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Şu "Seksapel,, meselesi 

Bir küçük, hır!:ın dudakla bir derin çapkın gözlin 
Pek zayıf, adi oyuncakmış elinde sek sapel; 
Göz, dudak erkekleri kışkırtır amma, bahusus 
Sek apel artar, cebinde varsa ;;;ayet bol papel? ... 

Hüseyin Rıfat 
::::::=:::::::=.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

100 Para 

BugUnkU Sayımız 
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Romen kralile Yugoslav saltanat naibi görüşec 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

ltalqan-Ha6eş lılıkem komitesinden Ekmek gene 1 
iş çıkmıqacağı anlaşıldı ! kuruşta kaldı ! 

Buğday çiftçiden 
alınacak Sebep, ekmek yapısında kullanılan 

~ Hükumet buğ.day fiyatlarını çift~i)e 
mal olduğu deıeceden asağıya dü"ür· 
memc.k için buğday kanunu ile ü;cri
ne bir öde\' almıştır. Bu ödev fiyatla • 
rın fazla dli. I iin olduğu \ederde \e 
zamanlarda Ziraat Dank;tS; eli ile huğ· 
d~) satın almaktır. Hirl\aç yıldanbc· 
rı 

1 
d~mm eden bu usul gerekir e hu 

yı a __ tatbik edilecektir. Bu bakım -
dan hukumetçe lazım gelen hazırlık 
ynpılmı~ tır. Yalnız geçen yıl bir ta· 
kı~ ) erlerde buğdayların doğrudan 
dog~~)n çiftçiden atın alınacak yer· 
de ıkıci ' "ah t ·· .. .. • "' u uçuııcu ellerin araya 
karışmış olması sızıltılara selıep ol • 

, muştu. 

Buğday kanununu tatbik clmekle 
devlet bütçesinden hü) ük biı· feda • 
karlık yapma) ı da gCizc nlmıı:. olur B •. • • 

U :ruzden gelecek para zararını kar· 
şılaınak için ele buğday , crgU kon· 
~u t_ur. Jföylc bir fedakarlık şiiph<"· 
ız hır takım tecim er ( tiiccar) !erin 

kaıa~çlnrıııı artırmak kin değildir. 
Belliı sadrce çiftçilerin i ~lcrini ve ha· 
yatlr.rını te'tlil eden f,urtarnnhtır. Bu 
amrıra \ a rmak d.ı anca k hüf,Cımetçe 
h~ıı,cl .ıJ l :mıı cfo • ı urla n clofrruya çift . 
rı'<'···· • ı c • ı · d : . • er en satın al ın·n ı"' t 
ı lc 1 •• •• 

~~ ·' .'1 l\i ,!"' J. 11 hüldirnctcl' ) apılnıı 
) ~ ,ı • .' ı: -~' .m ıtn:ıtnl'dl' işiıı hu ) ıi • 
ıu ~r.-o:r.ö,rnuı" gctiı ılnıi .lir. huıı.ı ~Öıt• 
bugdaJ . :ı:r h•>r ·:!arda, hor a hulun • 
mayan J <' rl r rdc p:wıı iard,ı HJalıut 
dcmirJ olu i ta J onların ela cloğnıclan 
cloğnı)a ın "j • ı ' il <·:· , ;; ıtın alı · 
nacaktır . . :u f,adar \ar ld ta1imatna 
:nemc.}e bir mrc'dc koJ nıaf, başkadır, 
bu maddry i tn •i ., tmck ) iı:ıe başka . 
dır. l.Jmarıı ld lrn J ıJ artık im tiirlü 
srzıltılar cltıJ ulmıJ ncaktrr. 

- ASINI US 

Türk kökünden 
sözler •.• 

(Yazısı 5 incide) 

E6ki Yunan krali le karısı 
niçin ayrıldılar ? 

(Yazı ı 7 incide) 

Genç Faşi ilerle f1cralıcr, JJf usolininin uçuş diploması alan iki oğlunun Af· 
rikaya yidcccni haber veriliyor. Yukar ki rr imde lllllsoliniyi oğ11llarilc bcra· 

bcr görü yorsunuz. 

Çaldaris 
Cumur başkanlığı
na mı getirilecek? 

Afina Şarbayı eski kral
la konuşmaya gidiyor 

IJay Çaldaris 

(Yazı ı 2 incide) 

ihmal ve suiistimal 
Bay Ahsenle iki arkadaşı 
hakkında lüzumu muha

keme karan verildi 
Ziraat Bankas İstanbul şubesi es· 

ki direktörü bay Ahsen ile arkadaş· 
ları hakkında ''ilıiyet idare heyetin • 
ce yapılmakta olan inceleme (tahki • 
kat) bitmiş, bay .Ahı;;en ile Jştanbul 
§~besi buğday l~leri şefi bay Suat, 
satış amiri bay Adil hakkında ihmal 
,.e sııii timnlden, memurin kanunu • 
nun 2.30 - 240 ıncı maddelerine göre 
lüzumu muhakeme kararı Yerilmiş • 
tir. nanka genel direktörü bay Ke • 
mal Zaimin bu jştc hir ilgisi görül -
memiş, biliıki!ı ilgili kim cleri ikaz et· 
tiği tr bit olunmııstur. ll<lkkında 
nten"i muhakeme karan ,·erilmiştir. 
Uu kararlar krnclill'.rine bildirilmiş • 
tir. Kn rar eHnkı :rakın da hakyerine 
nrilecektir. 

Subay Eyüple 
dün konuştuk 

~===----
(Yn7.ISI 2 incide) 

--- ---------- - - Nasıl kazandığını, neler 

Okurlarımıza soruyoruz 

1,700,000 lirayı ne yapmalı ? 
O kurlarını ·· h kta f ıza uç sorgu soıuyoruz; Tramvay sosyetesinin 

?.l .. n 1:ıa alıp geri verdiği 1.700.000 lira ile Eyüp - Emi
nonu yo u ınu yaptırmalı, !stan bulun hava hücumundan ko
nınmasma ge~·ekli işleri mi yapına lr, bu parayı Hava Kuııımu
na mı vermeli? 

Aldığımız CC!v:ıpJarı koyuyoııız: 
. Unkapam Atlıunataşı caddesi 3 numaralı dükkanda lı

maif Ülke - Bıı Paranın Türk hava kmıımuna verilmesini di
lerim. 

. Kan_hcc.. tahsil şubesinde A. Ulvi Gün - Bu paranın bir 
m~ı~:on lıra_sıle ~çak alınınalr, yedi yüz bin lirası da şarbaylık 
emııne vcrıJmeh. 

Laleli cadde~in~e Sadık Bey apartımanında berber Ri
fat - Bu parayı ılerıde olacak uçak tehlikesinden bizi kurtar
mak, için lstanbulda gazdan komnma yerleri yapılmasına 
harcanmalı. 

. Erenköyü Kız lisesi katibi Cemil _ Bu para ile on seneden 
~en yapılmıyan Aksaray • Şehzadebaşr • Unkapanı istikame -
tındeki (Atatürk) caddesinin \Te geri kalacak para ile de 
Fatih, Aksaray gibi büyük yangın yerlerinin kaldmmlannm 

~ıs va~r::ası muvafıktn·. 
4 
.. ·- ~ 

0 4 11 

duyduğunu anlattı 

Değerli subaylarımızilan 'Eyüp -
<Yazısı 7 incide) 

Başbakan Vanda 
Van, 8 (A. A.) - Ba~bakan is

met lnönü bugün Van'a gelmiı -
tir. 

malın çıktığı fiyatta durması imiş .. 
Belediye nark komisyonu dün 

öğleden sonra toplanmış, zahi • 
re borsasından gelen son bir haf
talık buğday ve un fiyatlarını gös 
teren listeleri gözden geçirmiş, 

sonunda ekmek fiyatını gene on 
bir kuruş, olarak bırakmaya ka • 
rar vermiıtir. 

Francala fiyatı da on beş kuruş
ta ipka edilmiştir. Buna göre, 

ekmek gelecek çarşamba gününe 
kadar on bir kunıştan satılacak • 
tır. Narh komisyonu bu kararı ver· 
dikten sonra listeleri bir defa da 

daimi encümenin gözden geçir • 
mesinin yerinde bir iş olacağı lü· 
zumunu duymuş, muavin Bay Nu-

rinin baıkanlığında toplanan dai· 
mi encümende yeni narh üzerin • 
de inceleme yapılmıfbr. 

Sonunda ekmek ve francala fi.
yatlarının indirilemiyeceği an • 

latılmıttır. .. 
Ekmek fiyatiarının indirilmesi 

belediyede ilgili kimseler tara • 

f ından da önemle iatenmeaine rağ 
men zahire borsasından gelen ve 

resmi v~sikalara dayanan fiyat 
vasatilerine göre ekmek fiyatınm 
indirilmesine imkan hasıl olama· 
dığı ileri sürülmektedir. 

Salahiyetli bir zat dün bu du • 

Kir ~ulu~ ~n~n ! 
Bir Rus kadını erkek 
piliçleri dişi yapıyor I 

l te size bir buluş (keşif) daha •. 
Fakat bu öyle tayyareleri düşürecek, 
uı .. aktan otomobilleri patlatacak bir c· 
lektrik cereyanı, bir ışık değil, Del • 
ki gene dünyayı aıtü ·t edebilecek bir 
buluş ba langıcı sayılabilir amma şim 
dilik korkunç görünmüyor: 

Dir Uus kadını, bayan Vera Dora· 
çokof erkek bir pilici yaptığı bir şı • 
rınga ile dişiye çeviriyormuş. llunu 
otuz nltı d<'fa d<'n<'miş, hep inde mu· 
nffak olmuş! Uunu kendisi söyle • 
miyor. Fransız Akademisi başkanı 

Kolleri bir bildirikle ilan ediyor. 
Acaba Ru kadını bu şırıngayı in· 

sanlar üzerinde de tatbil\ etmek, kız· 
Jnrı rrkck erkekleri kız yapmak isin 
de meşgul oluyor mu? Buna dair bir 
sarahat yok. Hus kadını, öyle sanıyo· 
ruz ki, böyle düşünür Ye düşüncesini 
de yerine getirirse bu tatlı buluş bir 
hayli acı1aşacaktır! 

lzmir kordununda elek
trikli tramvay 

Ankara, 8 (Kurun) - Bayın • 
dırlık bakanlığı, lzmirde Kordon 
da yaptırılacak elektrikli tramvay 
hakkında lzmir urayının ve ilbay 
lığının fikirlerini sormuttur . 

Belçikalılara ait bulunan İzmir 
elektrikli tramvay aoıyetesi, bu 
hattı da yaptırmak için bir buçuk 
yıl evvel bakanlığa bzqvurmuı -
tu. 

r ........ ._ .... _ ......... ..., ___ ..... _ .............. . .................................................... 
1 Belediyenin ~~ 
1 Sözleri H 
lı "Zahire borsasından aldığımız jj 
if rakamlar üzerine narh koyu · H 
:ı yoruz. Hal böyle olduğuna gö- H 
1
1
.: re bunu nasıl indirebiliriz!,, H r •• 
~ :: 
'ti "Belediye zabıtası sade bu i 1 H 

uğraşsa gene kontrola H 
t. 1 •• 

İ..:m::::::::::::::::i.~~~~;:~~;;;::::::::::::.i 
rum etrafında şunları söylemiş • 
tir: 

(Sonu Sa.: d. Sü.: 1) 

Kral Karol 
Yakında Sinagaya 

gidiyor 
Bükreş, 8 ( A. A.) - Kral Ka .. 

rolun, yakında Sinaya' da Yugoı -
Javya Saltanat Nai1:ii Prens Paul 
ile görüıeceği söylenmektedir. 

Romanya Dı§ Bakanı B. Titü • 
leskonun bu görüımede hazır bu
lunmak üzere memlekete dönece· 
ği bildiriliyor. 

Siyasal çcvrenler, bu görüşme
yi Avusturyn'nın Habsburglar 
hakkında a~mıt olduğu tedbirler
le ilgili görmektedir. 

Rokfeller 
Dünyanın en zengin 

adamı öldü 

Rokleller torunları ile beraber 

Lak wod (Nev - Jersey), 8 (A. 
A.) - Düny:lnm en zengin adamı 
olan Bay D. Rokfeller bugün 96 
ya§ında ölmüştür. 

KURUN - Rokfeller birkaç 
aydanberi hastaydı ve en tanın ,. 
mıt doktorlar tarafından tedavi e-
dilivordu. 
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ftalqan-Habeş hakem komitesinden Atina Şarb~y: eski kralla kon.!!!~~ 
iş çıkmıqacağı anlaşıldı / Çaldarısı Cumur baş .. 

Artık toplantı yapmak
tan vazgeçilecek .. 

Paris sergisinde kanJığına mı getirecekler 

Şveningen, S (A. A.) - ltal -
ya - Habet hakem komite&inin 
toplantıları nrasında çıkan güç -

Jüklerin ağır olduğu habe11 alın -
mıştır. Gelecek toplantılardan vaz 
seçilmesi mümlriindür. Komisyon 
buna dair bugün bir karar ala -
caktır. 

Ulualar ~yefesr V • 7!aymi• 
Londra, B (A. A.) - Habet 

Clurumunu tefsir eden Taymis ga-
zetesi, Uluslar Sosyetesinin bu iş
te edtin (müessir) ollıp olkmıya
:cağı mese1e5:nin ortaya çıktığını 
tavzih ederek, diyor ki: 

"Bugünkü günde lngilia aiya -
-.ının temel noktalaı:ı uy.anıklık, 
llanışmadım İJ gıörmemezlik ve 
fll)rmdır ( ifr.;yattır). Eier faali -
Yete s~k İ&ap edene, ieteni -
len sonuca varmak, ancak, öne 
geçebilecek yeni bRı el ltirliğiyle 
yapdacak bir hareketle' mümkün 
olabilir.,, 

DeyÜ Teleı118' a şöyle yazı -
yec: 

"İngiliz Hükumetinin Uluslar 
Sosyetesi ,andlqmuımn esasları
na. J1iayetıe\devam c!bııe~i ve .mü~: 
kiin ~an. h~e lladu atekılenm 
de bu Y~'l'a yüriimej_~ tetv.ik ey.le .. 

;;.mes4-.Mmm0.., fikırindtt~iır. <:>hür 
ulııshır]a elb;:diji ebnek esastır.,, 

Morniug P.ost f.U mütaleada b°" 
lunuyor: 

''Uluslar Sosyetesinin başa çı -
kamıy.acağı hir divada\aray.a- gir
me:ini istıiyer.ler bu ku~mun kö
tü dostlarıdır. Esasen o, ı gücünün 
üstünde bulunan }jirçok iıJere gj,. 
ri~mis olmak yüzünden çok çek
miştir.,, 

Zeila Cimt11trna Ail '&Jllll. 
Londra. 8 (A. A.) -Avam Ka

nıarumda Sir Samuel Hoar de -
miştir ki: 

"Habeşiıt:ln'a Zeila limanı ile 
l~iliz Somalisindea biıı aaç,İt ve
ıilmesi haMmnlı yapıl'aaiteYlln, 
daima bu toprali:lardati alıaiiye 
aitı menfaatlerin konmman tartı
na tabi h~tul~. 

lagilizler taramadan bmJUla -
C:alt tbprallılattda., hiçlhr suııetle 
..U tecimi yapılamıJtacaiı ffahet 
HükUuıet1ııe bilCliııilmit; ve bu. -
ajin lnsiliz llima.,aiad8' bulu.arı 
ltahilelerin, simdit1e kadar ohlı -
iıaı ı!bi, bundan W,le d1rotl.W.
dad, ~.tıifade edelilmeleııi iç.in: p
~ teAir;• alGu•.tııre. 
:Anleriltanuı €nah., .. ,.~ 

PM'ie, 8 ( A. A.) - A:maillanaı 

Haheti-..ıaı ~- '94mtiii 
...,..Jnı çözr:leyenı 'lempa. praeteıi .,.,r ti:: 

"A.m.er.iw••· ~ v..anc -
flDaı'"un, ..... ım.,-bir, aaknr ·~ihti
yat) ile hareket ederek, J;azı lngi
lia Çevr~ıin; s~Çlarmı dü -
pınmü;'or gibi ıi;'riiridÜkleri bir 
maceraya atılmaTc istemediğini 
apster~eJ<tedİr· 

B'ririad - Ke-llog paktını imza e
denlerin, HaJ;eş anf:ışamazfığı
nm kotanlrnaaı içill' 1irıılqıç.ıJ ted -
birlerden' batlca hi4}-bir araca mii
ıaıcaet etmi~eii. ~ika-

....... ~ ,~.-,.ı.~ 4:1v-. .. \J1m11r 

Sosyetesinin meseleyi kotarmak 
için çalışmMını memnuniyetle 
karşılamakta ve toplanan yargıç 
(hakem) komisyonunun her iki 
tarafı tatmin edecek bir anlaşıl 
(tesl'iye sureti) bulabileceği umu
dunu izhar etmektedir. Bu, açık
tan açığa Amerikanın Habeş - 1 -
talyan meselesine kaııışmak iste -
mediğini gi:'stermektedir. 

Bundan sc>ı1ra uzlap,na teşeb -
büsleri ba~anlamaz ve İtalya ffa ... 
befistaına sı".ldrrırsa lng:ilizlerı ta -
rafından Itatyanlara ltarşı alına
cak l'konom ~k tedbirlere, Ameri -
kanın da iştiraki hakkında hiç~ir 
umut. beıienemez.,, 
Doğu Alrikasına Genç F Cl§İst· 

lertlen De Bi; Bölük Gönderiliyor 
Roma, 8 (A. A.) - Faşist Far

tisi Genel Seltreteri B. Aşil Star • 
yaçe, genç F =tşistlerden bir bölük 
ile Doğu Aft;kasına gönderilecek 
bir. alay, bir müfreze tank, 105 
milimetrelik bir top, f49 luk bir 
havan topu, bir kamyon ve gaz 
yayıcı a)etlerle bir kimya müfre -
zesin!n gird;~i süel talimleri ken
disi idare P.t~iştir. . 

Musolimnin Oğulları Da 
Gidiyor 

Verilen l!1tber.leıld göre, H&Ue -
şistana sev:kediltnek üzere hazır: 
dur.an g,öniill!.i Fasist kıtaları ara· 
smda. Muso!İnin iki oğlu da bu -
lunmaktadır.' 

Viktorya ve Bruno ikisi de tay
yareci olarak Habeşistana gide • 
ceklerdir. V.!ktorya, geçen sene, 
küçüğü olan Bruno da bu sene u -
çuf ttiplomR!l almışlarclı. 

Yug.Mzv İf sıya
sasındt1 fffffliyet 
B'elgrad, 8 (A. /\..) - Stoyadi -

no'IİÇ Jia6in~nin itba"na geleli
denberi iç siyasada büyük bir fa -
afiyet görülmektedir. Geçen liafta 
ve dün öne-mJi mitingler yapılmış
tu. 

Eıki, bakanJaı-dan ve Sup Ra • 
dikal Par\isinin ileri ge!en Üfesin
den Bay 1-aaare r,,ılukov-iç, pa .. tisi 
tal"afmdan tertip edilmiş olan bir 
toplanhda vermiş olduğu bir söy
fevc:fe şefi, Bay Stoyadinoviç olan 
Sır.p Radikalleııi.ı ile, liderleri Bay 
Koraııcheta o!an Sloven Katoli.Jde
riı ~ ıreieleıi B1aıy. Mehmed Spaho 
olan l!roma Müslümanlan arasın -
da sıkı bir ittifak ihtimali mevcut 
olduğµnu teyit etmittir. 

