir program hazırlamıılardır. erkan iıyanm da Lavrens tarafın· Japonya, 'Şi - Li ilbayi E. Şuek 

Türk Hava Kurumu lıtan'bul dan tertip edildiği §Üphesi art • ; _ Şung'un istifaıınr, Şimali Çinde 
merke2inde üye yazılma i!İ için a· maktadır. Japonya ve Mançuriye l<ar!I hare· 
çılan def tere dün yazılan yurt- ketlerin durmasını ve tethi, ıiya-
d.ı~!.ır ;:·Jr.la:·dır: Liseler şampiyo- sası güden gizli topıuıukıarın ka. 

B .. y Mcnahim Pesıah (Sigorta patılmasını istemektedir. 
şir.<~ti ihinci direktörü yıld.ı 20 li- D3SI bitti Pekin'e verilen vesika, clurum 

ra), Bay Kazc3 Rcf ael (Mani fa. _.. BQ.§ taralı 7 nci •ayıla.da değittirilmediği takdirde, Japon 
türa tüccarı yılda 50 lira taahhüt DERECELER kuvvet1erinin Çin ıeddinin ötes;. 
etmiş ve 100 lim da açıktan ver- Dünkü maçlardan sonra alınan de- ne ilerlemek zorunda kalacakları-
mi§tir), Bay Mordo Garlinidi (Diş receler n takımların puvanları deı-e- nı bildirmektedir. 

doktoru yılda 20 lira) . celcri şöyledir: FORMOZ ADASINDA YER SAR 
HAVA TEl-IL!KFS!Nl BiLEN Birinci (21) puvanla Ameli Hayat, SINTISI 

"' ikinci (19) puvanla Darüşşafaka, il · 
ÜYELER çüncil <18) puvanla Kabataş, dördün· Ttikohu, 30 (A.A.) - Bu aa· 

Ankara, 30 (A.A.) - Hava cü (18) puvanla Yenilise (Yenilise - hah Formoz ada111nda bir ay zar· 
tehlikesini bilen üyeler: C. H. P. nin yediği gol daha fazla ve attığı fında üçüncü defa olarak bir yer 
genel sekreteri bay Recep Peker, go Kahataştan daha az olduğu i~in ıanınlııı olmuıtur. Ölen kimse 
,. dördüncildür) beşinci (17) puvanla 

yükenini 100 liraya çıkarmı§lır. Yüceülkü, aitrncı (15) puvanla Yefa, yoktur. 

577 bay Mehmet Ali Fidan Jz.. yedinci Cto) puvanla lstanbul ,.e se - ~,====L=A=N=f=l=L=A=R==i
mirde manif at ur acı 20, 578 bay kizinci de (9) pu\'anla Pertevniynl • L_T.:..:O:;..:;P~-~~~~~=-=== 
Ali Galip Fic!an lzmirde manifa .. dir. ÇOCUKl,ARI ESiRGEME KURU· .v. M~miıa vilayeti Demirci 
turacı 20, 579 bay Hamit Polga KUPA DACITl\fA TÖRENi l\IUNDAKI TOPLANTI - "Çocukla· kazası askerlik §ubeainden aldı · 
Nafiz Mustafa ticarethanesinde- Mastardan sonra mükafat dağıt · rı Esirgeme Kurumu,, üyeleri önü • ğım terhis tezkeresini zayi ettim. 

