
100 Para 
- /Miremiz soğuyor mu, liızıyor mu? 

Soğuyor mu, kızıyor mu? diyerek ar zın içi 
Bir merak başladı son günde ilimde, fende; 
Bence gündengüne artmakta hararet ; çünkt 
Yaşım arttıkça azıttıkça azıttım ben de! 

Hüseyin Rıfat -
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Musolininin Bindiği Uçağa Yıldırım Düştü (Yazısı 2 nci 
sayı/ amızda) 

Her gün 
örnek 

için bir 
köylü 

Sayısı kırk bin oldu~u halde an · 
cak dört bininde ilk okul öğretmeni 
bulunan köylerimizi nasıl yüksel · 
tehiliriz? Ge~enlerde hu soru (me · 
sele) yu bu sütunlarda incelerken bir 
dostumun diişüncelerini anlatmış ve 
onun gibi ben de "Her köy için bir 
örnek köylü yetiştirmek lazım.,, 

Demi:;ıtim. 
Bahke•ıirde çıkan ('fiirk Dili) ar· 

kadaşımız bir başyazısında bu fikri 
ele abyor. Fakat hu fikir üzerinde 
kendi düşüncelerini yazarken bunun 
tatbikine imk;ln huluns.-ı bile bekle · 
nen iyilik elde edilemez, r.ünkii ~a -
lttesir taraflarında huna benzer ~r ." 
nekler vardır. bunlardan beklenen ıyı· 
lik görülmemiştir, diyor. . . 

Yazılarımıza karşı Balıkesırh ar
kadaşımızın gösterdiği ilgiye mem -
nun olmakla hernher cıör.l<>rinden bi -
zim diiı.;;ünceferimizin pek de anJaşıl
lnadıit~a hükmettim. Ren.~ i~e. ~iye
~ğim ki ktrk bin Türk koyu ı~mdc 
her köyiin kendi yerlilerinden biri ,.e 
en değerliı:ıi yine köy h~lkmın ve.~~
bilecekleri bec:;, on lira hır aylıkla oıt
retmen yapılabilir, hu öğretmene köy 
içindeki tadar.;mı ,·~r!mli şe~il~e iş . 
]etmek usulü öğretılırse koylu ço -
cuklarını okuyup ynzdrrdıktan başka 
rifti çubuğu ile de köylülere karşı can
İı bir örnek olal•ilir. Bu İ:;' o im dar zor 
hir ·er cle~ildir. 

'Ziı·a lllııı~·lıkbrımır.ın roğunda es
kid~n kurulmııı;; tarım okulları vardır. 

!\;litft bu okulların coğu bugi.in lm
ı 'r.m•stır. B n o!rn1larda biçol~ ,gene · 
r-. rc tarım lcorilcı i (ziraat nazcıri11e -1 
I ~ri) üı~rC'tilc-cch ~erde köylerden ge· 
tirilec<'k birer gence kendi köyleriuin 
ihtiyaçlarına $!(İr prati\ clerskr gös
terilemez mi'! 

Yeni Tür:.: harfleri ile okuyup! 
yazma o kadar kola) la.::mışt~r ki a.~·
tık bunu) ıllarca ot..ullarda llff•·ck <;u· ı 
rütmeg~ ede rer bir is <liH görmcl\ doğ· 

' .. • 1 
ru olmasa gerektir. Alm:ın!nrın ~en<;· ı 
ı~r kin tatbik etti! iNİ j)4 k:m1plan u·: 
sulü hizde im i..;c örnek yapılabilir. 
Bu usul masraf~ız olduğundan büt -
<;e için ağ·ırhk değiJdir. \'e en çok al· 
tı a~· i~inde bir l\öylü genci bizim is· 
Leaiğim h ö·hct men <lerecc3ine getiri· 
le bilir. 

Frenkler çok i) i, iyinin rl~işmanıdır. 
derler. Onun için köyliilerimiz için 
haya} arka~ınd:ı ko~maktan i"e olabi· 
Jeceği Yapmak elbette dalıa doğru de· 
ğit midir'' 

Floryadaki bayındırlık işi gi.in- miştir. nesim, Atatürkü dün Flor
den ~ine ilcrilemektcdir. Atatürk yada motörden çıktıktan sonra ya
dün de Floryaya gitmiş, yap1yı pı yerine giderken gösteriyor. 
göı·müş, çalışmayı gözden geçir-

Bauan .. Ytouadinoviç Yunan meclisinde 

' u~o-.l;n ya Ha~bakunının ze\.·cesi 
hayan Stoyadino\'i\in Atinaya geldi
ğini ve akrahasile görüşmek için Kor
fo adasmıı gideceğini yazmıştık. 

Baran StayRdinoviç asfon Yunan· 
lıcln· ve genel savaş zamanmda. bay 
Stoyadinoviçlc evlenmiştir. Bayan 
Stoyadino,·için Atinada çekilen n 
muhabirimiz tarafından bize göndeı+ 
len fotoğrafını koyuyoruz. 

Geneloy layihası birçok 
~örüşmelerden sonra 

kabul edildi 
Atina, 6 (Kurun) - Meclisin 

dünkü toplantısında başbakan ka -
binenin programını okuduktan 
sonra, ruznameye geçiJmiş ve hü
kumetçe verilen kanun projeleri -

nin görüşülmesine oaşlanmıştır. 

Bilhassa rejim için reyiama 
batvurulması hakkındaki kanun 
projesi hakkında uzun görüıme • 
ler olmu§tur. Sö:z alan harbiye ba
kam general Kondilis, bu hususta 
uzun bir söylev söylemiş, krallı -
ğın Yunanistan için en uygun hü
kumet şekli olduğunda ısrar etmiş, 
ve başbakan Bay ÇaJdarisin kral
cılığa olan derin imanından bah • 
sederken sürekli surette alkışlan -
mıştır. 

Bundan sonra kralcı general 

Metaksas söz alarak meclisin reyi 

ama başvurulmazdan evvel, rejim 

hakkında bir karar vermesini ve 
sonra bu kararın milletin reyine 

arzedilmeainde ısrar etmittir. 

(Sonu Sa. 7. Sü. 3.) 
ASIM US 

--------~__:=-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

Bu rcıim Sofyada !iıkarılmış bulgarca bir yaftadan alınmıştır, dünya devletlerini Bulgar görüşü ile hallerine uygun 
birer lru§ şeklinde gösteriyor; yazm bugün be~inci saY,Ifamızdadır. 

.1 .................................. 1~ 
Okurlarımıza soruyoruz 
......... 11111 ........................ ...... 

1,700,000 lirayı ne yapmalı? 
Okurlarımıza üç sorgu soruyoruz.; Tramvay sosyetesinin 

halktan fazla alıp geri verdiği 1.7 00.000 lira ile Eyüp - Emi
nönü yolunu mu yaptırmalı, lstanbulun hava hücumundan ko· 
runmasına gerekli işleri mi yapmalı, bu parayı Hava Kurumu· 
na mı vermeli? 

Aldığımız cevapları kaymağa başlıyoruz: 

Beledi~ e im rita mühenclislerind<'n Bay Yahya Tahit: - Bu para 
ile hava hücumu tE-hlfüesindcn korunmak için üeledi)c marifctile sı· 
ı{ınaklar yapılması daha uygundur. 

Iüiltiir direktörlü~ü baş ispektörii Bar l{cmal Edip: - Bu para 
halkan na ıl olsa <:ıkmıştır. enela me ml<'kctin müdafaa edilebilmcc;i 
l<izınıdır. Ru paranın ham kurumuna uı;ak alma), için \erilmesini da· 
ha muyafık buluyorum. 

llava tehlilicsinden korunma!, için de enelfl uçaklann arttırılma· 

sı ve ondan sonra uçaklarm tehlikesinden korunmak için de sığınaJ,
ların yapılması Jazımclır, 

Kiiltür dir<>ktörlüğii l\ültiir i~lcri ş di hay IJaklH: - Paranın doit· 
rudan doğnıya Hanı Kurumuna terke dilmesi U)gıınclur. 

Doktor hay Fuat Sabit: - Iln para He mcmlc•ket dahilinde zehiı'li 
~aılcrden korunmak i~in sığınak )':l1>ı lmm.ı g<'rektir. 

- Öteki ccmplar yann -

, , , • 4 • • • • r • -~·" ~ , • . , . . . ı , 

Akşam Kız San'at okulundaki sergi 

Yukarıda mezunlar, aşagıda sergid<'n bir köfc , 

Biniciler 
Subaglarımız bu sabah 

geligorlar 
:Anupanın muhtelif şehirlerin -

de yapılan binicilik müsabakala -
rında büyük muvaffakıyetler gös -
teren .;Üvuri zabitlcrimiz bu sabah 
onu yirrni geçe konvansiyonel tre

r.ile Sirkeci istasyonuna gelecek -
lerdir. 

Zabitlerimiz istasyonda törenle 
karşılanacaklardır. Karşılamaya 
öğretmenler birliği üyeleri ile mil
li Türk Talebe Birliği üyeleri, 
Halkevi üyeleri çağırılmaktadır. 

Sofya, 6 (A.A.) - Nis, Ahen, 
Rudapeşte ve Viyanada yapılan 
arsıulusal konkor hipiklere işti -
rak eden ve İstanbul süvari bini
cilik mektebi direlrlörü albay 
Cevdetin kamutanlığmda bulunan 
yedi Türk süvari subayı bugün 
11,45 te lstanbula gitmek üzen~ 
Sofyaya gelmişlerdir. 

.(Sonu Sa. 9. Sü. 1), 

(Yaw;ı he~inci sayıfada) \ 

Birinciler 

Ha11an ıJlcri 

. j 

JJayan Hale 

Lise Ye orta o • 
1 kul lan en iyi dere· 

cedc bitiren genç • 
Jeri ok t•~ıarunmı ta 
nıtmakta deram 
ediyoruz. Yukarı)a 
resim 1crini koydu -
ğumuz bayan Hale 
Cemil, Hayan .Me· 
ri Agarhof, bayan 
1\targrit Kambur · 
oğlu, Arnavutköyil 

Hayan ıltargrit Am~rikan Kıı }{ol· 
lerini en iyi derecede bitirmi~lerdir. 

Kutlularız. -



Amerika, Habeş işine 
karışmıyacağını bildirdi 

iki tarafın askerleri 
lıUdutlarda foplanıqor 
Va.singlon, 6 (A.A.) - "Röyter 

• cı nsı aytnrmaan: 
Arlisababnyu gönderdiği karşı -

~\notada Amerika hükUı~ıeti, her 
hngi lıiı· müdahaleden bahset
~emektedir. Yalnız meselenin 
~kem yolu ile kotarlacağı umu . 
'Unu göstermekte ve her iki ta -
af m da, Kellqg andlaşmasınm al
na atmış oldukları imzaya l'İa
et edecekleri hakkındaki güveni
i bildirmektedir. 
Vaşington, 6 (A.A.) Dış işleri 

akam Bay Hull, imparator Haile 
elasiyenin İtalyan • Habeş da -
asında Amerikanın araya girme
ini istiyen notasından şimdiye ka 
ar ancak kısa bir özet (hülasa) 
ördüğünü söylemiştir. 

Bay Hull, Adisababadaki Ame
i.ka işgüderi Bay Vilyam Peri 
:orca bir telgraf çekip, nota met
inin tam olarak gönderilmesini 
;temiştir. 

Bay Hull, Amerikanın nasıl bir 
/urum takınacağım söylemezden 
•ntc bu notanın önemle incelen • 
nesi gerektiğini ilave etmiştir. 
Bazı Amerikan firmalarının Ha 

>cşistan yahut ki ltalyaya silah 
'\Lmakta• olduklarına dair olan 
öylenHleı- (rivayetler) hakkında 
la, Bay Hull hunu bilmediğini ve 
akin dış işleri bakanlığının Ame
ikanm harp eden ülkelere yapa • 
:ağı silah satışını kısmak mesele
.ini yola koymak için çalışmakta 
>lduğunu söylemiştir. 

Ayan dış işleri komisyonu bu -
~ünkü günde bakanlığa silah sa· 
ışlarını hususi izine tabi tutmak 
retgesini bağışlayacak bir yasa 
aslağım incelemekle meşguldür. 

Bu tedbirin, ayanın dış siyasa 
şlerindeki yetgilerinden bir kıs • 
nınm temel yasasına uygun düş
niyecek sürette başkasına devrini 
.azammun etmesinden korkulu • 
yor. 

Şako harbi esnasında Bolivya 
ile Paraguvaya silah satılmasını 
yasak edebilmek için hususi bir 
karara lüzum görülmüş olduğu ha
tırlatılmaktadır. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Sanı) • 
dığrna göre, Amerika birleşik dev
letleri Habeş davasından uzakta 
kalmağa karar vermişlerdir. Bay 
Stimsonun Briyan - Kellog and
k~~masmm tatbikini sağlamak i
çin Mançuko havasında araya gir
miş olduğu günlerin artık geçtiği 
hakkında genel bir kanaat var· 
dır. 

Diin, dış işleri bakanlığının İm· 
parator Haile Sclaseye karşılık 

olarak, ltaJyan • Habeş davası -
mn, Amerikanın üye bulunmadığı 
uluslar sosyetesine taaJluk eder bir 
iş olduğunu bildireceği söyleni -
yordu. 

HAKEM KOMİSYONUNDA 
HABEŞlST ANIN TEZi 

La Hay, 6 (A.A.) - Habeş hü
kUmetinin ajal\ı ola1'ı_ Paris hu
kuk fakültesi profesörlerinden 
Bay Gaston Jez, dün Şcvenin • 

gende toplanan hakem komisyonu 
kaı-şısında Habeşistanın tezini i
zaha haşlamıştır. 

Görüşmelerin esas noktasını teş
kil eden ualual hadisesi, Habeşis
tanla İtalyan somalisi arasındaki 
hudut meselesini uyandırmakta -
dır. 
Habeş tezi, 1908 tarihli ltal -

yan • Habeş andla_şmasiyle ualu
ale'i İtalyan somalisi hudutların • 
dan yüz kilometre ötede gösteren 
yine ltalyada basılmış haritalara 
dayanmaktadır. 

Habeş tezi, İtalya ile Habeşi$ • 
tanın 1908 andlaşmasile, hudud~ 
toprakları üzerinde filen çizmek 
yükenine (taahhüdüne) girişmiş 

olduklarını, ve 1910 da, karışık 
bir komisyonun bu işe başlamış 
olduğu halde geri kaldığım da ha
tırlamaktadır. 

Habeş tezi, uzaklığından ötü • 
rü, ualualin hududun davalı kı -
srmlarına dahil olamıyacağı iddi
asındadır. 

Baron Aloisi, Cenevrede, İtalya 
hükumetinin hudut çizme işlerine 
şimdiki dava kotarıldıktan sonra 
devam etmeğe hazır bulunduğunu 
ve lakin hakem işi bitmeden buna 
yanaşmıyaca'.ğını söylemiştir. 

Habeş hükumeti adına, Bay 
Jeze de, yine Cenevrede hakem -
}erin, davanı~ kotarılmasında etke 
(amil) olabilecek bütün hadiseleri 
nazarı itibara almaları hususunda 
israr etmiştir. Bu da, hudutlara 
müteallik andlaşrna ve uzlaşma -
ların tefsir edilmesi demek ola • 
caktır. 

Bugünkü günde Bay Jezenin ö
devi, Habeşistanın ualual'dt: ken
di yurdunda bulunduğunu isbat 
etmekten ibarettir. 

Bununla beraber, şu noktanın 
da aydınlatılması gerektir: İtalya, 
çizilecek olan hudut ualualı Ha • 
beşistan topraklarında biraksa bi
le, 1934 ilk kanun ayında, İtalyan 
kuvvetlerinin yıllardanberi yer • 
leşmiş bulundukları bu bölgeye 
Habeşistanın taarruz etmiş olma· 
sı keyfiyetinin bütün vchametini 
muhafaza edeceğini ısrarla iddia 
etmektedir. 
lT ALYA ULUSLAR SOSYETE· 

SİNDEN ÇEKiLiRSE 
Paris, 6 (A.A.) - İtalyanın u· 

luslar sosyetesinden çekilmek ihti
malini düşünen Tcmps şu söz
leri söylüyor: 

"Japonyanm çekilmesi uluslar 
sosyetesinin evrensel mahiyetini 
nasıl zafa uğralmı§ işe, bazı İn • 
giliz çevenlerinin tavsiye ettikleri 
yola giriŞildiği takdirde İtalyanın 
muhakkak olan çekilmesi de Ce
nevrenin Avrupai mahiyetine teh· 
likeli bir etki (lesir) yapacaktır 

ki, bu çok daha ağırdır. Hatta u • 

!uslar sosyetesinin bundan sonra 
yaşamayacağı tahmin edilebilir.,, 

Londra, 6 (A.A.) - Uluslar 
şosyetesi genel sekreteri Bay Ave
nal, pazartesi günü Londraya ge-

Sovyetler 
Maksim Goı ki büyüklü

ğünde 16 uçak 
yapacaklar 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Maksim Gorgi uçağının yerine yeni 

büyük uçaklar yapılması için İçişler 
arasında yapxlan iane kaydı 4 Tem -
muzda 68 milyon rubleye varmıştır. 

Halk komiserleri kurulu, işçilerin 

arzusuna uyğun olarak, Maksim Gorgi 
yerine ayni büyüklükte 16 uçak yapıl· 
masına karar vermiştir. Bunlara şu i · 
simler verilecektir: 
ı Lenin, Stalin, Gorgi, Kalenin, Mo • 
lotof, Voroşilof, Kirof, Frunze, Dzer • 
jinski, Kuyoişef. 

Danzigde 
ileri gelenler arasında 
yeni tevkifler yapıldı 
Varşova, G (A.A.) - Danzig,de 

ileri gelen memurlar arasında yeniden 
tevkifler yapıldığı bildiriliyor. Bu ara
da Danzig'i uzun zaman cenevre'de 
temsil etmiş olan yüksek danışman 

(müşavir) Bay Ferber'de vardır. 
Bay Ferber, Zoppon kazinosunun 

direktörü idi. 
Kxymç işim. karışmış bulunan polis 

yüzbaşısı Şturn'da tevkif olunmuştur. 

HALK BANKASI NELER YA
PACAK? 

Ankara, 6 (Kurun) - Ekono· 
mi Bakanlığı üç milyon lira ser -
mayeli Halk bankası kuru1masını 
kararlaştırçlı. Banka halka elve -
rişli şartlarla kredi temin edecek 
tir. Bankanın merkezi Ankarada 
olacak, vilayetlerde halk sandık -
ları namı altında kolları olacak -
tır. Banka bu yıl faaliyete geçe
cektir. 
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lecek, ıah günü Sir Samuel Hoare 
ve Bay Edenle görüşecektir. 

Bay Avenalin, bu göreli (ziya· 
reti) Sir Samuel Hoare ile tanış -
mak içindir. Bl.\nunla beraber, 
Habeş meselesinin görüşülmesi 

de çok müm~ündür. 
MACAR lŞSlZLERl İTAL YAYA 

YARDIM EDECEKLER 
Peşte, 6 (.A.) - Habeşistanla 

harbe tutuştuğu takdirde ltalyay
la beraber harbetmek üzere, ha -
ğınsız eski muharipler partisi, 
işsizlerden mürekkep bir teşkilat 
vücuda getinneğe karar vermiş -
tir. 
Bağmsız eski muharipler başlia

m Bay Lui Perley, şimdiye kadar 
2000 işsizin bu teşkilata yazılmış 
olduklarını gazetecilere söylemiş • 
tir. 

Macar hükumetinin bu projeye 
karşı gelmiyeceği sanılıyor. 

VAPUR GiDiP GELiYOR 
Napoli, 6 (A.A.) - Dalmaya 

vapuru, 21 subay, 600 asker ve bir 
miktar da topçu gereçile (malze· 
meıile) Somalide MogadiKİyoya 
hareket etmiştir. 

ASKERLER HUDUTLARA 
TOPı,ANIYOR 

Adiıababa, 5 - Afrikada Erit· 
re ile Habeşistan hududunda çok 
vahim hadiseler başlamak üzere • 
dir. 

Her iki tarafın askeri kuvvetle
ri hudut yakınlarında toplanmak· 
tadır. 

lzmir Tele on s 
delegeleri dönd ·· er 

Ankara, 6 (Kurun) - Nafia tir. Sosyete abone mikdarınm art
nin davetile buraya gelen İzmir tırılmasm da istemektedir. Ba • 
telefon sosyetesi delegeleri bugün kanlığm bunu kabul edip edemi
İzmire döndüler. On beş gün son- yeceği belli değildir. Buradaki İz
ra tekrar gelerek Nafia ile görüş· mir saylavları sosyetenin bu iste· 
meye devam edeceklerdir. Sosye- ğinin kabul edilmesinin üç daki -
le şehirler arası servisinin masra - kalık dahili mükaleme usulünün 
fı karşılığı olarak hükumetten ay· kaldırılması mukabilinde muvafık 
da 500 lira istemektedir. Nafia olacağınr söylemektedirler. 
bunu esas itibarile kabul etmis -

BiR DALYAN HAKKINDA iH
BAR 

Ankara, 6 (Kurun) - lzmirde 
Ragıp paşa dalyanının senelerden 
beri metruk bırakılmak suretile 
hazinesinin zarara uğratıldığı 
maliyeye ihbar edilmiştir. Araş -
tırma yapılmaktadır. 