Bu. ~ fıd.::a, Bay Stoyadino:\ti -
1}iD muhttm1el bqlcanlığı aitmda 
büyük bir Y ltgoıhW kunılmu mey
cfana getirecek:, mmtakavi u maıs

lel:I mesefeteri ikinci plana atacak 
ve mutedil 'lleral lir p:ıograınla 
biT nevi mHfi p...ti h*iııi alacak -
trr. 

ANTALYADA. BOYOK B1ıR 
Mlı"tlNG. Y APIU>I 

160 metre yüksekliğinde 
bir bina yapılacak 

Paris, 8 (A.A.) - 1927 Paris 
sergisi komitesi bir Fransız mi -
mannın projesini tetkik etmekte
dir. 

Bu projeye göre, serginin çer· 
çevesi içinde betonarme büyiik 
bir bina kurulacaktır. Kurağm 

yüksekliği 160 metre olacak ve 
38 katı bulunacaktır. 

Nasıl ki vaktiyle Eiffel kulesi 
çelik tekniğinin bir anıtı olmuş İ· 
se, bu yeni bina <la beton tekni • 
ğinin bir anıtı olacaktır. Kura • 
ğın temeli 35 metre ve çatısı 25 
metre murabbaı olacaktır. Hava 
bombardımanlanna kar,ı daya -
nacak bir şekilde yapılacak ve boci 
rumlarına dört bin kişiden fazla 
insan sığabilecektir. 

B1R1NC1 MÜFETI1ŞL1K iSKAN 
MÜŞA VtRLl(ll 

~nkara, 8 (Kurun) - iskan 
ve nüfus genel müdür muavini 
Bay Halimin birinci genel müfet
tiflik: iskan müıavirliğine naffle • 
dilmesi muhtemeldir. 

TJCARE'F MAKSADIEE 
KURU~MAMIŞ KLGPLER 

A~ara1 .8 (Kur~""'::-t,:(1çim 
t ~~iŞ 

olan klüplerin kazanç vergisine 
t.ibi tutulmıyaca.klar.ı, Finans ba
kanlığınca ilgili makamlara bil -
dirildi. 

A:~DIN HATTlNmAı DA TENZi
LATLI T ARiFE 

lzmir, 8 (Kurun) - DeY1et 
demiryolları genel müdiirü Bay 
İbrahim Kemal, Aydın demiryol
larındaki tetkiklerini bitirerek 
döndü. Bu hattaki yolcu tarif ele
rinde yakında yüzde kırk tenzi • 
Jat yapılacaktır. 

AziziyedeK:i tünelden diğer hat· 
ların vagonları geçmediği için tü
nel yanından yeni bir hat döşe • 
necektir. 

FiNANS BAKANLIGININ 
BiR BlLDlRIGl 

Ankara, 8 (Kurun) - Tekaüt 
kanununun 43 ve 52 inci madde
leri mucibince yapılan tediyeler -
den kazanç vergisi alınmak la· 
zmı geleceği finanı bakanlığınca 

ilgili makamlara biWicıildi. 

MEMLEKET, 1 o TECİM ODA
SINA A'YU.ACAK 

Ankara, 8 (Kurun) - Veni te
cim odaları ni~esi, odalar 
kongresinde btahit edilen esaslar 
içinde huırleal,fOI'. 

Memleketin lıO odaı,a. ayrılma
sı~ onaylanan "f!),ala"dandır. 

lZMntat YAKALAMAN 
I«JMCNISUD. 

l_..,, & (A.A.) - Geçenler -
de, koınünistlik tahrikatı yap
maktan auçfu olarak yakalanan -
lar mahkemeye verilmişlerdir. 

Atitalpt, & { >6A.) - Gölelemi - •U1UlllllJIHlllUIUllHIUIHllllllll•811UU1INllff•""""'"'"'"m•11nw1111111111w1111111111111•. 

mizin kon.nmasr davasına k,aiıtl ım,mr. Binlerce- halk mıak ~gi • 
lnülrmnıım ilgisi sün &eçtikçe an- sine ve- "f iirk gölHeriniıı erltinl1ği
m.atadrl'. 1 ~e kartı içt#n. ilgjsiııiı ıöatermit • 

Dün bü .. k bir mitihg yapıl - tar. 

Cumur başkanı geneloyun hilesiz ya
pılması lüzumunu hükômete bildirdi 

Atina, 8 (Kurun) -Atina Şar- Kralcı eski bakanlardan J:-n 
bayı Koco:ı...s gelecek hafta, Lon - Rallis bazı hiıkfımetçi çevrenle -
draya ıirlecek ve orada bulanan . rin (mahC\filin) B. Ça1darisi Cü -
eski Yunan Kralı Jorj ile ıörüşe- ı mur Başkam yapıaağa uğraştık .. 
cektir. larım idd:a ediyor. 

Venize!os. eski Yunan 1'ralına Genefoy hilesiz olacah 
gönderdiği mektupta serbest bir Atina, 8 (Kurun) - Ciimur 
seçim sonunda toplanacak olan Başkımı B. Zaimis rejim için ge -
Yunan Mecliıi tarafından çağırıl- neloyun hilesiz yapılması lü:ı.umu
dığı takdirdf! Yunaniıtana dön - nu tbükurnete söylemiş, başb?l•on 
mesini tavs!ye ediyor. Venizelo • dafkendh;n~ bu hususta inança -
sun bu müracaatten maksadı, Yu- Iar {tem;nat) vermiştir. B. Za.i • 
naniıtanda ıerheıt bir seçim ya - mis ıeneloyun hilesiz yap11rcı:ısı 
pılmasını ssj?amaktır. için hükumetle ayrışık partilerin 

Yeni el eniz programı arasını bu!n:ak üzere icabıncla işe 
Atina, 8 (Kurun) - Yunan karıtmak n1yetindedir. 

HükUnıeti ,eni deniz propamını Kondilia kralcı 
tasvip ebni,tır. Yunan Hiik"1eti Atina, S (Kurun) - ltalyada 
esiri harp gemilerinin yerine yeni- Arditi tenlik?erinde b"ulunmak i -
lerini yaptıracaktır· Bu maksatla çin Romaya giden Yunan Harbi~ 
1942 yılına lıadar yani yedi yıl i- ye Bt1kanı Genera1 Kondilis, kr<" i
çinde Averofun yerini tutmak Ü - cılık lehindt> yeni sözler söylen;· . 
zere bir zuhlı ve 16 muhrip yap· ve Venizeli~t gazetelerin alcyh;n. 
mak fikrindedir. deki ne,riyaimı Venizelosun tc;-

ÇalJaris Cüntur Btlflıanı mı viklerine atfetmiştir. 

. olacak? K d•J• 
Atina~ 8 (Kurun) - Yunan OD 1 IS Roma da 

Cümur Br1.şkanı B. Zaimisin vazi· Roma, 8 (.c\. A.) -Yunanistan 
fesinden çekileceğ~ pyia\an dela- Sü Bakam General Kondiliı Ro • 
'fi~ Gaseıeleitiııl-.. ...ı...- .B. maya gelmittir. Onursal '(fa-hrt)' 

- Zaimiıtin çeEleeeğinde.. ısrar ·et -
üyesinden D1!lunduğu Savaş Gö • 

tikleri halde, Başbakan B. Çalda-
ris Cümur Başkamnın çekilmek nüllüleri Ulusal Bir1iği tarafından 
niyetinden kendiaine hiç bahis aç- çağırılan Ge-neralin bu geziti rea • 
madığını !C'yiemittir. miğ değildir. 

Borsada elektrik ücretleri indi 
Ankara, 8 (Kurun) - Bursad a elektrik ücretlerinin indirilmesi 

etrafmda Bayındırlık Bakanlığı ile ilgilifer araımcfa geçen görütme· 
ler Bursalıların lehine IOD~anm ıtbr. Altı yıld~n'beri 20 küsur ku -
ru§ olan eleJ.trik kilcw&h 12,S ku ruıa indiriJmi~tir. Bursada yYlda 
bir buçuk mi11JOD kilo..at: elektrik harcandığına göre, Bursalılar mil
yonlarca kur.ış kazaıumş oluyMl ar. 

anlaşmazlık 

Denizli elektrik fabrika 
sı negle işlemeli 

Ankara, 8 (Kurun) - Denizli
de yapılacak elektrilk faliıriliaaıma 
su ile mi, yo~ lokomobil il& mi 
işleti im esi la21m&elcliği üerinde 
Denizli llbavlığı ile uraylığJ ara -
sında çıktın anlafmazlık !>evlet 
Surasınca incelenecek ve bir lca -
;ara bağlan111caktır. Devlet ŞUrası 
bu işin fen!\t cihetleri liakllmda 
Baymdı•lıık Bakanlığının fikirle -
rini sormuş~ur. 

ANKARA BAROSU YILLIK 
TOPLANTISINI YAPTI 

Ankara, 8 (ICurun) - Ankara 
baroıa bu.gün seae!ik toplantısını 
yapaupır. Reisliğe Bay lbrahim 
Rauf, 2 inci reisliğe Bay Hayr.ul -
lalı, azabklara Ly Htfmi., A&o • 
~rahman,, .Kiiseyin, Fevzi, E.· 
mİD, Halim, Recai- Aziz, Tahsin,. 
Raif Hikmet Hıtiim~lerdir. 

Büt ÇOCUK llEKTRlK 
DIREGlNl>EN OOŞ'Iü öLDO 

1zmir, 8 ~Kurun) - Bugün 

Karşıyakada bir kaza olmuş, 11 
ya;ıında bir çocuk , tımıandığı ~ 

lektrik direğinden dÜ.'.?IUÜliı beyni 

)Mlıl'Çaı-r.ıc abüştii•. 

0-::nizli Uraylığı (Belediyesi), 
fabrikanın !U ite işletilmetinin 

büyük t~is masrafma ihtiyaç 
göstereceğinde ısrar etmekte ve --
fabrikanın Jbltomobit ile işlletU - .------------.. 
mesini İs~rltted;,.. 

MtJDOR MUAVfNf.EltfNtıN 
YEVMlYELERt 

Ankara, 8 (Kurun) - Finans 
bakanlığınca yapılan bir bildiri· 
ğe göre, müdür muavinf erile im
zaya. salahiyetli olanfara verilen 
yevmiyelerden müstahdemler gibi 
muvazene vergisi alınması icap 
etmektedir .. 

9 - 7 - 93:> 
Bu kuponchkt tarihten başlı.)a 

rak15 gin-içinde KURUN idaTc in~ 
gösterilirse bir küçük ilaııı11 J de 
falrk 1 sanrı parası yeril1e alınır. 

(.IstJ~eı; gilnünde. idanede b utı 

durulacak sur.etto bu kuponları P.O~ 
verecekleri mektupların içine de koya · 
bltbier. 4 kelime. blı: satir. sa.yılm ıdır. I 



i işaretler 1 
1 

As yada 
ronesans 

Batı A•ycı' ela Röne•Cllt• ıöri ile 
edebiyat yapmak istemiyorum. 

27 senedir hesabı görülmeyen para! 
!:t~:~~:~~e ~~:e;::~ü~!;::;: Tramvay işçileri ihtiyat sandığındaki paralarının yüzde 
lemeltteclir. ellisini hava kurumuna bırakıyor • . Sosyete vermezse .• 

Rönesanı, Avrupa'nın Batı ve 

Orta kısımlarında uluıltı1maia Tramvay Sosyetesi İ§çİleri son 
bQflcımaıı v' uluı kültürüne ka • yaptıkları bir toplantıda yirmi 
vuım'"'"' temin etti. Bunun en yedi senedir hesabı görülmiyen 
göze ~arpaı1 taralı Avrupacla ihtiyat ıandrğındaki paralarının 
uluıal illerin uluıal edebiyatlara %50 aini Hava Kurumuna verme-
malo/mas<elır. ğe karar vcrmitlerdir. 

Rönc•anı, tlünya tarihinin kap• l,çilerin !\Öylediklerine göre bu 
•al bir ıJakan değil, Avnıpa ıoı • sandıktaki p"ralar itÇilerden ke
yetlerinin bir devridir. Bu devir ailen cezalarla yevmiye ve ücret
Aıya tarihinde açılmaia baılar • ferden kesiJen yüzde ikilerden 
kcn genel çizgileri bakımından toplanmaktadır· Sosyete bu san • 
Avrupantt•kine pek benzemekte • dıktaki para ile itçilere yardım e
dir. decektir· Fakat Sosyete bu yardı-

Avrupa Röneıann uluıların din mı yapmamaktadır. lıçiler, ken • 
ve ilim dili olan lô.tinceden ken - dilerine harcanm1yan bu paranın 
eli özliiklerine dönmeleri ile ita • Hava Kurumuna verilmesini, bu 
rakterlenmi!li. Batı A•yc:ı'nın Rö. suretle So,yf'te Sandığında duran 
neıanıında tla, latincenin yerini paranın daha hayırlı bir işe har • 
tutmuı olan Arap clili,Arap clüıün· canmasmı muvafık görmütlerdir. 
celeri yerini uluıal dillere ve uluı Bu karar Ankaraya bi!dirilmittir. 
Jii§iincelerine bırakmaktadır. Yalnız Sosyetenin bu parayı ver· 

Türkiyedtt düin temizlenmeıi, memesi haliııc:!e itçiler aralarında 
lran'tla dilin uluıal köklere bağ • imza tophya•·ak haklarını bırak • 
lanmaıı Batı f'debiyatının ldtince· tıklarım te,pıt edecek~erdir. 
ıi ödevini aaırlarca görmüı olana· Kadınlar mitingi programı 
rapr,aclan ay•ılııın birer miıalidir. hazırlandı 
Bu ayrılıf yalnız dilin temizlenme· 
ıi deiildir; clüıiince, görüf cıyrılı • 
ğının ta kendindir. 

Me•ela bundan otuz yıl önce 
itibarlı sayılan bir yazı örneğini 
hatırlayınız; . 

Bu parfide neler görmezdiniz? 
Herfeyclen ence bu yazıia YtlfCI. 
.. an estetik i;lçüsü göze çarpardı. 

Bıı estetik ;:eter Türk etlebiya • 
'·ncla, iıter lı an eclebiyatıncla ol -
:-·.ın Arap clii~ünÜ§Üne büyük yer 
verirdi. 

Meıelii Kuran'a benzemek dc
iil, onu taklit etmek bile muvalfa· 
ltiyetin birinc-i ıartı idi. Arap keli
melerini cümlelerin araıına ıer • 

Şehrimiz Hava Kurumu Ba • 
yanlar Kolu c!ün kurumun merke· 
zinde bir toplantı yapmtflardır. 

Topiantıda 13 Temm1u:da Tak • 
aimde yapılacak olan mitinrin 
programı hu.ırlanmıttrr. Prog • 
ram tudur: 

Tayyareler o gün her tara/ta u· 
çarak Hava Kurumuna üye olmak 
için halka vrcizeler, beyanname
ler atacaklardır. 

Tam saat 17 ele törene Şehir 
BanJo•unun çalacağı l.tiklôl mar· 

Otomobil kornelerini kal
dırmak yolunda düşünce 
Avrupanın bazı yerlerinde ol· 

duğu gibi lstanbulda da yolların 
İtaretleneceğini, bundan sonra o
tomobil komalarının kaldırılacağı 

fı ile baılanacaktır. l•tiklal mar -
tından sonra abideye çelenkler 
konacak, balkan Bayan Hakkiye 
Kural açı§ scylevi aöy!iyecektir. 
Bayan Melil.a Avni ile Bayan Ce· 
mile Süreyya uçak hakkında söy· 
levler verecehlerclir. 

Şehir Bandow tarafından O • 
nuncu yıl mar§ı çalınarak tören 
bitirilecektiı. 

Törenden ıonra bir heyet Fatih 
Tayyare abiJ eıine bir çelenk gÖ· 

türecektir. 

BERBERLERiN HAVA KU
RUMUNA YARDIMLARI 

lstanbul berberleri dün Tecim 
evinde bir toplantı yapmıılardtl'. 
Toplantıda berberlerin Hava Ku
rumuna üye olma İ!İ görüşülmüt· 
tür. T oplanhya İ§tİrik eden 28 
berber sekiz kola ayrılarak üye 
yazmağa b?tfhyacaklardır. Üye 
yazılacak berber, berber kalfala· 

•• •• •• uçuncu ceza 
hakyeri başkanlığı 

Yeni lslanbul Müddeiumumiıi 

• piıtirmek mıwallakiyetin üıtün • 
lüğü ıayılırclı. Bizim "Edebiyatı 
CecliJe" üıtatları bile kendilerini 
Arap kelimelerinin oltaıcndan 
lturtaramamrılardı. 

nı yazmııtık. Bay Hikmet 

Tiirltiyeclt! ve !randa büyük bir 
hızla yürüyen dil temizliği, uluıal 
edebiyata kcrvuımah emelinin ifa· 
tleıidir. Bu emel Batt Asyaclaki 
Rönesansın birinci belgeritlir. 

Bu hususta belediyede ıalihi • Yeni İstanbul müddeiumumi • 
yetti bir zat dün demittir ki: si Hikmeti dün saylavlardan Sa • 

- Otomobil kornalarının kal • li.hattin Neıet, İstanbul barosu 
dınlmalan etrafında tetkikata ha, kanı Hasan Hayri ile f stan -
başlanmıştır. Yalnız yolları işa • bul emniyet direktörü Salih, eski 
rctlemeden bunları kaldınnaya müddeiumumilerden Esat ve adli· 

rı ve çıraklarından alınacak para 
tespit edilmiıtir· 

Birinci sır.ıf kalfadcın ayda 25, 
ikinci sınıf kalfadan 20, üçüncü 
ıınıf kalfadan 15, (birinci ıınıf 
berber usbsı yoktur) ikinci sınıf 

berber ustasından 50, üçüncü sı • 
nıf ustadl\n 25, çıraklardan yılda 
15 kurut alıuacaktır. 
EMiNÖNÜ KAZA KOLUNDA 

Eminönii Kaza Kolu Yönetim 
Kurulu dün toplanarak ıerbeat 
meslek sahiplerinin Hava Kuru • 
muna yazılma işi etrafında görü§· 
mütlerdir. Kol Yönetim Kurulu 
bugünden itibaren çah§mağa bat· 
lıyacaktır. 

YENi ÜYELER VE 
ARMACANLAR 

Pdrol Lim;ted Sosyeteıi yılcla 
100, Dimitri Filakotopulo 20, S. 
Amar ve ~eriki 50, Çimento Soı • 
yeteıinclen Fuat Vaıli 50, G. Mon· 
geri 50, Ziya Kayaalp 20, Nuri 
Behiç 20, F. Moro• 12, M. Bahar 
15, Bayan Olga 7, Leon 5, Sıdıka 
5, M amo 1 lira vermeyi taahhüt 
etmitlerclir. 

Bundan Etoıka Petrol Limited 
So•)eteıi 400. Kolman çivit lab • 
rihası da 10() lira armağan etmİ§· 
tir. . . .. 

Tecim Od:ısında Hava Kuru • 
muna üye yazmak için ayrılan 

kollr.rdan üçii dünden !tibaren ite 
batlamı,tır. Bu kollar müessesele
ri dolaşarak ı~uruma üye yazacak
lardır. 