N D ma töreni ba•ladr. Komite azasından müzdeki Pazartesi günü bir toplantı 
veznedar, 580 bay Ahmet ail e· :>' Yenisini alacağımdan Eakiıinin 1 Bay Hamdi futbol şampiyonu "Amc· yaparak yeni ;}11 kurum yöntem hc-
mirli hanında mücellit zmir 20, li Hayat,, Voleybol şampiyonu "Şişli yetini seçeceklerdir. hükmü yoktur. (7349) 
581 bay Salamon lzrail, Nafiz Terakki,, takımlarına "KURUN,. ku· Türk Cerrahi Cemiyeti Genel Fatih - Sofular 33 numarada 
Mustafa ticarethanesinde lzmir 20 palarını verdi. Gazetemiz ayrıca bir Sekreterliğinden: Mustafa oğlu Kasım 
sS2 bay Fahri YavuzJzmir T. !H. sportmenlik mükMatr da koymuştu. Türk Cerrahi Cemiyeti aylık top· -------------
K. aagısmanı 20, 583 Burhan Bar· Maçlara. i~tirak eden bütün takım- Jantı ınr 2 - 2 - 93;; Pazar günü sa· ,~.---=•Hilmi Ziya:---...... 
fcfakçı T. · !H. K. veznedarı 20, 584 Jarın hareketlerini sportmenlib uy • at beş buçukta Cerrahpaşa hastane • 
" l l B fun bulmuş, ''e en muvafık olarak bu sinde yapacaktır. Azanın ve arzu e · 
Bay Firuz Sumtekin zmir f an• mükafatın futhol ikincisine nrilrne · den do!üorlarm gelmeleri. 
~aı direktörü 60, 585 bay Osman sini kararlaştırmıştır. c. H. P. Sücynıaniye Ocağından: 
Dai.dağan İzmir 1ı B. Dir. muavi· Yaprlan şampiyonluk maçından Partimizin tcm~il kolunda çalış · 
ni 36. sonra da hu kararın yerinde \'eril · mak arzusunda olan bayanların ka • 

ARiSTO 

METAFiZiK 
Birinci Kitap 

586 bay Cahit Jzmir it Banka· diği 'e "Darüşsafakanın,, ) aptığı yıt müddeti olan 15 gün zarfında 
11 ikinci direktörü 24, 587 Hüıeyin maçla bu kupayı kazanmağa hak et- CPazal· ,.e Salıdan maada) akşamla-
-.. l • j B 20 tiği görülüyordu. rı saat 18 den 20 ye kadar dört fotoğ- --------------Hüanü Eronat zmır ! . ıagıs , 

J'_-::.. f DÜZELTME rafla Ocağımıza teşrifleri. ~~y~~inlz~ir şB.sigor· DünkU M~mızdakomih au~n · ~~~~~~~~--~~~-~~~-~~-~~~~~-~ 

Fiatr 40 Kuruş. 
V AKIT Matbaası İstanbul 

b.' şefi 20, 689 bay Edip Carfi Jz. dan hahtııedilirken Kabataş lisesi di· Istanbul Sular ldaresı· nden •· mir !İ§. B. it yarlarmdan 20, 590 rektör muavini Bay İlhan denilecek 

lan 20, 591 bay Calip Saffeti Jz. Gene voleybo maç arı netıcelerı 

~~4~\ - Yarın 
Neşriyatı 

• 3üncü 

Seri tamamlandı 
--

Aile Çemberi 
A. 1\1. - I. H. Alişan 100 Kr. ~ 

Engerek düğümü 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr·....; 

J. Raıin Külliyatı ı l 

ilim ve F el•elc 
M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. ~ 

Cemiyetin Aııllan 
F. Engels -1\luhittin 100 J{~ 

Uçüncü seri 10 kitaP 
182 si pefln ve her •~ 
300 kuruf olmak Uzer 

582 kuruştur __, 

-

Yeni ilmi zihniyet 
Bacherlard - H. Ziya 75 b!;,...-ı 

Hükümclar millet 
Rusel - G. Kemali 50 K~ 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharill 

H. Rifat •. 50 Kr. __,/ 

Günün iktııadi i§leri 
Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr~ 

Cümhuriyetler 
Ksonefon - H. Rifat 50 ~ 

Tercümenin rolü 
H. Ziya Ülken 100 Kr_:__.....-' bay Nevzat Turgut fıı. B. iayarların· iken Bay Sabri denilmiştir. I · ~ lSOO Ml k 7 

~ ı ı · · Kag" ıthanedc yeni yapılaı:ak süzme havuz arı ıçın a-
• sıralanırken Darüşşafakanın üçüncü dar çakıl ve 1000 M3 kadar Sultan Çiftliği kumu ayrı ayrı olarak ka-

mir lı. B. ityarlarından 20
• olduğu yazılmıştır. i'çüncü Darüşşa • palı zarfla eksiltme ile satın alınacaktır. Bu elailtmelerden hanıi Laolıorı 

592 bay Rifat lzmir it B. l>aı faka değil, Kabata~ır. Düzeltiriz. birine ıirmek istiyenler idare veznesinden birer lira vererek alacak. Lessinr - S. Kemal ~ 
veznedarı 20, 593 bay Retat Şa • l'ITIFAK GENEL KO:-IGRESI ları fartnamelerin altını pullayarak imzaladıktan sonra teklif mektup Kapitalirmin Buh•utı• 