KOMüNlSTLERlN BlR KISMI 
BIRAKILDI 

Ankara, 6 (Kurun) - Komü
nistlikten maznun olarak yakala
nanlardan Muzaffer, Eyüp, Ru · 
şen, lzzettinden gayrisi serbest hı· 
rakddılar. Hepsinin duruşması 12 
temmuzda yapılacaktır. 

SÜNGERCiLiK DEVLETLEŞ -
TiR1LECEK .. 

Ankara, 6 (Kurun - Sünger 
balıkçılığının rasyonelleştirilmesi 

için Ekonomi Bakanlığınca mü · 
him bir proje hazırlanyor. Proje
ye "göre süngercilik devletleştirile
cektir. 

HUKUKTA OKUYAN ADLİYE 
MEMURLARI VE ASKERLiK 

KAMPl 

Ankara, 6 (Kurun) -Adliye Ba
kanlığı, Hukuk fakültesine devam 
eden memurların askerlik kampla
rına iştirakini temin etmek üzere 
kendilerine IS temmuzdan 30 tem
muza kadar izin vrilmesini ilgili 
(alakadar) makamlara bildirmiş • 
tir. 

ANKARADA MODERN ME· 
ZARLIK 

Ankara, 6 (Kurun) - Ankara-
da Cebeci mezarlığının üstündeki 
geniş sahada modern bir meznr -
hk yapılması kararlaşmıştır. Me • 
zarlığı çerçeveliyecek duvarın ya

pılmasına önümüzdeki ay icin~e 
başlanılacaktır. Bunun için 50 bin 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Mezar
lığa verilecek şekil için bir mü • 
sa baka açılacnl · ·. 

ANKARA BELEDlYESl TUZA 
NARH KOYUYOR 

DİVANI MUHASEBAT LEVA. Ankara, 6 (Kurun) - Tuz, 
ZIM MEMURU TEVKİF EDiLDİ tüccarlara 3 kuruştan satıldığı hal 

Ankara, 6 (Kurun) - Divanı de bakkallarda hala eskiden ol -
muhasebat levazım memuru İhsan duğu gibi 8 - 10 - 12 kuruı;tan 
zimmetine mal geçirdiğinden müd satıldığı görülmektedir. İnhisar -
deiumumilikçe tevki fedildi. Tah- lar Bakanlığından salahiyetli bir 
kikat devam ediyor. zat, Bakanlıkça perakendecilerin 

BURSA BAŞMÜHENDİSİ 
fiyatları indirmeleri hususunda. 
bir şey yapılmağa imkan olma • 

Ankara, (Kurun) - Bursa vi· dığmr söylemiştir. 

layeti başmühendisi Bay Asaf Ba- Ankara, belediyesi, tuz sah§ .. 
kanlrk emrine alınmıştır. Bayındır 
lık Bakanlığı şoseler ve köprüler 
idaresi reisliğine başmühendis 
Bay Ali Talip tayin edilmiştir. 

larmda ihtikar bulunduğunu göz· 
önünde tutarak, tuza da ekmek 
gibi nark koym~ğa karar venni~ 
tir. 

-------------~----------------------------~~---~-Musolininin bindi
ği uçağa yıldırım 

~üştü 
Roma, 6 (A.A.) - Bay Mus

solini uçakla Salerne' e giderken 
uçağının telsiz antenine bir yıldı • 
rım düşmüştür. Uçağa bir şey ol
mamış fakat telsiz memuru bayıl
mı~lır. 

DUÇE SÖYLKYOR 
Roma; 6 (A.A.) - Bay Musso • 

lini 3 ikincikanun fırkası askerle
rine karşı verdiği söylevde demiş
tir ki: 

"Hükumet ve millet sonuna ka
dar götürmeğc dölendiğimiz bir 
savaşa atıldık.,, 

Düçe, ltalyanlarııı daima zen . 
cilere üsliin olduğunu hatırlattık -
tan sonra Coma Adoualin İtalya
nın sömürğe tarihinde bir ayra 
olduğunu, çiinkü dört bin İtalya -
nm karşısına 100 bin Habeşli çık
mış olduğunu ve hele o zamanki 
ltalyanın, ordusunun nasibi He uğ 
raşacak yerde alçakça parlamen -
to entrikaları ile uğraşan bir hü -
kUmet tarafından idare edilmek -
te bulunduğunu söylemiştir. 

Giresun limanında 
bir kaza 

Giresun, 6 (Kurun) - Vatan 
vapuru bugün limanımızdan kalk· 
lığı sırada vapurun pervanesi te
cimer mali dolu bir çapara çarpa
rak batırmıştır. Çapardal:i yedi 
bin liralık mal denize dökiılmüş· 
tür. 

BAY HAMDULLAH SUPHl 
GELİYOR 

Bükreş, 6 (A.A.) - Anadolu 
ajansının özel aytarı bildiriyor: 

Tüı·kiyenin Bükrcş elçisi Bay 
Hamdullah Suphi, Ankaraya mü -
leveccihen bugün Köstenccdcn 
hareket etmiştir. 

7 - 7 - 9;;5 

Bu kuııondaki tarihten baı;lıya · 
rak 15 gii11 içinde l{URPN idare~inc 
gösterilirse bir küçük ilcinuı 1 rle -
falık 1 satırı parası yerine alınır. 

(lstiycnler, gUnUnde idarede bulun • 
durulacak suretle bu kuponları po t ;ı. a 
verccckle>rt mektupların içine de koya . 
b!Urler. 4 kelime bir satır sayılmalıdır.) 



1 işaretler 
Ufki hayattan 

, şakuli hayata 

1 

Fakir çocuklar ilkel inıanların hayatına bakar· 
sanız, göz.iinüz.e çarpan ıuclur: 

Geniı bir ufuk ür.erincle yayıl • • Nasıl okutulabilecek, 
mı§larclır. Onltır için ne toprağın K. ültür direktörlüğünce 
derinliği, ne havanın yükıekliği inceleniyor 
bilinen, tanınan şeylerden değil -
dir. 

Toprak korkunç elıanelerin 
ıahne.iclir. Orada tabiat dl§ında 
eırarlı bir oyun oynanmaktadır. 
Onlara toprağın derinliği elenince 
akla gelen tek kelime: ölümdür. 

Toprak esrarlı bir laboratuvar, 
ve ölüleri vutan korkunç bir ejder
clir. 

Gök hayallerin uçuıtuğu ve kor· 
kunun, umudun insanların başı 
Ü!ttünde belirsizce bir yandan bir 
yana ıavrulcluğu bir ar.ayip kub -
bedir. 

lnaanların hayatı bu ıırça kub
be ile kara, 1ert, kaba toprak ara-
11nda bir cleğirmene atılan buğ -
day taneleri gibi e::;ilir. erir. ıekli
ni Jclfi•tirircli. 

:f."'"' 
ileri insanlık; toprağı ejtierlik-

ten, göğü korkunç hayaletlerin tü
neği olmaktan kurtarmııtır. 

lnaanların hayatı git gide ulki
lifini kaybetmif, §akuli bir YOfa -
Y•f, bir tırmanıı devri baılamııtır. 

Şakuli Ytıfayl§, 
Yerden eöğe doğru ıivrilen ça -

tılatr, 
Y <!rde rierin, derin kazılan ku-

yular, 
Ulkun ~e;?iq!iği yerine derinli • 

"'ir.i istey~n :rı:anlarla kendini 
<ıÖ.ferir. 

l 'kct insc:nlar toprağı bir ıantim 
'!'il! ha:ımazlardı. Bir meyve ko • 
P.arr. ak için oğacı kökünden ke1e
bilecek bir bolluk, bir uluk genİ§· 
liği içinclevdiler. 

1(. 1f. 1f. 

Şakuli Y<qayıfa giren inıanlar 
ara&ında nebatları emziren toprak 
sadece bir ana gibi kalmaclı. lnıan 
ofulları nebntları görünmez. me -
melerind4!n akıttığı hayat ıüclü ile 
bealiyen top1ağın içindeki gizli 
değerleri t/e bulup çıkardılar. 

Şakuli hayat yQ§ıyan adam, top
rağın altındaki iki bin metreyi a -
~arhert evinin anbarlanndan bi -
rinin kilidini açan adam gibi ara
dıfını biliyordu. O, toprak altın -
daki galerilerden böyle geçti. 

Ulki haY.altan ıakuli hayata 
geçt,, tabiati iıtiamarın bir ileri 
•alhaaıdır. ileri yurtların dağları, 
maden ocnkları uzaktan etleri a -
lınmı§, ıade kaburgaları kalmıı 
bir kadavrayı hatırlatırlar. 

Tabiatın ötesini bedıini dele -
relt, deferek üzerinde çalı~anla -
rın elinde, bu oyuklar, kazanrlmı§ 
muvallakiyetlerin birer çetele•İ -
clir. Yeni :ıçılacak Maden Enıti -
tülerini bunun biz.de bir miıali ıa
YfYorum. 

Satiri Ertem 

ffalk~v; temsil şubesine 
-?irrnek istiyen hevesliler 

İstanbul Halkevinden: 
Şimdiye kadar Temıil tubeıi 

)kuluna kaydolanlar ezberledik • 
lerj Parçaları okumak üzere 1 O 
temmuz 1935 çarıamba günü sa -
ıı.t 17 de Alayköşküne gelmeleri. 

Bir helvacı cezalandırıldı 

Yeni at;llacak okul ve 
sınıflar 

ilk tcdriıat ispekter]eri külti' 
direktörü Bay Mehmet Eminin 
baıkanlığı altında bir toplantı 
yapmı§lardır. 

Bu toplantıda ilk tahsil çağııı -
da olan ve okullara devam ecfo,, 
talebenin sayısı incelenmittir. 

Tahsil çağında olup ta aikt. · 
rinin fakirliği dolayıaile okullaı .ı 

gidemiyen, fabrikalarda ve tecim 
evlerinde çalışmak zaruretinde ,,.. 
lan çocukların sayısile ve gerP) 
vaziyetlerinin tesbit edilme-s~ ı ~ 

karar verilmiftir. 
Bu suretle gelecek sayıya göre 

okullar açma ihf yacı ve okullara 
sınıf eklenme iti belli olacaktır. 

Bundan batka f abrikala1'da ça -
lııan dul ve çocuk analarına yar· 
dım olmak üzere Kültür direktör· 
lüğü bazı tetebbüıler yapacak • 
tır. 

Sabahları ite gitmek zarure • 
tinde olan ve çocuğu bulunan ka
dınlar, çocuklarını açılacak çocuk 
bakım evine bırakarak itlerine gi
decekler, dönüıte çocuklarını ala
bileceklerdir. 

Bu mesele etraf mda fabrika sa· 
bipleri ile de temasta bulunula -

caktır. 

Bu yıl ilk okullardan çıkan ço· 
cukların orta okulsuz kalmamala· 
rını temin için orta tedrisat ge

nel direktörlüğü tarafından ted -
birler alınmaktadır. 

Bu yıl ilk okulların çok mezun 
vermeleri dolayısile bu çocukları 
bugünkü orta okulların almasına 
imkan görülmektedir. 

Bunun için direktörlük her or
ta okula ve liselere yeniden sanıf
lar ekliyecektir. 

Ayni zamanda, Bakırköy ve 
Kasımpaıada yeni iki orta oku -
lun açılması dütünülmektedir. 

Bu suretle her ilk okuldan çı
kan çocuk muhakkak surette sem-

tine yakın olan orta okula yazıl
mıt bulunabilecektir. 

Sınıflarda her ıubede talebe 
sayısı elliyi aşmıyacaktır. 

Ingiliz elçisi geldi 
Bir aydanberi izinli olarak ln -

gilterede bulunan İngiliz Elçisi 
Sir Percy Lorrain lstanbula dön -
müştür. 

Dün müddeiumumilik 
ödevine başladı 

Yeni Müclcleiumumimiz Bay 
Hikmet va:zile.i baııncla 

İstanbul Müddeiumumiliğine 

atanan (tay:n olunan) İstanbul 
Üçüncü Ceza Hakyeri Batkanı 

Bay Hikmet, dün sabah yeni ma -
kamına gelmif, vazifesine ha,Ja-

mıttır. Adliye erkanı ve baıka bir

çok kimseler kendisini yerinde 

kutlulamıılardır. 

İstanbul Müddeiumumiliği baı
muavinliğindc uzun müddet çalıt-

tıktan sonra Üçüncü Ceza Hak -

yeri Başk:ınlığına getirilen Bay 

Hikmet, kıymetli adliyecilerimiz
denJir. Bundan evvelki her iki 

yerde de ba!arı)jlılık göstermİf, 

itleri bilgi ve kavrayıtla çevirmiı

tir. Her zaman herkese karşı mü

tevazı ve na?.ik davranıfı ile de 

tanınmıştır Kendisine kartı geniş 

ölçüde ıaygı ve sevgi beslenir. 

Muvaffakiyetjnin devamını diler. 
kutlularız. 

Telefon Sosyetesinin satın 
alınması konuşuluyor 
Dün Ankaraya gittiğini yazdı -

ğım1z Telefon Soıyetesi mümes -
silleri Bay Buayo ve Bay Gill'in 

ıoıyetenin hükumetimizce satın 
alınması k:>nuımasına hemen baı

lıyacakları haber alınmıtlır. Mü -
mesaillerden Bay Buayo sosyete -

nin Avrupadaki merkezine gide -
rek kat'i talin.at almıt bulunuyor. 

Bayındırlık Bakanlığı düıünce
lerini sosyet'! mümessillerine ön -
ceden bil:Iirdiği için konuımala · 
rın uzun sürmiyeceği sanılıyor. 

ispanya ile .•• 

sa, koneoloaun yazartmıza 
söyledikleri 

lspo.nya ile Türkiye arasında 

bir tf"Cim anlaıması için Madrid
de y1'.pılan konu9malardan bir ne
tice çıkmadığı ve delegelerimizin 
.nemleketimize dönmek üzere bu
lunduğu yolunda bir haber çık -
mıştı. 

Dün ispanya Batkonsoloıu Bay 
Vikento Apericio .\lleroı, kendi
sile konuşan bir yazıcımıza ıun • 
lını söylemi~tır: 

- Madrid'deki konuımalardan 
bir netice çıkmadığına dair veri -
len haberleri ben de hayretle o -
!-udum. Son zamana kadar aldı -
ğım malumat. konuımaların uy -
gun bir hav:- içinde devam ettiği 
yolunda idi. Hemen bugünlerde 
anlatmanın imzalanacağını umu
yordum. Aradan ne geçti bilmi -

Y'>ruın ... Fakat ne de olsa, bu dur
manın muvakkat olacağını ve kı
sa bir müddet sonra konuımalara 
yeniden ba9lanabileceğini sanı -
rım. Esasen ~.rada baıarılamıya -
cak bir anh'<""lt\'llık da yoktur.,, 

Floryay a gidip gelme 
ucuzladı 

Şark demiryolları günden ıüne 
ıüzelleten Floryadan bütün 11-
tanbulluların istifade etmelerini 
temin için banliyo tarifesini yüzde 
yirmi ni&betinde indirmittir. 

Tenzilatlı yeni tarife bu ayın 
on üçünden baılıyacaktır. 

Biletleı gidit dönüt alınmak 
ıartile Sir!:eciden Floryaya birin· 
ci mevki 49 kurut on para, ikinc' 
mevki 36 kurı.t otuz para, üçüne\: 
mevki 25 kuruştur. 

Gidif dönüf biletlerden cumar
tesi ve pazar günleri alanlar bu 
biletlerle pazarleıi günü öğleye 
kadar 'dönecileceklerdir. 

Kumkapıdan Floryaya birinci 
mevki 43, 1 O para, ikinci mevki 
32,10 para, üçnücü mevki 22,lC 
paradır. 

Yeni kapıdan FJoryaya birinci 
40, 10, ikinci 30,30, üçüncü 20,3(' 
dur. Samatyadan Floryaya birin
ci mevki 37,5, ikinci mevki 22,5, 
üçüncü I 9,5 kuruttur. Y edikule
den Floryaya birinci 34, ikinci 
22 5 , üçüncü 18 kunıttur. 

Bakırltöyden Floryaya birinci 
24, ikinci, 18, iiçüncü 12 kul'Uflur. 
Yetil köyden Floryaya birinci 
19,30, ikinci 15,10, üçüncü 11 ku
ruftur. 

Ketencilerde bir helvacı helva- Dün havanın yine en sıcak günlerinden biri idi; cumartesi H' yarım azat olmasmı fırsat bilen birçok işyar · 
larını glikozla yaptığı için beledi- Jar (memurlar) \"e diğer kimseler ı-ııc ağın nrdiği sıkıntıyı gidermek için ken,lilerini deni7. kıyılarına atmışlar -

dı. Bu arada FJorya plajı da hayli k alahalıklaşmıştı. Yukardaki resimlerden biri sıcağın tesirini gidermek i~in Ye tarafından dükkanın iki gün 
k Floryaya koşanları göet~riyor. 
·apalı kalmuına karar verilmit, 

Osmanlı imparatorluğu çağlarına ait tarihsel hüyük <-•Hhrlardırn biri a!llk eri müze idare inct' açılmış n' dün mü· 
dükkan k&ftlltılmı!hr. Helvacıdan zenin yanındaki meydana kurulmu9tur; resimlerimizden biri de bu çadırı içindeki mankenlerile birlikte gösteri· 
ayrıca para c~za11 da alınmıştır. yor. -

1Gezintiler1 

Kurbağa 
söylüyor! 

"lralt" ın "Ur" harabelerintl• 
bilıinler toprağı kazmıılar. Dört 
bin be§ yüz yıllık katlar altında, 
ellti. çağlardan kalma el ve ltalt1 
itleri bulmuılar. Şimdi "Britif 
Müzeum" un billur kapakları il• 
örtülen bu çolt değerli ıeyler ara• 
aında bir kurbağa da varmıf. Ya
ratlılııtakinJ~n daha küçük boy • 
ela olan bu kurbağa heykelciği, e11 

büyük heyk,.ltrQfları ftqırtacalı 
kaclar ince ve güz.elmiı. Oatüntl• 
kalem minkar ir.i ta,:ımıyan k 
kurbala, tıpkı bir pırlanta gibi, 
keneli ıoyundan bir lafla yontal 

muf imif. 
Hayvanın cleriıi üıtüncleki röl 

geli tlamarlar, oyalar hatta göz• 
leri bile hep böyle laflara ıürtül 
•Ürtüle yapılmı§. Görenler bugülf 
ele bu Je,ercle bir eıer yaratmalı 
güçtür, diyorlar. 
Kurbağanın çıktığı clerinlilı, 

bq bin yafıncla toprak katları • 
.. t ··ı ·· du" "C\u"m•r medeni yeti • OTU uy • .. ,. ,, 
nin parlak günlerine açılan ba 
pencere, yakın bir gelecekte in~~ 
bilıiıini kökünden ıa11acak gıbi 
görünüyor. 

Çağlar 2raııncla yanıp aönell 
inıan yaratıf'"'" tarihi, claha bii • 
tün çeııreıile lnııatılmaılı. Bu yol• 
claki karanlık, aydınlıktan çoJıtın. 
Kendine güı•enen Adamoilu, bir 
gün anaızın önünde çakan kealıin 
bir ıimıekl~ ıürekli göz. karr.cq • 
malanna uiruyor. Gördüm, bil • 
Jim, anladım ıanclığı gerçeklerin 
ne temelıiz., ne çürük ıeyler oltlıı• 
ğunu ıeziyor. 

Bakıyorsunuz., kumlar altantlt1 
. bir "T otenkamon,, mezarı bulu • 
nuyor. /çintlen öyle lildiıi oyma• 
lar çıkıyor k: inceliği aklı ıuatu • 
ruyor. "Firaıun,, un elbiıelerinin 
yapıldığı lırıma§ı "Roktayr,, fab • 
rikaları dokuyamıyor ve maclen 
Jıokkalardaki kremlerin koku• 
hala uçup P.İtmemiıtir. Dört bin 
yıl YOfıyan f:.u kokular ncretle, 
naıal yapıldı? Kimya düsturları 
hcila bu ırrrm kapağını kale/ıra 
maJı. 

Onlü bilırinlerden (Fiıagor) 
bıraktığı (Jurnal) ele beni Jeriıt 
tlerin clü,ündüren aatırlar gör • 

·· t" "Karnak ela Mııır hlJ • muf um. ,, 
hin/erinden okuyan bu aclarn: 
"Vakti gelin<'e mabC'tte ııılılar 
kendi kendine yanar, ortalık ~y • 
J l J , J,.r Kendi ltenclıne atn anıraı . ,, a ... · • 
yanan tfık nt>clir? Yirminci ~% 
yılın telıiz telefonu gibi eılıı ç~ • 
ğın telıiz elektriği mi varclı ... 
y okaa loaloru lanuıa mı koymut
lardı? Papaa (Moran), ıon eıer • 
/erinden birinde ehramların hen • 
cleıe•incle Jünya çapını anlata? 
çok yeni nlçiilerin büyük .. ve J~ran 
bir kavrayıflo kullanıldı.tftnr ıoy • 
lüyor. Biz bu ölçüleri yakın gün• 
!erin yepyeni buluıları ıanıyor • 

Juk. 
Buıün minimini bir kurbal• 

ltarııııncla apıfıp kalıyoruz.. Yan 
irim bilir Jaha hangi perdeler yır
tılcıealı ve neler göreceğiz? Dol • 
ruıu '"' iri tarih içinde kaybol""" 
büyük ve f'ngin kurunlar var. Ve 
biz onları daha biribirine bağlı • 
ynmadılt. Bunu bir kurbaia aöy • 
lüyor. Kendini üstün ıanan inlCIJI 
için ne büyült bir derı! ... 