Bugünkü otobüsler Kilyos 
yolunda işliyemezler 

Kilyosa otobüı işletilmeıi için 
belediyenin müsaadesi istenmiş · 
ti. Belediyece Kilyog yolu üze • 
rinde inceleme yapılmr~. bazı yer· 
lerde yolun iki otobüs geçemiye • 
cek derecede dar olduğu göriil -
mü§tür. 

Bu yola mahsus dar otobüsler 
yapıldığı takdirde belediye otobüı 
işlelmeıine müsaade edecektir. 

OndüJasyon makineleri 
Sadri Ertem imkan yoktur. Boya veya çhri ile ye mensuplarından daha birçok l•tanbuldaki ondülaayon maki -

yayaların geçecekleri yollan işa • kiti ziyaret etmi!ler, kutlulamıt· nelerinin kadın saçlarını bozduğu 
OKULLAR 1 retledikten sonra kornasız oto • Jardır. etrafındaki ıikiyetler üzerine ber ,---=-----------.J mobiller, kamponlar, otobüsler. Hikmetin müddeiumumi olma • herler sosyetesinin ticaret odası • 

Yüksek Deniz buralardan geçerken halkı gözet- aı üzerine, açık kalan üçüncü ce - esnaf §Ubesine baıvurduğunu yaz-
Ti• t k mek mecburiyetinde kala('aklar - za hakyeri baıkanltğına İstanbul m1,tık. care o uluna h k 

• dır. ikinci ceza a yeri azasından Sosyete belediyeye de resmen 
gırme Şartları Buna mukabi1 yaya halk ta oto- Burhanettinin getirileceği kuv • müracaat etmeğe karar vermiştir. 
Okul Ortaköydedir. Okuma mobil, otobüslere ait yollarda vetle söylenilmektedir. Bununla beraber belediye fen he-

müddeti bcı Yıldır. Okul yatılı ve bu gibi nakil vasıtalanm gözetle • Burhanettin, dün üçüncü ceza • yeti de makineleri incelemeden 
paraaızdır. mek, kollamak vaziyetine g~çe - da vekaleten batkanhk etmit- geçirmek için hazırlığa giri~miş · 

Tecimer vapurlarına kaptan vec _e,....k_I_e_rd_i_r_.,, ___________ t_ir_. - - -----------t_i_r·------------
makini&t yetİ§tİrir. 

Bu yıl birinci sınıfa talebe alı
nacaktlT. Gireceklerin orta oku _ 
lu bitirmit olmaları ve Ya.tlarınuı 
18 den büyük olması laznndır. 
Yazılma zamanı bir eylülde 

batlar. Bir tetrinievvele kadar 
ıürer. Gireceklerin bizzat istida i
!e batvurmaları ıerektir. 

Girecekler ayni zamanda ıu 
belgeleri getireceklerdir: 

Şahadetname, nüfuı kiiıdı, ası 
kağıdı, 11hhat raporu 4X6 büyük· -
lüğünde 4 fotoğraf, taahhütna -
ıue. 

Baıvurma çok olur.sa müwba • 
ka ıınacı yapılacaktır. 

Birinci re•imcle dün Yugoılavyaclan gelen m~ktcp gemisini görüyoraunuz.. ikinci resim Almanyaclan 
damızlık için getirtilen 25 Merinos koçundan ikiaini göıteriyor. Bu koçlar dün gelmiıtir. Karacabey 

hayvan yeti7tirme çiltliğine ıönler ileceklcrclir. 

Gezintiler 

Yüz kasap 
yüz güzelliktir! 
Altı aylık ıaç büklümleri yaıali 

ecliliyor. Hekimlerin söyledikleri 
ne göre elektrikle kıvrılan ıaçlar 
ömürlerinin yüzcle Yirmi beşin 
kaybediyornıuf. Ancak. bu yü:.J 
yirmi bqi. de berberin pek uıta, ô· 
letin ekıiksiz olmaıına bağlı imiı. 
Eğer küçük bir yanlıılık, ufacık 
bir dikkatıizlik i§lenirae, zarar a • 
labilcliğine büyür ve korkunç ıon 
lara cloğnı aürüklenirmiş. Kalatl 
derin yaraların açrlmaıına ve •a!. 
farın clökülmeıine, kıl köklerinin 
ölmeaine yol açan bu belôyı kulla· 
rın bQfına kım •arclı bilmem. Fa 
kat bildiğim fU, ki inıanlar, yanlıf 
adımlarla, çok kere çare ararken 
derele dü§mÜ§lerclir. Son yılların 
afhın aüs ıal{lını ela bu acı yuvar
lant.§lar ara•ıncla ıayılabilir. • . 

Bir yanda clövüı alanları ıçın 
gaz, zehir yapan kimya, bir yan~ 
ıüı peçeıi altında boya yolu ıl 
başka türlü ağular döküyor· 

Ortada bu uğurıu:ı ıeyler yok· 
ken, kadın, kırk yaıında ikinci 
gençlik çağına girer, yüzünde y~ 
ni bir sabahın sevimli ve temiz ay

dınlığı parlardı· Şimcli, otuz.unda 
ömrün akfamı başlıyor. 

Yanaklarındaki ince tüyleri 
yaldızını b~ğenmiyen, çıplak d~ 
ride gür.ellik uman kaç kadın bı 
lirim, ki rontken ışıkları ile yüzl 
rini Jalağa çevirdiler. Her katlı 
nın en yakın tloıtu oları ayna, bu· 
gün onlar için bir cehennem pen 
cereıinclen bcıtka bir ıey değilclir. 

Her yıl piya•aya tonlarla cluda 
boya.ı cla~ılırmıf, eliyorlar. Bir to· 
nun hantal yığınını clüıünün, •on· 
ra da angınızcla yumutak, giizel 
kıvnlmı§ bit kadın dudağını can• 
lanclırın. Bunların yan yana, üıt 
üste geliıindeki acılığa dayanılır 
mı? •. 

Altı aylık büküm, saçlardan ya• 
raclılııın vertliği ipek yumuıaklı • 
ğını kaldırmak, onlara kızgın de 
mirler altında bir tel kangalı katı· 
lığın vermek demektir. Böyle eli • 
kenli bir ba1ın neresi, niçin güzel· 
clir?.. Anlıyana aıkolsun! Süı 
kar;ı hacim yüreğinin yulka olclı1 
ğunu bilmez ıleğilim. Fakat ne ya· 
:zık ki çağımızda zevkin ele yuf .. 
kalcqhğını görüp üzülüyorum. Su· 
ıe kadın clüş künlüğünün büyüklı'i· 
ği:r :i 'tnlatar. bir tekeri em eyi ha • 

~'"!'-ım: 
Oeriıi, paılı tenekeleri anclıratt 

çilli bir hanıma arkadaşları oyun 
ctmiıler. DMini yü:zclürürsen al • 
tınclan beva:... duru bir ten çıkar, 
tasadan kurtulursun, demi~ler. 
Zavallıcık hemen bir kasaba koı· 
mut· Ameliyat baılam•ı· Can acı· 
" ile çığlığı bastıkça adam durur, 
haclın cli§ini 11ıkarak: 

_ Yüz kn!ap yüz, güzelliktir! 

Der dayaımmı!· 
Belki §İma; ele: 
_ Yak berber yak! Gii::ellihtir. 
Diyecekler çıkar. Fakat ne mut· 

lu ki artık yuı tdaıların canına ele· 
ğcr ı·crcn bir çağclayır. ve insanla· 
rı muma çarpa çarpa tulufan pcr• 

vaneler gibi baıı boş bırakama • 
yı:;. 

S. Ciezqin 

Liman djrektörü 
lıtanbul liman i~leri direktör • 

lüğüne atanan (tayin edilen) Rau· 
fi Manyas dünden itibaren yeni 
ödevine (vazifesine) başlamış • 
tır. 

Raufi Manyas öğleden sonrft 
vali ve belediye reisi Bay Muhit• 
tin Üstündağı belediyede ziyaret 
etmiştir. 



._.. ... karar mucibince bi
~-itat ı., SGmer •• rıraat 
lralln tarafmdan karalaeak 

IOIJete tarafından aba 

S"gım giütiinde kimler 
çalııtırılamıg.aeltldar 

f 
KUltllr ı,ıerı · J Hakrerlerinde Birbıcitetrinde yapdacalı nü·' 

H k k f k .. I . . : 5 fll *. " :..ı ı_ fut f"Qllmda künlerin salıtbn • 
u. !1 a u tesını T ehdıt ve . oayaK ~llUJ~I .d~ .vi~yet ve bel•. 

Galatada Mahmudiye cadde -
ıinde Jamk handa acıklı bir cina· 
yet itlenmiftir. 

Hanm ügiincü katında oturan 
1amdmKJ Mustafa, alacak· 
lıaı Ş ü k r ü tarafmdan öl
dürillmüpi. Şükrü, Mua
tafaam oduma ıirmit, hazır· 
tır. Şilklil biraz aonra yakalanmıt
Muatafanm oduma ıirmit, hazır· 
ladıiı 'bıçaiı ısrbna aaplayarak 
aclamcatıu &ldürmüı, kaçmıı • 
tır. ~ biı.z ıonra yakalanmıt • 
br, 
Blll ÇOCUK BOCULDU - Bey 

Olhaida Aiacamiinde oturan on 
~ 1'flDCla Y•, Fenerbahçecle 
denizde yüHrken boiulmut • 
tur. 

so--ı ı-EN ZEHiRLENDi -
leJoilunda K«eatecilerde otu • 
ran Şikri1 ~ aün lııce aldıtı bir 
ıütten aehirlenıpif, Be1oilu hu · 
taneeiae kal~lmqtır. 

BiR KAT YANDI - Evve•i •ece BalmfcöyüDde Yeni mahalle 
aobimda papa• Yaniye ait üç 
katlı •• bet bin lira,. aiıortalı e
•İD kaplamaları lutufmut, bir ka· 
tı yandıktan acmra aönclüriihaüt-
tür. 

BAYAN PERiHAN OLDO -
Kmabadada acıklı bir aile facia· 
ımdan dünkü •yımızda bahaet • 
miftik Adam Narçiıçeii aoka • 
imda 26 numaralı evde oturan 
Eaklteh& tek- 16nım.i tWiöa • 
bul büroau memurlanndan 8'1" 
Şefik, ıeçimaizlik yüzünden ka • 
naı Bayan Peribanı mavzerle ya• 
ralamıttı. 
Ha1tahane1e kaldırılan yaralı öl· 
miiftür. 

JiLETLE KESERKEN - Tram 
vayda larailin ce'bini jilet ile ke
terek 285 lirumı çalmak iatiyen 
Halda bu IUÇ1I itlerken yakalan
mııtır. 

BALYA ALTINDA EZiLDi -
Beıiktatta Hayrettin iskelesinde 
Bay F aiiin ardiyeainde çalıpn 
Huan, balyalarını iatif edeıken 
clüten balyalardan birinin altın • 
da kalarak ailmiı, ifade nremi· 
1ecek halde Beyotlu butanelÜle 
blclmbmtbr. 

SABIKALI BEKiR - Kadı • 
köJiinde Acıbadmı caddeaincle 
ka7111ak•m miitebidi Bay Meh • 
--.JIL inci !:&-'-- 0 im k 0 

111au11 n en vwucn ç• ~ u-
tiyen aahıkalı Bekir ynalanmıt • 
tır. 

Bir Yııgoaitıfl mektep 
gemiai geldi 

Dün Yuroalavyadan Villa Ve· 
lebit İlimli mektep ıemi.i ikinci 
defa olarak limanımıza ıelmiı ve 
Y .. nelaYJUDD Kotor ıehrincleki 
Denb Tecim Aka.ı..w tala•• 
prof.arlerindea bir pap setir • 
mittir. 

Talelie elli tawlir. ~ 
ile batta Direktir MllOt .......... 
oldala halele Vllko ~ 
MUiYoJ Mi~ ...... Kon
çeftç, Fra11JO ~ IWaa 
Storlawlç, Ye Alsadsaihmı ..._.. 
na eski •JIBYlardlm ,. .. Lmİa • 
~'ten miP.eldmplir. 

Geminin tinmandam Gereb 
Humner' dir. Yirmi bet ydclır &J'• 
m pminia Jmmand ... dır. 

:Y.-la• ı...W ...... am.,. 

bıtıren gençler . . . · . d~ bildirillıa11m. 
H--'--L F- •..ı~ı . . b 1 b" • Dınlenen f8hıtler haberlen Buna ıöre,. bakanlar, aaylavlar, 

111n1& aau teaını u yı ıtır- I d .• led"I ü fef&il .d • • l · d" ek 
mele muvaffak olan talebenin ad- o ma •tını soy 1 er : : :· ;ır~~·~ 9?' ~r •• 
1 d .. bell" 1 im "b Juet kaptan davacı ltetat ve r er, fU ır or en, 111119 
an un ı 0 m111tur. ti ana . ' kalem tifre memurları müta • 
ıiren 141 k!tiden 70 kiti kazan • Mehmet Ah, dava olunanlar. İz • • 1 ··~ ~ı d 1 • kaftl-•- R d k d" • • .. nr er, mu.-etti, er, ev et ıtran, 
mııur. Kazananlar tunlardır: zet ..-, 9f& ın en tıını o- d" uh ba _ _.._~_ 

).. 1 t hd' ett ... i .. M hm Al" ıY&Dı m ue t enulD •• me • Lômia Seri/ Nimet Mualla um e e it 1 ını, e et 1• 1 .. _,_ .... _ • d 
• ' ' ' • d d~d··lt.:~-·· ·ı · .. ·· mui' arı Auaara çafınaız ıan ar• Sevim, Bellıo, Nimet, Bedia, Fi. nın e u.- u.uuu ı erı ıuruyor. taL .... hastahane di 

M J_ı.. M"" ·• r • Sultanalımet ikinci sulh ceza ma .,...-., ' ıpamer, 
mtın, emaun, araooet, r as- • .. aanatoryoıa menaupları, yab mek• 
1aa, Fatma, Etem, Salamon, U • hakyennde prulen bu davad&ı 1 • d" 1 ..... !t....:ı • "d 

d.. b" L-- --L· d• ı nd" H • tep erı ıreıuur en, ı are memur
gart, Yada, R;;,tii, Kemal, llilf, un ır~ ,-..ıt ın e ı. ep~ı lan, askeri fabrikalar direktörle-
lamail Sa6ri, Etem Nerip, Zerrin, de tebdıt ve. day~ haberlerı ri haritalar ıenel dlreld.arlül6 
Balaaettin Rilat Fehmi Ferit olmadıimı ı&yledıler. ' ı L- lik '---· im" ' ' ' ' s b" --L"d" d h • .x ı memur an, UIR'r fUUC191 ır. Cemal V curt Muzaller Şeri# on ır ,_..ı ın a a ç-.m • 1 • dokt la 

• J ' ' • • d kal en, or •e eczacı r, posta, 
Ruloan, Kairi, Hilımet, Sait, Ha· maaı ıçın Qruf.ma CJı. t '-il ..ı.. ~~· u ı· 

~ b . l _J • e •• .-.u' rau,.,o, acmıryc> ar, unan 
7İfn, Bülent, Şelıip Sıtln. G4yrct na erı o mauon reamı idaresi memurlan hikim mild • 
Asmi, :4-tol~, Nurullah, ile~, çelcilen kadın deiumumt, miiata~tikler, ~ haYa 
Nurettin ~ık, '!cuan. 5(ıl~attin. Uıkütlardan .fıt&nbala ıeli'rken ıaı 101yeteleri menmplan, itfa-
Trulaan, Sadrettin, .4.lı Samı, Elı • Yapar içeriaiDde Saat imrind bir i,......fradı •JDD aünü •JDD Ye 

rem, Muuallalı, Ha.eyin, Fahri, kadnun wini çektif" "dd~ile kontrol itinde çallfbn)amıyacak • 
Hazım, Siirena, Falı, Aril, Ha- lhtanüddin İllllinde bi~ 1 

Sultan. lanlır. 
lil, Ha.eyin, lamel, Murat Belif, ahmet birinci ceza ı..k,m..de .... ._ ________ _.. 

lmuıil, Hiiw7'n '!"'""~ All, llra- muhakeme ediliyor. Muhakeme, 1 Kıaa Haberler J 
tala Meltm~f Alı· cla•a olanum ...abnuladır. ...---------•--•• ,- SiMiT YAP ANLA - Beledi)'e si· 

Çocıık bahçeleri Dtlnku mubakmnede bir poliı mit J&P"'tann da fırınlar slbl hamu· 
Çocukların tatil aylarmcla ao • memuru tahit olarak dinlenilmiı, ru makine Be yoturmaJanm mecbur 

kakta bot ıe1memelerini temin i- ıunlan aiylemiftirı aatm111 n haaa f~ bir mlddet W" 

~;in okullarda çocuk bahçeleri ya· - Bir Bayan bana müracaatla ==· u•=~=tıkl-==:= 
ıaılmııtı· Bu bahçeler on Temmuz- vapur içinde tanmıadıit bir deli· lerinhı makine alacak kadar kuaD~ 
dan itibantn açılacaktır. Her 81 ... kanlı tarafından gizlice resminin getfrmedltlnl bllcUrml§lercUr. 
ıetmen haftada iki sün bahçe4ie çekildiğinden şiki~t etti. Gö~r· BELEDiYE BOTÇESl - Henfls 
nBMt beldiyecek ve çocuklarla diği bu delikanlıyı karakola gö • plmemtpfr. Btl~ ba ay Dl'lmcla 
meııul ola~ktır. türdüm. lııkir etti. Ancak, hm a.. gel~ muhakkak sirilmekte&. 

lık lindeki Y ul tMitçt plmedjti için yol )'&JB •• ölretm•nlerin fesintlsi ~ . e . . fo~~~ ~e • tuılr itleri ne birlikte diler bul ~ 
OJretmenJ• Birlif( tatil afla· sını açıp fılmlen sok~p ç~ ler de ,apılaman.ktadır. Tahslatla• 
~- An.ad 1 d"x-;.; ilf4 ve yere atını§tı. Bu filmler. tabü n blttllf ı~ bfr çok tamirat u d11r' 

~'T . 0 ura 1•~ B 
1
••• "liere güneş görünce bozulmUftu 1 m111tv. 