Deiiıifler 
O\'id - S. Z. AKTAY 75~ 

kir Saltekin 1,. B. İ§yan 20, 594 GERI BIRAKILDI lariyle birlikte bir zarfa ve muvakkat teminatlarını da baıka bir zıır- G. Pirov _ A. H. Başar~ b·ay Hı'kmet Negiz J,. B. iıtihba. T. I. C. l. IBtanbul mıntakası Baş· k .. h .. l . ._ _______ ....., __ 
fa ve bu iki zarfı da üçüncü bir zarfa koyup ve ar aımı mu ur eyıp SALAMBO rat •efi 20, 595 Burla biraderler kanlığından: ·1 d 

' 6 Haziran 1935 günlemecinde An· ı 7 Haziran 935 pazartesi günü aaat üçe kadar Taksimde Sıraıervı er. G. F. _ ı. H. Alişan ı25 ~ lataı:bul Gala.ta Hezaren caddesi karada toplanacağı bildirilen lttifak deki müdürlüg" e vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek teklifleı l'f 
ar t 3 1000 Müracaat yeri - VAK d ... i "

0

• - • genel kongresi geri bırakılmışt.ır. alınmaz. Muvakkat teminat kum için 400, çakıl için 600 liradır. Kum d v 

596 bay Süleyman Ankara Ko· Kong~enln .. toplanara~ı ye_r .. " gUn ve çakıla ait teklifler ayrı, ayrı zarflara konulacak ve zarfların üstüne MatbaaaılSTAANn;~~ a ~ yunı)azan kantariye Şir. 25, 597 birleşik kluplere aynca bıldırılecek · . . ld .., l k (
3