S. Gezgin 

Mide, Bara•k v ! karacller 
raha•aızhklar1na 

AP'YONKARAHISAR 
Maden suyu 



Me~beJ.i açıllların
daki kaza davası 

SiYASA 

alına
·b·' gı 1. 

Harbin önü 
mıyacak Alııhalceme bitmek üzere 

Qevmı ıenenin aonbabarmcla 
Hqbeliada açıkların.da olan kaza 
davaıma, İstanbul .Ağm:eza Hak
pinde diln sabali da balnlmıttır. 
Duruıma, dün aabahki celse ile 
M>n safhasma yaklqm.ııtır. 

Bayanlar saçlarınıza dikkat ediniz! ltalya ile Habeşistaııın arasını her 
zan ve İtalyayı asker tojlayıp 4foğ11 
Afrikasına göndermcğe sevkeden Yal 
Val hldiseleri üzerinden yedi ay geç· 
miş bulunuyor. Bu müddet içinde iki 
tarafı uzlaştırmak yolunda bir sürü 
teşebbüslere girişildi ise de bunlar bir 
sonuç vermeai. Bu yüzden bunlar bir 
deki eyltll ayında, iki taraf arasında 
harbin başlayacağına muhakkak na -
zarile bakılıyor. 

Saç ke1vırma makinalarının ve ilaçlarının tehlikeleri 

(Feruzan) vapurunun gece vak
ti bir motora çarpması ve motora 
};ağlı kayığın devrilmesi suretile 
olan bu kazaya, kayıkta bulunan 
:faıova köylÜlerinden birçok kiti 
Jturban gitmişti. Duruıması yapı • 
lanlar, Kaptan Hüsnü ile Faik ve 
&sridir. 

ortaya çıktı; belediye işi in~eliyecek 

Dün kazanın son ıahitleri din
lenilmitlerdir. Çimento fabrika -
unda itçi idris, kendisinin bu yol
'da hiçbir ~ey bilmediğini söyle -
mif, gene çimento fabrikasmda iş
çi Basri de, vakaya dair bazı ıey
ler anlatmıştır. 

Şahitlerin arkaıı alınınca, müd
deiumumi eıaa hakkındaki görü§ 
Ye dütünü~ünü bildirmek üzere, 
41osyayı gözden geçirmek istemit· 
tir. Hakyeri, bu isteği duruma uy· 
sun bulmu,tur. 

On sekiz Temmuz saat on dört· • 
h. dunııma ıürecek v~,.müddeia • 
raumt mütaleumı billiirecektir. 
6ndan sonra söz ·ıırası denizde 
~ğulanlann mirasçılarına ve ıuç
liilara gel~ek, p.hsi iddia ve mü• 
&f.a yaprldiktan ıonra, hakyeri 
~rannı verecektir. 

Esrar içirenler 
Hasan ile DürClane adlı iki kiti· 

ılın Galatada toplu olarak birçok 
iimıelere esrar içirdikleri görül • 
mÜt, suçlular yakalanmıı, Seki -
zinci ihti10.a haky~ine veril-
miılerdir. 

Suçlulann du~arı yapıl ~ 
rr.ıf, tahtH~in çaiırılmaıı için 
muhakeme batka bir güne hıra -
ltılmıştır. 

Komünistlik davası 

Ankara.dan gelen haberlere gö- ı Bir taraftan. metleğimizi kö,!ü • 
re, Ankara belediyesi berberleri lemekte ve diğer taraftan halkın 
ni ilgilendjren pek mühim bir ka· hayatını tehdit etmekte olan bu 
rar vermiıtir. 

Belediye, Ankara berberlerinde. 
ki altı aylık ondülisyon yapan e
lektrik makinelerini mühürletmif, 
saç kıvrımı için kullanılan ilaçla
rı alarak kimyahaneye gönder • 
mittir. 

Ankara belediyesinin böyle mü 
him bir karar vermesinin sebebi, 
Ankarada altı aylık ondüle yaptı
ran bazı kadınların saçlarının bo
zulması, bu yüzden acı §İkayetler 
yapılmaaıdır. 

Bu tikayetler üzerine Ankara • 
da bütün makineler mühü~lenmit
tir. 

Diğer taraftan İstanbul berber• 
Ier soıyeteıi de bu makineler et· 
rafında belediyeye, ticaret oda11 
etnaf itleri direktörlüjüne birer 
iatida vermiftir. Bunda deniyor 
ki: 

- İstanbul belediyesi smırı i
çinde çalııan kadın ve erkek ber
berleri tarafından yapılmakta o
lan altı aylık ondülaıyon yüzün -
den birçok Kazalar olmaktadır. 

Mesleğimiz itibarile bu iılerle 
yakından alakadar olmaktayız. 
Bu hususta incelememiz derinleı
tikçe tikayetlerin doğru olduğu
na kanaat getirmekteyiz. 

Bu batı bozuk ondülasyon yü -
zünden ölÜm tehlikelerinin de ol· 
duğunu endiıe ile görüyoruz. ls
tanbulda da tekerrür eden ufak 
tef ek kazaları gözönüne getirerek 
daha elim ve telafisi kabil ola -
mıyacak hadiselere yol açılmama· 
sı için şimdiden lazım gelen ted
birlerin alınması zarureti var
dır. 

ba§ıbozuk ondülisyonculuğun ö • 
nÜne geçmek için atağıde.ki ted • 
birlerin alınmasını muvafık bul • 
duk: 

1 - Her ıeyden evvel l.tanbul
da mevcut (Permanan) makine· 
lerinin belediye elektrik mütehas
sısları tarafından birer, birer mu· 
ayenesile bunlardan bozuk ve 
tehlikeli olanların kullanılmaktan 
men'i. Arızasız olanlarm kullanıl
ması için bir müsaade varakası 

verilmeai, 
2 - Bundan böyle gerek Avru· 

padan getirilecek ve gerek mem • 
leket içinde yapılacak olan ma
kinelerin gene elektrik fen müte • 
hassıalan tarafından dikkat ve iti· 
na ile tetkik edilmeden piyasaya 
çıkanlmasına müsaade edihne • 
mesi. 

3 - Bazı ondüliayon salonları 
parlak ve göıteritli makinelerle 
-halkın gözünü boyama1'tadırlar. 
Halbuki makine mükemmel olsa 
dahi, bunu kullanacakların bu it
te ihtisaslan olmadıkça kazalar 
daima tekerrür edecektir. Bunu 
önlemek için ondülasyonculara 
berberler okulunda ücretsiz bir 
kura açılarak burada makinelerin 
nasıl kullanılacağım, hangi saç • 
lann ne derecede hararete'"'tanam
mülü oldufiunun ve buna benzer 
ihtisasa müteallik malumatın göa
terilmesi, muvaffak olanlara ihti
aaı vesikası verilmelidir. Ehliye -
ti görülmiyenlerin de bu işten u· 
zaklaıtırılması lazımdır.,, 

Belediye bu müracaatı tetkike 
batlamı§tır. Yakında berber dÜk • 
kanlarındaki ondüli.syon makine • 

Komünistlik tahrikatına girit
mekten İstanbul Ağırceza Hakye
~de dunıımaları yapılan doktor 

~k~~nün~~~Wn-~--------------------------,~ 
eczacı Vasıf. hapse mahkum. ol - 1 O K U L L A R 
~~a~ dava ~myize gidip gel -!~~--------~-~-----------~.~---~~ 
!Ji!, suçlular yeniden .Ağırceza Öğretmen oku)Jarına girme şartları 
;'fleyeti karııaına çıkarılmıtlardı. 
Bu davaya dün saıbah da kapalı 

celsede dev~m olunmuıtur. 
Suçlulardan Salibi geçende sa-... 

· hverilmitti. Dün de Vasıf özgür 
'(serbest) bırakılmıthr. . 
Aiina muhteliti buğiin 

geliyor 
, Şehrimizde iki maç y~cak o

lan Atina muhteliti bu sabah saat 
~de Polonya vapuru ile gelecek 

ı dr. ilk maç bugün saat on yedi bu· 
!. ;tikta 'Faksim stadında yapılacak

tır. 

Ô.iretmenlerin gezisi 
Of,.etmenler Birliği BQflıanlı • 

jaıtdan: Buraa gezintisine 9-7-935 
Sah günü saat 8.20 de Yalovaya 
giC:Jen vapurla gidilecektir. Arka
dat!arın Köprüde Adalar iskele -

sinde toplanmalarını dileriz. 

Hukuk fakültesinde 
Hukuk fakijltesinin ya~ıb~e 

... ü •naçlim bitm!f, n~iceler 
~den itibaren belli olmağa bat
imıttır. 

~ Birinci ımııftan 66, ikinci amıf :-
te.n da 81 ii,i mwvalfak ohlıuı· 
mr. 

Hulruk t.kiıkMini bitıirenlerin ,,. . 
a.Hvı 'fNeiirı betti olac:aKbr. 

Öğretmen okulları yatılı ve pa
ra.sızdır. Bu yıl 4 - 5 - 6 mcı sı
nıflarına smaç (İmtihan) ile tale
be alınacaktır. 

Müsabaka sınacı gazetelerle i· 
lan edilecektir. Sınaçlar vilayet -

lerde öğretmen okullarında, K\11-
tiir direktörlÜlHerinde veya orta 

olrullarda toplanacak hususi ko • 
misyonlar tarafından yapılacak -
tır. 

Bu okula girbilmek için 15 ya
tından küçük 20 yaınidan büyük 

olmamak, orta okulu bitinnit ol
mak, daha yüksek sınrflara g~r

mek için lise sınıflarından tasdik

name almak, verem ve trahom gi
bi hastalıklardan uzak bulunmak 
lazımdır. 

Her' öğretmen okulu için bir 
mıntaka tesbit e<lilmittir. Her ta-

lebe ancak bu mmtakad&ki öğret-
" men okuluna alınabilecektir. 

Adana kız öğretmen okullan i· 
çin: 

Elaziz, Malatya, Diyarıbekir, 

Kayseri, Sıvas, Seyhan, Antep, 

Bursa, Denizli, Küta.}ıya, Manisa, 

Muğla vilaytlerinde~ talebe alı • 
nacaktır. 

Bursa kız öiretmen okulu, için, 
Bolu, BÜrsa, Bilecik, Urfa, Kıric-
lareli, T~irdağ vilayetlerinden ta
lebe alınacaktır. 

Erzurum erkek öğretmen okulu 
için, Bayazıt, Erzurum, Karı, Mer 

sin, Van, Erzincan vilayetlerin -
den talebe alınacaktır. 

İstanbul kız öğretmen okulu i

çin İstanbul, Giresun, Ordu, Si

nop, Zonguldak, Samaun, Amas

ya, Kalltamonu, Tokat viayetle -
rinden talebe alınacaktır. 

Sıvas erkek öğretmen okulu i

çin Amasya, Ankara, Krrtehir, 

Çorum, Yozgat vilayetlerinden ta
lebe alınacaktır. 

Trabzon erkek öğretmen okulu 
~ . 

için, Giresun, Ordu, Gümüthane, 
Çorum vilayetlerinden talebe alı
nacaktır. 

İstanbul mıntakuı dahilinde 
bulunan tehirler muhtelif erkek 

Mardin Mera§, Siirt, lçel, Urfa vi- öğretmen okullarına dağılmıftır. 
li.yetlerinden talebe alınacak - Müsabaka smacınr kazanan ta-
tır. lehe fazla olursa kazananlar de • 

Balıkesir erkek öğretmen oku - receleri 11raıına göre alınacak-
lu için AT.dm, Be.~ir, Bilecik, tır. 

lerinin gözden geç.irilmeıine ba.t
lanması kuvvetle muhtemeldi. 

Bir berber dün bu makineler 
hakkında demittir ki: 

"- Ondülisyon makineleri eı • 
kiden Avrupadan gelirdi. Birkaç 
senedir lstanbulda da yapılmak • 
tadır. Bir tatla birkaç metre şerit 
tedarik ederek berber hemen 
ondülasyon yapmaktadır. Dikkatli 
davranılmazsa cereyan bir müt -
teriyi saniyede öldürebilir. Buma· 
kinelerin kadın saçlarına da bü
yük zararları vardır. Makinelerin 
her halde gözden geçirilmesi la -
zımdır.,, 

Gülhane hastanesi cildiye mü • 
tehassııı Bay Burhan elektrikli 
ondülasyonun halnkaten zararlı 

olup olmadığına dair sorgumuza 
kar§ı fu izahatı vermittir: 

- Gerek elektrikle ve masaj
larla ve gerekse i~larla yapılan 
ondüli.syonlar tamamiyle zararlı 
ve mahzurludur. Bilhassa terkip • 
leri belli olmıyan iliçları kullan
mak tehlikelidir. Bütün bu vaııta· 
ların yaptıklan tesir hemen ayni
dir. 

Saçlann kıvrılabilmesi ıçın 
kurutulmaları ve yağlarından tec· 
rit edilmeleri lazımdır. Halbuki 
yağlarm aaçların hayatiyetleTj Ü· 

zerinde büyük tesirleri vardır. 

Kuruyan saçlar uçlarından ve 
ortalarından lif )enirler ve binneti-

ce aaçların dökülmesine ve kırıl -
masına aebep olur. 

En iyi ondülıisyon Yaser Yel
lin denilen ve su ile yapılan tabii 
ondülaıyondur. 

.Alette ısıtılan matalara gelince 
onlar da elektrikli olanların yap· 
tığı tesirin aynini yaparlar.,, 

Orta okul muallim mua
vinliği sınacında kimler 

kazandı? 

Ara yerde ltalya ile Babefbtan 
arasındaki 1906 n 1928 tarihli ant • 
!aşmalardan bahsedilmiş, 1925 de 1 • 
talya ile İngiltere arasında ,·erilen 
notlar ileri sürülmüş ise de İtalya 
bunların birine de ehemmiyet ''er -
memiş n ancak 1889 da imparator 
Menelik ile İtalya arasında imzala -
nan antlaşmayı hatırladitinı ileri sU.r
milştür. 

Bu muahedenin İtalyancası İtalya· 
yı Habeş ile diğer devletler a.r~ında 
irtibat vasıtası olarak gösterdiği hal • 
de onun Habeş dilile yazılanı Babe • 
şistanı bu hususta serbest"göSterlyor
du. Bunun üzerine iki taraf arasında 
mühim bir aytışma (münakap) ol -
mu§, imparator Menelik ltalfanlara 
kızarak antlaşmayı parça parça ede· 
rek atmış, Italya da buna karşı bir 
şey yapmağa imkan bulamamışh. İ· 
talya bu hareketin öcünü almak için 
Menelik'in torununu idare alhna al • 
mayı istiyor. 

Verilen maltlmata göre tlalyanlar, 
lngiltt>renin harbe engel olmak iste· 
diğine inanmamakta, yalnız İngiliz a· 
janlarının Habeş imparatoruna huhll 
ederek onu mukavemete sevketmekte 
olduğunu söylemektedirler. 

lngiliz gazeteleri ötedenberi Ha • 
beşistanı istil! etmenin güç oldUlu • 
nü, böyle bir işi başarmağa kallat • 
manın ltalyayı zayıf düşüreceğini fd· 
dia ettikleri halde İtalyanlar hiç de 
böyle düşünmemektedirler. İtalyan • 
lara göre ltalyan tayyart-leri Habeş 
ordusunq, felce uğratmağa kafi gelir. 
Bundan ba§ka Habe -1mparatol'1Ulua 

idareSi altındaki'" derebeyler, Haheıt 
boyunduruğundan kurtulmak için 
milrcaat beklemektedirler. Bu fır • 
sat verilince bunlar Adisababadan .. .... 
yÜZÇe\'İrecek ,.e Romaya dönecekler 
dir. 

İtalyanın vaziyeti böyle -görmesi 
kadar "t8hlt bir Şey ola°'inaz. Vaziyetl 
böyle görmese bu kadar büyük hazır
lıklar yapmaz ye büyük bir maceraya 
girişmezdi. 

Fakat harp koptuğu zaman ne ola· 
, rı.a .. • 

cak? Bugün meçhul olan budur! J 

ö. R. Do§rul 
Üniversitede yapılmakta olan 

orta okul öğretmenliği sınaçları 1 Kısa Haberler 1 
dün bitmiı ve neticeler belli ol- lllllİ-----------·---•-'
muıtur. • HABEŞlSTANA GlTMEK lS · 

T1YOR - Atlet Naili, Habeşistana 
Her gruptan kazananlaı:m..,adla- giderek orada spor mütehassıslığı 

rını atağıya yazıyoruz. Bunlar Ö· yapmak için Habeş imparatoruna mek 
nümüzdeki ders yılı batından iti- tupla başvurmuştur. Bu teklif kabul 
haren ihtiyaç olan il orta okulla- edilirse N~ili hemen Habeşistana gi· 
rı öğretme.;lilderine atanacaklar • decektir. 
dır. •VATMAN ELBlSELERl-Tram 

Tarih coğrafyadan: Mustafa vay sosyetesi tarafrncJ.in vatman ,.e 
biletçilere yazlık elbiseler verilmiş • 

Karayegen, Abdürrahrnan Kozan tir. 
oğlu, İbrahim Gökçen, Mehmet 

• HEYBELİ RIHTIMI - Heybeli· 
Nevzat Ataç, İzzet Nihat. ada rıhtrmının beton olarak yapılma-

lngilizceden: Hatice, Eli Marya sına evnlki gün başlanmıştır. Yapı 
Vitamu, Ralu Ariadini, Mehmet iki ayda bitecektir. 

Recep. • BAY RAUFI MANYAS - Li -
Fransızca, Riyaziye kısımların· man işleri inhisarı genel direktörlü· 

dan hiç kimse kazanamamıt- ğüne tayin edilen bay Raufi Manyas 
t yarın şehrimize gelip işine ha•lrya • ır. ~ 

Almanca kıamından: Hüseyin caktır. 
R-L~ • * ALl SAMl - Uyuc;ıturucu madde· mımı. ~ 

Türkçe kımıından: Nimet Kol- ler inhisarı müdürü bay Ali Sami dtin 
sabah Avrupaya gitmiştir. 

çak, Hüseyin Rıza, Bahattin F ev· 
zi, Mesrure, Fahire Şadman, Na- • TiCARET ODASINDA - Tica· 

re.t odası meclisi önümüzdeki çarşam· 
dir Seralpin, Şakir, Mustafa Sabri, ha günü toplanarak hava kurUJnu içim 
Osman, Osman Konor Alp, Ap • çalıpcak komisyonlara aza seçecek • 
tullah Mahir. tir. 

Askeri okullar için: Şefik. laralC Brükıcle giden Be1Çmanı1l 

Belçikanın Türkiye 
elçıliği müsteşarı 

Belçikanm Türkiye Elçiliği 

Müstepn Bay Dö Mott, izinli o • 

Bikret Elç!aine vekalet etmek ü -
zere dün Romanyaya gitmiıtir. .. 
Bay Dö M~ alb Mfta sonra ye-
niaen memlekct;mize dönerek ö
deviiıe deftm eilee Mir. 