.,.... .. tertıp etm flı. u ıezı er. HU .. !- a "t b L- --L.· . ÇIKAltl 
elen • • uş:ün Şu~ ,.pıla . ._ ....,.... "' • at-... Pat •rm 

~ • ~ "1..: 8 •h d K"- meyi baıb ,ıüne ıraktı. 
yapur ftt-1' n aaat ,a>V a v.,.. " Elb . . . 1 _,_ 

rlhla blnC'ak, Yalova,a side - ısnını ,aımauım, 

cHtii. Ca!y• iıtlrlk eda liret - gene kendisine oertlim. 
....ıer Yalovayı ıezdikten aoan Eskiden bir mektepte talebe t Nöbetçi eczaneler 1 
Bunilya Jidoreklerdir. olduiunu, timdi de bir yapıda it- _ • 

ProlaJJr I.ipman -Tıp Faldil· çilik ettijini aöyliyen Muammer ~tp-: 'leofilos, Akara)!t)aı 
teai dolum ve kadm hutalddan isminde bir ıenç, dün -pd1ieçe Ja· Z. Nuri, Karaıtimriikte: Arif, Şela • 
profealrii L•pman fakUlteden iki kalamnıf, mücldeiımumdile sön. rtmhaind'e: NAzım, Fenerde: ElnllYr 

M • d im dt Seflladebqii{ü: Unf\'eridte, Be • 
ay menniyft almıfbr. ezumye • eri ittir. t1ktafta: Süleymu Retep, Kumb • 
tinin bir kısmını AYrUpada ıeçi · Tekirdaib Muammerin, yapı· .,..: Bellda, Zurekte: Hasan .Bu• 
recektir. da iıbaıı olan akrabumdan Mu- lbl, DiY&nyolunda: Eat, Sirkechle.ı 

Dt)fenf Bay Rqı,, -Tıp Fa· tafanın bir kat elbiaeaini qırdıir Beşir Kemal, Galatada: Blda:yet, Br 
kültesi doçentlerinden Bay Raııp iddiuı ileri ı&riilii,or. Muemıper, yofhmda: ~ak Gllileş, Panpltr 
Tıp Fakia!tea1 doktorumı vermek amca dediji itbatı Muatafanm da: Karakln KUrkpyan, Kurtuluştaı 

Necdet Ekrem, Kuımpqada: Mer • 
üzere yakında AYnlpaya ıidecek· ceket ve pantalommu bir 8'iD için kez, Raak8yde: Halk. 

tir. iireti olarak kendiaine ....Hlini •-~111!19.!-~------[191911-
lo··ylemı"ı •e fO·· .. ıe ..ı--:..ı... meaini iatmnifti. Liuleri bitirenler - Lile ve or· " ı -u~ 

tal L-! -" Kardeaim ~-.. -dan veni Dtinkü clunıfmada, Abdürrazza-
ta okullan bitiren eucuin aayııı Y ~· ~ km hiç bir lilielle itkence yap • 
okul direktörlüldmi tarafmclatı gelmişti. Yanyana resmimizi çek • tırmadıiı 70hmcla ınüdaf aa ya• 
kültür dittktiSrlüfüne bildirilmit- tirecektik. Benim iyi elhilem bu • pılmlfbr. Halqeri, yakmcla kara• 
tir. Sonuç Jarm belli olacaktır. lunmadığı için, amcammklleri nnı bildirecektir. 

Siiel liaef.,.de - Süel ( aakerl) giymek istedim. ~ Qldu. Ben 
liaelere ıirmek iatiyen talebenin de giydim ve gittim. Galiba biraz Yü.r kurııı lizerine kıımar 
J&Ulma zamanı Ajuatoata batlı - gecikmişim ve ben gecikince Nil· ognamalt oe oynatmak 
yacaktır. Bu yıl bu bu liaelere ıe. cam kll!'kulaJlllll§, elbiseyi pri Yilz kurut iiHrine Jadnar. oy. 
çen yıllardan fazla hafwrma ..,.. getirmiyecek SaDJJHI. Polise ha - nataiak da•uına ait bir durut • ) 
dır. ber vermjş. Halbuki ben ömıiiJD- ma, SultaDabmet ikinci ıulh ce • 

de hiç hll'Sızbk etmiş deiilinı. Bu za bakyerinde dün bitmiftir. 
YuaoalaY Alrademiıi Direktarü, elbiseyi de. çalmadllll, sonradap H~im Salihattin Demirelli, 
dün reaml makamlanmm ve Ya- gene kendisine verdim.,, iti,. blrtede ta•la ile yi& kurul 
ıoala• Elc;iıhü zi,._ etnütler • Şimdi adliye arq~ yapı • para üserine kumar oynamUtan 
dir. yor. ŞilriJ:~iyi •• tah1ileri d~ • iuçlu Fazlı ile O.anın bu iti 

Diin akpm Yapıla• Elçili li~. Japbklarmı •bit ıörmüt, ceza 
y ankoriç piniaba bmandanı n, lı'/cence dr-aaıntla _.,, kanmıunun, 568 inci maddeaine 
prof..arlere Y -NJdeld Elçilik .. .,. (na• siire, bunlaruı ikiter lira para 
W..mda b1r 11ı. •ennittir. tla/aa yapıldı c:nur •ermelerine ve aynca elli-

• ......... 'JAtnikayde ıe • Bir cina1et arqtırmumcla, ter kurut dUl'Qfllla murafı 1cle • 
miclUI ~da 4.Jai1 olmak üze- Mehdi otlu llİ:llAll iimincte Lir melerine ~ vermiftir. 
re ,.. o kuman.,.. klJltbriiD lmltdlan altın& kkam Kab•eci Haunla Şakirin ban-
-..wr PJ' ..Uecektir. yumUrta koıiutdulü Ye ona ha •· lamı kumar oynadıklarım sar • 

Yqaela• ~-, .memle • retle lflıtence edilclili ileri .mule- dükleri Qlqdanıadıtından onlar 
htUnla ~ ilsi ~ekte- rek ~ .... ilan, ... dadir. da ......., etmitJerdir. 
dirler. Şehnmizcleki YuSoaf&• p• lltan&d aiır ..-~ BiR BERAET - Şarap ,. 
zete mubal'rirlerinden Bukilitza, müddeiumumf Ahmet Muhfil, bU .. ....,....,. bçakçıblt yapb~ itl
lni ziyaret h:ıkluııda memleketine Yak'adaiı dolayı aorpJ& çiılrifm cliau ile dokuZuncu ilitilu hak. 
uzun bir iaakate JaD:ak pderı. Şile ~._danna 1Mllilc limnaadanı yerine ftl'iJiniı olan LiQ.eıı PtttCl 
miftir. · yüsbqı :A~~~-ilıl beraet etmiflir. 
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1 ürk Dilinin tetkiki yolunda 

1 ürk kökünden sözler ~l~C-Kf-Miz .Of /I~. ~ 
Yabancı sandığımız sözlerin Türk kö

künden geldiğini bizimle beraber 
yabancı bilginler de isbat ediyor · 

Gönende 

ilk okulları 
çoğaltmalı 

T rova yıkıntısındaki li~z 
iyi sonuçlar verdi 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
önce ,gazetelere verdiği "Kıla • 

' vuz,, da ybancı olduğu, Arap ı. 
ran, Latin dillerinden alındığı 
sanılan bir takım sözlerin "Türk 
kökü,, nden olduğu işaret edil • 
miş ve daha sonra bunlar hak. 
kında gerek olan bilgilerin veri • 
leceği yazılmıştı. 

yadan ta Kora yarım adaıma. ka· 
dar yayılmııtır. Liaaniyatçılar, bu 
nu Kora ve Mogol dillerinde , 

Panayırları şehir yanına Üç yıldanberi çalışan Amerikalı profesör yaz tatilini 
kurmak Jazım ... geçirmek için memleketine gitti 

Gönen, ( Ozel) - Gönen' in a • Çanakkale, (O -
ğırceza İ§lcri birkaç aydanberi la- zel) - Üç yıl -
zımgeldiği kPLdar hızlı yürüyemi - danberi süren 
yormutı çünkü hakyeri üyeleri ek- (Trova) kazı İt· 
ıiktir. Gerçi kazalardan ıalihiyet· lerinde bu yılki 
Ii azalar g~lmekteyıe de gene çalıımalara ıon 
mahkeme her zaman tamam ola· verilmiıtir. Ame-

''at,, anlamına (minaıına) gelen 
"Marin, mori, mari, mal,, sözle • 
rinde görüyorlar. "Mal,, en eski 
devirlerde, Türkler tarafından 
"at anlamına kullanılmııtır. Çin· 

" ce "Mra,, Japonca "ma,, , Kora 
Bugüne kadar eski egitimin 

(terbiyenin) etkileri (tesirleri) 
altında kalmış, hala ondan ayn
lamamış o~~nl.~ra ara sıra ışık 
vermek, Turkün öz hakkını mii
dafaa etmek ulusal basın için bir 
borçtur. Arkada~Ianmızdan biri 
bu işlerle uğraşa~ bir zat ile ko '. 
nuşmasmdan aldrğı duyuşu (inti
~ı) okurlarımıza bildirmeyi bir 
odev (vazife) bilmiştir. Arka -
daşrınız anlatıyor: 

Ilk •orguma tu cevabı aldım: 
-" Kılavuzda gösterilen böy • 

dilinde "mal,, yahut "mar,, at 
anlamına gelir. Dil bilrinleri, "bu 
ıöz uzak dojuya, Arap ülkesine, 
Türklerin ehlileıtirdiği at ile bir· 
likte gelmiıtir,, diyorlar. E. Po
livanov adında bir bilsin, "Sur 

leı affiniteı de la lanıue co • Co· 
reene avec leı languea Altaiıues,, 
baıhkh bir betreıinde (makale
ıinde) bunu iıbat etmiıtir. 

"Kültüra,, ıözünün türkçe kö • 
ke dayandığını, arınıluaal bir bil· 
rin olan profesör Marr iıbat et • 
ti. 

le •özlerin ''Türk k"k"' d 1 d .. o u,, n en o • 
ugunda katiyen tüphe edilemez. 

Eğer tüphe edenler varaa, ıon 
yıllardaki lisaniyat araıtrrmala • 
nndan haberleri yok demektir. 
Bunlar eıki "Endo • Öropeen dil 
okulu,, nazariyelerinin kibuıu 
altında bulunanlardır. Bay Naim 
Hizım Onat ve Yuıuf Ziya Özel 
sihi bilginlerin ileriye ıürdükleri 
nazariyeleri önem lemi yenler, ( e • 
hemmiyet vermiyenler) Türk ta· 
rihinden, Türk dilinin köklerin • 
elen, bugünkü liaaniyat bilgiıinin 
geçirdiği büyük ıaramblardan ha
beraiz olanlar ve Türk uluıunun 
uluaal benliğini kavramıyanlar • 
dır. . 

Eıki A vrupat dil okulunun kur
dufu, eıki ırk ve dil nazariyeleri, 
ıene Avrupa ilimlerinin M>n yıl. 
larda yaptıkları arqtrrmaları ile 
kökünden ıaraılmııtır. 

"Babil kuleıi,, efaanesini yıkan 
~Endo • Öröpeen,, dil okulu idi. 
.,;~u da, bugünkü yeni okulun 

ı ıl Paleontoloji,, si arattırma • 
arı yrkmııtır. 

Biziın "Türk kökü' ·· · .. h ,, uzenne 
f up e ile bakanlar, yıkılmı• ha . 
rap olnı k' ·' 
1 Uf es ı okulun yıkıntıları 

o an tahtalar üzerinde "dil deni • 
zi,, İçine atılıyorlar. Çürük tah • 
lalarla ner k 
1 eye adar ıidebilir-er,, 

"En - do ö ·· 
t f d 

• ropeen dil okulu,, 
ara ın an t.. k . 

ur çe olmadığı iddia 
edildiği halde ıon ar t 1 1 .. •~- 1.... ' q ırma ar -
a tur~e ıgı meydan k .. . açı an aoz. 

Ierden bırkaç tane ıöyl . . 
. ? er mııı -

naz 

" a· k d ... 1 -:-- ır aç egı • Y'Üzlerce. Me-
sela: (Bunun üzerine mehazle-
rini göstererek bi-ok .. I 

-;y ıoz er 
saydı. Not almadıirın · · I 

ıçın ya. 
nız aklnnda kalanlarını IÖ r 

YO y ıye o 

cegım:) 

"S' .. ıyaset, sözünün türkçe oldu-
gunda füphe ediyorsunuz d -·ı . ' eıı 
mı 7 Pek güzel! Bunun Türk kö • 

"Narin,, ıözünün türkçe oldu • 
ğunu kim.1e dütünemezdi. Türk 
dili araıtırmalarmm derinleıtiril • 
diği ııralarda bunun da öz türık • 
çe olduğu vesikalarla iıbat edil • 
di. "Fera • (at),, sözünün türkçe 
"bara,, ile, Arap ef sanelerindeH 
"burak,, m türkçe (barak) ile bir 
köke bağlı olduğunu, bundan 
kırk beı yıl önce ileri ıüren bil -
ginler vardır. 

Fakat "Endo • Öörpeen okulu,, 
nun mücahitleri bu gibi nazari • 
yeleri ileriye ıüren bilıinlere ö • 
nem (ehemmiyet) venniyorle.r, 
hatta alay ediyorlardı. 
· Onlarca en eskiıi ve medeniıi 

"Sonskrit, Yunan, Litin,, ve bun· 
larla bir kökten ıelen "iri!?,, dil-

lerdi ... Medeniyet tarihi de Yu • 
nan ve Roma ile başlardı .. "Sa
miler,, e de medeniyet tarihinde 
önemli bir yer veriyorlardı. F P. • 

kat Türk ulusu için hiç bir yer 
yoktu .•• 

Maddi ve manevi kültür ala • 
nma (ıahuma) ait bir türkçe 
sözün kökünü Çinde, Hintte veya 
Araplarda ararlardı. "Hakan, 
Tarhan, Çeri • aıker, bitik • ya • 
zı, çın • hakikat,, ribi öz türkçe 
sözlerin bile Hintten ve Çinden 
geldiğini ileri ıürerler ve kökünü 
Türklerin dıımda ararlardı. 

Büyük Önderimizin iıaretile 
yapılan büyük dil ve tarih inki • 
libının ııığı, bu menhuı ve meı'. 
um ki.busu kaldırdı. Türkün me • 
deniyet tarihindeki hakkını, ilk 
önce kendiıine tanıttı. Hakkımı • 
zı kendimiz anladıktan ıonra. 

baıkaıına. anlabnaıını da bili • 
rız. 

Kılavuzdaki "Türk kökü,. me -
selesi, Türkün tarihi ve milli hak· 
kını ve ıerefini iade meaeleıi • 
dir. Bu sözler içinde, olabilir ki, 

mıyor. rikan heyeti ve 
Hapishane-de 50 kiti vardır. profesörler Tro -

Bunların çoğn adam öldürmekten vadan dönerek 
mahkumdur. içlerinde 60 ve 80 yurtlarına gil -
yatlarında kimıeler de vardır. llçe mek üzere vapu
içindf' düzenlik pek iyidir. Ahali ra binmi!lerdir. 
uslu ve çahtkan insanlardır. Heyet bc..ıl,anı 

Hakyerindeki davaların birço - Profesör Arkeo -
ğu karı, kuml\r ve içki yüzünden· log Miıter .Bel -
dir. Bazı yerlerinde bu gibi kötü yeken Çinçinate 
fey!erin pek çok olduiunu eıefle Üniversitesi kli.
itittim. ıik bilgiler fa -

ilçenin ityarları hep doğru a - kültesi için yapı
damlardır. Buranın türlü türlü ü • lan bu kazım -
rün (mah•u!) Jeri vardır. Tütün, dan çok iyi ve 
kozacılık bnstan ve hububat peli faydalı sonuç -
çoktQr· Yalnı7 meyva11 azdrr· Bağ· lar alındığını 
cılığa yeni heveı uyanınııtır. E • söylemiıt.>tr. Bu f rovcı kazmn'ld ~ilianlcın heykel kaidesi ve kazıyı 
kinlerde bu yıl çok bereket var • yıl ikinci ve al· , \ ' yapan heyet 

dır. tıncı Trova üzerinde çalıtılDllf•ı 
Buranın gençlerinde ıpor zevki birçok çanak çömlek ve iğneler Manisadaki Muradiye 

yüksektir. Dere kenarındaki alan· ve ikinci Trovaya ait altından ıüa camii 
da ~gzeraizlf'r ve etraftaki takım- eıyaıı bulunmuıtur. Bulunan l>u Manisa'nın tarihsel eserlerin • 
tarla da ma~lar yapmaktadırlar. izerlerin Mili.ddan evvel iki üç den Muradiye camiinin vaziyetini 

ilçenin kültür yöneyi (cephesi) bin yıllık l<urunları aydınlatmaıı tetkik etmek üzere Başvekalet ta
de fena değildir. Fakat 102 köy • yönünden çok değerli olduğu an.. rafından Manisa'ya gönderilmi~ 
den 18 inde mektep vardır ki pek latrlmııtır. bulunan AbitleJeri Koruma Heye· 
azdır. Her köyden öiretmenler Komiser Remzi Oğuz Arık da• ti üyelerinden mimar Macit orada· 
yetiıtirilıe de kendi köylerine ha bir hafta hurada kalarak Özek- ki tetkikatını bitirdikten sonra 
BÖnderilmit olsalar bu noksanlık teki müze deposunda bulunan eı· Bergama'ya gidecek ve orada da 
ortadan kalker. O zaman her köy• yayı ayınp liralarına koyacak, it· tetMkat yapacaktır. 

de öiretmen ve mektep bulundu· 
rulmak mümkün olur. Bütçeme· 
selesi de kalmaz.Çünkü onlarken• 
di köylerinde az maaıla öğret .. 
menlik yaparlar, bu maatları da 
köy sandtkl,.,rı verirler. 

Gönen'in bir orta mektebe ihti· 
yacı vardtr. Bandırma bu iti be· 
cermiıtir. Gönenliler de çalıııp 
yapmaltdırfar, o zaman Kültür 
Bakanlığı da yardımım esirge • 
mez. 

Buradaki 22 mektepten ikiıi 
be§, ikisi ~ört ve 18 i üçer ve diğer 
ikisi de dörc!er ıınıflıdırlar. Köy. 
lerimize öğretmen için özel bir o· 
kul da açılmı' olsa kültür yöneyi· 
miz hir ham!ede kuvvetlenmit o -
lur. 

Gönene evvelce haftada üç gün 
posta. ıelirken bu ay batından 
sonra her gün posta gelmeğe batla 
mıttır· Gönen halkı hükumetimi · 
zin bu iyiliğinden dolayı çok 
memnun olmuılardır. Genel Di -
rektö: Bay Nazif Erkin'in poıta . 
larımız hakkındaki yeni bulutları 
her tarafta ~ükranla karıılanmak· 
tadır. Senelerdenberi burada Pos
ta Direktörü bulunan Bay Nuri 
Meriç öd~vlerini tamamile batar· 
dığmdan herkeı ondan memnun 

lerini bitircHkten sonra Ankaraya 
dönecektir. Bu yılki kazı itlerin • 
deki önemli ve bilgisel kazançlar 
üzerinde ~örütülmüf, Kültür Di • 
rektörü ve J"rova Komiseri ve pro
f esörlerle bir arada ve kazım yer
lerinin fotoğrafileri alınarak yol-
cular uğurlanmıttır. 

Profesörler ilimizden ayrılır • 
ken büyük bir ıevgi ve ilgi göster· 
mitlerdir. .._ 

----..... ---·--~·-----·--ıııwumıwww---.............. Panayırların hepsi ucra ve uzak 
yerlerde kurulduğundan oraya gi· 
denler peri~an olmaktadırlar. Pa
nayıra giden hayvanlar yollarda • 
ki ekinleri harap ettiklerinden o 
civar köyliilf'!ri bundan çok zarar 
görmekt1ediı·)er. Panayna gidenle
rin nckadar sefil olduklarını gidip 
de bir kere görmelidir. Manzara 
tamamile (kurunu ula) manzara
sıdır! Halkı uzak ve ınız yerlere 
toplamak, onlara birçok taıınma 
masre.fları yaptırmak, bu suretle 
Allahın kırlarını şenlendirmekte 

ne mana vardır? Panayır dediği • 
miz pazar y~rleri ıu a11rda Avru
pada kurulan sergiler değil mi -
dir? Bir oraya bir de bizim pana
yıra bakalıır. Adeti ilk insanların 
toplanıp alı~ verit yapmalarına 
bem:iyor! 

Macit BerRama ilimevinin inta· 
atını inceliyecektir. Bergama ili • 
mevinin intaatı sene içinde biti .. 
rilecektir. 