037) ~ 
• · ne teklıfı o ugu yazı nci\ tır. bar. Sait 25, 598 bay Asım 25, 599 tır. 

~~~~~~~~~~~~~~---
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Teı. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 

Han telefon: 22740 --.. 

MERSiN YOLU 
INEıBOLU Vapuru 2 Hazi -

ran PAZAR ıünü aaat 10 da 
Meraine kadar. ( 3034) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 1 Haziran 

CUMARTESi günü ıaat 17 de 
Dikiliye kadar. (3033) 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk 

lhbarnameıi 
1 

1/ 82 
1/ 83 
1/ 87 
1/ 92 

Müdürlüğün~en : 
Seneai 

931 

" 
" ,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

Mükellefi iımi 
Yuıuf Ziya hamamcı .., 

,, ,, 
Marko ve Boris kunduracı 
Mehmet Nazım ve Ş. komisyoncu 

Tutok limitet Ş. 
A. Hamit İbrahim elektrikçi 
Halil tavukçu 

Ticaret ve adresi 
Kılıçali medrese S. 24 

,, " 
Bayazıt Kılıçali 73 
Bayazıt Hüdavendigar 

han 71 
Bayazıt Çinili han 

,, ,, 

Vergis; 
11.48 
39.95 

145.30 
5.0CJ 

S.00 
240.00 

S.00 
2.42 
5.00 

Sultanahmet sulh birinci Hu -
kuk mahkemesinden: 

1/ 93 
1/ 94 
1/ 95 
1/ 87 
2/ 1 
2/ 3 ,, 

Ahmet Şükrü dit tabibi 
Abdülgani ve ıeriki tütüncü 
Mehmet Arif kömürcü 

Bayazıt Kılıçali 183 
Karabaı Boğazkesen 93 
Bayazıt Kutu han 7, 8, 9 
Bayaz:ıt Muradiye han 720 oo. 

1 

On altıda on dört hissesine 
fttünevverin ve birerden iki hisse
•iııe maliye hazineıi ve Odakhn -
Yoı Zahmanidiıin §ayian ve müı· 
teretcen mutasarrıf oldukları Ak -
'-rayda Y akup Ağa mahalleıindP. 
Selim Pata yoku§unda 24, 29 mü
._rer 24, 29 numaralı icareteyn· 
li ınahal ile mahlut bir kıta ana
llın gayri müfrez yalnız snf milk 
~e mukataalı mahallinin izalei ıü
)\au zımnında füruhtu tekuıür e· 

derek müzayedeye vazolunmuı -
ltır. Kayda nazaran bugün 211 

"1etreden ibaret olmaaı lizrm gelen 
tl.ni müfrez itbu mahallin kıy· 
'illeti mubammenesi 1266 liradır. 
Birinci açık arttırması 8 - 7 -
935 tarihine müaadif Pazartesi 
tünü N.at on bette icra kıhnaca.k
br. Kıymeti muhammenesinin 
>iizde yetmit betini bulduiu tak -
dirde ihale katiyeıi yapılacaktır. 
&.ılmadıiı takdirde en ıon arttr 
"'nın taahhüdü baki kalmak üza
re on'bet gün müddetle temdit e

dilerek ikinci açık artırılmaaı 23 · 
l - 935 tarihine müsadif Sah gü • 
Ilı ıaat on beıte icra olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer ali.kadarlarm işbu arsa üze -
rindeki haklarını huıuıiyle faiz 
\'e masrafa dair olan iddialarım 

2/ 4 

2/ 6 
2/ 8 
2/ 9 
2/ 10 
2/ 13 

2/ 14 

2/ 15 

2/ 16 

2/ 17 

2/ 18 

2/ 19 

..2/11 

1/ 91 

,, 

,, 

" ,, 
,, 

" 

" 

" 

,, 

,,, 

,, 

931 

" 

Karnik Vartanufyan kömürcü 

Sosyete jeneral Ş. 
Şaban kahveci 

12, 13 
Molla Çelebi Dolmabahçe 

122, 124 
Bayazıt Ovagimyan han 13 
Karabat Ovagimyan han 9 
Bayazıt Kömürcü sokak 2 
Bayazıt Kutu han 1 O 

Karabet Sarafyan avukat 
Ksenefon Sideris komisyoncu 
İbrahim eski ıeyrüsef ain idarcıi 
lzmir hattı kahve ve lokanta mül-,:-" 

' 

72001 
' 

5.0C,I 
36.00 
41.62 

304.69 

tezimi . 240.00 
Yuıuf eıki Seyriisef ain idareıi 

İzmir hattı kahve ve lokanta mül-~ 
tezimi 
Eyüp Sabri eıki Seyrüsefain ;da. 
resinde Trabzon hattı kahve ve lo- · 
kanla mültezimi 
Eyüp Mitat eski Seyrüsef ain ida· : 
resi Trabzon hattı kahve ve lokan· 
ta mültezimi 

,. Mehmet Nuri Eski Seyrüıef ain i
.daresi Mudanya hattı kahve ve lo
kanta mültezimi 

Mustafa eıki Seyrüıefain ida
resi İzmit hattı kahve ve lokanta 
mültezimi 
Eyüp Sabri ve feriki 
Hristo eıki Seyrüıefain idaresi 
Kadıköy ve Haydarpqa Adalar 
hattı kahve ve lokanta mültezimi 
Beluı tahlisiye V. F. Vande~ze 

Salih komisyoncu { 

Hüdavendigar han 
ikinci kat 31 - 32 

240.00 

240.0C 

240.00 

240.00 

240.00 

• ..OSS0.00 40850.00 81700.00 