Akşam Kız 
okulundaki 

San' at 
• 

sergı 
~~~~ ..... --------~--........ -

Talebenin muvaffakıyeti takdirle karşılandı 

lataııbul a.lqam kız aan'at oku· 
lunda dün hir ıergi açılmı§tır. O
kul binumm üıt katında bet sa· 
lon ile alt katta büyük bir salon 
sergiye tahsiı edilmi§tİr. 

Alt kat salonda sabhk eua 
tefhir olunmaktadır. Bu sene ikin· 
ci ımıftan 160 talebe mezun ol
IDUftur. Okulun bütün talebesi ise 
bunlarla. birlikte 517 dir. Talebe
ler arasında Rumelinden, Anado
ludan, Suriyeden gelmi§ çok tale
beler vardır. 

Mektepte tedrisat sabahtan ak
tanıa kadar sürmektedir. Diki§, 
biçki, fapka, çiçek, yemek, pasta 
nakıt, çama.ırr işleri öğretilmekte
dir. 

Bundan ba§ka, Türkçe, riyazi • 
Ye, resim dersleri de -gösterilmek
tedir. 

Okula girmek için yeniden bir-

Denizde yatıp 

90k müracaatlar Y,&pılmaıktaaır. 
Okulun talebesi birkaç sene evvel 
30 - 40 iken aon bir iki sene İ· 
çinde bugünkü rakamı bulmu§ • 
tur. 

Gelecek seneden itibaren mek • 
tepte daimi bir atölye açılacak, 

aipari§ kabul edilecektir. Okul 
Sultanahmette Alemdar ainema • 
sı karşısındadır. Sergi her gün 

saat dokuzdan yediye kadar bir 
hafta açık bulunacaktır. 

Talebelerin yaptıkl~ itlerin 
fevkaladeliği dün sergiyi gezen 
davetliler tarafmdan takdir edil • 

miıtir. 
Okulun direktör ve öğretmen· 

lerini b&§arıcılrklarmdan dolayı 
tebrik eder, mezun hanımlara dı-
şarda muvaffak olmalarmı temen· 
ni ederiz. 

kitap okumak! 

Deniz banyosunda hal-·a He ~işirile n bir şilte ve bir yastık üzerine uza • 
• '!)' r• • ., 

ns.rak h~m güneş banyosu yapmak, h cm dalgalarla tatlı tatlı sallanmak ve 
~lenceU bir kitap okumak ne kadar g i!zeldir; işte bu sene A'.vrupa. pJ"fjıa • 
rrr.c'ı. çrkan yeni bir moda! 

Amasrada eski 
izerler 

25 yaşında prensle 15 
yaşında karısı birlikte 

gömülü! 
Bartin kazuma bailı bir na • 

biye merkezi olan Amaara kasa • 
ba.11 eski tarih eıerlerile dolu §e

hirlerden biriaidir. 

Resmi, hU1USi birçok kazılıt • 
larda muhtelif deviilere, Cineviz
lere, Pontuslulara, hatta İranlıla
ra ve lakendere ait, muhtelif de
ğerde, ta§lar, paralar vesaire çık· 
mıt ve çıkınAktadır. 

Amasrarun bugün kısmen mev
cut olan kalesi eineviileroen kal
madır. Bu kale içinde ve dıımda 
bazı harabeler, binalar, direkler 
de göze çarpar. Resmt ve usulü 
dairesinde bir kazılma yapılmadı
ğı için, timdiye kadar, köylüler 
ve bunlan kandıran açıkgözler, 

epeyce eski mezar açmqlar ve 
hayli kıymetli te1ler attmll!lar • 
dır. Ara sıra, yol .,a.pıhrken, ya • 

hut temel kazılırken yjne bi}"ÇOk 
§eyler 1 mesela mozailHer, direk
ler, mezar ta!ları ve kitabeler . 
çıkmaktadır. 

Son defa, yine böyle bir ame
liyat esnasında yontma laflan bir 
sanduka kapağı çikmıfhr· Kapa· 
ğm orta yerinde süslü bir kabart-• 
ma ~e~e içinde oyma olarak 
eski Yunanca ile tunlar yazılı-1 

dır: 

"Ponhu kralı Uir.u .Mrilunun 
oğlu 25 yaşmda.Uiyus Fıilon, kan· 
ar 15 yaımda Eliya Patemani. 
Sene 486. (31 günlü bir ay),, 

B 1 •• •• •• •ı Tqın üzerindeki yazılann nıea-
u gar goruşu 1 A li budur. Kitaben. in. yan tarafla_· 

'-'••• rmda kabartma ıki ~1enk ve,bır • 
~~ d J .1 • • k b .a. • ) f Jropekle kargaya benzer bir lrut 
utınya ev et1er1n1 UŞ3 enzel'IDIŞtel'. resmi vardır. 

Amas9ada 

Bir facia 
Sel dört kjşi')'İ 

öldürdü 
Ama.ayanın Saracak köyünde 

bir facia olmuştur. Orada oturan 
Orman muhafaza memurlanndan 
'Halil Btlrn 9 -10 ya§larında oğ
lu Necip, amcası kızı 30 yaşların
da Halime ve Halimenin oğlu 

11 - 12 yqlarmda Kemal yay-
18.dan dönerlerken birdenbire 
yağmur bastırarak ani olarak sel 
gelmiş ve bunların üçünü de gö
türmüştür. 

Ertesi gün, ç.oc;uklann ~i 
hulunmu§ ise de Raiimeninki bu
lunama:mışbr. 

Yine aynirköyde ~encilik 
eden Muata.fa adinda 60 yaıların
da bir adamın değirmenini sel 
hasmı§, değrimen ~uı ile be • 
raber aölrulmiif, içerisinde bulu • 

nan Mustafa su<la boğulmak ve 
enkaz altında ezilmek ıuretile 
parça parça olmuştur. Nabiye mü

dürü tahkikat yapmaktadır. 

Zonguldak telef onla 
Anka:rıaya bağlanıyor 

ölüm cezası 
yiyen kadın 

Aşıkı ile birlikte olup 
kocasını öldürmüş I 
Muğla ceza mahkemesi Fatma 

adlı bir kadınla Mustafa isimli bir 
gencin muhakemelerini bitirmiş, 
ikisi hakkında da ölüm cezan 
vermiştir. Ancak erkeğin Ya§I kü
çük olduğu için yalnız onun hak
kındaki ölüm .cezası bu no1rtadan 
on dokuz yıl. hapse çevrilmiştir. 

Fatma. ile Mu .. tafanın suçu 
Satılık Huan .isminde bir erkeği 
öldürmektir. 

Sablık Hasan, F atmanın kocası 
imit; Fatma, suç ortağı Mustafa 
ile sevİ§mİ§; kocasının bu sevit" 
meye engel olacğmı düşünmüt, 

Mustaf ile birlik -0larak adamca
ğızı öldürmüşlerdir. 

Yakalandıktan sonra Bodrum 
Geza mahkemesinde muhakeme e
dilmi§ler, ölüm cezasına mab
kôm o!mu~lnr, temyiz mahl(eme
si davayı tetkik ettiei zaman bu 
ölüm cezasını bozmuş, dava lm· 
ğıtları bu sefer Muğla ce:z:a mah· 
kemesine gönderilmiş, fakat ora· 
da yapılan muhakeme sonunda 
da yukarıda yazdığımız gibi gen• 
eskisi gibi karar verilmiştir. 

Zonguldağı Ankara.ya bağlıya- Bir Macar dönmesi rt-
cak olan telefon hattı yapımı ça· daşlıktan çıkarıldı 
hftDB.lan devam etmektedir. Gazez kömür sosyetesinin o un• 

Telefon hattı ilKte§Tin ortala • tağı olarak Ereğlide bulunan Ma· 
•nnda Ditmiş olacak ve cumuriyet car dönmesi Sadeddin Holştnyn 
bayramında konuşmalar ba§lrya• 1312 sayılı kanunun 11 inci mad· 
ca·Ktır. desine göre ve 2694 sayılı ba

• &A'R~JN l+.MSKiE'..Ni.l _ yeni kanlar kurulu kararile yurddaı • 
açılan Bartın Halkevi öljijtünü lıktan çrknrıhnı§tır. 

f, Sadeddin, ulusal sınır dı!ına çı· bütünliyerek ç.a.lıımalanna başla-
karılmaik üzere latanbula gönde• 

mıp . 
rilmiıtir. 

Ha.lkevi yönetkurul ~kanlı -

Son günlerde Sofyada bulgarca 
~eni bir yafta. satıl(ğa ~lkanlmıştır. 
Donlardan biri eliınbe geçti, dikkate 
defer buJdufumuzdan bugün birinci 
•Yfaınııda koyduk. 

ğına Par.ti ilçe yöne~lu üye- Bir hafta içinde tutulan 
İtalya Habeşistana nralırında ı;ö· Tam 1449 yılhk olan bu ~m sinden Kemal Samancı seçihni§ - kaçakçılar 

rünecek hesaplan olduğunu açik' açııC altında çürüyen iki gencin, birlik- tir. Ankara, 6 (A.A.) - Bu haha 
te bir suikaste ve yahut kazaya B ı b 

söylüyor. artın genç er irliği, bütün içinde muhafaza örğütü biri ölü 
Ortada kalan zavallı 1svjçz:e k~u uğradıklarma ihtimal ver:ile17ilir. örgütÜyle Halkevine katılmııt.. k k b' J ak 775 k'l ·· 

d y~tada her mlllet bir k~ş §ek,l:in -
~ IÖClterilmJştir. Ve resmin altmda 

hfila öteye beriye süih. dalı taşımağa (BARTIN) :l' ır ır taç çı, 1 0 gum-
tır. rük kaçağı, 27,227 defter si~ uğraşıyor. 

Jıwon balıkçıl ku.~u da Çin tavu· • BfR Y~TA'K Y AH>! - iz. Ko~teler kurulup ü!külü ve kağıdı, 179 gtimüş mecidi}~e, 2 tü-. 
sundan dört vilayet d8.ha kopardı. mirde hük\imet kona.jıı~ısında ihızh bir yürüyiı§le Kütlür çalı§· fek, 20 knçaltçı ho.yvanı ele ge-111 izahat ttrdır: 

la Alnıanya+.Rosya ile f}'ansanın an· 
. ~lllakf.a olduğunu görünce für şey 

avJam .. t.. •• 

PoJonya haJa "PilsuCiNi!,, diye Ankarapalu ~Jinde Baz ocai; m;lanna hatlanmıttır. çirmİ§tİr. J 
haykırıyor. ·ı ta d tah_.____ al 

k d 1 e :van a ~uruau Y.UV mı . Ankar-:a k dnjl ll. k. Belçilm da işini yoluna oy u. 3 } 
Acaba bu gidi'Şle dÜnyanın hali ne yakılnken yangın ~kmq, cadde • • Qf l l ~ 

olacak? ~ Kn:day cemiyetinde bulunan 

Ta .. - :ıçın Balkanlara llçuyor. 
. i'kln .kanatlarım boğazlara ger. yurdunda 

mıcı ·~ :.-• ,. ar nıı bana yan bakan? di -J"Or. ,, 

Yunan kargası ÇaI•risten, kral -
1!ia ını, V:enlielistlife mi, yoksa ko· 
ınUnlzme ıni zıphyaca"ğını kestiremi -
Yor. 

Muhtelif kuşlar şu memleketleri yangın söndürme nıalön~n • 
temsil etmektedir: den biriyle sön<lürümlüftilr. 

1 - Amerika, 2 Sovyet Rusya, 3 - Otelde bulunan mii§teriler ile 

Romanya. ördeği mütemadiyen 
P&kt! Pakt! diye haykmyor. 

Almanya, 4 - Lehistan, 5 - Çin, 6 -
Japon, 7 _ İngiltere, 8 _ Belçika, 9 otelin altındaki mağaza sahipleri 
_ Jcviçre, 10 - Fransa, 11 - Yugos- büyük korku geçimıitlerdir. 
Javya, 12 - Romanya, 13 - Çekos • Yangın, gaz ocağından yatağa 
Jovaky~ 14 - Portekiz, 15 - lspan- sıçrayan kıvılıcmılardan çılmııt ve 
ya, 16 - ltalya, 17 - Habeşistan, 18 yalmz bir yatak Yanmııtrr. Zarar 
- Arna,·utıulc, 19 - Bulgaristan, 20 

Bulraristan kom§uları arasmda 
kencliıilnf o kadar rahat hissediyor ki 
hic; bir pakta girmeğe liizum görmü -
Yor. . Yunıni,.tan, !!1-Türkiye. ıekiz lira kadardır. Yangında kast 

olmadığı anlaıılmıttrr. 

Vefalılar dün senelik top- Hilal klübü kongresi 
lanhlarını yaptılar Hilal spor kulübü genel sekre-

Vcfalılar senelik toplantılarım dün bü· terliğinden: 
Yilk bir kitle önilnde yapnıı§lardır. Bundan önce kulübümüzün yıl-
T &tkanııia Kayaeri Saylavı Bay Salih lık adi toplanmasının 7 temmuz 
l orcıy~ katipliklere Bay Ahmet Demir· 1935 pazar günü yapılacağını yay 
~ Ea.•er Deniir seçiİıniı, konuımaya mı§tık. 

ıtı.ıunııtır. Bu toplanmamızın bütün.,..üy$1e-
1dare Heyetinin raporu okunduktan ri ile bir arada daha verimli ol • 

~Vefalılar Ulu Öndere, Baıbakana maşı isteğile bir hafta &<>nraya, 
utay Ba§bnhğına, Vefa Lisesinden yani 14 temmuz 1935 pazar günü-

çıkaııJardan Finans Bakanı Bay Fuat 1 · • 
Afralıya, KiUtür Bakanı Saffet Ankana ne bırakıldığını ıaym üye erımı -
Baıbab.nıık danıtkaıu Bay Kemal Ge • ze bildiririz. 
:e~ C. H. P. ~aıkanlığına, Vefayı ~~r;-T~~";Üruabc·h~ 
-. anlardan lmür Saylavı Bay Hasan yetine Ziya, muallim Vehip, Yekta seçil

Alı Yllccle yülnıek duygUlanru bildir - mi§lcrdir. 

_KRUUN 
GUndellk 81yaııt gazete 

.. r· lstanbul .Ankara cadde81, (VAıaTJ yurdu 

J!da.re: 24370 
Teiaton ~Yazı ıııı~rt: ~379 

Telgnı.t admd: KURUN htanbul 
POııta kutusu No. il6 ... 

Guebınılr.e gtsnderlle.n yazıtar, gÜete-
~ 1 rt --......... ye girmek fctıı se, za mm klS§eslne (ga-

ze~l"ı?eifmeiı ya.zılmalıdır. 

Kar§ılık fsUyen okurlar, mektuplarma 
10 klırıi§ıuk pi.ıı koyme.lı'(ıil.ıar. 

Baaılmıyaıı yazılan geri göndermekten, . ... """ .. . ... 
layinctaız yollanmıı mektuplarm içine 1 
konulan paraların kaybolıruuım~ na.ıi 
olarak çıkan :razılardan dolayı, direktör • 
IUk, QstUne soru sorgu aımU. 

mitlerdir. Vefalılar kurultay esnasında !stiklil 

1 

Gazetemizde oıkan :ranlarla realmlerlıı 
Yeni İdare heyetine: Arif Mustafa harbı şehitlerin\. nyclcrdcn ölenleri, tiil· ııcr h:ıkl:ı a:ııt kendisi ı~1.nc11r. 

Yeıcr, mualltm Niyazi' Ahmet Nurettin hassa fahri ba~kanlan General Kcmalct· liiiiiiiiiiiiiii;;o;;;;;;;;;,,iiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_..iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillil 

Yener, EdiP, Kun~ Saim §.ahin, Saim tin Samiyi sayg· ile anmı§lardır. 

Ankarada Ankara kadınları biç r yizler ve halk tarafından çok be-
f ki - dikit yurdu bu yılhk imti- ğenilmiştir. Resmimiz, Ankara 
hanlarım bitirmiş, imtihanda ka- Kadınları biç.ki ye di~ik yu ·du
zanan 23 bayana makastar terzi nun bu neneki mezunlarını eöste. 
diploması vermi§tir. 

imtihanda İsmet P&Ja Kız Ens· 
titüıü muallimlerinden Bayen Se
niye ve Rabia ile müfettit Bay 
~eVket Doğan hazır bulunmuılar· 
drr. 

Yurd talebesinin imtihan dola

rıyor. 

(x) Iıaretli Il y n bu ?.ıymet· 
li müessesenin d' · örü Bclkis 

ihsandır. Ankara kadınları bic • 
ki. dikit yurdu ön" '"zdd i e n"' 

için daha mül:crnncl bir :ıekilde 
l!sile hMirladıit'i sergi müıneY, • hazırlanmaktadır. 
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Beşer kelimelik listeler 
Bugüne kadar verilen kelimeleri yazıyoruz 
_.(Baş tarafı dünkü sayımızda) ı 

Müteferrik - Ayrık 

Muhalif - Ayrışık 

Muhalefet etmek - Ayrışmak: 

örnekler: 1 - Bizde aynıık partiler 
11oktur. Yazan.- Kadircan Kaflı . 

Örnek: Eskiden bir cilimde ih -
ti&as değU, malumatı müteferrika ve 
mulıteli/ e daha çok hoşa giderdi -
E8kiden bir cilimde uzuğ değil, ayrık 
ve türlü bilgiler daha çok hoşa gider· 
di. 

2 - l\için her lıte ayrışmak heve
sine kapılıyorsunuz. 

Musahhih - Düzeltiç 
ürnek: Bir gazetede ağır ıoravlar

dan biri de düzeltiçlerin iUtiJndedir. 

Türk k orsanlan köyleri ve kasabaları basacaklar, içlerinde 
birisi var ki, herkese meydan okuyor, herkesi titretiyor• 

Mütekaddim - Onceki, öngelen 
Mütekaddim arizemde bildirdiğim 

gibi - Önceki sunumda bildirdiğim 
gibi. . 

Mütehassıs - Uzman 
Ekonomi Bakanlığına yeni bir Al -

man uzmanı gelmiıtfr. 
Müteahhit - üstenci 
Ustenciler, iş yaparken, yalnızken

di kazançlarını düşünmemelidirler. 
Mütevazin - Denk, dengeşik. 
Örneklt:r: 1 - Türkiyenin dıf teci-

nıi dengefiktir. 
2 - Denk bir bütçe, esaatır. 
Mütemayil - Eğgin 

Bu fikri kabul etmeğe onu hiç de 
ejgin bulmadım. 

Münavebe - Sıralaşma 

örnek: Gece nöbetçileri aralarında-
ki srralapnaya göre ralııırlar. 

Müvezzi - Dağıtmaç 

Tevzi - Dağıtım, dağıtma 

Örnekler: 1 - Ga::ete dağıtmaçla-
rı açıkgöz olmalıdırlar. 2 - Türkiye 
gazetecileri, kendi aralarında, bir da
ğıtım örgiitü yapmak fikrindedirler. 

Müzakere - G'örüşme, görüşü 
Örnekler: 1 - Bükreı görüımele

rinden sonra .. 2 - Bu İf için daha hiç 
bir görüfde bulunmadık. 

Muaf - Bnğtşık 

Muafiyet -- Bağışıklık 

ôrnek: Gazete /.:ağıtlarının giimrük 
baÇı~ıklığı kalktı. 

Munllim - 0,Cretmen 
Ôrnekler: Cümuriyet ok11llannın 

fltlt.'tÇ kafalı eğitmenlere ihtiyacı var -
dır. 

Hrröğretmcn, eğitim ıuullerini bil
mez. 

8iz çoktanberi gençliği yeni .ıa -
ntaltl.tır için eğitmek illti11oroz. 

Mnayene - Bakı 

Örnek: Evlenecek olanlar doktor 
bakııuıdan geçerler. 

Mukallit - Jlenzetçl 
Muhatap - Aytıç 

Ornck: Bu meselede •iz ~nim ay
~ olmazsınız. 

Muhit - 1 · Çevre, 2 - Çeven 
(Jrnekler: J Evimiz, geçvakte ka -

dar, yangın tehlikednin çevresi dııın
da görünüyordu. 

2 - Ankara hükumet çeıırelerinde 
0

.öylendiğine göre-
Muhbir - Duymaç 
Örnekler: 1 KURUN gazete.inin 

Atlna af/farı bUdirigor. Z - Gazete
Urln şehir duvmarlan vardır. 

Muhtrlif - T6rlti 
Ornek: Günün türlü haherleri a· 

:ruında en dikkate deleri. İtalyan -
BAbeş anlaşmazbğt hakkın.tadaki son 
karardır. 

Mukavemet - Dayanık, dayanım 

örnekler: 1 - Bukayığın bu kadar 
yüke dayanığı olduğundan fÜpheli -
yim. 2 - Dü1man, büyük bir dayanım
la harbetti. 

Mu~ibet - Sınat 

örnek= Deprem en büyük 8ınatlar -
dan biridir. 

Muvafık - 1 - Oyda.şık, 2 - Onay, 3 
Yerinde, uygun 

Muvafakat etmek - Oydaşmak 
örnekler: 1 - Bu meselede sizinle 

oydaşık değilim. 

2 - Bu önergeyi onay bulanlar el
lerini kaldır8utlar. 

3 - Bu hareketiniz benim ahlôk an
layışıma uygun değildir. 

4 - Oydaıma.k her zaman gönül -
d~n olmaz. 
Muvafık, Mutabık - Uygun 
Muntabık - Uyuk 
örnekler: 1 - Fikirlerimi.ı biribiri

ne uygun !eğildir. 
2 - Hareketiniz kanuna uygun de

ğildir • 
3 - Bu masanın ayakları yerlerine 

uyuk değildir. 
Muvakkat - Süresiz, geçeğen 
Örnekler: 1 - Kübada sık sık •ü

resiz hükumetler kurulur. 
2 - Bunlar geçeğen ıeylerdir. 
Muvazene - Denge 
ÖrMk: A rkada.Jlm dengeıini kay -

bederek düftü. 
-N-

Nakil - Taşıma 

Nakliyat - Taşın 

• 

örnekler: 1 - Bir meınlelcetü ta -
ıın iıleri, ekonomik geliflmle ııkı 11-

kıya ilgilidir. 
Namzet - Aday 

Örnek: (;elecek ~rultQfl Hçiınin
de adaylığınızı koyacak mıaımz-

N ekaha t - Eyiselik 
Örnek: Bay ... eyiselik thvrini ge -

çirmek üzere lstanbula gitti. 
Nailiyet, Mazhariyet - Ergi 
Örnek: Sizinle konuşmak benim i· 

çin en ıerefli ergilerdendir. 
Nıudhat - Oğüt 
Nasib - Öğütçen 
Örnek: Öğütçenler çabuk ba.f oğır

tırlar. 

Neşriyat - Yayın 

Örnek: Radi/O, aarımızın en kuvvet
li yayın araflarından biridir. 

(Arkaaı var) 

Hikayemiz 
8 inci sagıf ada 

bagün 

Şlmdlye kadar çıkan kmmlarm 1 yıl önceye kadar bütün köy ve kasa· 
hll.l.bul: balarımız onun akınlarından titriyor· 

1'78 yılmda, Kara Veli Rela 1 -
taıya kıyılarına yapbfı akından dö· du. 

U rdu. Henllz ağ\Utoıı .aymda idi- - Biliyorum... Şu .. Kara Kartal" n yo • • 
ıer ve ıevenUer erken döndükleri dan bah.-ıetmek ıstıyorsun. 
için memnun detnıerdi. _Evet- Onu yok ederseniz, benim 

Kara Veli, bir kenarda du,tınce- ülkemde Venedik tarafını tutmıya -
ıı duran blr g~ce: cak olan' bir tek kimse kalmıyacatına 

- Ne dll§ünilyorırun? Yok.I& eeıı . • • 
de gönlünü bir ıtızelin agma mı şüphe etmeyınız ... 
kaptırdın 1 Armenyo di"lerlni sıktı. Sıkılan 

Bu genç, yarmın metbur Burak yumruğunu taraçanın duvarı üzerine 
Reisi idi. vurdu ve homurdandı: 

- Benim ıtum dilberlerlle 111tl - . 
ttm yoktur. Fakat neden böyle bir - Ona herkesten çok ben dü~ma -
tek gemi ue kalıyoruz. DU§1llana nım. Kardeşimin öcünü almab~m. 
göz açtırmamak tçtn çoğalmak ge - Fakat bulamıyorum. Nerede oldugu -
rek. nu öğrenir öğrenmez oraya kOfU)O -

Bu sözlerle Kara VeUnin 1atel - rum. Ben varmadan biraz önce ay -
ya ıımindekl ııevgillalle yqa.mağa 
bafladıktan aonra çekingen oldufu • rılmış bulunuyor. 
nu anlatmak taUyordu. LevenUer de _ Her gittiği yerde casusları var. 
bu halden memnun değillerdi. . Rarstladığı balıkçılara bol para vere-

o 11rada bir Venedik gemili gö- k b .. t.. haberleri vaktinde alıyor. 
rtlndU, bUtUn levenUer ayağa kalk· re U un 
tııar, aillh b&§ma koıtular. - • • • • 

Kara Veli dalgındı. Son defa Ve· _ Bütün balıkçılar onun dostları · 
nedlk kor1&J11 J&k Armenyoyu bile dır. Balıkçılara hiç ilişmiyor. 

Burak'm fedaklrlığtte tıatırdıfmı _ Bundan sonra önüne çıkacak o -
hatırltyordu. Burak, yenlleceklerlnl lan bütün bahk,.ıları, geminin direk· 
anlayınca ytlzenık dtl§man gemtal- '< 

ne geçmif, onu atqe vermifU. Jerine asacağım. 
Kara Veli birdenbire doğruldu ve _ •• , • 

arkadqlarmı hücuma çağırdı. _ Bu sefer de bütün Avlanya ve 
Rum ditbertnı bqtan savmaya Apolya kıyılarını, Sepant ve Preveze 

karar vennlıtı. 
Bu m'ada Türklere vergi veren taraflarını dolaştım. Bulamadım. Hal-

Ketalonya prenat bu vergiden kur - buki bu mevsimde o her halde sefer
tulmak için dalavere çeviriyordu. de ve denizde oluyor. Bir hafta önce 

,Jak Armenyonun kardeıı Alban Ar- Rari önünde görünmüt- Limanın kar-
me.nyo da Kara Veliden intikam al- d 

mak için dört gem! ue onu arıyor, şısında bir Venedik ka ırgasını çıra 
prensi ayana tefVik ediyordu. Pren.1 gibi yakmış... Anlaşıldı ki aramakla 
Leonardo Alben Armenyoyu kıyıya bunu bulamıyacağız. Bir kurnazlık, 
kadar inerek karJıladı; ptoallna gl:i- bir tuzak lazım- Bir tuzak .. 

tUrd\1: 