Muradiye camiinin yeni ba§tan 
esaslı surette tamiri kararlaştırıl • 
mııtır· 

, 
Biribirlerine kıydılar 

Beytehri - Kırcaili kamunun• 
bağlı Selvi köyünden Dirik Meh· 
met oğlu Ahmetle ayni köyden 
Kayanın H. Hüseyin oğlu Ali ara
larında çıkan bir l<avga aonunda 
her ikisi de tatıdıkları tabancala· 
rı çekerek biribirlerine ate§ ctmit· 
lerdir· Kur§unlar bota gitmemi§, 
baıka başka yerlerinden ağırca 
yaralanan Ahmetle Ali kanlar i • 
çinde yere yuvarlanarak her ikiıi 
de derhal ölmüıtür. Biribirlerine 
acımadan kıyan bu iki bilgisizin 
itine zablla el koyarak inceleıtir
mektedir. 

KURUN 
Gündelik mya.st gazete 

tstanbul Ankara caddesi, (\"AKIT) yurdu 

{tdare: 243i0 
Telefon 7Yazı l§lcrt: 243i9 

Tcl;rat adreBi: KURUN lstanbul 

P~ta kutu.su No. 46 

--------------~------------------Gazctcmlzc gönderilen yazılar, gazete-
k~nden geldiğini ilkin ıöyliyen 
bız değiliz; eski bir Arap tarih
çiıi olan Makrizi yaptığı arattır • 
malarda, bu ıözün bir Türk kö • 
künden "yua,. dan geldiiini 
anlatıyor. 

timdilik, kat'i delillerle iıbah zor 
olanlarda da bulunsun. Fakat 
benim olduiunu isbat zor olan 
fey, yalnız "söz kökü mesel~ai,, 

değildir. Benim çocuğumu biri ça· 
lar da, nüfuı tezkereıi çıkartır, 
bütün vesikalarını yaptırırsa, bu • 
nun akıini iıbat benim için güç 
olur; 18.kin ben çok iyi biliyorum, 
ki çocuk benimdir. "Bu benim • 
dir,, diye aleme kartı ıöylemek, 
bafırmak benim hakkım ve vic • 
dan borcumdur.il 

olmaktad1r. Biz onunla postaların 
her gün gelmesi hakkında ne ya . 
pılmak gerektiğini konuıurken 

çantadan bu bapta bir emir çıkmıt 
ve halka derhal müjdelenmittir. 

Bu biçimsizliğin önüne geçmek 
için hiç olmazsa panay;rları tehir· 
lerin kenarl:.rında kurmalıdır. O 
zaman bele8iye hududu içine gİ· 
receklerinden düzenlik ve temiz -
lik de yoluna ıirer, timdiki !İki. -
yetlere de yer kalmaz. Gönen ça
yının iki tarafı bu gibi panayırlar 
için en elverİ§li bir yerdir. Ve bü
tün halk da buna taraftardır. 

ye girmek için tac, zartmm k6~cslnc (ga 
zete) kelimesi ynzıtmalıdır. 

l~ıır~ılık lstıyen okurlar, mektuplarma 
ıo kurugluk pul koymalıdırlar. 

Bnsıtmıya.n yazılan gcrt rllndermekten, 
kıymetıılz yo1Janm11 mektuplann itine 

1 k:ınuıru:ı pa.-nıarm kayoolınt..:ımdan, ua.n 
olarak çıkan yanl&rdan dolnyı, direktör -"Mal,, sözünün Hki yurdu Or

ta Aıyadır. Bunu son zamanlarda 
en ihtiyatlı olan bilginler de ka • 

bul et.mitlerdir. Bu töz Orta.'>.. 

Gönen' in angın (methur) bir 
panayırı vardır ki otu~ kilometre 

uzaktaki Dir dere kenarında ku -
rulmaktadır. Bunun adma da (Sa-
nköy), panayırı d~nilmektedit. R. K. Cantürk 

IUk. üstüne soru eorgu atmıız. 

087.ctemlı.do t-ıkan yaı.ılarl 
ber hakkı salt kendisi içindir. 
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-JLf iKAY;E- . 
Bir Şüphe 

~ Doktorluk kolay bir teY değil. I kitinin bir yatakta yatmıt olmuı 
insan hazan öyle mühim vicdan o kadar baait l>ir hidi.e değildir. 

J meseleleri ile karıtık tıp hadiıele- Halil Bekir, bana bu hadiıe • 
~ ri kartııında kalır ki. lıte dün be- nin cereyanını §Öyle anlattı: 
f ninı baııma bunlardan biri geldi. - Geçen cumartesi günü idi. 

Dostlarımızdan, ayni zamanda Öğleden ıonra tatil olduğu için 
• mürlerilerimden Halil Bekir mua· eaki dostlarımdan Fikret Suaıi ile 

yefte odama enditeli bir çehre ile birlikte bir kır hayatı ıeçirmeii 
girdi: diifündük. Bilirsin, benim huıu • 

- Doktor, bütün ümidim 1e11 • ıi bir otomobilim var. Fazla ola · 
de. iç.imi iki gündenberi kemiren rak geçen yd Avrupadan ıelir • 
bir kurt var ki bundan beni an· ken kolayca açılır kapanır bir 
cak ıen kurtara bilinin 7 Y oba çadır, masa ve sandalye tertibatı 
bu kurt beni öldürecek!,, almıttım. Bunlar ile beraber Pen· 

Dedi. Dostumun içini yiyip bi • dik taraflarına gitmek, ıeceyi kır 
tiren kurdun ne oldujunu daha larda ıeçirmek, pazar günü ak • 
bilmiyorum. Böyle umumi kelime- tama kadar eğlenmek, ancak pa· 
ler ile bana bir derdini açmaia ha zar akıamı ıeç vakit latan\nala 

1 zırlanırken: dönmek iateclik. Bütün hazırlık • 
1 - Yahu, sende ıarip bir tabi· lan tamamladık. Yanımıza Rea '. 

at var. Küçük ıeyleri büyütür. za- miyeyi de aldık. Cumartesi ıünü 
man olur ki pireyi deve yaparam. yola çıktık. Bir iki sa.at turada. 
Kimbilir, bu kurt dediğin ıey de burada eilendik. Akıam yalda.· 
yine nedir? Hele otur bakalım. fmc& biraz öteberi, yiyecek ve 
Bu da ne imit?,, aaire almak için Pendik iıtuyo • 

Diye ıüler yüz ıöıterdim. Ken- nuna ıelmiftik. Burada biıim ea
disini teselli etmek iatedim. Fa • ki mütekait miralay Bay Halim'i 
kat ben böyle iti daha önceden ıörmi:relim mi? Ben çocukluiu • 
liafifJetmeğe çalıtırken HaliJ Be- 1111111 bir lnımmı onun yanında 
kirin bilakiı sıkıntısı artıyor - geçirdim. Hayatta büY.iik hima • 
du. yelerini gördüm. Sözün kıaaaı 

Dostumun bugün bana müra • kendisini baba gibi tanırım. O da 
caatı basit bir haatalık değilrli: beni çok ıever. Yalnız ben ban • 
Bir yıldanberi aralarmda yakın kaya airdikten aonra onu ancak 
münasebeti olan bir kadının ken· yılda bir iki defa görehiliyorum. 
dillini aldatmıı olmaıı ihtirr~lin - Orada tesadüf edfncıe gittim, eli• 
den §üpheleniyordu. Bu ıüphe ye· ni öptüm. Makaadmnzı anlattım. 
rinde mi, değil mi? Benden bunu Fakat bizim babalıim miıafir ıe• 
~niamak için bir çare ıoruyor· verUii tutmaım mı? Geceyi oto· 
du. mohil veya çadır içinde kırlarda 

Bir kere ben bir fen adamıyım. geçirmek fikrinden hizi caydır -
'""yle gelişi güzel, ciddi sebeplere mak için her §eyi yaptı. Nilt•yet 

-ı üstcnit olmıya!l §Üphelere kıy • biz ısrar edince bir de yemin et• 

• ·et vermem. Fakat görüyorum ki ti: · 
dostum Halil Bekir bir §Üphe al· - Yemin ettim, artık bırak • 
tında hakikaten ıinir hastalığına mam. Bu ıece üçünüz de bana 
uğramıf, bir taraftan da onu hu- misafirsiniz. Sen benim oilum .. 
talıktan kurtarmak li.zım. ıun. Senin dostlarm da başımla 

Halil Bekire §Üphe veren §ey, beraber .. ,, 
münasebette bulunduiu kadını, Dedi. Sözü uzatmıyayını. Kalk· 
Bayan Resmiyeyi ahbaplarından tık. Hep beraber evine gittik. Ben 
Fikr~t Suad ile beraber bir yatak· kendisini baba yerinde bildiiim 
ta yatarken görmüş olmaııdır. için bizim Reımiyeyi ona Fikret 

Ilk bakııta böyle bir hidise Suad'ın karrar diye tanıttım. 
tesbit edildikten ıonra, artık "tüp· Gece yanıı oldu. Yatma zam&· 
he:re mahal var mı?,, demek la - nı geldi. Bayan Halim onlar için 
7ı"!l gelir. Bununla beraber bu iki ayrı bir oda ve. yatak hazırlamıt· 

Kadıköyl'ala-ı 
ı~ı~ı~ru~ ~ B o. a D .I 1 

Eölem: 49 
gücü bende olsa bile yine sizin yüıü· r 
nü:dcn içimde doğan cenneti cehen -
nemi tarif edemem. Bunu anlatmak 
için kainatın seyrindeki gizlt ahenge 
ben:er f evkalbcşer bir beste lazımdır. 
Belki. - Aklımın alamculığı bu sevgi 
buhranı içinde savrulurken bazı htr 
kik<ttlf:r keıfettiğimi zannediyorum. 
Birincisi: Her kim ki tıfkını doğru · 
dan fl.oğruua sevdiğinin yüzüne karşı 
ıöyleyebildi, onun a§kı yalandır, ya· 
landır ••• 8'zin yüzünüze bakamadım 
ben. Sizinle gözgöze g~lmeğe taham
mül edemedim. Size kalbimi açama • 
dım. Size - i§tigaktan ölmek dere • 
resine gelmişken - l.'l uzatanuulım. 

Ben sizin karıınızda cezbeye tutul · 
dum, felce uğradım, öldüm. Eı:et ben 
öldüm, öldüm hiç fÜphesiz. Gayet iyi 
blligorum ki, sizi ümit•iz bir a~kla 
aevmek yüzüntlr.n r~ktiğim acıyı sa· 
vutmak irin bütün bir ömür ydmige· 
cektir. Bir genç için, sevda 11olwıda 
ruhu çürüttükten sonra sönüp git • 
mek ~amız Mr ölümmü~, diyorlar. 
Ne çare benimki Mgle oldu. - Ç,ok 

Yazan: Safiye Erol 
rülalar lizin 11akininiıde, bir oto~ 
bilde veya kotrada ıakrak bir grup or· 
taAında bulunurken göğsümün i~intle 
bir küçük çocuk cesedi taııdılmıı du· 
yardım. Bu benim gö,.lümdo doğan ve 
düngo ı11lıno kavUff1ltultın öl•n sev -
riimdi. Bın onun ölüsünü bile giıla· 
meie mahkfurumm.. Büvük ılımlerim 
namına size rica edigorum, ıu yürüğü 
parmağınızda. t(lfıgın.,, 

. 
Per§embe akp.mı mektupla yU • 

zük Bedrfyerıin tlbte Ttırfldfkten son· 
ra Necdet geceyi ateş nöbetleri içbıde 
ge~irdi. Akıbet dayananıa.nuft sırrını 
kaçırm~tr. Bu, ebedi ayrılık dtmek· 
ti. Silkut e~tydi, yine eskisi gibi, 
hlr ~rkada§ sıfatile Beclrlyeye gider 
geJir, mk ıııık görtittbtllrdi. Faut 
şimdi buna bnkln kalmadı. Yenini · 
şanlıların nnıhitiaden ur.ak dur111ak 
gerek. Keşke o mukaddu tanıdıir sev 
ıiyi ölünceye kadat pklı tutsaydı! 
Taırk ki ıücU yetmedi, 

Olal>!Ur, daha dtrjn, dııba unn 
sükQt etmtthü beeeren kahramankr 

KAOA .. l<ARTAL 
. . "'~ BUYUK ·DEMi% ~C:~ 

1 ~M.A.:~N ~ 

aflı · 

Istelya, genç bir kısrak gibi gözlerini dikmiş, çılgın bir 
halde kendisini denize atmak istemişti., 

• ~l.mdlY9 kadar eıkaa lmanlana l 
h\il.lMŞJ: 

14TS ytlr, atuatoe aym.m ort:a.ıa.

rmda idi. Kara Veli Rel• aevJillııi 
Rum ıüzeli latelyaya kavu§m&k fçlD 
akından erkenden döııOyordu. Le • 
venUer buDdaıı memnun detwerdi. 
Bir bahane ile yaruun nıeıhur Bu • 
rak Relal olan cenç, Kara Veli$ 
aoo yıllarda atıııuılık Ye cofkunlu· 
tunu k&ybettltlııl söyledi. Geııılle • 
rinl ı;olaltmak için dUımaııa rampa 
edilmeaf ıtzrm oldufunu tlerl tUrdU. 
Leventler bunu ta.ııdik ettiler. O m· 
r•da bir Venedik gemlal ıörUııdU. 
Herk" kumandanı beklemeden top 
bqına kottu. Kara Vell Reia oalara 
hak verly.JJ'4u. latelyayı baımdan at-
1'1•Y& karar verdi ve dll§maııa ram -
pa ya_pmü için kumandaya bafl&dı. 

Bir Yıl önce Venedik korunı Jak 
Armeısyoya yenileceği eırada Bu • 
ru, yüzerek dtl§man ıerclstne ıtr· 

ınif, aleflemif w ancak bö)'tellkle 
kurtulmuıtu. 

J•k A.nnenyonun kardql Al~ 
Arıneııyo lııtucam SCID K.ua Veliyi 
kovall)'Ol'du. Bulam&dllt içlD hile 
dUıUndU. Kefalonya prensi Leoııardo 
ile birlikte İftelyanm kudefinl ~um 
l'ilallD• •öııderecek ya öldUrteek 
Teya tuzak kurac"'1tlardı. 

Ntkoyu klll!dnını\k ı~o: 
- Bu 1f.I yap&nan AJl&in olauk· 

IDl! ... 
Dediler. Nlko aordu: 
- Nuı11 .. 

- Eler Kara Veli Reisi diri ge • 
tiriuen on bin, ölüsünü ıetirinen bet 

-ti# -·-l ... tnllltt*lf .... fllrttmtl!llUlhNiidlilW91UllQIU..ftltlll--

Reım iye ile beraber Fikret Suad 
bu odaya rittiler. Geceyi birlik • 
te geçirdiler. Ben sabahleyin on· 
lann odaıına gittiiim zaman Reı· 
nıiye daha uykudan uy•nmamıı • 
tı. Benim tüphem buradan ıeli • 
yor. "Acaba Reımiye o gece &e
ni ~ldattı mı?,, Diye dütünüyo • 
rum. Şüphe ediyorum. itte içimi 
yiyen kurt budur. Doktor, ıen lnı· 

d . ? na ne erıın .. ,, 
• • • 

Halil Bekir benim JM kadar 
doıtum iıe Fikret Suad ela o b, 
dar doıtumdur. Fazla olarak Fik· 
ret Suadı çok diirüıt, pek ahllkh 
bir inaan bilirim. Halil Bekir ile 
&1'alarındaki ahbaplık ta çok eı • 
kidir. Bununla beraber dostumun 
bütün ıözlcrini dinledim. Sonra 
diifündüm. Fakat bana ıorduju 
ıuale karıı bir cevap veremedim. 
Bilmem ıiz ne dersiniz? 

• • 
vardır, vudır belki. Kendisi onlar gi· 
bl ot4madı. KuY'Vetini çabuk tüket • 
ti. Nesrin bile, bütün to1luiile hera· 
her. daha temlcinli davranmış, irade· 
ıini ~talıkla kullanmı,tı. 

Cuma sabahı erkenden kırlara ı:ık· 
tı. 1\fe\'Sim teşrinisani olduğu ltalde 
han dekfetli sıcaktı. Necdet ,·akti 
öldürtftek için durmadan dolaıtr. Ye· 
mık yjyımıdi. Pek çok 1Jigar.ıı içti. 
Oilen ıonlarırıda Kıııltoprak cadde· 
şfnden ıeçerken bir iki ay en·eJ Bed· 
riyeye telefon etmek i~in girdiji dük· 
klnr ıör"il. O gUn Bertrlyenln allo ! 
diye iki hece t§Öyllyen tıeeinf ftltmek 
i~ln dtll olmuıtu. 

Geri döndü. 'Fenerbah~e klUbünün 
Kurtulutlı ma'1 vardı; Necdet ıa · 
ıetni içio o cumanın spor haberleri· 
nl yaıacaktJ. Bloknotunu Ç1kardı. 

F•kat maç o kadar tatsız, favulJü bir 
şey oluyordu ki eeyriııe tahammül e· 
demedi. Meslek hayatında ilk dtf• o· 
laralG adıım 1en dt? dedi, neticeyi IO" 

rar bir ttY yazarım. Sahadan ayrıl • 
dı, klUbe ıitti. O ıamınlar, yani 1931 
sen•i, eski klüp binası yanDtaanıtı. 
Zemin katındaki içtima salonuna bii· 
yilk bir ~ay masaın kurulmuş, kr' · 
ıanttmlerle donatılmıştı. Htrkes de • 
Teaia kartı yabtJndıld Nlııya sitti· 
il ~in ortalıkta kimseler yoktu. Nec· 
dıt Jtestaneler albnclaJd 11ralardan bl· 
rlne oturdu vt o vakit, sabahtanberl 

bin lira verecetu. Eler hiç birini ıe-

1 tiremezaen fakat öldUrOrsen iki bin 
altın ... Bunların hl~blrini yapmaman 
bize onun gemlel 'H adamlarlle birlik· 
te bir iki gece fçi11 ıuimcak1an ,.eri 
de bber veremez miain? Bunu yapar· 
un da aana iki bin Düka. altıl\I .-ar. 
l§in en kolay ve kirlı olanı da bu • 
dur. 

Niko dalgındı. 
DUtUnüyordu. Yavaı yavat keke • 

ledi: 
- Evet .. En kolayı budur. Bu ya -

pılabilir- Fuat naaıl yapmalı?. Kar 
dqiınin yanına. ıitmek ıerek .. 

- Bunu yapabilirıln. O zamal\ da 
dediklerimin hepsi olalrtlir. Şlmdlye 
kadar karde,inden bir haber alma -
dın mı? 

-Uç dört ay önce bir balık~dan 
huralırı, köyümiizU. bid sormuş ve 
"Onları çok özledim. Kara YtU Re· 
isten korkmasem ka~r plirdim.,, De· 
mit· FJkat orada çok rahatmıft Veli 
Reis her yajmadaa dlatifte ona aiır 
hediyeler getiriyormuf... 

- Eier ba i~ için sana yardt"' e -
derse oradan kurtulur ve IHuada 
-preıt5t!sler gibi ,..ar. Hatta hep be· 
ra lıer Venedll• ıötüriirilm lizL. Ora· 
da hiçbir korkunuz kalmu. 