Bayazıt Muradiye 5.00 5.00 
ban 20 numarada 

e\Takı ınüttibeleriyle yirmi gün i- Yukarda iaim, ıan'at ve meı~liyeti yazılı mükellefler gerek ticP.ret ve ıerek ikamet adreslerinde 
Çİnc:le bildirmeleri lazımdır. bulunmadıklarından iıimleri hizanna yazılı ıene kazanç vergilerine ait ihbarnameler tebliğ olunmamıt· 

Akıi halde hakları tapu ıicil . tır. Son adresleri de malum olmadığından hukuku uıulü muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ ma-
leriyle sabit olmadıkça aatıı be • kamına kaim olmak üzere ilin olunur. (3032) 

delinin payla9maıından hariç ka- 8 1 V •d T h kk k M••d•• ı·•.., •• d 
l~klardır. Müterakim vergiler eyoğ U 311 at 3 3 U U Ur ugun en: 
hiaaedarlara ve delli'liye müfteri- Adı Cinai lıkeleıi Senesi Ta. N. Vergi Mik. ihbarname 
~e aittir. Arttırma §artnamesi. it-
u ilin tarihinden itibaren mah - Hafız Mehmet Orta kayık Kuruçeıme 931 475 

lteıne divanhanesine talik kılın · ve Mustafa . • 
25,50 

cilt varak N. 
1/ 75 

::ır. Talip . ~lan_l_arın kı:nıeti Yukarıda ismi yazılı kayık ıahibinin 931 kazanç vergisine ait ihbarname mükellefin bütün ara§tır · 
•mmenesının yuzde yedı bu· malara rağmen bulunamaması hasebiyle tebliğ edilememiıtir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 

~iu niebetinde pek akçesini ha · tebliğata dair hükümleri daire&inde tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3023) 
~~n yevm ve saati mezkUrda -----------------------:---::--~-----------. ------

d ınönünde Gülbenkyan hanın· Beyog" lu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: L.'. Sultanahmet Sulh birinci Hu · 
'"it ınahkemeıine 934 - 11 numa- lımi 
.._ ile müracaatları ilin olunur. 

(7435) 

San'ab Yeri 

Boyac:ıköy 
Yeni K. 
Boyacıköy 

Vergiıi 

L. K. 
60 ()() 
68 00 

. 68 ()() 

Zammı 
L. K. 
60 00 
27 20 
27 20 

Ruhsat bedeli 
L. K. 
o o 
1 
1 

70 
70 

Senesi 

931 
931 
931 

Mirgün maliye ıubeıi mükelleflerinden olup yukarda isim; san'at ve yeri yazılı üç mükellefin 931 se 
~e'c~; Şor ve A. Keseryan tirketi nesi kazanç vergilerine ait ihbarnameler halen ticaret ve ikamet adresleri malum olmadığı için tebliğ olu
f •h Avukat S. Lazar oğlu tara- amamıttır. Hukuku uıulü muh11kemeleri kanununun tebliğata dair hükümleri dairesinde tebliğ nıllka
d~dan Beyoğlunda Miık ıokağın- :ına kaim olmak üzere ilan olunur. (3019) 
iti 8 ıayıda oturan Zeki ve Koıta· -------------------.-------------------------
)' -1eyhleı-ine açtığı sekıen bet 
~r-, alacak davaıından dolayı da
l ' olunan aleyhlerine gönderi -
~'il davetiyede her ikıinin de 
ttı tıkur mahalli terk ile bir meıti 
i eçhule gittikleri cihetle tebliğat 
-k:' edilemediği davetiye zirinde
~ Qı~truhattan anlatılmıı; iıtek 
,~h~le haklarında yirmi gün fa · 
Jc. de ili.nen tebliğat icrasına 1 
1' ı--.. 'Verilmit olduğundan muha-
8 "-ıeıi için tayin kılınan 29 -
., .. 9~ aaat 10 da mahkemeye 
le ~edıkleri taraflarından vekil 
ı, Q 9"nedikleri takdirde gıyap • 

tı"cl h "'- a mu akemeye devam olu· 
a) C.ğı davetiye makamına kaim 

'-ak üzere ilin olunur. _(7434) 

tstanbul 7 inci İcra memurlu
ğundan: 

lstanbulda Hayd&rpafa ima -
ret aokaiında 28 No.lı lianede 
mukim iken elyevm ikametıahı 
meçhul Aliye: 

2 - 2 - 932 tarihli bir kıt'a 
ıenetle Antıranige olan 31 lira 
borcunuzun temini tahıili için 
31 - 3 - 934 tarihli ve alacağm 
faiz ve masarifi icariyeai ile tah · 

ıili hakkındaki takip üzerine 
gönderilen ödeme emrinin arkası· 
na ikametgahının meçhul olduğu 
mübaıiri tarafından verilen meı -
ruhattan anla,ılmııtır. Yukarda 
yazılı borcu masraf ve f aiziY.le ö · 

demenizin temini için ödeme em· 
rinin bir ay müddetle ili.nen teb
liğine karar verilmit olduğundıln 

itbu ilan tarihinden bir ay içinde 