Yemekten sonra şatonun denize ba
kan taraçasına çıktılar ''e aralannda 
konuımata batladdar. 

Armenyo dedi ki : 
- Venedikte sizin için iyi söylemi· 

yorlar. Verdiğiniz sözde durmadınız. 
- Venedi:diler eğer bana vermiş 

oldoklan sözde durmuş olsalardı 

Türklere kafa tutardım. Elimde hiç 
bir kuvvet yokken bunu nasıl yapa -
nm. ilk gf'ldiğim sıralarda denedim 
de halk bafkaldırdı ve yardıma gel -
mediniz. 

- Halk niçin Türklerden korku -
yor? 

-ikinci Sultan Mehmede nrgi ver
mezsek Türk korsanları köyleri ve 
kasabaları basacaklar. Bunların ara -
sında ufak balıkçı kayıklarile gelen 

çapulcularla başa çıkanı.Fakat içlerin 
de birisi var ki herkese meydan o -
kuyor, bütün Adriyatik ve Yunan de· 
nizlerinin altını üstüne getiriyor. fJç 

Leonardo gözlerini açtı. 
- Bir tuzak mı?.. Bir kurnazlık 

ha .. Sahi .. En doğrusu budur. 
- Fakat nasıl? 
- Benim aklıma bir şey geldi. 
- Söyle! ... 
- Kara Kartalın bir sevgilisi var. 
- Evet.- Bundan ne çıkar? .. 
- Bu sevgilisi Kefalonyahdır. Bu-

raya iki saat kadar uzakta Livadya 
köyündedir. Uç yıl önce son defa yap
tığı akında esir olarak götürmüş, sev· 
miş ve şimdi beraber yaşıyor. 

Armenyo'nun gözleri sevinçle par
lamıştı: 

- Çok güzel .. lşte şimdi onu ele 
geçireceğiı, yahut öldüreceğiz. Bu kr 
zın adı nedir? 

- Bilmiyorum. Fakat çabuk öğre -
niriz. 

- Kara Veliyi seviyor mu 1 
- Onu da bilmem-
- Sevse de ziyanı yok. Yola re -

KadllliJl'•ID 
mıyan bır ışık tam onun iısttiııe ,.u • 
rarak, gök ile denizin soluk lacivert 

1 zemini üzerine bir altın sefine kon -
=================== durmuştu. insan bunu bir levhada 

madan aınh:ıımcden, topla olarak 
eğlendiler. Eğlence bahane idL Mak
sat (0) nunla buluımak, beraber va· 
kit geçirmekti. Bir hayli darılmalar, 
barıımalar, entrikalar da oldu. Sonra 
it ciddiye d6ndU. Nesrin tildU. Bed • 
rtye Burhanla nlp.nladı, klfıtları u· 
krda, on on bet rttne kadar nlkihları 
kıyılacak. 

a • • .aa ı I 
11aıem: 47 

Nesrin ölmek istedi, fakat 
.... pv)a Slll'dte bilni -
yordu. lzuti netsi buakmadı ki Nes
rin buu bilsin. - Şimdi, şimdi sa
• p sizleri l!liylmen hakikati bu1-
chiiw• .za11nec111onna. Nesrin, ha
beri •la'Y9rak intlhar ettL Ah bunu 
ne kadar Jy:l anhy01'1llB. 

Orha-. sizhl bitirdikten Mnra 
.flrladı, gün~e ~tL Heın lodoa -• m hm. ktmu,ulan 8klttd~ f na -
~b. 

K~manıd~ bit:dıa. 1lyJlf1lk btt' Ttl -
ftdla ~rile kalan Neevt, artık ctU · 
!lnemfyorö. .N~n, bft'den gizinin 
öniinclen silbuH. Ka•m~ ruhtfftda 

Behiye uyandı. Nec•et, ~özlttl bra· 
rarak. k~tm kftlle belle tl'fJen 
dalp1ara baktyordtt. BUTktm «Jldlr· 
IHk aklnta gelat. B11t'ham btT tabatt~ 

ayla nnnL .Nee~ htyaln hw et· 
~ ,a•tr. bU1, el- katfntk Mw 
Jftittt !'a-,ıtt!t. Bfto Mt\f7e atlftk ! ~ 
ra k~ ıeteftk delndft. Tizi 

Yazan: Safiye Erol 
bembeyaz kesilirken, eynb l diyor -
da, ben çok dtlflntlflm mefene-

Y VZV K 
O &'iin hava, nisanı andıran bfr kal· 

le,llkle açtı. kapadı. Aqama kadar 
gflMf yapar lodoe PG7J'BZ btrtblrt -
ne kanftL Batı vakti, ortalık biraz 
dlwllnu, Needet Hayclarpqa nhtı· 
mından bir sandala blndL Kıyıdan kı· 
yulan Modaya kadar çektL G3k)11 -
zinde her boydan h.er tipten bulut 
•ardı: Öfke ile kaharm19 dal ıtbf 
gibi kara bulutlar, y11111'8k mueUn gt~ 

bl manlftıfJ ıslak baluth &'tltnUtU bu -
latlar, mor beyaz er~anr renkHler. 
Yanyana dlztlmft. htlet. MıtcHnnft, i 
f~çe gefllllt bwl11tlar l Toz daman or
ta .. nda yah11 kılı~ akın eden atlı a -
layı. lstaft1ml tarafmda 1"I halat ct.-

yırhlm ı•, ııı'•fnd~., IHlf'td htr 
ma~ cllltueyor••· P91ru ...... hl- 1 
Ultt btt kttt.he.ltfr hltte katlıt ske-
<'t"k. ,., tflıtfzffyeak. 

Man1111n a'*'-""tk hk yetketttt 
TU41~ Me tanfm4atl •eYttt ulefl'· 

görse inanmaz. 
Tablatin hem şakaya hem ciddiye 

benzeyen btittln bu ntimayiıleri ara -
sında Necdet yalnızdı. Şu anda her 
tfY beklenirdi: Yatmur, fırtına, par
lak bfr rrup, hepei ihtfmRl ÇfVl't! .. İh -
de ı.tikte duruyor. RUzgAr şöyle \•e· 
ya böyle dlnebflfr. Fakat Necdet ih· 
ttyath çıkmıftr. üzerinde mefln balık· 
Çt pantolonu ,... sa ıeçmez bfr ceket 
vardı. Kıyılardan pek aynlmadr. Mev
slminkı .. yUz çnlrdttf bu demlerde 
ren~ adam, bahardanberl ıeçen zama· 
nı dtlfilntlyorda. Bedriye ile nuıl ta· 
nııtıtını, kalbfnde ilk dofan •~nln 
yakın ve uyandırn h.eleeanlannı ı f •· 
nn yolundaki tenis partletnl hatır
ladı. O ıUn S.drlyenln keten lıkar • 
pinlttlnl bafladıfl için oyanu şaıır -
mıt. fC!!{ bet ılnrek durmadan sayı 
vHmfftf. N•rln, peaeereden alay et· 
n1fttf. Softra teftHzlhlw, dentı llem
lttl, Bara, ne hatıralar of! 

O r.a111att olan biten '8ka ıtbf idi. 
Dtlttyamtt het' tarafında h.tt ıUn ın~
ler arat11ttda eereyaft edn hatual Mr g6 
nll •tHtet(. Neertn Nedett SHiyor, 
~.edet Bedriyeyi, Bedl'tye BtH'haıu, 

BvM• htf klft19811. Otala• pylff, 
haMI ..,tff - ~I'& bltU .. hll' YH, 1 
srrclaldan ...-.. Mır uımtdda dv-

Bu haber, klyde :ırayıeı fl .. tt rt· 
bt dolaıtı. Burhan Hlenııdn I Kadın 
HVmlyen, kadın mecll.tne tahammUl 
.,demlyen Burhan. Hele Bedrly•, do· 
kuı sene dul bekllyen, en en parlak 

tekHfltırl tepen. altın -~ıannı klbtr
le •ltkellyen, yapılan kurlara, ıltlte
rllen alı\kalara cevap bile vermtsden 
birili dudak bUken dltf anlan. -

Her kafadan l :r .. ~~ c; .· _ordu. Ek
Hrlyet diyordu ki ı Ten.-tue yunr -
landı ... Unutulmut bfr lıamt hatırla • 
tanlar oldu. MCHelA, Cevadın yahut 
Nedimin ahı çıkaeak, diye Bedriye -
nln Mkl şanurı 'per~u.,kArlarının in· 
tlka1nını Burhandan bekliyorlardı. 
Burhan bu klltfloll kadına pem dedl
rlne yüreklen blrH ıu serpilecekti. 
Dinsizin hakkından lmanııı rellr. 

Dili tath, kalM y111nqak elanla · 
rın dedlkodul!lu dl.er tUr1U elcfoı "Ne 
gUzel, ıte etMa1ıtlı Mr ~ft! Udaf de 
evlnMek f~fn .- h~l-41. Paket 19-
te dettklHltll buldular. lhutlan yu· 
ya1ta a1H'emk bir zevk eluaktlJ', 

tirmesini biliriz. Kızın burada kimse' 
si yok mu? 

- Bunu da öi'reniriz. 
Armenyo ayağa kalktı. Leonarclf 

kalktı. Armenyo bir elini genç pre .. 
sin omuzuna koydu. Diğer elile de O' 
nun elini candan sıktı. 

Leonardo, eğer bn i~i becerirst' 
kendini Venedikte Senatör olarak gÖ' 

re bilirsin .. 
- Benim dileğim büyük n asil Vt 

nediğm bir valisi gibi yurdumda ya' 
şamaktır. Hiristiyanhğın günden gtl' 
ne ezildiğini görmekle üzülüyorulllt 
Burada mukaddes hiristiyanhğın bit 
koruyucusu olarak kalırsam ve bu ü•' 
Iü işi becerirsem ne mutlu!-

- Bravo Leonardo ! .. Allahın yar ' 
dımı senin ba~mdan eksik olmıyacale' 
tır. Venediğe döndüğüm zaman sof 
günlerde senin için söylenen fe~ 
sözlerin yanlış olğudunu Doça'ya ,._ 
rıncaya kadar herkese söyliyeceği.., 

- Halbuki Napoli kralı Ferdinan• 
beni daha iyi anlamıştır. On gün ol ' 
madı ki ondan gelen bir elçi kral hat 
retlerinin Türklere kar~ı beninıll 
birleşmek istediğini bidlirdi. 

- Ona ne cevap verdiniz? 
- Venediğin bize daha yakın otdt 

ğunu, Türkler üzerime hücum ettik' 
leri zaman ne şekilde yardım edebi' 
leceğini öğrenmek istediğimi söyle • 
dim. Birkaç güne kadar cevap bekli' 
yorum. 

- Azizim Leonardo, ispanya krall 
buralara kadar uzanamaz. Seni ba ' 
rada yüzüstü bırakır. Onun donar:ı ' 
ması bizimkinin yanında oyuncak ıf 
bidir ve uzaktır. Burası Kıbrıs, Gi ' 
rtt, More kalelerinin yolu tistUnde ~ 
dir n bizim için çok önemlidir . Se.ı 
evlat gibi severim. Genç olduğun içil 
bu işleri pek anlamadığını görüyorod' 
Fakat az zamanda öğreneceksin- 1' 
tersen sen ispanya kralını da ho~ 
tut. Bundan bir zarar görecek değir 
sin. Fakat senin asıl yoldaşın ve 5' 

' nunda yardım göreceiin devlet, \ 'e 
nedlk Cümuriyetidir. 

- Anlıyorum sayın senyor I-

- Şimdi hemen birkaç asker P" 
der ve Livadya köytinde lstelyaraı' 
anası babası veya kardeşi gibi yakd 
akrabasından kimler varsa boraya ı' 
tlrt ... Onları kendim rörmellylm. 14,I 
halde çok işimize yarayacaklarcll' 
Kendileri yaramasalar bile faydaJ 
teYler ötreneblllrlz. 

( Arkaı var) -~ecdete ıeJl .. \.c, o, •• ,, ........ v'-' ı I~ 
hiç tatmadı. Zaten Bedriyenln uur 
hanı tlddetle sevdttlnl biliyordu. tJo/ 
hanın da Bedrlyeye kartı - hiç d• 
fllse - btr clnst temayUIO oldul~ 
anlamııtı. Bu adamın ı,ı b8yle bd1• 
tUp izdivaca kadar usanaeatı hl( d_j 

mulmazdr. Amma tıte anlatılan r.aJF 
bir 1a111anına rutlamtt. ... "fek bd 
lunmuıtu. Kn temkinli adamlar .,,, 
baun bot bulunul'lar. 

Koyul•tmata bathyan kurtunl -' 
larrn Uzertnde tek tUk elva kırın-' 
gibi ıfıklar yUzUyordu. Needet M~ 
dan dltnU9te 7Aharotun lakeleel tarr 
tHıtda kUrelderl bıraktı. Blyle buıl 
lu bir ır8kle çırpıntılı bir denizin~ 
sanı her an tepelemefe hamr dll 
tehllkell 1U1e1Uklerl araaında kelli 
nl ne kadar lelı ne kadar kU~Uk ~~ 
luynrdu. insan tablatln ''e 11tuka,.. 
ratın seyrini detfttlre111e1. HaY~t! 
tek kitinin ıtteU yehnlyeeett pJ"I 
vardır. Necdet Nesrini, Bedriye 1' 
detl MYmedl lH dünyada boau -'1 
hlh edffek hl§ bir kuvvet yekt~°J 
Anıı ıttnUI altı ay yerlerde ·~ 
n1Ut. kartılrk sempati - aerede ';/ 
pati, atk afk ! - 8ekle111i9tl. (}e 

yeeek lhunlara yapııkan bir ıı~ 
la Hllf fUkurlata11 dllenel eJler_ ~ 
bu kuduruk rönUI de MW.ayyel ~ 
UMltler kella11uştı. Ge,en ail .. ter 
111al >'&f&•Bllt delildi. ) 

(ArtMı ,,.r .. 
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Medenilikten bıkmış! Yunan Meclisinde 
_.- (Üıtyanı birinci aayıfada) 

Vahşilerin arasına kaçıp yerleşen 
bir Fransız neler anlatıyor ? 

iç itleri bakanı ve daha bazı 
saylavlar IÖz aldıktan sonra genel 
OY.UJl 15 tetriniaaniye kadar yapı
f ac&ğma dair olan layiha kabul e
dilm1ftir. Medeniyetten bıkmıt, uaanmış 

bir Franıız Jerbol, memleketin · 
den kaçıyor, vahtilerin bir adası · 
na gidip yerleıiyor. Bu adam kırl: 
iki Yatmdadır. Önce futbol kapta 
nı, tenis tampiyonu, harbi umu 

mide tayyareci idi. Şimdi Bora · 
Bora adasında bir vahfi gibi yaş1 
Yor ve bundan pek memnudur. 

Kendisini arayıp bulan b:. 
Fransız ona soruyor: 

• - Niçin memleketten kaçtı 
nız?. 

- Niçin mi? Artık bu sözdt 
medeniyete dayanamıyordum. T e 

lefonların, gürültüleri, bir hiç i 
çin ıinirlenmelerin esiri olamaz 
dım. Ben bu hali deği,tiremez 
•em, yerimi değiıtiririm dedim 

llk gezi (seyahat) mden 
•onra Franıaya gittim. Neler gör· 
düm biliyor muıunuz? En iyi doıt
larnnla görüımenin imkanını bu -
laınadını. Bu adamlar briç oyna
dıkları için vakitleri yoktu. 

Halbuki hunun aksine beni ta
nımıyanlar, sokakta etrafımı ıarı· 
yorlardı. Dostlarım için ne dütün
düğüınü ıize aöyliyeyim. Bunlar 
zengin olalıberi "iyi adam,,· olmak 
lan uzaklatmıılardı.,, 

Sonra paradan ve bunu kaza -
nanlardan söz açtı: 

"- Onlar biizm sırtımızdan pa 
ra topluyorlar. Bütün tacirler böy
ledir. Onları menetmek benim 
kunetimin haricinde idi. Adımı 
değiıtirdim. Olen Jerbol dedim.,, 

Yerlileri çoJc seviyor. Onları fÖY 
le anlatıyor: 

-" Şunlara bakınız! Ne kadar 
güzeldirler; hepıi ıanatkir,.odun· 
dan evleri var. istedikleri zaman 
bol bol nıeyvalar yerler, balık tu
tarlar. Beyazlara ne ihtiyaçları o
lur? Halbuki beyazlar onları ra -

Medeniyetten kaçan Bay Jerbol 

hatsız ediyorlar. Buraya geldiler 
mi, hiç dütünmedikleri ihtiyaçları 
ortaya koyuyorlar. Pamuklular ge
tiriyorlar. Bunlar en güzel yer • 
soy iken bunları ne hallere ıoku· 
yorlar. 

En fenası iıpirto vererek deje • 
nere ediyorlar. Sonra bir medeni 
kanun çrkarıyorlar. Hepsini, sanki 
bir marki imiıler gibi, Avrupa 
biçiminde evler yapmağa mecbur 
ediyorlar. 

Bu da yetitmiyormut gibi, bir 

takım misyonerler geliyor, hiç ol· 
mazsa kadmlarIJl giymesine ayak 
veriyorlar. Böylece hepsini verem• 

li ediyorlar. Bütün bunlar niçin?. 
Kilise yapmak aikr.ile paralarını 
ellerinden almak için. Böyle çıp
lak 'daha güzel değil mi? Bakınız. 
Amerikalılar Papaetde yalnız bir 

sutyen ile gezmeie müsaade edi • 
yorlar.,, 

Meclis gene)oydan sonra top • 
lanmak üzere pazartesi günü yaz 
azadına ıirecektir. 

iKi T AKRIR VERiLDi 
Atina, 6 (Kurun) - Saylav 

Moıhuloı, eıki Yunan kralı Jorj 
ile hanedanına ait hakları iskat 
eden kanunun lağvına ve diğer 
bir saylav da ölü kral Kottantin 
ile kraliçe Sofi ve kraliçe Olganın 
cenazelerinin Y unaniıtana geti • 
rilerek gömülmelerine dair iki tak 
rir vermittir. 
KRALCI SAYLA VJN TEKLiFi 

KABUL EDiLiRSE 
Atina, 6 (A.A.) - Venizeloıun 

kellesini getirene dölen (müki • 
fat) vermek teklifini ileri ıürmüt 
olan saylav Moıhulot, bu gezde, 

Glüksburg hanedanını iıkat ve 
Yunan tabi yetinden yokaunduran 
(mahrum eden) 24-3-24 tarihli 
karann geri ahnmaıını uluıal ku
rultaya teklif etmittir. 

Bu teklif, umulmadığı halde ka
bul edilecek olursa, geneloya lü
zum kalmadan krallık hemen iade 
olunacaktır demek olur. 

CUMHURiYET LEHiNDE 
NÜMAYiŞLER 

Atina, 6 (Kurun) - Vazifele • 
rinden çıkarılmıt olan memurlar, 
dün eski ıaray meydanı önünde 
toplanmıtlar ve tikiyetlerini bil
dirmek için meclise bir heyet gön
dermitlerdir. 

Bundan ıonra muhtelif cadde • 
lerden geçerek cumhuriyet lehin -
de tezahürlerde bulunml!-tlar· 
dır. 

16,000 metre yüksekte 

Patras ıehrinde komünistlerin 
teıebbüsü ile büyük bir toplantı 
yapılmıf ve bu toplantıya eski cu· 
muriyetçiler ve Venizelistler itti • 
rik etmitlerdir. Bu toplantıda söz 
alan birçok hatipler, cumuriyet le
hinde söz söylemifler ve krallığın 
dönmesine mani olmak için bera
berce çahtılması lüzumunu ileri 
ıürmüılerdir. Bu sözler alkıtlan -
mıttır. 

Sovyetlerin stratosfer balonu önemli 
kazandı bir başarıcılık 

R T a.s ajansının bildirdiğine göre 
CUMURIYET iÇiN KAN 

usların haz.rladıiı URSS-1-bis 
•;ratoıf er balonu haziranın yinr.7 
~l tıMsında. be, kitilik bir fen heyet 
1 e osk · ova cıvarında uçmut v~ 
sonra bir b' h4d• . 1 k . ~ ır a ııeıız o ara yr 
re ınnıittir. 

.. Balon, ilk hareketinde sür'at! 
r1kselnıit Ve on dört bin metrey 
b~dar çıkmııtır. Bu yükseklikt . 
ır hava kaıırgaıına tutulmuı 

~=· Bundan ıonraki yükselit ta 
bu olmuıtu. Buralarda görüt ka 
biliyeti pek ""k Jd' c··1_ ınu emme ı. ot> 
nıenelqeye y.\kın koyu mavi ·bir 
renkte görülüyordu. Balon on 
altı b' ın metreye çıkınca orada ya-
~ saat kalmıt ve ıonra inmeye 
• lanıııtır. On dart bin metrede 

Yl~e bir kaıırkaya ra.stları ve sür' 
atı b' d ır en bire f azlal&f&rak ani • 
Yede Yed" . b b· ı ınetreyı uldu; fakat 
ıraz sonra yine yavqladı· fakat 

~edi hin metre yükıekliii~de bu 

8
1z saniyede sekiz metreyi buldu. 

f ~•ırada balonda bazı ufak te • 
I eh Yırtıklıklar görüldü. Balon hız 
1
• d'ızlı iniyordu. Kumandan bu 

gı •tle Yere inmenin tehlikeli ola
cafını anlıyarak içindekilere pa • 
raıütle atlamayı söyledi. Üç bin 
bet Yiiz metre yüksekliğinden ilk 
'_nce bo,Jufa atılan profesör Ve
rıgo oldu. Profesör bu hareketi ilk 
defa olarak yapıyordu. Kendini 

'lovgetlerin Stratosfer balonu yere in· 
dikten ıonra 

zorlamadan, büyük bir metanetle 
ablmıftr. Diğerleri de aırasile ha· 
)ondan çıktılar. lçerdt: yalnız ku
mandan Zille kaldı. Gösterdiği 
cesaret ve soğukkanlılığı balonu 
hidiıeıiz olarak yere indirmeye 
muvaffak oldu. ı 

DÖKÜLECEK 

Atina, 6 (Kurun) - Aneluar • 
titoı gazetesi, yazdığı bir maka -

lede "eğer memleket kana bula . 
nacak iıe, geneloya batvurulma • 
ım,, diyor. 

Eıki çiftçi saylavlarmdan biri 
ayni gazetede yazdığı bir maka • 
lede diyor ki: "Cumuriyet için kan 
dökülecektir. Cumuriyet olmazsa 
insanlığımızı kaybedeceğiz.,, 

Atina, 6 (Kurun) -Hükumetçi 
Katimerini gazetesi, Ciritte Yu
nan filosu kumandanı amiral Sa· 
kelariusa bir ıuikaıt yapıldığı ha
berini yalanlıyor. 

GENERAL KONDILIS RO. 
MAYA GiDiYOR 

AtinaJ 6 (Kurun) - General 
Kondilis, Romada göriiteceii me
seleler hakkında batbakanla dün 
müzakerede bulunmuıtur. Kondi
liı bugün Romaya · hareket ede • 
cek, dönütte Belgrada da uğra • 
yacaktrr. 

On altı bin metre yükıekliğe =--=-===-=:===:=::~===== 
çıkanların ve bu hava gezisini (se Yükseklerdeki havadan nümu· 
yahatini) tertip edenlerin sağla • neler ahnmıt, f ra-ruj ziyaları 
dıfına göre mükemmel neticeler süzmeye mahsus aletli fotoğraf 
elde edilmiı ve bugüne kadar makinelerile havanın türlü fotoğ-
gerek Rusyada, gerek yabancı ları alınmıf, kozmik ziyaların alt· 
memleketlerde yapılan bu yolda mıt kadar tahlili yapılmıştır. Bun· 
tecrübelerin h~biriıi muvaffak o- lar Alimlerin derin incelemelerine 
lamainıttır. ver'ileCektir. 

1 Doğudaki komşu memleketlerde 1 
Bağdatla Musul arasında 

demiryolu yapılacak 
"Musul,, Türkiye, Irak ve Suriye 
arasında ticaret merkezi olabilecek 

daidat, (Ozel) - Irak Hüku
meti ile Dicle nehrinin garbındaki 
petroller imtiyazı sahibi İngiliz 
Kumpanyası arasında Muıula bir 
demiryolu uzatılması için konut · 
malar devam etmektedir. Bu hat 
Irak hududuna kadar uzanan Su
riye demiryo!u ile birletecektir. 
Tecim ve el<0nomi daireleri bl.1 

Filist inde gizli 
cemiyetler 

Kudüs, (Özel) - Arap genç -
leri gizli cemiyetler kurmağa e · 
hemmiyet veriyor ve gizli bir su -
rette hazırladıkları beyannameleri 
netrediyorlar. Bu beyannameler • 
re mutedil siyasanın iflas ettiği, 
onun gençlerin it batına geçerek 
milli harketi idare etmeleri la · 
zrm geldiği söylenmektedir, Bu 
cemiyeti kuranlar, hükUnıetin te-
ıiı etmekte olduğu tetrii meclisin 
mandayı yatatmaktan ve Filistini 
bir İngiliz sömürgesi yapmağa yar 
dım etmekten bqka bir i~e yara-
mıyacağma kanidifler. ı 

Küt1eyt emiri Londraya 
gitti 

Baidat, (Özel) - Küveyt E· 
miri Ahmet Cabir burada beı gün 
kaldıktan ıonra bir tayyare ile 
Avrupaya hareket etmi9tir. Ken -
disi bur-ada bulunduğu sırada 1 · 
rak hül«liiıeti erkanı ile görüte -
rek kaçakçılıiın önüne geçmenin 
yollarını araftırmıf, bundan batka 
kral Gazi ile görütmüttür. Küveyt 
Emirinin bu ırada Londraya git· 
mesi, Basra körfezindeki vaziyet 
dolayııile göze çarpmaktadır. 

Irakta asker toplama 
usulü 

Bağdat, (Özel) - Müdafaa Ba 
kanı Cafer pata ahzı aıker uıu· 
lünün Irakta huzur ve emniyeti 
ıağlaDUyacajmı ve gençliğe itaat 
ve fedakarlığı öğrteceğini ıöy -
lemittir. Müdafaa Bakanı ahzı as

konuımal:ıra büyük bir önem vel"' 
mekte ve bu projenin gerçeklet • 
meıi ile Irak teciminden bir kıı• 
mmın Hayfa ile Suriye limanları• 
na gideceğin) tahmin etmektedir .. 
Bundan ba!ka bu hat sayesinde( 
Muıulun Türkiye, Suriye ve Irak 
arasında ticaret mübadelesi me,. 
ke-zi olacağı zannolunuyor. 