Nikonun ıözleri parlamııtı • 
Gözlerinin önünde yeni ufuklar, 

yeni ha)·atlar açılıyordu. 
Armınyo sibl bll' ada'nun cö~ıtt 

~irmenin ne btiyük bir ııimd oldaiu· 
nu MZmiyecek kadar budala dejfldt. 

Venıdikli korsan eöıünü bitirmek 
ve bu pazarlıfa bir !!Onu~ nrmek i~in 
doğruldu. Belindeld h•nçert ~ıdtt. 
Kınından ~ıkardr ve ueanu ailfttı'e -
rek: 

- Zehirlidir n birinin derisinden 
içeri bir f fne uca kadar ıirmesi bile 
ölümü için yeter. 

Dedi. 
Sonra parınalındald krııl t.aılr bir 

yüıüiU oynattı. TatJlll l>lr kapak ıl· 
bi gldrrcfr. ~nardonan ntMUtll • 

--------- j•i 

Müjde 
Kadıköy ve civan halkına 

Ekrem Muhtar odun ve kömür 
depoıu açıldı: Müıterilerimizin 
emirlerine amadeyiz. Telefon: 
60319 Ekrem Muhtar ~ukla.. 
rı. 

yijrUmtkten ne kadar yoruldujunu 
anladı. Sırtını arkalıja verdi. Batını 
ıeri atarak ıöıJerlni kaNdı. Tekrar 
gözlerini açınC4 halta ı,.d~m ıl1erl rt· 
bi mecahıb; $&llaaan kuru ktttane 
yapraklarını ıördil. Dtrenin luyiaına 
çekilmiı raari boyalı, tiıtri yelken bt· 
zi örtülü bir 1&11dal. buJaaık ıul&r ü· 
zerirıde ıök renkli bir )'akut silti göz 
alıyordu. Derenin suları cetınuş, a • 
ğasların çotu çıplak kalmı~tı. 'Kı§ gi· 
riyordu. 

Akpm üstü !Jedriyenin kötküne 
girerken bahçe kapıaında Caferi ıör· 
dü. Cafer, yan ~ekilip yol verdi, Nıc· 
deti eski, saray usulü selamladı. ı · 
çerJdc mf~:ıf ir fitin yokmuş, ,.alnız 
"Beyefendi,,! 

- Hanıi Btyefendi. Cafer aja? 
- &fy.. Efındimlı biıün kiiçilk 

hanımın.. 
Burh~n ! Çok fena! Burhan da I· 

çerde demek. Geri dönse, tt.flq. bir 
uman reltte. Botazıaa tıkanaa bir a· 
cıhiı •ii~lükl• ratta. Burhan artık 
her uman buradadır, cledL 

Zentin ~tında, piyano od-.sı deni· 
len bir küçük Sıarı salon yardı. Bedri· 
ye !ıenUJ: pt~ntt)"J ot11rm11f, ,_ınpan· 
ya köptlftl bir lıefif .-e efvt1e1' bil' qJ19 
çalın.ata haf lamqtı. Barhaa onun .,. 
muz bapnda ayak.._ 4qru1ord11. Nff'" 
det hemen oturd11 -Ye e}lle, dıvam ri· 
ca tderinı ! Gibi bir lpret nptr. C>Jl· 
lar da hiç bozm•4flar. M111Dd fulı 

dan aldığı bir kllıda dotru eydi. va
zUğün ta~ altmdald bo§luktan oraya 
gene ktfıda aarılmtf oJan bir ıey dtit'" 
tU. Armenyo bu minimini klfıt par 
çuını da açtı, kırmızı bir tozu :Ntko
ya ıösterdi: 

- Bunun da yarısı bir adamı ya• 
nm aut sonra öldürmek için bol hol 
yeter. Hepsini nrirsen koca. bir mail'" 
dayı yere serer. 

Niko merak ve korku ile bakıyor 
du. 

Armenyo ~imdi maaadan bir klid 
daha aldı: 

- Bu da, eğer kendin ıeterek ha • 
ber veremeı.ı;en, Kara Ye1i Reisin ır 
mistle birlikte sıtrndıft yeri, bize her 
ha.nıi bfr adamla blJdfrmefe rarar. 

üçUnU de ona uzatb: 1 
- .Al- Hanplni beeerebillnen fi'" 

nu yap .. Hepsi de bence aml yola 9'" 
kar. Şimdi aramızdaki bu aözleı..,.t 
bir kliıda yazalım. 

Armenyo masa başına oturdu: 
- Biz, Yenedik a.ndrali Armenyo f· 

le Kefalonya'1tın Linadya köyUndeıa 
Niko Pertinakot, apfıda yuıb it U• 
zerinde paurlık ederek •ene qatıda· 
yazılı şekilde uyuıtuk .... 

Diye mırıld&narak yumaja hq •. 
~h 1 

Y:ızıbitti.Şlmdi Nlko da rumca r 
tarak yazıyordu. 

tıdıi de her iki nüıhayı imıaladr 
lar. Llüncesinl Niko ve rumcunu A:r
menyo aldı. ' 

Armenyo yanrine emir 'tVdi: 
- EIU altın ••tfrlniz.. 

Paralar ıe14J. Venedildi kona• 
banlan latelyanın karae~lne verdL 

- h ,.._rhlrnmdata hqkadıJ'. 
Masraf kartılılr

Dedi. 
! 

Nikonun ıözleri f attaıı ıfbi a~ıt· 
mrıtı O bUtUn almrünce ufrapa ı11i 
altmr bir kenara koyamazdı. HaJbqJd 
şimdi onu ayak üstünde ve birk~ kır 
ru JUın aoıumda kHIDllUfti. Eler für 
tüne aldıfı iti becerillMI buau ıibi ı• 
u daha iki bin altın alacaktı. 

iki bin altın ... 
Şimclf, yıUardanberl kı11sm4a ıer 

diii ve üstünde aylaft4tfı enıta clettlll 
bile altla reqlade ıörii7orda. 

Armenyo aordu: 
-Ne ıaman ıldborıua? 
- JlenttJl timdi.. 
- Ne fle.? 
- Kendi sandalımla .. 
- latersea un4al da verl7fm 

(Ariaı oerJ 

bittiktta sonn. suya sabuna dokull • 
mıyıcak mev~ular açtılar. Necdet, O'" 
daya gfr•l" •f rnteı, Bıdrb·e..tn Y'iiri'" 
iil tqımadıjuu ıörmüf, inetl ~etti• 
nin, benliğinden de fazla yar•lan • 
dJiını sineye çekmifti. Tabii, llkırdl 
yine spor, meveim, arkauı Jibi §')' • 
ter etrafında dönüyordu. Bedri:re ti• 
Burun :ralmlda niklhlanaealdtfl 
halde tebrik kabal ıbnly.,rlarch. sar 
han, bu aibi meruilnde11 atf ret edi • 
yordu. O kadar büyük sözlerde• IOll"' 
ra bir izdinç öksesine oturmak ko • 
lay bir ftY dıjildl. Herkeş ona ıül • 
M de haklı. Bu Mbept.en eTlftl~ 
sözlerini kJaa kesiyordu. Bir i§tir oı· 
du. bari lafı olmuıo. 

Beclrjye onuıı bu tutuk nducnd 
açmak, onu biraz tenlenctlrmek ifi' 
ne yapacağını şaşırmıştı. Nihayet yl' 
riadtn kalktı. Mermer üMrhulea • • 
ku parıltılı bir •u ıtbi ud&1DJJ14'ti 
ı~n tuftleti sürüyerek rtlrU41U. ~ 
laptaıı kilçUk bir (e"me 'ekti. Dd df' 
llkaıtlr. onun ne yapacatmı dtnad' 
helderkea Bedri,.• dindi. Zlla4e 1f,C
dttla mektuba ile rilrik •alaf__., 
t11t11Yordu. Necdet, renıi qçarak. tfl' 
lerl d•auklaprak baktı. Bur~ 
k•tları tatıldr, alnı kızardı; artık Jsd: 
disine ait olan bu kadının bir .... 
1tbettillik T&lt•aimr uladı. ~~ 
PIR JUktupt.Jı Ye )'tlıilkfa bl"' 
't'&l'dı. Hatta Bıclrire11: 

(Ar1-ı •l 



il SPOR i 
Maç 

Bugün Yunanlılarla ikinci 
karşılaşmayı yapıyoruz 
lıtanbul mıntakaaı bcqkanlığın -

dan: 
1 - Atina muhtelit! ile lstanbul 

muhteliti arasındaki ikinci temsilf 
maç bugün <9 temmuz 935 salı) saat 
tam altıda Taksim stadında yapıla -
caktır. 

2 - Halkımızın bu temsilt maçı sey
retmesi imldnlarını arttırmayı naza
rı dikkate alan mıntakamız bu maçta 
Balkon için 100 tribün için 50 ve du
h uJiyeyi 25 kuruş olarak tesbit et -
miştir. 

3 - Maç hakemi Sait Salahaddin, 
yan hakemleri Samim Talu, Tallı öz 
Işık, alan gözcüsü bay Hikmettir. 

4 - Aşağıda isimleri yazılı mınta
kamıza mensup futbokulann saat 16 
da futbol le\·azımlarile Taksim stad
yumuna gelmeleı-i lazımdır. 

l~edii, Mehmet Ali, Yaşar, Nuri, 
faitfi (G.S.) Rasih, Faruk. Mehmet 
Reşat, Esat, Ali Rıza Kadri Fikret 
.. ' iyazi, Hakkı, Şaban 'şeref Salahad: 
din, Eşref. ' ' 

ALMAN SMELLlNG PAOLlNOYU 
DöVDO! 

B~rli~, 8 (A.A.) - Alman Şmelling 
Paolıno ıle Yaptığı 12 ravuntluk boks 
maçm~a hasmını sayı hesabile yen -
miştir. 

tZMlRDE HAVA KUPASINI ALTIN 
ORDU KAZANDI 

İımir, 8 (A.A.) - Birkaç hafta -
danberi yapılmakta olan hava kupası 
oyunları bugün sona ermi§ ve Altın
ordu ikiye karşı dört sayı ile Gözte
J>eyi yenerek hava kupasını kazanmış
tır. 

MINTAKA FUTBOL BlRlN
ClL1KLER1 

Resmi makam ve 
dairelerin yeni 

adları 
Reisi Cümhur: Cumur Ba§kam, Ri· 

yuetictlmhur: Cumur Başkan lıtı, 
Büyük Millet Meclisi= Kamutay, Hey
eti V e)dle: Bakanlar Kurulu, Başve -
kil: Bqbakan, Adliye V '1dll: Tüze 
Bakam, Millt MUdafaa Veklll: SU 
Bakanı, Hariciye, Vekili: Dıt Bakanı, 
Dahiliye Vekili: lç Bakam, Maliye 
Vekili: Finans Bakanı, Gümrük ve 
lnhiaarlar Vekili: Gümrük ve tekitler 
Bakanı, Nafia Vekili: Bayındırlık 

Bakanı, lktısat Vekili: Ekonomi Ba -
kanı, Maarif Vekili: Kültür Bakanı, 
Ziraat Veklli= Tarım Bakanı, Sıhhat 
ve lçtimat muavenet Vekili: Sağhk 
ve soysal yardım Bakanı, Erkanı har
biyel Umumiye: Genel Kurmay, Şu • 
rayı Devlet: Danıştay, Mahkemei 
Temyiz: Yargutay, Divanı Temyizi 
askert: Süel Yargutay, Şurayı aske -
rf: Süel Danıştay, Reis Vekili : Asbaş-
kan, kltibi umumi: Genel Sekreter, 
Müsteşar: Yönetker, Divanı Riyaset: 
Başkanlık Kuru, idare Amiri: Kes -
tör, Müdürü umumi: Genel Direktör, 
Müdür: Direktör, Vilayet: ti, Vali: 
llbay, Kaza: llçe, Kaymakam (kaza 
kayınakamı): Jıçebay <Jilcebay) Na • 
hiye: Kamun, Nahiye mUdUrü: Ka -
munbay, Belediye: Uray, Belediye 
reisi: Şarbay, Belediye Riyaseti: Şar
baylık, Belediye meclisi: Şar kurulu, 
Şebfr: Şehir, Kasaba: Kent, İdare: 
Yönetim, Yönetke, Emniyeti Umumi
ye: Kamuğ Güven, Heyeti Umumiye: 
Genkurol, Kalemi Mahsus: Ozel Bü
ro, Levazım: Gereç, Evrak: Arşiv, 

Muhasebe: Sayış, Muhasebeci: Sa -
yışman, Neşriyat: Yayın, Daire müdü
rü: Çevirgen Direktörü, Şube müdü-
rü: Biltim Direktörti, Mümeyiz: Ka
lembqr, Memur: İşyar, Kltip: Sek -
reter, Betimen, muavin: Yar, Reis mu 
avini: Yarbaşkan, müdür muavini: 
Yar direktör, müddei: Savaman, 
Müddeiumumf: Genel Savaman. 

T. 1. C. 1. lstanbul bölgesi baıkan- At t •• k . . 
t·ı.·ır.:Jan: a ur ıçın ısmar-

ı~3J - 1934 Ye 1934 - 1935 sene - l l 
l:!ri mıntaka futbol birineilikleri mü- anan Vagon ar 
1 ,ıi fat ,.e şiltleri ile mezktlr senelere 
l.it yüzlicülük, ktirekçlllk, yelkenci -
lik, atlet!zm, güreş, voleybol, bisik -
let kupa ve madalyaları 13 temmuz 
193i'i cumartesi günü saat 17 de C. H. 
P. İstanbul ''ilayet idare merkezinde 
dağıtılacaktır. Bu mükafat ve madal
yalara hak kazanmış idmancılar ile 

mensup bulundukları klüp murahhasla 
rının belli gUn n saatte Cağaloğlun
daki merkez binasında mutlak suret
te hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

[Gelenler, gldenler 1 
BAYAN Pl~UDSKI - Mare

tal Pilıudıkinin karııı fehrimize 
ıelmittir. Lehiıtan elçiliğinin 
y eniköydeki binasında üç gün 

kadar 1-.aldrktan aonra gidecek • 
tir. 

. ÇEKOSLOV AK ELÇiSi -Ye
nı Çekoılovak elçiıi doıktor Ka -
rel Halla, Ankaradan h . . 

ıe rımıze 

gel~~ ve Prara ıitmiftir. Elçilik 
erkanınd.a.n doktor Hanak it aü • 
der nJatıle elçiye vekalet ede _ 
cektir. 

SOVYET UZMANLAR _ Kay 

ıeri pamuklu menaucat fabrika • 
ımda makinelerin kurulmaaile 

uğratan Sovyet UZ1nanlar ( müte
ha11ıalar) itlerini bitinnitler ve 
Odeaaya gitmek üzere tehrimize 
ıelmitlerdir. 

Baıka işlerde kullanılan 
bir iskele ! 

S~lıpazcrı ile Kabatat araıın -
daki Şirketi Hayriyeye kiralanan 
iıkeleyi aotyetenin kendi heıa • 
bma bqka itlerde kullandıiı ıö
rühn" t" Uf ur. 

Halbuki bu iskele sosyete va -
purlarınm yanqma11 için kurul

DıUJ ft IOIYete)'e ldnlanmıftı. 

Jurnal Doryan ya~ıyor: 

Nuremberaden Romaya selen 
bir habere aöre, Atatüdcün tahıı 
için Devlet Demiryollan tarafm -
dan ıamarlanan üç lükı vqon 
yola çıkanlmıttır. 

Herbiri 21 metre uzunluğunda 
ve her türlü konforu haiz olan bu 
vagonların, mutfağı, banyo•u, ya
tağı, çahtma odası ve ka'bul ıa • 
lt>nu vardır. 

Üç vagon arasında telefon te -
ıiıatı da bulunmaktadır. 

Bu vagonlar Atatürk ve mai
yeti tarafından uzun teflit yolcu-
luklarında kullanılacaktır. 

Atatürk çiçeği 
Şikaıodan bildirildiiine göre, 

Vanderbilt üniverıiteai profesör -
lerinden doktor Kirlend libora • 
tuvarında yeni bir çiçek ekle et
mittir. Profnör bu çiçeğe "Ata
türk,, iımini vermiJtir. 

mm!!!!! KURUN~ 
Tecim ll&ıılarmm UAD ayfal&rmda AD~ 1 

Um1 ao kun1ftaD bql&r. tık aayıtada ~ 
ku.nıp kadar ı:mr. 
Büyük, çok devamlı kllJell, mekll 11An ve
renlere ayn fty&t indirmeleri yapılır. 
Kiralık ve yahut aaWık yapıların 1lA. -
nmda bunların realmlerlnl butir -
mak 1at1yerılerden yalnız lahfe 
paruı almır. 

Reaml UAD!arın bir satm 10 kuruftur. 
KDcllk UIDları 
Bir defa 30, Ud deful 30, Oç defam &&, 

dört detur 1'5 " cm detuı 100 k:uruftur. 
Uç ay1Jk UAD nren.lertn bir de!uı beda
vadır. Dert atm seçen Ul.Dlarm tura 
aatırlan bet lmruftaD beap ed111r. 

KURUN hem dotrudan dotruya, kendi ı 

idare yerinde, hem llAD acenteleri eliyle ı 
flAD 'kabul eder. 

Almılı, tealrtço --k-rekl-Anılar tertibinde 1 

idarenin 'YUrtalan latlyenlerfD emrinde - i 

•• Belediye, ba hususta soıyeteye 
tebligat yapmaja karar vermİf • 1 
tir. ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiii.ıll 

Yaptıkları müsabakaları nasıl kazandılar? 

Binicilerimizle konuşuyoruz 
Kahraman süvari Eyüp söylüyor: Bayrağımızı şeref 
direğine çektirdiğimiz dakikalarda, binlerce yab_a~cının 

selam duruşu bize en büyük se.vinci vermıştır 
Avrupanın Nis 

Ahen, Peşte, Vi -
yana gibi şehirle· 

rinde, Türk bini • 
ciliğinin büyük 
bir ,-arlık halinde 
yaşadığını ~rka -

arkaya kazandık -
ları muvaffakıyet 

lerle ortaya ko -
yan subaylarımız· 

dan Byüp bize 
hayatını anlatt1. 
Küçük bir oda i · 
çinde bu yağız 

'l'ürk genci o ka
dar mahviyetle ko 
nuşuyordu ki, bay 
rağımızı birçok de 
f'alar şeref direği
ne çektiren bir e· 
kibin bu en genç 

, • • >. 

uzvunu heyecanla dinlemekten ken -
dimizi alamadık: 

- Spor diye konuştu; esasen en 
çok sevdiiim şeydir. Daha biniciliğe 
başlamadan evvel koşuda, atlama -
da, futbolde birçok seneler arka ar
kaya çalıştım. Muhafız Gücünün fut
bol takımına ait birçok unutulmaz ha
tıralar taşıyorum; hatta futbol ve at
letizmde Türkiye birinciliklerine bile 
iştirak ettim. Bu sporlarda muhtelif 
rekorlarım vardır. 

BlR lSTlDAT MESELESi 
_ Fakat, bütün bu sporlar arası~

da biniciliği tercih etmenize nasıl bır 
sebep gösterebilirsiniz 

- Zannedersem bu bir istidat me • 
selesi olacak. Daha sonra mektep ta -
rafından biniciliğe ayrılmıştım. Mes· 
leğimiıin esaslarından birini zaten bi
nicilik teşkil ettiğini bilirsiniz. ller sü 
vari zabitinde bu hassanın mevcut bu
lunması llzım geldifinl de isterseniz 
siz ilave ediniz-

- Şu halde, dedim, bir tesadUften 
daha ziyade buna doğrudan doğruya 
bünyeniz, ve sıhhatinizdeki çeviklik 
yardım etmiş ıözüküyor. 