borcunuzu ö ! ~meniz ve yahl~t 
borca kanuni taksitler gösterme · 
niz ve mallar hakkında beyanda 
bulunmanız lazımdır. Borcun ta· 
mamına ve yahut bir kısmına iti -
razınız varsa gene bu bir ay için
de istida ile veya tifa'hen bildir -
meniz, bildirmediğiniz ve 74 ün

dirde hapsiyle cezalandırılacağı • 
nız, itbu ödeme emrinin tebliği 

makamına kaim olmak üzere bir 
ay müddetle ilan olunur. (7450) 

Kiralık ve satılık yalı - bet 
oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık · 

hanesile gayet kularutlı ve ehvenl 
fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni • 
köy Ayanikola caddesi polis ka· 
rakolu yakininde No. 185. Hane 
kartıaında manifaturacı bay lıaka 
müracaat. 

cü maddeye göre mallarınız hak · -------------
kında beyanda bulunmadığınız 
takdirde hapıiyle tazyik olunaca· 
ğınız gibi yanlıt ve hakikate mu
halif beyanda bulunduğunuz tak· 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami kar111ında 

Buna sokak No 1 

,, :f ....... ,, ..... ........ ~-·-~~- .. 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamının 

yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be • 
lirecek şekil bir ınsan 
başı olsun. 

!ı• )O 

' .. 

4 . 

• \1 

~ ı'> 
• • 

, • ~ ,o ı.t>. 
.... . •'' 

I .~ 

· ''. ·~ .~ 

,_, 
' 

Dün ve Yarm Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan iş
te böyle yetitkin bir insan 
kafasına ıahip olur. 

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

Yukarıdaki rakamlar arasını bir 
çizgi ile biribirlerine bağJıyarak 
dediğimiz yetişkin insan kafası-
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte ISTAN -
BUL ANKARA CADDESi, VA· 
KIT YURDU adresine yollar • 
larsa, gelen doğru haller arasın-
da çekilecek KUR'Ada kazanan: 

Birinciye Jriilliyatın dttn!'iritaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
' ·itaplık bir takımı, üçüncüye külli
yatın 1 O kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

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

İstanbul Asliye mahkemesi bi· 
rinci hukuk dairesinden: 

Mahkemece satılmasına karar 
verilen lıtanbul Y e~ildirekte T o .. 

palyan hanında 21 No.lı depoda 
mevcut muhtelif pamuklu ve 

yünlü mensucatın birin.ci arttır • 
ması 3 - 6 - 935 tarihine mü • 
sadif Pazartesi günü saat 10 dan 

12 ye kadar ve muhammen kıy • 
metin yüzde yetmiş beşini bul • 
madığı surette ikinci arttırması • 
nın 17 - 6 - 935 Paazrtesi, ke
zalik saat 10 dan 12 ye kadar yu
karıda yazılı T opalyan hanında 

icra edileceğinden talip olanların 

yevm ve vakti ve mah::ı.Ili n:ez · 
kurda hazır bulunmaları ilan o -
lunur. (7437) 

tstanbul 6 mcı icra dairesin -
den: 

Bir alacağın temini için hat:zc
dilip bu kerre paraya ç.evrilmesi· 
ne karar verilen 928 modeli B;.ıik 
markalı açık ve üstü Beker mar -
kalı kapah ve Fiyat markalı 
507 modeli ve müstamel 
üç oto.:nobille bir adet yıkama 
makinesi ve bir adet elektrikle 
müteharrik Kiriko 5 - 6 - 35 
günü saat 18 de Taksimde Milli 
garaj durununda açık arttırma i -
le satılacağ·ndan taliplerin ma -
ha!Jinde hazır bulunmaları ilô.n 
olunur. ~7427) 
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Veresiye serinl.k!! 
tlerhangl bir cereyan prizine takılabilir 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde istediğiniz Kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

Satış yerleri: 
Sallpazar mağazas• 
Sahpazar necatı Bey caddesi 

rto. 428·438, Tel. 44983 
Metro Han: 

TUnel meydanı, Beyo§lu, Tel.448 

Elektrik Evi: 
Beyazıd MUrekkebciler cadde•I 

Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddeal, 

Tel: 80790 
Büyüka.da.: 

23 nisan caddesi Tel: 58-128 
Usküda.r: 

Şirketi Hzyr iye is kel esi 
Tel. 80312 

T~C.KiYE 