Mısır geni elçilikler 
vücuçle getiriyor 

Kahire, (Özel) - Mısır hükd
meti lıviçrede, Viyanada, Var -
§ovada yeni elçilikler vücude ge.
tirmeğe karar vermiştir. İsviçre 
elçiliğini Paris elçisi, Mahmut Fail 

ri Pata deruhte edecektir. Viya • 
na ıefirliğine Fuat Selim bey ta • 
yin olunacak, Bükreş maslahat • 

güzarı Ali lımail bey Varşova 
maalahatgüzarlığını, Emin Fuat 
Bey Manastırlı Bükret maslnhat -. 
giizarlığmı yapac;ıı..ktır. 

Irak donanması 
Londra, (Özel) - Irak hükU "" 

meti Baara körfezindeki sahilleri• 

ni korumak ve kaçakçılıkla müca
dele etmek için dört gemi siyarif 
etmi9tir. Bu gemiler, nehirlerde de 
dolatacaktır. Bu muhafaza gemi
leri Irak donanmasının bir nüvesi 

olacaktır. 

frakta iktısadi işler 
Bağdat, (Özel) - Yüksek ik

tisat meclisi toplanarak tütün in· 

hisarı vücude getirmek projesini 
tetkik etmittir. Irak hükumeti, 
buradaki bütün tütün ıirketJerini 

toplayıp birlettirmek, bu birleıik 
tikrelte hiaaedar olmak ve bu su-

retle tütün istihlakini kontrol e • 

derek tütün ekenlere, tütün işlerin 
de çahtan itçilere, tcimerlere, ve 

sermayedarlara müfit olmak iıte· 
mektedir. Mesele henüz tetkik o -

!unuyor. 
ker usulünün ulusça sevinç ile -------------
karıılandıiını, bu da onun bu u · 
ıuldan hotnut olduğunu göıter · 
diğini ilave etmiıtir . 

Yeni askerlik kanunu yakında 
tatbik edilecektir. Osmanlı ordu
sunda hizmet eden mütekait za· 
bitler yni fırkaların talim ve ter
biye.ine memur edilmitlerdir. Mü 
dafoa Bakanlıiının hesaplarına 
göre 1936 ıeneıinin batında Irak 
ordusu iki misline varmıt olacak· 
tır. 

Iraklıları et1lenmeğe 
teşvlk 

Bağdat, (Özel) - HükUınet 
evlenmeyi tetvik için bir proje
yi hazırlamııtır. Projede balkın 
sağlığı nazarı dikkate alındıktan 
baıka eski fena an'anelerin kal · 
dırılması dütünülmüf, ve ailelerin 
fazla çocuk yetittirmeleri gayesi 
gözetilmittir. Projeye göre hüku -
met memurları içinde evli ve ço -
cuk sahibi olanlara çocuklarının 
sayısı derecesinde mükif atlar ve 
zamlar verilecktir. Bekarlardan 
vergi alınmaıı da mevzuu bahis · 
tir. 

Irak kamoyu bu proje7i ehem -
miyetle takip ediyor. 

Amerika gizdolu 
tayyareler 
yaptırıyor! 

Amerilıadan Avrupa gazetel• • 
rine biltliriliyor: 

Amerika h•hriyesi altmıı tay • 
yare yapma!< için sekiz milyon, 
beı yüz yedi bin dolarlık bir kon• 

turat imzalan:ıttır. Bunların dün· 
ya yüzünde bu tipteki tayyarele • 
rin en mükt.mmeli olacağı söyle • 
niyor; fakRt tafsilat vermekten 
çekiniliyor. Bunlarda büyük ıır .. 
lar olacağını anlatmak için adla • 
rına "esr.ırengiz tayyareler,, de • 
niliyor. 

Yalnız fU kadar bir fey bilini • 
yor: Kanatlarının boyu otuz bir 

buçuk, tayyarenin uzunluğu on 
dokuz, yüksf'kliği bet metre 011 

ıekiz santimetre olacak, içinde 
beı kiti ~t1lunacak ve kolayca 
bombardıman tayyaresine çevri • 

lebilecektir Bunlar, 1934 yılında 
San Franslıkodan havayi adaları
na giden tayvarelerden daha hızlı 
uçacaklardır. 
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n Ul(Urt 'un ır<omanı ; "'~ Yazan : A. ismet Ulukut 

Ben manevi hatları ve vicdan erdemini 
egemen görmek istiyorum 

~(Bq tarafı dflnkü saymmda)} lerin tüfelini, karanlık bir kö19ye 
Birdenbire, babenizce, kulübe- dayadı, eierleri yere koydu. 0-

nin kapısı ardma kadar açıldı ve zerlerine oturarak çizmelerini çı
haddiden fazla ııman içerisinin karmaia koyuldu. Atkerler ve 
havası duman halinde dııan hü • yeni konutum birkaç dakika aon
cum etti. Bu duman sıyrılırken, ra horlamaia batlamıtlardı. Ben 
kapmm eıiiinde, uzun boylu, za• uyuyamıyor, ne yapacainm dütü-
7ff yüzlü, köylü ıiyinitli, bafmda nüyordum. Şafak sökerken dal
utrapn bir kalpak, ıırtmda ko • mıfım. Uyandıiım zaman oratlrk 
JUD derisinden uzun bir gocuk bu- tamamile ydınlanmqtı. Köylü, 
hman bir adamm, ıark masalların· kulübede yoktu. Dıtarı çıktım, 
da, bulutların ortumdan birdenbi· onun doru bir atı ejerlemekle, 
re meydana çıkan cinler gibi, be • meı~l oldujunu ,ardüm. 

- 8 O H 8 fl : i-1- l~J~ 
llluJarmda yıldız lpreUI olanlar, Uze -

rinde ID1Ullllele sörenl~rdlr. Rakamlar u. 
D kapan11 fiyat.landır. 

Bunu ıiz de ıörüyonunuz; bu. di kuvveUerı.1den istifade ediyo • 
raya bu kadar kimıeıiz, zavallı rum. Bir gün bu kuvvetler daha 
kadınları, çocukları toplıyan, son- ziyade anştırılarak, daha iyi an -
ra onları eıki ıefil yaıayıtlarına. laıılacak, genit ve yeni bir bilgi İ• ,,._ ___ nukut ----·• i ·.;ndermeınek için bir geçinme yolu le harekete getirilerek, yaıamayı 

• Londrı 112~. 

* Ne~york 126 -
• Pırtı 169. -

• Mlllno 20 l, -

* llrühe 83, -

•Viyana 
• MııJrıd 

• Berlln 
• va,.ovı 
• Bndıpe$ıc: 

23. - ı 
!6 -
4! . -
!4. so 
~4. •O 

bulmağa çahıan kuvvet nedir? dahcı uzun, ve daha rahat bir hale 
Manevi bir borcun uyandırdıiı getirmek kabil olacaktır. Bn in • 
bir zevk '······•eti değil mi? Bu has. sanlığın bu yandan ilerlemesini a-

* Atlnı 24, - • Bfikre$ ıs. - taneyi • Hacı Yaıar Ağa, raya11) fakat uzun yaıama içinde 
maddi , aat mi bekliyor? manevi hazları ve vicdan erdemi-• Ccnnrt ~18 - - • eeıcrad .~4. -

• Yolı:ebımı Sizden .. • eıekkür mü istiyor? ni eıemen (hakim) görmek isti • • sor,ı l!f, - !!, -

* Amsterdıı ' Sl', - *Altın 941. -

•Praı 101. - • Meddlye 59. -

lirdiğini ve elindeki tüfeii atet et• _Gidiyor mueunuz? Diye ıor· 
meje hazır bir vaziyette tuttuğunu d 

• Stolı:bolm 31. -· • Benkıtot !30, - ı 
Çekler 

prdük. Kemerinde, Sibirya köylü- um. 
- Evet, dedi, fakat woldatlar· 

l • Loııdrı 6tUO * Stolı:hlnı 3.124~ 

• N'..,or~ 0.7960 •Viyana 4.'Al7l' 

ferinin yanlarmdan hiç ayırmadık " 
ları balta asılıydı. V ahti hayvan la berber gideceiim; sonra da. 

.,. Parts lt.035 • Madrld S.81 -
1,9760 • Mllbo 9.6&96 • Berll ıı 

sözlerini andıran parlak, sert ba • nüp geleceiim. 
k11tı ıözleri hepimizi ayrı ayrı ıü· Kendisine fazla bir ıey aonna· 
züyordu. Birdenbire kalpajmı c;ı. dnn; ıade, dönütünü bekli:reeeti
kardı. Bir ıalip itareti yaptı ve sor• mi söyledim. Eierine asılı olan 

* Brtlueı 
• Atfıı• 

4.Tt5 • Varşou 4,tl75 
113.6•5 • Badapeşte ... ,,_ 

du:. 
- Bu kulübenin sahibi banıi • 

niz? 
- Benimi 
Dedim. 
- Geceyi burada ıeçirebilir mi

yim? 
- Hay hay! Yer vaı-, hepimiz 

ıığaru. Bir çay içer misiniz? Sı· 
caktır, timdi bqladık. 
Yabancı adam, ıözlerini oda· 

nın dört tarafmda dolqtırarak 
efyayı ve bizi aüzdiikten ....,.. 
tüfeiini bir köteye dayadı ve ıo
cuğunu çıkardı. Sırtmda eıki bir 
mcıin ceket, ayağında, ona uy -
gun bir pantalon ve yüksek konç· 
lu keçe çizmeler vardı. Genç, ve 
azçok alaycı bir yüzü n.rdı. 

Beyaz ve ıivri ditleri pmldıyor, 
gözleri, baktığı yeri delecekmiı 
hissi veriyordu. Karma karıtrk 
saçlarının arumda beyaz lrihkül
ler gözüme ilitti. Ağzmm iki ya • 
nında görünen bul'UfUkluldar, ya• 
hancı adamın, kanıık ve tehlikeli 
bir hayat ıürdüfünü ga.teriyor· 
du. Bir iskemle aldı oturdu, ve 
baltaamı yanma, yere koydu. 

Sarhot askerlerden biri, .yerde -
ki baltayı göstererek: 

- Baltanı yanmdan ayıramı • 
yor mUtUD, Diye sordu. 

Köylü, kaim kqlarınm altında 
llflldayan bekin ıözlerile, herifi 
hir an süzdükten sonra ıükUnetle: 

- Bu zamanda her türlü inıa· 
na tesadüf etmek kabildir. Bal -
tam yanımda olursa daha emin 
olurum, dedi. 

Ve çayını içmeje baıladı. Göz· 
~ -.1 dolu bakıtlarla ırk ıık 
1.aa çevriliyor, sonra enditeıine 
cpn.p alacakmıt ıibi kulübenin 
aBrt köteıinde dolqıyordu. Bir 
J.andan aıcak çaymı içerken, bir 
,andan da, askerlerin suallerine 
,.ftf yayq cevaplar veriyordu. 
Soara çaymı bitirdiğini anlatmak 
~ fincanmı terı çevirdi ve ar • 
tan ıeker parçasını , fincanın te
peeine koyduktan aonra askerlere 
dherek: 

- S.,.irime hltkayım, ıizin 
lla7ftll)ann eğerlerini de çöze
rim. Dedi, yarı uyıkuda olan as-
kier: 

- F enaolmaz, diye cevap ver
eli. Bizim tüfekleri de getiriver. 

Aakerler, kulübedeki ııralann 
u.tiine yattıkları için bize ancak 
kulübenin zemininde uzanacak 
yer kalmqtı. Köylü biraz aonra 

• Ye ---ptirdip uker • 

heybeleri çıkardı, kuliilMmin ya • 
tık Ja9111mdaki bir kötefe sakla • 
dı, üzenperi muayene etti ve iti· 
ni bitirince ıülümıiyerek dedi 
ki: 

- Hazırım. Yoldqlan uyandı
rayım artık! 

Çaylarını içtikten yamn saat 
sonra, misafirlerin üçü de veda 
ederek çıkıp aittiler. Ben, dıtan· 
da, atet ya1anak için biraz odun 
kırdnn. 

Birdenbire, uzaktan, orman • 
dan doğru iki el ıilih sesi ifitil
di... Sonra ı ene ae .. izlik 
ıil&h atılan taraftan ya1'an 
horozları uçU§tu ve tepemden ıe
çerek uzaklqblar. Bir ç•mm te • 
pesinde, bir alaca k&r1a haykll' • 
dı. Kulübeye doğnı ıelen olup ol• 
madığını anlamak için uzun müd· 
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det bekledim, fakat etraf tam bir 1-------------

durgunluk içinde idi. 1 Nöbetçi eczaneler 1 
Atalı leniıaei'de aktam çabuk •-------------.... 

olur. Sobamda &tef yakarak çor- Samatyada: Rıdvan, ·:sarayda: 
bamt pifirmeie koyuldum. Ayni Sarim, Karagiimriikte: M. Fuat, Şeh
zamanda, dıtarıclan ıelen Hslere remtnlnde: Nlznn, Fenerde: HUsamet 

tin, Şehzadebaşında: İsmail Hakki. 
mütemadiyen kulak veriyordum. Eminönünde: Salih Necati, Beşiktaş· 
Ölümün, her dakika etrafımda ta: Nail HaJit, Geclikpqada: Asa -
dolqtıiını, insan, hayvan , IO- doryan, Cibalide: Necati, Çemberli
iuk, kaza veya hastalık sibi her tqta: Sırn Rasim, Fmdtklıda: Hi • 
vaııta ile, her dakika ymk•ma ya- JAJ, Galatuarayda: Ahmet Cent, 
pıtmaıı mümkün olduimm dai • Yilksekkaldınmda: Vinikopulo, Şit -
ma dut.. ünüyor, biliyordum. Ude: Aaım Şükrü, Kasımpqada: Mer 

kez, Hasköyde: Halk. 
Ve gene biliyordum ki bana •------------

yardım edecek, beni ölümden kur· 
taracak hiç kimsem yoktur. Bü • 
tün ümidim Allahta, tonra da el· 
lerimin ve ayaklanmm kunetin· 
de, alacağım nif&DID isabetinde 
ve ıür' ati intikalimde idi. 

Fakat dinleyitim beyhude ol .. 
du, geceki konutumun dCSniifünü 
duymadım. O gene aktamki giJ,i 
birdenbire karııma çıktı. Kulü -
benin içindeki dumanların ara· 
amdan, gülen gözlerini ve ince yü
zünü hayal meyal aeçeMldim. Ku
lül>eye ıirdi ve bir lcö19Ye, sürül· 
tü ile, üç tane tüfek sıraladı. 

Gülerek: 
- iki beygir, iki tüfek, iki el, 

iki kutu 1'iıküvi, yanm paket 
çay, bir torba tuz, elli fitek ilci 
çift çizme, dedi. Buıünkü av be
reketli oldu! 

Hayretle yüzüne bakıyordıwn. 
O gülmesine devam ederek: 

- Ne f&!IYOmmuz? Dedi. 
Böyle herifleri kim arar sorar ca
nım? Haydi çayımızı içelim de 
yatalım. Yarın ıizi daha emin bir 
yere götürecetim. Oradan yolu· 
Da& cltrvam edehilininD. - .. 

Harp malullerinin ve şehit 
yetimlerinin tütün 

ikramiyeleri 
V ıldldar akerlik fubcıinden: 
1- Şubemizin kaı.a malmtldürlü· 

iünden maaı alan Harp maltllerile 
~it yetimlerine ait 935 yılı tütün ik· 
ramiyeleri ıelmiftir. Tevziat (cuma 
ve sah günleri kaza kaymakamlıfın • 
da) (saat 9 dan 5) e kadar devam e· 
decek "'' Uç a7 içinde tnzlat bitmiı 
olacaktır. 

2 - Malullerle şahit yetimleri üçer 
Tesfka fotofrafiarlle rmnl senedr 
maq cfizdanı, "'' nQfua hUviyet cUı· 
danlarile komi8yona mtlraeaatlan. 

Kadıköy aıkerlik ıu"Mıinden: 

Harp ma1611erl ile ~hit yetimle • 
rlnln tiltiln paraları gelmittir. 10 tem 
muz 935 ten itibaren tevzlatma ka • 
dıköy hilktmet binasında baılana • 
caktrr. Sahipleri saat 9 dan 12 ye ka • 
dar çarpmba Ye cuma günleri tehit 
yetimlerine perşembe Ye cumartesi 
gflnleri de harp maltlllerine dafıtıla· 
caktır. Numara almak için pazartesi 
ve salı gUnleri şubeye mUracaat edi· 
leeektir. Re8ml senet ve maı cüzdan
lan ne niifus cüzdanlan ve fkfter de 
fotoğraf beraberlerinde getirilecek -
tir. .. 

Buradaki hutalardan hanıiıine yorum. Benim dütündüklerime 
kendisini tanabnıt? Demek ki bu, uymıyan bugünkü insanlığa ka • 
maddi dütüncelerden uzak, mane· rıımaktan bunun için uzak bulu • 
vi zevkler içinde yaııyan bir fazi - nuyorum. 
lelin sembolü! Doktorun sözlerini can kulağı 

Binnaz, daha pek erkenden gör- ile dinliytm Binnaz, onu yalnız 
düğü acı tecrübelerinin bu sözler ıözde değil. hakiki ve maddi eıer
içinde timıekler gibi yakıcı parıl • leri ile herkesten baıka, herkesten 
tılar arasında belirdiğini •gördü. ayrı görüyortiu. Sözlerindeki kat' -
Doktorun dediii gibi, bu prensibi iyet bile kuru değil, nekadar çeki· 
tamamile bvramamıt ise de inan- ci, nekadar ruhu oynatıcı bir an • 
dı. Ayni zamanda polis müdürlü - labfb. O söyledikçe Binnaz, kal • 
ğünde itittiği bir ıözü Nezirin du· binde hafif bir kelebek kanadının 
daklarmda ilk defa ıördü ve bu • kımıldadığnu duyuyordu. Dokto • 
na merak etti: run sustuğunu ıörünce biraz da • 

- lnanırım, doktor, inanırım. ha söyletmek iıtedi: 
Şimdiki insanlar bet on ıün fazla - Sizin kimseniz yok mu? On· 
yqamayı, bet on günlük maddi ları da görmrğe ıitmez misiniz? 
bir ki.r sayıyorlar. Nekadar doğru - Düıündüğünüz tekilde kim· 
söylüyoraunuz ! Anlıyamadıiım ıem yoktur. Daha mektepte iken 
yalnız bir nokta var: Ben bu haı· babamı icayl>ebnittim. Annem, 
taneyi ıiz1n diye biliyorum; hal • Hindiıtanda esir bulunduium za• 
lnıki Hacı Y 11ıar Ağadan ıöz açtı- man ölmüıta. Fakat ben böyle 
nız. Bu çok faziletli zat aramızda dütünmüyonım. Sizi kartımda 
7&1&dıiı halde, bise kendbiai bil· ptlüiüm sıbi, onları da sörüyo • 
dinniyor demek? Nekadar alçak rum; ıizinle konuıtuğum gibi on• 
gönüllülük ; itte bunu herkeı ya • larla da konuıuyorum. 
pamaz. - Demek ki ıiz de benim ıibi 

- Zekanızın değerini anlama· kimHaizainia? 
mak kabil değil. Siz ıivil memur - Evet, öyle. 
Hüınüden daha genit dütünüyor· Binnaz binz düıündü. Kendini 
ıunuz. Hakikatin en önemli bir zorlıyarak Yt'ni bir cesaret ıöıter• 
köıeıine dokundunuz; fakat her di: 
tarafına değil. Hacı Yatar Ağa, - Sözlerinize tamamile inanı• 
bu hastanede ıördüiüniiz kimse· yorum. Çok haklı olarak kötüledi· 
lerden hiçbiri değildir. Ne ben, ne ğiniz bu maddiyat yaJ&yıımda 
katip, ne de ahçıya, bahçıvana va· beni naııl yı lnız bırakmak isti .. 
rıncaya kad:\r hiçbir erkek ... Ge - yonunuz? 
ne tekrar ederim ki onu dıtarıda - Sizi keı.dim gibi münzevi bir 
arayanlarrJan daha çok zekitiniz. hale ıetirmf'je hakkım yoktur. 

Binnaz, artık ıözün ıeliıine Gençsiniz, hr.yatın zevklerini tat• 
kendini kaptr.rdı: mahcınız. 

- Kim ÖJ leyse? - Doğrusu, beni.hayalin yolla· 
- O da benim ıibi hir prensip rına ıiz çıkardınız; yeni girecejim 

adamı. Kendisini timdilik helli bu yollarda yalnız kalmayı iıte -
etmek istemiyor. Tabii onun bu mem. HeT!eyde ıizin yardımınıza 
dütünilfünü bozmayı, kim olduiu- ihtiyacım olduğunu anlıyorum. 
nu açıla vurmayı benden bekle • Korkulu ve ıüpheli yaıamaktanıa 
meuiniz, deRil mi? ben münzevi olurum, daha iyi. 

Binnaz, dürüıt bir adamdan Doktor batını salladı: 
bqliaamın sırrını öirenmek anla- - Benim bu inzivamı bir has • 
mına (minuına) ıelen o ıoruda talık sanıyor siz de beni kurtar• 
hulunmıyace.ktı; utandı. Fakat mak iıtiy'lraunuz. Hayır, öyle de
Nezir onu bu durumdan kurtar - iil; hiç de iSyle delil. Ben dıtarı
mak iıtedi: . daki yafaYıttan bir zevk alamam 

- Sizin kurtuluıunuz onun ıa- ki .•• Fakat •.. Durunuz bakalım, da· 
yeainde olmuttur. Bu sabah bura· ha 1'unla\·ı dütünecek vaktimiz 
dan giden poliı müdürü de gene o var. Şimdi vazifenize dair konu· 
sayede tam1mile kurtulmuıtur. Q. talım. Katibin odasında zarif bir 
na öyle bir ateı verdim ki vücu - muanız va!. Hastanenin kunılu
dündeki ıekeri her zaman yaka • tundan buıi\ne kadar tutulan he
caktll'. ıapları, yava1 yavat gözden ge • 

Binnaz bu defa da merakını ye- c;irirıiniz, İ!lerimizi öirenininiz. 
nemedi: Kendinizi sı~mıya lüzum yok; bu 

- Bu suçumu bağıtlayınız, dok· pek ıı.cele olacak bir ıey değildir. 
tor! Onu ne zaman tedavi ettiniz? Yalnız her sıünkü masraf puıla • 
Benden ayn1dıiı yoktu! lannı gözden geçiTir, yerinde ve 

Doktor manalı manalı gülüm - uyp!l buturıanız, imza edersiniz. 
sedi: - Çalııınm. 

- Size yaptığım gibi. - Amma deditim gihi, fazla 
- Beni de tedavi etmediniz! üzülmeyiniz; günde üç ıaat c;aht· 
- Bunlar benim doktorluiu • manız yeler. Geliniz de tefi ola• 

mun ıırlarıdtr. Y almz fU kaclarınıl cafınız kitip Lütfüyü ıize tanıta• 
.c>1liyebiliria: ~' ~Ü. ken- yım. \ ~(Arkası varX 

v 
ltju 

nı 

ara 
nciı 

~ti~ 

Be 

i bi 
ini~ 
lisi 

au 
>r) 

la 

>uJ 
işi 
tkt 
Suı 
e.n 

;oc 
kc 
na 
'11 



Tel vazıları 

Viyanalı Burjuvalar Habsburglar 
sasının değiştirilmesine sevindiler 

Viyana, 6 ( A.A.) - Viyanalı j 
rfovalar konseyi, yaz toplantı-
1 sonuna erdirirken, H~bsburg 
nedanma ait yasayı değiştirmek 
tarından dolayı hükumete se -

ierine izin veren A vuıturya kabi
nesi kararının Avuıturya ulusu • 
nun isteğine kartıt (muhalif) bu
lunduğu iddiasındadır. 

Germania gazetesi diyor ki: 

cini ve teşekkürlerini bildir -
tir 

"Yabancı iilkelerde, devletlerin 
kulis araların.da oynadıkları ve a
macı bir Alman ülkesi bulunan si
yasal oyunun ucunda Habsburg 
hanedi'\nı bulunmaktadır.,, 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman ba
ı, eski imparatorluk hanedanı 
' erinin Avusturyaya dönme -

Almanya deniz 
tamamen 

• • • 
yapısı proJesını 

hazırladı 
ond 6 (AA) - Daily Te- r Fakat, ıanıldıjına göre dretna· 
a.fa. :~re Al~~nya pek yakın- vt tipinde~i gemilerden fazladır. 
nıeydane.' koyacaiı ilk bir de- Timesin deniz meıeleleri yazarı 
Yapısı prqj~ıi hazırlanuştır. da Hanover ile Şleziyen ıemil~ •. 

1 · • · · · rler'ın'ı tutacak olan bu ıkı u Projenin hüküm erım eıa - rının ye 
F tansa ve İngiltere hükumet· zırhlının, Versay andlaım•.•ının 
biliyorlarsa da Cep kruvazör- izin verdiği on bin tend~n yüksek 
. in iç yüzü henüz tamamile hacimde olacaklarını teyıt etmek -
ısizdir. tedir. 

ll genıilerden beş tanesinin 
ılnıakta ve bunlardan üçünün 

i on bin tonilato olduğu bi -
0 raa da öbür iki tanesinin ha-

eri gizli tutuluyor. -
Biniciler 

i.İrkiye süvari genel e1pektör • 

ra\ Mürıel de kendilerine yol· 

iilaki olm11ttur. 
iirk subayları hudut durağı o· 

rağomanda Sofyadaki Türk 
ıtıiliteri Necati tarafından 

ılanmışlardır. 
fya durağında Türki; e elçili • 

rkünleri ile ayni yarışa işti -

elden on Bulgar suba) ı tara · 
n selimlanmışlardır. 

'rkiye elçiliği işgüderi B. M 
r i ürk - Bulgar subayları şe

hir öğle şöleni ıermış· 

~t 13 de Türk subayları İs· 
a doğru yollarına devam 