- Şüphesiz! .. Mektep talim heyeti, 
bendeki bu istidadı keşfetmiş olacak -
tı; nitekim, 928 de mektepten çıktığım 
zaman bir sene binicilik mektebinde 
ders gördüm; oradan Ayvalıkaki sü • 
vari alayına ıeçtim; üç sene de Anka
ra Muhafız alayında, böyle bir iş için 
lazım gelecek tahsili yaptım. 

Ankarada hakikaten kıymetli ho -
calarımız vardı. Bilhassa alay kuman· 
danı bay lsmall Hakkının teşviki ve 
benim için çalıştığı dakikalan hiç u
nutmıyacağım. Ankaradan Binicilik 
mektebi kadrosuna geçtiğim zamana 
gelince; bu merhale, mesleğimde bir 
ihtisas ve teknik merhalesidir: iki se
ne sonra artık arsıulusal müsabaka -
lara iştirak ediyordum. 

- tık kazandığınız muvaffakıyet: 
- O kadar acele etmeyiniz! .. dedi. 
llk atlı konkura Binicilik mekte -

binde, tahsil müddetimin sonunda gir
mişimdir. Fakat, düşündüğünüz gibi 
burada bir teY kazanamadım. 930 da 
ordu atlı şampiyonasına girdiğim za
man, netice, benim için yine güler bir 
yüz göstermedi; bununla beraber, bir 
gün, muvaffakıyeti elde edeceğimi bi
liyordum; nitekim, Muhafız Alayın -
da arkadaşlar arasında tertip ettiği -
miz bir müsabakaya iki atımla girdim. 
Ceylanla birinci, Muhip ile ikinci gel
dim; alayım, Uç yaşında bir at hedi
ye etti. 

Muhafız alayında iken Sipahi Oca
ğı konkurlarında, müsabaka üç hafta 
sürdü. Burada üç birincilikle bir ikin
cilik aldım; son defa Taksimde süva
ri arkadaşlar arasında yapılan yeni 
bir müsabakada da iki birincilik ka -
zandım; Cümuriyet Halk Partisi ta
rafından bir kupa hediye edildi: Bu 
müsabakaya 16 arkadaş iştirak etmiş 
bulunuyordu. 

ARSIULUSAL MÜSABAKALAR 

- Ya arsıulusal müsabakalarınız ! 
- Arsıulusal müsabakalara jlk defa 

Subay F.yiibün bir atlayıfl 
olarak geçen sene Vinıada girdim. Bu- mıştım; on gün, ayaklarımla knlçala· 
rada bir şey kazanamamışımdır. Sa - rımı kımıldatamadım; ve üç buçuk ay 
dece, ekip müsabakasında ekibimiz yatmak mecburiyetini duydum. 
dördüncülük derecesini almıştır. Nis· 'l'ÜRK KADINLARININ 
te ise dört ekip müsabasında ikinci, BINlClLlGl 
dördüncü, birinci olduk. Benim, Niste 
yalnız iki derecem vardır. 

Bu senenin en heyecan duyduğu • 
muz müsabakalarından birisinin A -
hen'de yapıldığını söyliyeceğim. Bu 
müsabakaya 84 muhtelif millet işti -
rak ediyordu. Fakat, ancak beş tane· 
si hatasız bitirebilmiştir. 

- Zannedersem, dedim; bu süsa -
bakada kazandınız.. 

- Evet, dedi, Serkeş isimli atımla 
girmiştim; sadece, hatasız bitirenler 
arasında zaman mevzuu bahsolduğu 
vakit beşinciHk mükafatını aldım. 

- Bütün bu bu seyahatleriniıde 
nasıl 1'au1Iııoıyordunuz? 

- Her halde, fevkallde bir şekilde 
diyebilirim. Gerek Fransa, ki Alman
ya bizi çok iyi karşılamıştır. Bilhassa 
bu işe yeni başladıfımız için kazanç
larımızı normalin üstünde buldular. 
Ve bu sözleri, belki düşünebileceğiniz 
gibi her hangi bir adamdan değil, bu 
işin ustalarından işittik; gazeteler 
daima lehimizde yazıyorlardı. Peşte
de bulunduğumuz kısa günler zarfın
da "Tuna,, birinciliklerine iştirak et -
tik. Bu, bir konkur ekibiydi, 24 mani 
vardı; hiç birisinde hata yapmamış

tım. Burada birinciliği kazandım; ,.e 
atım yine Serkeş'ti. 

- Bu atın cinsi dedim. 
-Anglo - Araptır. Nitekim, Viyana 

da da, bu atın fe,·kalade kıymeti bana 
yardım etmiştir. 

28 atın iştirak ettiği müsabakada, 
iki ltalyanla btr de ben hatasız bitir
miştik. Serkeş'in karşılaştığı diğer iki 
attan birinin ne kadar kıymeti oldu -
iunu tahmin edersiniz. On bin Türk 
lirası. 

- Diğer biniciler hakkında ne dü
şünüyorsunuz? 

- Bir defa, bu işte, hemen hemen 
hepsi fevkalade eski .. Birçok arsıulu
sal müsabakalara girip çıkmış, tecrü
beli ve melekeli insanlar .. Atları kıy
metli, vasıtaları bol, teknik mükem -
mel-

Çarpıştığımız ekiplerin kuvvetleri 
biribirlerinden çok az farklıydı. 

- Geçen sene, dedim, Bulgarlarla 
da karşılaşmıştınız? .. 

- Evet .. Müsabaka yaptığımız mil

Bu sırada, Türk kadınlarının bini
ciliği hakktnda subay Eyüpten cdi -
neceğim ihtisasların en yerinde hir ih· 
tisas olacağını düşünüyordum: der -
hal bunu sormaktan kendimi alama -
dım: 

- 'l'ürk kndınlarııı ın, dedi: arsıu -
lusal alanlarda, büyük mu,·affakıyet· 

ler elde edeceğine kuvvetli kanaatim 
vardır. Yaptığımız son gezintilerde 
birçok yabancı kadınlarına rastladık. 
Bizimkilerin tetkik ,.e ırki kabiliyet
leri bu kadınların o kadar üstündedir 
ki, en acemi bir binici, yahut bu işle 
en az uğraşmış bir insan bile bunu der 
hal farkedebilir. 'l'ürk kadınları ara -
sında bilhassa bayan Melithat Auu
pa kadınları için cidden korkulacak 
bir rakıptir. Sadece bizim için )apı
lacak yegane şey, biniciliği teşvikten 
başka bir şey değildir. Memleket da· 
hili11de atlı seyahatler yapmalıyız. At 
yetiştirmeli, bu hususta çalışanlara 

yardım etmeliyiz. Bir futbol na~ıı oy
nanır? .. llu aşağı yukarı memleketi -
mizde bilinir bir şeydir. J:t'aknt bini· 
cilik nedir?- Bu sualin cenbı Ö) le 
tahmin ediyorum ki biraz karanlık ka 
lacaktır. ltalyada senede :mo, Almun· 
yada senede 500 konkur yapılıyor •• 

Ya bizde?-
Türk subayları Nis ve Peşte mü • 

sabakalarına girdiği gün dahilde kaç 
m~baka yapmıştır dersiniz'? işte 
hakiki bir raakm: 5. Onun için ihtiya
cımıza göre senede 5 ' 'e 6 kere )apı • 
lacak yerli müsabakalar, binicilik 
sporu için büyük bir kan şırınga~, tr 
min edecektir. 

EN BOYOK HEYECAN 

_Seyahatlerinizde en büyük he)e
canı ne vakit duydunuz? 

_ Bayrağımızı şeref direğine çek· 
tirdiğimiz dakikalar, binlerce halkın 
istiklal marşı içinde ayakta duruşu, 
bize en büyük se'inci verdi. lstanbula 
ayak bastığımız dakikada halkın hize 
gösterdiği istikbal, hatıraJarımızın u
nutulmaz birer dakikalarıdır. 

Binici subaylarımızdan Eyübe )a
şını sorduğum zaman bunu tahmin et· 
tiğim kadar genç buldum: Ancak yir 
mi dokuz yaşındaydı. 

• • 
letler arasında Bulgarlar, maalesef en ---- ---------
zayıflarıdır. Ahen'de en fazla itina 
ettikleri binici Ugaski'yi gördük. Al
tında Hols isimli Alman cinsinin n 
bütün Almanyanın en kıymetli atla
rından birisi vardı. Bununla beraber, 
bizden dalma geride kalmıştır. 

- Bütün bu sıralarda, temenni e • 
derim ki bir kaza geçirmediniz. 

- Bir kaza .. Bir sül·ari zabiti olup 
da kaza geçirmeyen var mı dersiniz? 
Üzerimde birçok arızalar bırakan bir 
çok düşüşlerim vardır; bir seferinde, 
atla beraber iki mania arasında yu -
var landım; ha>:vanunın altında kal -

Arabacılar arasında 
Reiıleri ile beraber yirmi dört 

azaıı da çekilen arabacılar c~· 

miyetinin yeni yönetim heyeti ıe

çimine ayın on betinde batlana • 
caktır. 

Arabacılar, birçok müe11eseJe • 
rin kendi işleri için aldıkları ara· 
balarla hariçte it yaparak kendi
lerini itıiz bıraktıklarını !İkayei 
etmitlerdi. Bu tikayet te arattı • 
nlmaktadır. 
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Onurlı: K~n o lcflllar if bele
~ 6" ztll. bizi ne çabrık umu • 
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lült-Tuuk 
Şayanı dikkat - Dikkate defe!'. 
iJmek: VıltuJunuz clilckate deler 

Mr •elifim içinde4ir. 
8&Jia - Yayıntı 
Onwk: Balkı 11fll/llllllarla ıinirl•n· 

tlfrlMk do#ru değUdir. 

Urnelt: Bu luıreltetinüi lıiç de ona- lılı/e!I uhpleı'den 6'rl • ,.._ .. ,,.. 
ını11orum. ~r. 

Tudik - OuyJaiaa . · T~t- Ayrrbpaa 
Tasdik etmek - Ouyl&mak · Ornei~ 1'•11 ftlerindc fikir t111r&lır 
Ornek: Clbruır B~ ton:,,__ ,,_ en bllgik feldlwfflr. 

KURUn'un Romanı : 40 Yazan : A. ismet Ulukut 

Bu Nezir de biraz münzeviliği bıraksa, 
Binnazla beraber çıksa! 

ona11lamıttır. Tema etmek - .Deakleftinnek 
Tayin etmek - ı. Belit.ek. 2. A.· duıettirmek Binnaz yapac&iı iti öjrendik· ti. Poliı müdürü henüz u:n.nmıt • 

tamak. a _ Batpül detlkl~ kc • ten tonra, oc:luma çekildi. Bir ta· tr. Sivil memuru merakla karıda• 
Ta)'in - 1 • Belit, 2 ·Atama dtır,.. ~zi 6b Mlfrü. lam kaiııık dütüncelerin etkisi dı: 
O,..,.,.: l - Tirkp .-Ztırtla. T~ - DenkHk (tesiri) altında idi. Bir hafta po. - Bu kadar erkenden! Önemli 

·--' ~rin bU __,_, I . Ora.le: a.ı.t ..a~-:-.1. 6iil~ .,..... alf .. ~- "' .,_.,.___ r- lis müdürile, baba kız ıibi, bulun• bir it mi var? 
6elltmM lbıırulır. ı. JWC kotuoloe • d•ülUlll Mrlllci ,,mtır. ' lulumı bati JWC ~. Temlltir _ GÖllterf, ~. mutlardı; o zaman kendini yalnız - Hriıto Delebedef iti. " 

Gae""'1rü ,,.,.ı affllJtlcr ,,,,_ .Onwk: o..teoiln """*"'"Al • ,anniyordu. Şimdi, önünde bir - Naaıl, bir iz bulabildiniz 
baglln pkil. ,,..,.,,.,,. a. ~ Wp 61 - hoflulc eıçdmııtı. Hutanede her· mi? 

Tul1et - Baflllhiı . . llM flotllıılc ,,,.tmlmıtft ·bulruuıl • biten sayıı ve nezaket prüyor • - iz değil, bütün hakikati, ol· 
Taziyet etmek - Bafllllali.ak,. .....,,.,.. · · · · · du; fakat \;ütün bunlar sılacı ve duiu gibi ıize getirdim. 

bquibl diletlade balan.U, 1ıq • ·T ... t - Karııtbk bOiucu bir reamiyet idi. Onunla - Yaaaa! •.. Nasıl oldu bu? 
ailıtı dilemek. 01.wM: .... emik ılrifillll•rl• ICtr daha içten konupcak bir arka • - Hriıto Delebedefin bürotu-Jll::;:,;:u:.. :!:!'. ~ =~ .....,_,a ktırfdllk olmama· datıJOlctu. nu (yazıhaneaini) öğrendim. Et• 
6apallilı ,.,,,,.,,,. sdfUır. '1'1111 ~er - Ta~~ adliye Doktora kartı cluyduju aayıı o- rafı gözetmeie koyuldum. Arka • 

J - SiM ,,.,_,,..,.,.,.. · ~ - S-bol nunla daha ıenli benli olmuma da dar ve tenha bir M>kaia bakan 
Taalahlt- Cat.acDtk Orıtilıi: AlfııMrfc !'lrli 1aırtJılrqu • imkln vermiyordu. Bu adamın pencereıi vardı; bu itime yarıya• 
Orriekln: l -A......,.lil,..,. ,,,ı llllll,.... tlaelanftlll Nff16ıo1Uir, herkeeten bqka ve ıaliba her· caktı. Benim küçük maymuma 

odun IUteneUlll efff. - Ş - k•inkinden daha yüluek bir ilmi, (Hüaeyinin yetiıtirdiği bir ço-
Teatfyt efklr etmek - Oylqmak 
Teattf efklr etmek_ Oflafll'& ş.rk - ~ kimMnin dütUDUtlerine uynnyan cuk) büronun bulunduğu hana 
OrMlt: UBll ru_,,,. ..,.,.,_,.,. $&iki fimall - Kuq cloiasa prenıipleri •ar, ki bndiıini daha ıönderdim. Bir 11rumı bulup Bul· 

aonra iatedilfnü gf&f hnrr wreMl • Şimal - Kaıey . ' cicldl, daha alır batlı bir hale so- garın odaıına girecek, kanape, ya• 
dik. Şimali Garbi - Batı kau,.t · kuJOr. Binnaz, pek anlamadıiı bu hut koltuk altına aaklanacaktı. 

Teberru - Verit ~t prit - Dah kalt1i prensiplere dofru, kendiıinde bir Gece yarıasnı ıeçmitti. Arka ~ 
Taahhüt _ Yüken OrMk: Tllrk 1ıCJDG lcrmlmr.llMI....,_ - V .;_ ıidiı duruyordu. Ce•at b.basının kakta kimıeler yoktu. Maymun 
Dnwk: M-L.8---u , _ _,,. __ ,_ A- "' IR.clurunakton ~.,. '"' IJlr f'lrfc Vtd - Atlaıl~ en i..+en bir arlcadatı olduiu hal· pencereyi açmıı bakıyordu. Çen-

-T-

- ,..,_,wwa ., delildir. Va.._ - A••ılr ~· 11 
n&lfG/ÜI -,enı ldçbir lfllhn altına gir Tecrtlbe _ Den~ Orrwlt: Brı ksi 7'.,.,,.,_ ilk ilk ütr de, onun aldılr fena durumu, bü· ge i ipimi attım; pencereye taktı. 
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rem ,.,._,,,., ,,,.... · · · · · b ld 
Taahhttt etmek - ı · YUkenmtk. Z • Ted'tin etmek _ ~ . Zıt _ Kaqd Bundan önceki hastanede se;rdü· lan u um; maymunu qaiıya 

Uatenmek Ornek: Tllr• ıc.,,.,.,,. ~ l)riWk: S. iti ffldr. liri6irille krtıt jii fenni bakımdan korkmuıtu. indirdikten aonra, pencereyi çe. 
...2':di~:tmek - 1 Dttittirmek. 2 - Samlnln tlergünlf oldlıla ..m.ria • tkfUtllr. Sarada, ..Jıtrülür hi.o.bir bakıma ıu. kerek eğreti kapadım ve ıu boru-
..,._.... i..;-'Jfr. .. ı. •v ,... 
Orn.kl~: Kanunları a11eak' ICtımU· Mamul - Em. o,.,,,.,,: ı - ~.,....,.,.... .,. . talmut olmamamdan, doktorun lanndan kaydım.. 1 

,,... .1-u.M..JJıfr. Zer ~ ,.,,.,,e ~ 6alıuuıtfl/ clec:liii ıibi, vücudunun kuvvetle • Bir lambanın ı§ığında kiiıtla• 
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TtıWlr etmek_ Deterl .. ek ld AarM mtüldıl8r. · . Ztlsel• _ ı>eprem (t"i") bırakıyordu. - Kendiıini takip ettiiimis 

, Drrtelı"1r.· B_.,, ~-8 ,,,.,_ , .. 11 .. 2 - ''""""'" Tirle ~ zt-•tt - 4DJea I i L.. h . 1 d ı..- bir adamın emrile hareket etmek -.., _,..... ")'"• ,.. .ı-ıuı ..... ..-.-.. ~- ~ Göz er uu çe reyı raıt a ı~a, 
--'an •r·- .1~-ı 11alnu zekd -. ... ını .. -11___..-. Z""'al ıauk - Uaaia•u te olur ıeylerden deı-il ! Bize hak 
:ru .. · "' •-:.- -s«>• · •r ~ -... .. "" ~inde hafif bir ürperme, viizünde 

Brı ı, f9'n çektilfnlz ıık111tı11ı unr Tefenuk etmek - '-'•1_, • Zftal Uaataa "T " - ve adaletten ıöz açtıkça politi °" 
'-4nr üliltm. tolmak (>rnek: v,..,_ bfılıtllllUlllUlr, ,.,,. penbe bir 16l1e, ıönlünde ıblc 1'ir 1 k . d'-· ( ) 

(j Ali t M lurteft L..x.ar (buhar) dolaııyordu. ya ama ııte ıgıne oy rey ver-
Tülit - Benzet rMk: Bu tıte "" 1 

' • U&Mtıl) laOf flrllatlı. ""'li miıtik. Ne oluraa olıun, bu ada· 
• ~: Para benznll,..Zmn ee • IJ111eltll. • l . Dahaıı var: Kendiıini mezarın mın ıimdiye kadar , ...... Ju bı"r har-
' ..,.,. alml Temhıat - tnaııca Tütün ikra•ıye erı k d k" ki -T ..--er. enarın an çe ıp uza qtıran ketini ıörmedik. 
l Talrllt etmek - Benzetmek Temin etmek: 1 - tnaı\~laıuk, i · a-1w- ...,.,,,le f11Mmde11: ..1 _1..& d b ı ı Orıwlt S vvr......, uvaı.or arı f.Yfl u ununa, ö üm - iyi amma, nirin mevdana 

: an'atta benz.tçilile fklU, nn """ek 1 - 1'Wllclat IUlkttHi .. talNilade kuradaunm (kadidinin) yeniden km T " .,.,.k lbundır. ı - Sallamak inüa11eı 1na1nan w• •altlluile ,çı ak iıtemiyor? 
Takrir - Dtlerre 3 - Bide etmek Şthtı allehrlne 9.11 ......ı ıtttta lkra· yakasına ~pııacaimı aanıyor • - Doktor anlatmadı mı? Q .. 
Onwk: KIUtllr Baluınlılı biıtfeıi Mt.aller: Bu ffln '1tlılle oU""'no mlf'ltrl ıta.lı~ tülda dalıtıla • du. Bunan için doktorun verdiği nun bilinmeıi hem Bionazın ha • 

' ........ ~ tlllerge wrllmlffir. ıizi inanrlarun. c:aktır. Bıpnlile (hUniyete) rajmen ıe- yatını, hem de ortaya koymak i ... 
Ta.tr etmek - Onamak Bu ı,ın Nıle olınfldıl& -- Wkuıdo. A _ Bnell akerlik ı•Mll•• •1 • ne hutaneden, bir dakika için ol· tediii hak ve adaleti tehlikeye 
Onwk: l atanlndfla ,._.n bilMn u· ke11llWM fllGft De,.,.,. (lıadWrd w ra-·• ,~ıı_... na-- allll&C&k 'H lmak · t · d N 

il ..,.ıe~- onanma Ua.AJ11ocı -. ..._. " "ı-~ -- aun, •Jn 11 emıyor u. e O• düıürecekmit te ondan. 
nn " .,.., mln dmele). Çflllftun. ba 19UNra ite a.o.llri .. kua arma· ı ...ı ? B N • d b. .. 