l\R~AT 
Kimya Malzemesi 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

BANKA51 

Makararllrr Cn<l<lesi 
~....,......--r.ı\LATA- ISTANBl.a. 

Telefon: 49171 ~...._--'l;:ırl;~ 

ı~pirto - Raki ve Konyak Fabrikaları için her nevi Makinalar 
inşaatı ve tesisatı deruhte olunur, Bakır - Demir boru işleri, 

- Kalörifer tesisatı - Banyo imalatı ve tesisatı yapılır. 

ı..---------------------
1
,.t. Levazım Amlrll§i Saiın 
Alma Komla~onu ilanları 

Piyade ve Atı~ Okulu için 
40,000 kilo koyun ve 30,000 kilo 
sığır etinin 15 Haziran 935 cumar· 
lesi günü saat 15,30 da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 21,700 liradır. 

Şartnamesini göreceklerin her gün 
öğleden evvel ve ekailtmesi için 
belli günde saat 14,30 a kadar 
1627 buçuk lira ilk teminat mek· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 tupveyamakbu~ari~~klif mek· 

Neıri:vat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
VAKiT Matbaası - lıtanbul 

tuplarını Tophanede satınalma ko· 
miıyonuna vermeleri. (2878) 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira olan yukarda miktarı 1' 
cinsi yazılı malzeme A•keri fahri kalar Umum Müdürlüğü ıatın al
ma komisyonunca 12 Haziran 935 tarihinde çarıamba günü ıaat 14 d• 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname (5) lira mukabilinde komİI' 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira 'fCI 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezktlt 
gün ve saatte komisyona müracaat )arı. (2888) 

11nııııııııı111111111ıımıııuuıınııııııı11ın111111nııııımn111._..._,,....,,,. •• r11t:zıaııı rn • 
Büyük 

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

lerle( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardır ••. 
------------... ---llRll11111111UlllllllU111111ıtl1PllllllJ111111t1ııtml11!111ıııı' 

Dlllet D111irJ1llar1 ıe tilanları isletBle Um11 illaresi ilillll 
Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri koku 9/ 6/ 9, 

pazar günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare bici 
aında ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 630 liralık muvakkat teminat ile k•' 
nunun tayin ettiii veıikaları keza kanunun 4 üncü maddeıi mucibi' 
ce ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname fi 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verın•' 
leri lazımdır. Bu ite ait tartname ler paraıız olarak Ankarada mal' 
zeme dairesinden ve Haydarpaşa da tesellüm ve ıevk müdürlüiüıl' 
den alınabilir. (2883) 

ıstanbul Belediyesi Hanları 

Rumelihiıarında iıkele cadd&
ıinde vapur iıkeleıi kartıaında 9· 
M. murabbaı araa yeri. 

Rumelikavağında Rumelikava
ğı C. 2, 2/ 1 No. dükkan. 

Büyükderede Büyükdere C. 9C 
No. kahve önünde 67 M. murab
baı arsa yeri. 

Rumelikavağında Rumelikava· 
ğı C. 4 yeni No. dükkan. 

Büyükderede Büyükdere C. 
Tuğla f abrikaıı önünde 400 M. 
murabbaı arsa yeri. 

Büyükderede Büyükdere C. 
205 No. kahve· önünde 86 M. mu" 
rabbaı arsa yeri. 

Büyükderede Büyükdere C. 
209 No. kahve önünde 104 M. mu-
rabbaı arsa yeri. 

Senelik 
Muhammen 

Kiraıı 
; 

5 

72 

13 

48 

70 

ıs 

10· 

J 
MuvalJ; 
J~~ 

o,3' 

S,40 

o,91 

3,80 

' 
s,d 

'1,t• 

Büyükderede Büyükdere C. 
199 No. kahve önünde 72 M. mu· 
rabbaı arsa yeri. 15 1,11 

Yukarda semti, muvakkat teminatı ve ıenelik muliammen 1'~ 
sı ya~~lı olan mahaller 936 senetli Mayıs ıonuna kadar kiray~ . .,.ıJı• 
mek uzere açık arttırmaya konulmuttur. Talip olanlar teraıtı • ,tt' 
mak üzere levazım müdürlüğiinP. müracaat etmeli, artırmaya f' 
mek içi? de hizalarında göıterilen muvakkat teminat makbuz .. ~·,,. 
mektubıyle beraber ihale günü olan 6 - 6 - 935 pertembe ıun" 
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (2822) 