ler \re hareketleri esnasında 
ta l'ürkiye elçiliği örkünleri 

lgar subayları taraf n~an u
llflltşlard --......._,, ır. 

Annelere ögüt 
0Ct:!{ ı., 
eı·. ~sirgcrne kurumu genel 

1
' ~eni doğan çocuklann bir 

a teı· 
1 ··• •nceye kadar na!;ı) bakıla -

ogtet .. ~ ··ı ··n 1 ay
18 

en "Annelere ogu ,, u 

r 
1111 hastırmı::;tır. •ca ~ 

\'e ~ocukların nasıl beslenece· 
r ö~afttalarının nasıl hazırlana· 

,
1
gteten "Annelere öğüt,, ün 2 

e. ?srnı da b&ştt.nıuştır. 
.. 8a:tıJı öğütleri isteyenlere 
Parası~ olarak gönderir. An · 

a bqJ . 
g "nan çocuk Esırgeme ku· 

dett~ı ltlerkezi başkanlığına ya· 
a re 

s bildirmek yeter. 

~tş ELÇiMiZiN BiR 
ŞöLENI 

re4, 6 (A.A.) _ Anadolu 
tlrn () .. l b'ld' · • . d. c.e aytarı ı ırıyor· 
1 

'Ye kasabasının ilk nıek • 
leheleri muallimlerile bera • 
İli'" . k '}k Rtnıızi ziyaret edere ı 
et hıe'kteplerinin yeni pro • 

rında ana lisana daha bü
hı verildiğinden memnu -

tini bildirmitlerdir, 
lik bu 70 kiplik talebe ve 
hı lflq>\llla bir çay töleııi 

b-, 

Ayni gazetenin yazdığına göre, 
şimdi artık elinde bir hava filosu 
bulunan Almanyanın uçak gemi • 

Jeti yapmağa koyulacağı muhak • 
kak sayılabilir. 

5 " 
Esl<i Yunan kıralı, kıra• 

liçeden ayrılıyor 

Bükreı, 6 (A.A.) - E&ki Yu
nan kraliçesi Elsabeth tarafından 

açılmış olan ayrılma davasını gö • 
recek olan hususi mahkeme, Ro • 

manya kral hanedanı uıulüne gö· 
re kısa ve gizli bir toplantı yap • 
mıştır. 

Hak yerinin kararı henüz belli 
deiif dir. ffalweritMe-,..lnı&<kT.U
çenin av\lk11tı buhınmuıtur. Söy • 
lendiğine göre eski kral batkaıw 
bir mektup göndere~k fngilte • 

rede oturmasının sebeplerini an • 
latmış ve eski kraliçe tarafından 
açılan davaya karşı bir diyeceği 
olmadığını bildirmiştir. 

Bükreş, 6 (A.A.) - Eski Yu -
nan kralı Jorj, hakkında ı.yrıbk 
karan verilmiştir. 

Kral, bu kararı 5 gün içinde 
temyiz edebilecektir. 

FENER - QONEŞ MUHTELITI 
GELiYOR 

Bükreş, 6 (A.A.) - Anadolu 
ajansının özel aylarından: 

Türk - Romen futbol maçlan i

çin F enerbahçe - Günef muhte • 
litinin Remen demiryolları kulübü 

ile oyunu hangi sahada oynana • 
cağına dair çıkşn anlaıamama~ • 
lıktan dolayı bu maçtan vaıgeçıl-
meye mecburiyet hasıl olmuıtur. 
oyuncularımız bugün latanbula 
avdet etmişlerdir. Qyunculartmı • 
zın yuventüsün üzerine kazandık. -
lan maçta göıterdikl~ri ıporcu
luk maharet ve mükemmel be • 

' . 
den idmanı burada ıpor mahafı • 
linde pek büyük ve güzel teair u• 
yandırmıttır, ikinci maçın oyna • 

nılmamasına herke1Çe te~Hüf e • 
dilmektec:lir. 

SATIUK ARSALAR 

Bet iktaf, "\'Ildız lhlamur cad -
desinde bi:rel' evlik müfrez afaa-

l•r; beher metre•i 50 ~ıtaıı 
130 kuruf:ı kadar s.(ltılıkbf. B~ • 

1 ikbf trau:ıvay ıuajı karııauıda 
1'1~av Şabana JQ\itu:aaL 

Sirkeci-Küçükçek
mece trenleri 

·------------------------Treb)er SIJ'keclden Kumk&pıya, 7 Yeni.kapı-
ya ıı. Samatyaya llS, Yedllmleye 19, Balak· 
laya SZ, Zeytbıbumuna H, Yeni Mahalleye 
28, Balarklye 81, Yetllköye 39, Floryaya 46 
dakikada gelmektedir. 

Emaye numarataj levhalaları yaptırılıyor 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediyemiz hududu dahiHnd"! ki binalar için 27240 tane emaye 

numara levhası yapbrılması açık ~ ksiltmeye konulmuıtur. 
A - ihalesi Temmuzun doku zuncu salı günü ıaat on beı te bele. 

diye daimi encümenİl:ade yapılacaktır. 
Sirkeciden Küçük~kmecıeye: 6.25 (Pazar B - İğreti tutum parası yapılacak teklifin yüzde yedi buçuğudur. 

gUnlert işlemez ve Balıklı ile Floryada dur· C - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız verilir. 
maz), 7.25, 8.25, 9.80 (Balıklıda durmaz), J kl'l h I 
10.30, 11.30 (Balıklıda durmaz, Yeıllköyde ate ı erin i a e günü İğreti tutum parası 111akbu~lariyle beledi. 
kalır.>. 12.4, 13.20 <BB.lıklı ile Zeytfnbumun· ye encümenine gelmeleri ilan ol!lnur. (3482) . 
da durmaz), 14.20, (Balıklıda durmaz), 15.30 -----------------------------
(Balıklı ile Zeytlnburnunda durmaz), 16.llS, 
17.15 (Balıklıda durmaz). 18 (Balıklıda dur
maz, Yeııllköyde kalır), 18.30 (Yenikapı • 
dan Zeytlnbumuna kadarki duraklarda dur
maz). 19.20 (Balıklıda durmaz), 20 (Balık
lıda durmaz), 20.30 (Kumkapıdan Yenima -
halleye kadarki duraklarda ve Floryada dur
maz), 21 Balıklıda durmaz, Yetllköyde ka· 
lır), 22 (Balıklıda durmaz, Yeşlköyde ka -
lır), 23.58 (Cumartesiyi pazara, pazan pa
za,rteaiyee batbyan gecelerde 1.§ler ve BalJk• 
lıda durmaz, Yeıllköyde kalır). 

Yetllköyden Sirkeciye: 6.15 (Balıklıda dur
maz), 6.30 (Balıklıda durmaz), 6.111 (Balık
lıda durmaz), 7.35 (ZeyUnbumundan Samat
yaya kadarki duraklarda durmaz), 7.ısıs, 8.22 
(Zeyt:lnburnundan, Yenlkapıya kadarki du -
raklar4a durmaz), 8.ISl (Balıklıda durmaz). 
9.31 (Zeytınbumtı ile Balıklıda, durmaz), 
10.38 (Balkılıda durmaz), 11.40, 13.03 (Zey
ünburnu ile Balıklıda durmaz), 13.18 (Ba
lıklıda durmaz), 14.SO, 13.47 (Balıklıda dur· 
maz), 16.40, 17.40 (Balıklıda durmaz), 18.30 
(Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 19.33 
(Balıklıda durmaz), 19.55 ve 21.20 (Zeytln· 
burnu ile B&lıklıda durmazlar). 

Köçükgekmeceden: 6.40, 7.25 (Pazarları 
l§lemez), 8.40, 9.21, 10.28, 11.30, 12.53, H.20 
15.37, 16.30, 17.80, 18.20, 19.(5, 21.10. 

(Bu tlfe')llerbl bepel Uç dakika 90IU'& 

Floryaya gelJr ve yolcu alır), 

Gündüz ilk, gece 
son tramvaylar 

latanbul Harici Askeri ı I• . 
Kıtaat. uınıarı Denızyolları • 1 

100 ton Hintyağı kapalı zarfla 
ekailtmeye konmuştur. Tahmin 
edilen bedel 56000 liradır. ihalesi 
27 ~935 salı günü saat 11 de
dir. Şartnamesi 2RO kuruş muka -
bilinde verilmektedir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
aranılan vesikalarla birlikte ve i
hale aaatinden bir saat evvel 4200 
liralık teminat ve teklif mektup
larını Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna verme -
leri. " (5S) (383S) 

* * * 160 ton mazot kapalı zarfla' ek-

ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42:J62 • Sirkeci Mühürdar zade 
Han telefon: 22740 

1 rabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 7 Tem -

muz PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (3794) 

lskenderiye Yolu 
IZMIR vapuru 9 Temmuz 

SALI günü saat 11 de İsken-
deriyeye kadar. (3825) 

. 

Istanbul üçüncü icra ınemw·lu
ğundıan: 

Mahcuz vesatılması mukarrer 
Oligist ve Hamatit denilen ve Fe. 
hasebile yüzde 65 buçuk ve 203 

FE. hasebi]e yüzde 93, 65 kısım 
cevheri ihtiva eden demir filizle -
rinin beher tonuna 20 şilin bugün-

siltmeye konmuttur. Tahmin edi -
len bedel 9600 liradır. İhalesi 
22 8---935 perşembe günü saat 
14 d~dir. Şartname&ini görmek ve 
almak latiyenle'r her gün, eksilt
mesine gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun İstediği vesikalarla bir -
likte ihaleden bir aaat evvel 730 

MeclcUyeköyünden: <nk) Eminönüne 6.411 liralık teminat ve teklif mektup -
- (Son) 18.411, 

Şlfllden: (İlk) Tünele 5.,o, EminönUne larını Ankarada M. M. Vekaleti 
6.5, Beyazıda 6.20, Sirkeciye 6.2ıı - (Son) satınalma komisyonuna vermele -

kü reiye göre 630 kuruş kıymet 

konmuştur. İşbu demir filiz:leri 
Kanlıca körfezinde Tahsin Bey 

Beyazıda 23.30, Tünele 23.40; • ( 
Kortuıoataıı: (!lk) Beyazıda e, EminönU· rı. 57) (3837) 

ne 7,5, (Son) Be_ya,zıda 28.10; , 

Mackadan: (İlk) Beyazıda 6.15, Eminönü
ne 7.10 - (Son) Beyazıda 23.20; 

Barltlyede.ıı; (İlk) Fatihe 6.80, Aksaraya 
6.40 - (Son) Aksa.raya 23.30, Fatihe 24; 

Ttinelden: (İlk) Şişllya 6 - (Son) 24; 
Bebekten: (İlk) Eminönilne 5.4ıs - (Son) 

Eminönüne 23.40, Be§iktaşa li 

Ortaköfden: (İlk) :Ak8arıra;"D.'5(f, 
~tan: (İlk) Bebeğe IS.2:S, Jl:IQlnllnü

ne 5.S:s, Fatihe 6.80; 
Eminöatıadea: (llk) Bebele 3.30, Kurtu

IU§& 6.33, Maçkaya 6.(Q, K~diYeköytııı,e 
7.17, (Son) lıfecJdfyeköyUne 19.l:S, Bobefe 
24.20; 

Slrkecldeıu (İlk) Topkapıya 6.12, Edlnıe
kapwııa 6.1', YecUkuJeye 6.17, Şl§JJ,e 6.~. 
Taksime 7.36 - (Son) Ec1Jmekap181Da 23.lı5, 
Topkapıya H, Yedlkuleye H.5; ' 

Beyazıttanı (İlk) Kurtulu§& 6.,ô, llaçka
ya 6.55, Şişliye 7.2 - (Son) Kurtulup. 23.:S5, 
Maçkaya 24, Şişliye 2f,12; 

l<'atlhten: (İlk) Harbiyeye IS.46, Be§lkta • 
p. 7.10 - (Son) Beşlktqa 21.20, Harbiye. 
ye 23.20; 

EdlrnekapıQQclan: (İlk) Sirkeciye l!i.4:S _ 
(Son) Sirkeciye 23.25, Aksaraya 24.25; 

Aksaraydan: (İlk) Topkaprya, Edimekapı
mna ô.26, Yedikuleye 5.30, Harbiyeye 6, Or
taköye 6.35 - (Son) Ortakllye 21.30, Har
biyeye 22.59; 

Topkapıclan: (tik) Sirkeciye 5.45 - (Son) 
SJrkec\Ye 23.30, Aksaray& 24.35; 

'f'eclJkuJeclen: (İlk) SlrkeçJye UO - (Son) 
Sirkeciye 23.M, Aksaraya 24.40. 

ZAYi 

6-7-935 günü zayi ettiiirrı 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Naciye tarafından Beyazıt Ka
tip Sinan mahallesinde mücellit 
sokağında 5 sayılı evde oturan ko
cau Ahmet aleyhine açılan iht:ır 
davaaının talilc:iltatında müddei -
aleyhin ikametgahının meçhul bu
lwıduğu cihetle yapılan ilanen 
tebligat neticesinde tahkikat gü -
nü olan 3-7-935 çarşamba sa
at onda mahkemeye gelmediğin
den gıyap kararı ittihazı ile beş 
gün içinde on beş gün müd
detle ilanen tebliğine ve tah
kikatın 2-10-935 çarşamba 
saat ona talik kılınmuına karar 
verilmiş ve gıyap kararının bir 
nüshası da mahkeme divanhane -
aine asılmış bulunduğundan mez
kUr gün ve saatte müddeialeyh 

Ahmedin mahkemeye gelmesi ve
ya bir vekil göndermesi aksi tak
dirde ııyabında tahk~at ve mu -
hakeme yapılarak bilcümle vakıa
tı ikrar etmiş addolunacağı tebliğ 
yerinde ilin olunur. (8035) 

5401 ıicil numaralı amatör ehli • l!!l•••ıi'•••••••••• 
yetimin yeniıini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (8056) 

Ahmet 
• •• 

Ticareti bahriye müdürlüiün • 
den aldığım yelkenli aefain reis 
~adetnamesini zayi ettim. Ye • 
niıini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Alemdar motörii kaptaı Şükrü 

HASTALAR 
Derdiuizin devalarım öğrenmek 

ve şifa bulmak isterseniz Dr. Mus • 
tafa Hakkının (KAPLICALAR 
HAKKINDA GENEL BiLGiLER) 
isminde yeni çıkan kitabını okuyu · 
naz. Fiyatı 10 -kuruş. Tevzi yeri 
Vakit matbaası. 1 

Kitapçrlarda bulunur. 

veresesine ait arsa üzerinde bu • 
lunınaktadır. Gümrük resmi ala • 
cağı ait olmak şartile birinçi açık 
arttırma11 11-7-935 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 11 i
la 12 ye kadar mahalli mezkiirda 
icra edilecektir. Talip olanların 

mahal ve yevmi mezkfuda mc.ınu· 
runa müracaatları ilin olunur. 

(8041) 

Beşiktaş birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei Beıiktaşta Niıanta§ın • 
da Ahmet efendi sokağında 1 No. 

lu evde oturan Rabia tarafından 
müddeialeyh Fuat aleyhine Top-

hanede Ayaspata mahallesinde 
Camişerif sokağında eski 18 yeni 

16 18 No. lu evjn izaleyi şuyu ta
]ep dava etmekle mumaileyh Fu - . 

adın halen ikametgahının meçhul 
bulunması hasebile yapılacak teb

ligatın ilanen icrası talep ve ol
veçhile karar verilmi§ olduğundan 
mumaileyh F uadın mahkemenin 
muayyen bulunduiu 9-9-935 

tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 1 O da Be§İktaş birinci sulh 

hukuk mahkemesinde hazır bu -
lunması hususunda ilan ve işbu 
ilan varakaaının tebliğ nıek•ınma 

, kaim olacağının ihtarı karar gir 
olduğundan olveçhile ilin olunur • 

(8055) 

ZA YI: Eliziz orta mektebin • 
den aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. Nuri 

Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
Kilo Gram Marka No. Kap 

532 FRM 3 5 6 çuval 
1144 • 8 10 

Kıymeti 

L. K. 
336 20 Kına 

77 L 12 1 &. 217 50 Tuzl~ bağırsak 
234 145220 2 ç. 75 95 Ayıklanmıt pirinç 

5 300 50 9 irsaliye O 320 50 Safran 
9 500 O O O 5 85 Çöven 

75 O O 34 torba 3 Yerli buitday 

Yukarı,da yazılı qya 10-7-935 tarihindf! saat 14 de lıtanbul ihracat gümrüğü dahil;ndeki aatıı 
ıalonunda açık arlt•rına ıuretile satılacaktır. lateklilerin muayyen zamanda mürttt·aatları. (3.72) 

I 



Nafi: Baka~i~ğ;~dan: 
ı - Eksiltmeye konulan it ( Malatya 'riliyetinde Malat"' · E- H O R M O Bi N 

ibis ~da 8etolW'llle Manika n k5priilü İnpab) dır. Tabi eti eri 
lnıaatm ketif bedeli 24000 liradır. 

2 - Bu ite ait~- ft •~ fUD{atdır. 
A - Ebiltme Şartnameai. 
B - Mukavele Projeai. 

Y orpn vlcatları dtnçlettirir 

ikti arsızlığı 
va 

c ··:... ... ~ifeli. B 1 kl•v• . 
D-Teniyei Tarabiye, Şoae ve kirsir inpata dair fenni tartna· e geVfÇJ ıgını 

me. ıidedr, 1.-a i~ 
E - a.tonarme biiPk köprüler hak"°"'a fenni ~ iade ~-.,.J:.ıaaeJer.d INı a 
F - Ketif )aülilur cet.eli. , nur. latanlt..Wa fiati 150 
G _ PN.Je. ". Kr. TafıUlt ıç ~ Galat• Post 

latepaler hu prtnameleri ve evnlci 120 kufttt hedel m.bhilin- katusu 1255 • 
'lle Nafia Veklletl Şose k&priiler daireaiıiim a1t.11ilirler. 1 

3 - Eksiltme 23 7 935 tarihi nde Sall ıunü iaat 16 da iİikUa ıat. Levuam Atrilrllll Satan «la...,. Velı&leti Binumda Şoae ler reiaUii dai~~· ;rapılacaldır. Al11J8K0~9-ıonu ırınıar1 
4 -.İbiltme kapalı zarf 11111 lile J&R•ütA'· ' 
1 - •L...!•tm• • b!1--1- • • ·tekim" in 1800 ı:- mavakkat te- Harbiy"-~ "in iO(i tq~ .._... 11e aıre umca.açın ıı .... m ,.&af ıe-T . 

.... t -.....i, handan 'batb qa pdaki ~lan hak obıp a6tter- arpa veg.•• ~----ı..- .. emaa t 
mu - ~ ~,_....,. ıunu a 

... ı lbmadır. 15 de ~ •dla almuakbr. 
1 _... TICUltt OdUma ka71th baluadialuna dair YelilcL Tahmin becleli arpanın Uoıu 5 
z - tste1rm .. faPllllf olc:lalda n itlere ait veaikaları ılltererek kanıt 25 !P!P n .ıuJ.e..lm kilotu 

miltaMJ• Pm9k için Nalla Vetr lleti~deıl elıliyet veaibaı alüatc • bet buçuk kuruttut• .ş&rtnameai 
lardır. lıer JCctmisyoada ıiriilebUır. lı -

8 - teklif meklaplan ,.kan ela üçünti& l"t~• mıh teklilfirip 843 lira 50 kurut ilk te-
Wr IUt enellae bdar ,şo.eler l'e' iıHti dairesim ı•tirilerek ekail minatfarile tekliflerini aaat 14 e 

L--ı ~-~~ .ı......:..t.L-- __ ,_:...Lu· -'- •1 ___ ,..a,.!_ p ., .... kadui'fophanede watmalma ko • 
JDe aftllllJ'OllU ..... D.afte IDIUH11U5 mu.au lftll9 791'1 CMURll't Olta I• • ..llnna 1 • 

muyou--ı- Yerme erı. 
ıllMlerileCek mebaplarm nihayet uçüacü maddede ,azık .. te ka • (33) (3481) 
dar aebiait olmaai Ye dq zarfm Mühür mmma h iJk:e ka~ • • 
olmuı ilamdır. Poatacla olacak ıecikmeler kabul edilmez. (3772) idareleri leırazımAmirlW. 

~.::!"'---------------------1 bath kıtaat için 150 ton yulaf 10 

f 
- Temmuz - 935 Çaqaııtl. gü-

ıatanbul Beledlyeet ı Dü WLt 15,30 da kapalı zarfla ah· 
ı • 'ı: "'" ' • t• ı ' ' • nacalit T almam bedeli trilom 9-•-~· d ..Aftlllt .ıuJc l•L • 1•- Uiitebit ft llraiislerin Jri. ır. 

1 
....... .,.~ .. ~~,·· bet~ kunlftur. Şartnanieıi 

riaDi ~ a)'lılslan 8 - --1.15 r.uart•I sünUndan ititiared b-..Şn Kbnit6y6nh j&tülel)ilir. 
ı.at.arZliUt'Ball'bam~ +eril edelslit, Maq aahiplerinin mmaca:. lateldilerin 618 lira 75 kanıt ilk 
adan. (B.) (3828) teminat makbbz' teya mektuplarl· 

': ' le 'fkliflAi..taat 1~~ kadaıı 
rOfhanede Satm.ım. KeaiJıJo; 

~ LWIPma .. Deai On 
u••k yeni 719 N..tt 2 katlı 3 o • lclareleritJ.tanW bvamn ite- -
dalı EY. 72 1,40 airAfine ~ kdut iıçJa, 150 ton 
Bql .. ~cle çamlİca cad/ain- ~ 10 - Temmu - 935 Çar-
de 3 1 J9Di No. h 3 odalı ~ pmqba aüai 1Ut 18 •• lapalt 
~:re nekttl& 80 4,Sd zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 

Yabıi8 .-al, Milel" rJa n Ye ya'Jdrat teminab 7udı olan lcllota bet kurut 21 lbtimdir. 

l - nber enart llo7acı. S. ~ ~ 
1.ı- Karaı\İmriik Karabq Kalfa S. 19- No: h ev. 
3 - U~rtı YaftfÇ&tahin Mıeldep.S. Mektlfs-Mli. 
4 - K..dıköy Zübtüpqa Baidat C. 2 - No: b ... -, 
5 - Tophane llJ-.Jebi Cami S. ız 14 • b mıpul• ..... 
6 - Ka11mpap Bedreddin Mez adık S. 3 • No: lı ... 
7 - Oalriiclar Gülftpnbatmı 5 • No: h ev. · 
8 - Babçekapı Hob,u Hamidi ye C. 23/25 • Noı lu diM.I&~ 
9 - Çel~biotlualiettia Saltanbamamı 2/37-No:h dildsllı Ye ild cMla 

10 - Kaclirıa Boatamili 31 • No: lı diikk&n. 
t 1 ..... Ceıebioil•ali•cklln. Y,,..ica mi avluauncla 134 8 Not h d•ildrln 
12 - Çelebioihaali ... din Stıltanhamamı C. 4 • No: 1ı dük.kin. 
13-. CNtı Feraceciler S. l$ No: lı diikk&n. 
14 _.... Ça111 Sahaflar S. 95 • No: b dükün. 
15 - Çarıı Sipahiler S. -22 - Mo: la dükls•a. 
16. - Ça111 1'iirkçülu $. 26 No: h dükkia. 
17- Fener Abdiıuhaıı Cmıi albn•• t · Mo: lı dükkan. 
18 - Betiktat Dikilitaı Cami yan mda 2 1 - No: b dülrk•n. 
19 - Kunnpqa Gazihuanpqa MeaçitS. 2-No: b dftlckin 
20 - Kuıinpqa Gasihuanpaf& Atik T enane 44 • No: h .....,. .. 
21 - Kumıpap Guihaanpap Mektep S. 15 • No: h diikkltı. 
22 - Kuımpqa Gazihuanpqa Güllehane S. 20 • No: lı dllrMa • 
23 - J'u•a>a1• ~npap KQık iikelm Z3 • No: b ........ 
~ - Kuımpqa .Guihuanpafa Ka:rrk iakeleli 41/G .- ,. • 
25 - Ku11Dpap- Guibaaanpqa Ka11k iskeleli 19 • .. ,. 
26 - Kuımpqa Gazihaaanpqa Ka;rık iakesı..i 42/41 - ,, ._ 
27 - Kuımpata Bedrettin Kay: k iqe)eai 7 • No: lı dlMrtn. 
28 - Balıçekapı Dördünc;ü Vakıf haa uma katta 32 • No: b oda. .. 
29 - .,.. ,. ,, " 1-ci " 24, 21 ,, ...... 
30 ~· Hoh:rar Aıırefea di ldit:üphaaeatS. 19/l - a 1ı ıt.. 

t.ahimpaf& Mektebi ve oda ve ana. 
31 - Çakmakçılar Valdeban iilt katta 3Z • No: h oda. 
32 • Çakmakçılar Sünbülhaa üı t katta 34 - No: lı oda. 
33 - Kadirga ŞehtiivarbeJ bir oda ft bit • 
34 - Botqiçi Ceq,plllöy Kuleli C. 4 • No: il oda. ~ 
35 - Oıküdar Heceheanaba\ml Mihrimah Camij içhlCfe ._ ... 
36 - Kunnpap Gazihaaaapqa Kayak .likeleai 11 - Noı h ...... 
37 - IGWmpap GUIİuanpqa Kajık iakeleai 33'/31 • il'-... 
38 - Kuım..,_ Camr9ıkebir ICa Yık lableai 55- No: h lilui • 
39 - Oıtdıdar R~elonedpap Balaban S. 12/48- "o: b Mpo. 
40- Oaküdar Karadavalpafa Ka racaa1-et 188 • No: lı w. 
41 - KunJÇetme'de t 19 • No: lı üç kıt'a ana. 

4 
O - Kaınnpap Gazihuanpqa Havaakapuı'ada 'l • No: h ana. 

JI. .. 

15/Temmm 1936 süaünde ekailtnıeJekoaulanauı._ ... ,... 
it 10 kalem erzakm ekeiltmeai 16 riilen lüsam üzerim ~--Wııilıl~ 
tir. Bafkaca ilan edilecektir. ( 3827) 

9lilhaller .. leDeli MatDnqn,,ao, d Yür imaya Yerilmek iinre •· ~mesi her ~ komiJ:ronda 
--L -..aa-- L ,_._,_.._ ı--'-I" r.:.-• .. __. .. n--- 1 _ ıiPiile'Lilir. lıteklilerin 590 lira 
~ .rn.u-,a aonav-:~_... -.sa 1 •0 • mar .-.ıtı ~·~- ...,.~ a.e- 83-~ ilk temimt makbuz Y~a 
~~~~~~~~~~~~~~~~Üe~~~-~-~-~~-ul-1---~--~~~~ 
hia~ aa.terilen maftkkat -·~ makbaa • .,,. ......,,.. • uclar Tophanede Satmalma ko - Kapalı Zarf i e eksiltme ilim 

::::!::~~-~~-us.ı.Qlimlc=::--· • ..,_~<:Ha> Nafıa Vekiletinde 
••• 

-•bul Sıtma Mücadelesinden: 
•1111uri• için "80.000" kilo Motorha ~-~ 
W.U mahamnini 540i" ela. 

1Mt-.1eler Ka~e Riaa Pata ç..-i •dtl•intle 13 m • 
,..._Sıtma Mficadele Reialiiin dedir. 

Harb~ ~ebi için 328 ton 
Dllıillaae 19 - T......,. - 931 Gama pmi IUt 14/30 el& Kidi- ~ ot~ -1935 aalı ıünü ıa-

....... Sıtma Mlcadeleti hinurnia7&pdacalmr. .ı ıs d JalPLarfla almacaktır. 
llaftldcat tawinat mililm "«Yr u...lır. Tahmin bed.ıi 9840 liradır. Şart-
EW.._,. komalan Motaria lrapialı arf ... m. atm almacaktır. •'D,t!!li parwa alınır. lateldil~ 
LttWile ~ Odama ka:r dlı ol~ dair ft1ib ıeti • 738 Hra ilk teminatlarile teklifle • 

.......... rini belll ••~ bir aaat evvel 

..... .,. ~ iltelıliJer ~ t.Mil ....._.... Toplawdeatmalma k(=;m" . 
...... idil .. Mr .... .. ICadılri)'OIUle r&M••lsl••--,.. ....... caldanllr. ( .. ) 

1 - EM~•1• -~ it SalUID Vil&1etinde Ba&a • AllCUI~ 
yolunda Betonarme;illa~ kCSprütü İllfaatidır. lnpaba btlf 
225000 liradır. 