Ta-ı·r - Onanm ı k .... ıu ı ~-.. QrqU u ezır e ıraz munze- - Fakat polı·ıten de ıaklan-•• ... 2 - ıimi, aneak, ban a ,,.,.... acı · ka•lıtıncte. Nıtma ko•l9Joaua •tl -
Orwk: Kınlan kalp onanl""'z lıgabUtllm. ' rap.aı edtlteekttr. -Yiliii \,ırakta, onunla 1'eraber çık· ia ne lüzum var? 
Tamim - Genelge 3 - Tımdn ettllünU n.tbı.r - Bl· B - Mtlracut zamanlan temmaı • !.... S..lca türlü, imkim yok, - Çok ihtiyatlı bir adam. 
OrMk: iç Bakanlığının göçmenler de ntilüniz ~lal'. 935 ~il tttbarea haf&a1'm ea• pa • bir yere ıidemiyecek, o da mün· _ Yaptığı itlere bakdıraa, mü-

1aatirıtdald ıon g~nelgetfni okuönuı Terbiye etmek -- llttm~ ~rteat Tt perfliltbt sinleri aat 9 z•vt olaçaktı. önce ıeçirdiii ıı • kemmel bir ıivil memur olabilir. 
,,., Terbiye (idaeatlon) - BltUm d•• "' •e 1.-..1·rdır. kmtılar korkular onu 1·9te bo··yJe 

Tun hal, sureti tee'riye _Anla . 'feaattd _ Dayanıfll'& . y:: T;;t 5 te.•u 935 tu 5 ' - Kendisile ıörüıünce teklif 
_. (J d caaretaiz yapmııtı. ederiz. Şimdi ıiz, b1°r takıı· ,.evı"ri· ,... rrwk: En 6'l111lk ku~ 11urt flf • l fnd ....... 135 tarllılae ·IMaclar dört B L .. ıd T 

Drult: iki tartl/ dtı bugi;M ltodar lar cumuula .,,.,..,,,...,.. &1 den• ~tir. Jhl u.uüa i"aaım on eon uw uiu man· niz; ben de acele ıiyineyim. 
Alç Mr onlofft bulamtıtlllar. Tealt etmek - Ba)T&lll&k . to11ra . .._ınıbalacak •lraeaatlar ka • bk bu idi. yeni ıtıklann, tevilli, Biraz ıonra Nezirin odaıınd• 

Tarif etmek - Tanımlamak örnek: Ctlnuuvetla oaancu 1ıltlö· bal ffllmincek •e ...... Jıltillkakm )'eni bir manbiı ! •. idiler. Doktor, Hüıeyinin elini ıı • 
6"lei: E~r gerimlzl f,t tanımlı- nilmllail ne kadar IOffunlaJda bay· lkrami"91 kaa•n .niclWnee iade e· - 26 - karak: 1 

~u11dbaiz bu katlar anıııuJ Nr • r mııtı" · dll .._._ O l l 1 O l ---~- a ,.. ece ... ..-. NEML B R ZIN ZER NDE - Tabii iyi haberlerle ıeldi • 
- Ttelr - Etki 2 - Alacaklılar 2 fotofraf, Mftet, 

Tarff - Tanım Orıwlı: Bu Ulıeın 11.mu "" .tldaüd r11111I _.. dlHnı; . df• ·Jıtlıch, Hüanü doktordan aldriı tali• niz. ~uyurun, oturun. Her hald• 
ôrnek: Banc eltonomU.in,.. tanı. l/ÖnnHlm.. baalar yoba amea ne fibi yllllfbsı mat ile hazırlıklarını iki sün için· ıabah kahvealtı11 yememitıiniz • 

""la~:ln- rrüinlz Te&fr etmM< - Etk~ek . . , nrsa hu valka ile mtlraeaat etmele· de bitirdi. Üçüncü ıünü, aabah dir; ıöyliyeyim de getininler. 
_______ · ___ ~_tıM_7~f4t~-~Ona~~..ak~~~~~-O-"'~e-k_:B~...-~-""'~· tlld~'ıjc-~i~_a_ilte ___ n-_:__ri __ ,a_rt_b_r_. ____________ ~~~~pe-k~e_rk_e_n_d_e~n_C_e_m_i_li_n~e~vı-·n_e_:ı_it_-~~~~~~~~_:_(A~rkaınvarJ 



Mu 
Takvim !l Tt$ımls s R-ı-6hır 

Gün doltl$u 'f.8b 4.37 
Gun batısı 19.48 If.4$ 
Sabah nımuı 3.88 Ş,"8 

O~Je namaıı li.19 lt.19 
lkıncll aamazı l6.19 16.19 
Atşım namaz 19.tS 19,43 

Yatsı ı ... u. 21.4, !if.43 
imsak ! .W 2.21 
Yılın gtçen günler 189 190 

Yılın kılan ~unlerf ~7' 16G 

~ 8 O H 1 B : 8-1-115 
Wzalarmda 7dt11s ilaretll olanlar, tll:e • 

rinde muamele ~· BelremJar aa. 
12 kapanlf llyadandlr. 

·---nukut ı 
* Lonttq... 42'1, - 'l,iyanı 23, _ 1 
* NeYpt* 1!6. - * Mrtd !6 -
• P.tt 160. - * Bertin 42. _ 
• ift.,., 0 4 7 • V artoYI 24, 50 
* 8rllt$e 83, - • 8adape$ıl" . 4., "° 
* Atlaa M, - * Bliknş ıs. -
• Cenevre 18 -· • Belgrad li4. _ 
• So!ya 114, - * Toltebama 32, _ 
* Amsterda 11 a.'\ - • Altın • 941, _ 
• Prıg 102, - * Mecidiye 59, _ 
• Stotl1olm 31, •• * Bıntnor 230. _ 

,_. _ _..._ Çekler ----:• 

Pelesefe 
Epikür 
Küçük Hlklyeler 
Lenin Mezhebi 
Hep Vatan için 
Hep Millet için 
timi ve IJayall . 
8osyalizm ,' 
Stalin 
Cinayet ve Ceza 
'farih Felsefesi 

Kanış 

35 
30 

108 
'15 
60 
60 
50 

150 
75 

125 

Keşan Noter muavinliğıne: 
Biz qağıdaki imzalarm aahip -

leri Nimetullah oilu Adem Remzi 
ve Huan ojlu Hüınü meyane -
mizde akdi tifahiye müsteniden 
ve aiuıtos 930 tarihinden itiba • 
ren ve lstanbul ticaret ve sanayi 
odasının 16957 numarasında ve 
Kepn noter muavinliğinin 9-7-
933 tarih ve 176 - 171 aa.yıauıda 
ve l.ıanb11I noterlijinin 11-1-

* tondra Gf'ı.oo * Stokhlın 3.li~ 933 -ve 8256. 8Z3 numarasında 
• l'-:IY)'Ofk o.f08950 • Vlyaıııı 4.ıtl7~ 
• Patis •llMt .. Madnd s.sı _ m~.et mukavelename ile ak • 
• Millııo 9

•
60

- • Berııo ı,9760 teylediğimiz 1000 bin liıalık ıer-
* Brilblt 4.715 • V8rŞoYa 4,217!i el (k IJ-1...a. f) rk 
+ Atin• ııa.&ıs • Ba:lapeşı" ._.2 _ may i O auİ ti etini İki • 
* Cenevre 1.4356 • Bütres l8,04S! mizin riza ve İttifakiyle feshede • 

: ::!~erdam 6!:~;.:. ! ~=!... ~~=! rek mezkir tirketten mütevellit 
• Pra2 19,0892 • Mostovı 1095 ~o beeabatı törclük bil6mum borç 

• ~----E S H A M ----ıı ve vecibeyi kanuni1elerinden yek-
iş Bankas• 9.1<>- Tramvay i!1,- diğerimizi ibari tam ile ibra eyle-

•An1dolu 2:i.6!1 • Çimento • lll.&O iliğimiz ıibi bu tirketten dolayı 
Re 1 2 6tl Onyon De.!. 
Str. HaJ?lye ıs.- ~ark De!. :::: biç bir kimseye borcumuz da ol -

•Mdtılatası suo Ba)ya madıfmı ıaübeyyin itbu ~feaihna-
u. Sigorta -,oo Şart m. eczı -· - me tarafımızdan ı"mza dilerek su-
Ro moıı 11,40 retılo• -:-

-i&ffkrazlar - tallvllfer reli mueadclaı.alarmdan bir nüa • 
• t93nıU-t. Bor. ı'l 9t F.lekulk .... _ h.aamm latanlMal ticaret odaaına 

. n 26,05 Trımv.., aı.10 ve bir niiahasmm ilan edilmek ü -
• - ili 26.07 R ıhnrlı 17. 00 

lstlkrüı.Oıb.lll ı 94.00 AaMoıa 44 40 zer. llfanhul gazetelerinden hiri-
f:rpaı ısı&quı 9~.- Anadolu ıı 44,40 sine ve l>ir nüshai mua.W.kası • 
1928 A M fO, .Uıdolu m 11.SO ntn da, tarafımı.Za ibllinaı ntida 
Sıvu-Erzunııa 95--, • Mllnıtssll A 45.15 eylerim. 

latanbul levazım imirliii nak • 
.İyabnda kuJJamJmak ÜHJ:e 'YA • 

purlar kiralanacalktU. Pazarhiı 
9 temnnıa 935 aab ıünü aat 15 
te yapılacaktır. lltekHlerin bir 
vapur için ı 125 lira IOD tnalft.t.ı 
larile belli aaalten Tophanede 
Satmalm K'bmisy.onuna ıelllMl~ • 
ri. (57) (3869) 

• • • 
Maltepe piyade &tif mellte'bi i-

tin 3 bin kilo koyun Ye 4509 liilo 

•ıiır eti 10-7-935 çarşamba 

pnü saat 14 te pazarhkla alma -
caktır. Tahmin bedeli 2145 lira· 
dır. isteklilerin 321 lira 75 lamıı 
un teminatlarile belli saatte Top
banede sattnalma komMyenuna 
gelmeleri. (58) (3'870} 

ŞARK DEM1RY0U.ARI 
SAYIN AHALiYE iLAN 

Banyo- meTSiminde allalinia pllj • 
lara raibetlerini temin e:rcesile, Şuk 
Demiryollan 13 Temmuzdan 6 Biıja
clteşrin 1935- aibıleeemio• katlar yö
re istasyonlarının hepsinden Küçük
çekmece için gidiş - ıelil fevkal4de 
ueuz yazlık biletler satışma batla • 
yacaktır. 

Aşağıda fiyatları bildirilen bu bi
letler satıldığı günler için muteber • 
dir. Yalnız cumartesi ve pazar günle
ri satılacak biletlerin dinüşü pazar
tesi gllnü 'Z't No. trene kadar mufe .. 
ber tutulacaktır. 

BOTUN VERGİLER DA.BiL Gt -
DIŞ - GELiŞ T dı.tK Dtl.BT 

UClt11I'URJ 
l ~n m. ın Dl. 

, Kr. Kr. 
1 R A O y O ı lpsalada mukim Istaııbul Ru _ 

_ meli oteli sahibi Adem Remzi . lstanboldan Kttçttk~ek-
JSTANDUJ~ - 18.30: Ahunea tAtn.in ,&aS~ meceye :ve döaüş ..f9~36,75 25,-

.1.. .... • ,l~Jr' ...., 1'umkapıdan ~.3Ui.,22,Z) 
~Jia~•~-:~~:' •:_~!! J~_!_du": ; ..... ~ •. --... ;ııp.:.ı.._ .. lbfidb MJIL'°'2''4Ut' 
sb,1fls "rter. :lCLJS· ~ ....... ~· -... ..... !'·-- .... wswıp -..r • 1'&1Mınc1P #',50 ..._ 19,50-
!MttrO OitembL ft': Racfyo en ~ .-Je ndMil• illa :o.__ 8ia Yectautedea ~ ~ Dıı-
~ erWralan. Tlrkle lödl eser- doicaa ıJ1I ._ ıa.t nı.... tem • Büırlrl7llea 2f,-18,- lf,58 
ler. llaJaD Emine lbm. %1.30: Soa mu llJl8ID lletinci Pnü. Y"lilüyden Wi 15s35 u,.. 
halleder. Boralar. 21.40: Piyaao • BO- S-7-9'JS lataiıbal; 3 TMlnu 1935 
Jo. Profesör i'erdi Statser. Keşan ınrter muavi•i i»wllıtiJrlilc 

ınhisarlar U. MüdürlüQünden~ 
&.velge ~lin eclildili 't'eçhile 1 evazmı ve mübayaat ıuhemiz ı2-

7 - • tarfblae ra8lla;raıı c .. tüm Kabataftaki yeni binaama 
na1'ledıf ecefd1r. 

.. ! .. W•NıJii telefon llUlll&ra ları apfrda fÖlterilmittir. C1uıiaa 
,;nu zarurt olarak muamelat tali 1 edileceiinden İf sahiplerinin 

iri -_z;;- 935 Cumartesi gününd en itibaren yeni binada itlerini ta
P. eueullecekleri ilin olunur. (3857) 
Levazım •e Mfibayaat Şubesi M üdürlüğü 

" ,,. ,, ,, Müd ür Muavinlif1 
" •ı ,, ., Dahi li ve Harici 

Müh ayaat Şeflikleri. 

T. 49367 

" 49357 
" 49358 

Jandarma Genel Komutanlığı (j. 
U. K.) Ankara Satınalma Komis
yonundan: 
1 - Elde bulunan nümune ve evsafına uyıun olarak (6,000) ki • 

lim 25 - 7 - 138 P......._ eün ü ıaat 14 de J. Gn. banataalığı bi
naaında kllpa lı zarf uaulife eksilt meye konulacaktır. 

2 - Şa~m~ paraaız olarak be r gün bmisyondan verilir. 
3 - lsteldiısm 139& liralık tem iaat ..Uhazu ve kanua Ye tertaa -

mede yazılı belgeler içinde bulunacak olan teklif mektuplarını ek -
silıme saatından bir saat evveline kadar komisyona ~ermit bulun -
mat.rı. (1624) (3814) 

Eyüp sulh hukuk ınahkemesin· 
den: 
Davacı Hazinenin mlidcleaalayb 

aaıat Hoca Ali mahallesi Ha -
mam aokak 6 No. d& ..\bınet. Ham• 
di aleyhine afbiı bir kıt'a senet 
mucibince- ez gayri istifa ı 10 li "' 
ra alacak clavumm aııaubakeme -
ıinde: OiM11 tarin ve t-'>llğ edi
İen •ünde müddeaaleyhin aelme -
meai haaebile mahkeaıe1e müb • 
ru iki yiiz linlık aenet zirindeki 
hnzaıım iakin halinde iatikı.p 
iua ve sabit olmadıiı taluli.de ye
min teklif edilec:ıegiadJa H. U. 
M. K. 402, 405, 406 337 inci mad
deleri mucibince hakbıda yen • 
len muameleli ııyap kararının 15 
gün müddetle ilanen icrasına ka -
rar verilmit Ye yemıi ınuhalteme 
olarak 12-9 eas per,_.ı.e ıü ., 
nü saat 9,30 a talik kdınmq ol • 
duiundan yevmi meakU..d• gel • 
mesi ve 1•bul mll8atldak bir Yelcil 
Jöndenaeai akti takdirde llY& • 
hında hüküm elanau.jı maJOm 
olmak üzere ilia ol1111Ur. 

lstanbul Gümrükleri sabş Müdürlüğünden: 

Ketif 4-feli f'lll&7 Jint 53 kur 'lf olan ıebze ._ ıç•.&.r yapıtın.., 
cak uDIUmi beli kapalı zarfla eksi itmeye koaulımapr. ...... ... 
kufU1 mulaabiliDde faıtllüanet Leva ZDll Müclürliıfimılm alınır. lflii 
meye aitmek için de ~'190 No. lı arttırma ve ekıiİtme kanuımıılliqtı1 
ya:ıth 'Yetika ve 522p liralık muvakkat teminat makbwı vep.-k 
tubu ile ben her teklif mektupları aı -18 - 7 - 935 Peqe..._ ... 
ıaat ıs e kadar Daimi Encümene vermelidir. (B.) (3728) 

BEŞlltT AŞ~ Köyiçi Af.,.Jl:lar ıneyd anı eslli 3 yrni 
evin vakıf mallallinin yarı payı ile milk 
....a.Dinin 17 Z4 pa.yı. 

BEŞiKTAŞ• K~içi meyan ve letki sokaklan eıki 52, 
52 M. 15 yeni 1 O, 1 S, 7 iki ev ve bir dük
kiıfıa 1/2 ter payları. 

KUMKAPJ: Muhsine hatun İbrahim pa,a yoldıtu eaki 
yeni 2 - 4 sa1ılı dükkan ve ahır ıediii
nin tamamı vo mülk ünün yarı payı. 

TARLA.BAŞiı Hüaeyin ata mahallesi Bilezik aokak 
~ 15 - 61 yeni 61-61 1 ev •• .Siildli
lll&ı ta•amı. 

BOYOICÇARŞI: KESECiier sokak eıki 12 yeni 10-12. 
dükkinın tamamı. 

KUZGUNCUK: Yalcı sokak eski ı9 • 21 yeni 17 1 
evin tamamı. 

KUZGUNCUK: Bakkal ve lca"1i1e sokaklaTı eı.ki 61-
53 yeni 5-64 ev vefır ımn ı 4 payları. 

FENER: Tahtaininare Külhan ıokak eski 18 yeni 
30/1 deponun tama mı. 

FENER: Haraççı kara Mehmed mahal!eıi Hiıar altı 
ıekak ve Fener caddesi eski 17 • 17 M. 
7eni 6, 8; 11, 13 ütünde odaları hulunan 
iki diikkinm 14 120 payı. 

TOPHANE~ Ba,azit nıahallesi M unıhane kapısı ıokdk 
eaki yeni 3 sayılı diilckinm 9 43 payı. 

BAKIRKOY: Yenimahalle aralık sokak eski 5 yeni 
4 evin 9 32 payı. 

MERCAN: Da7alıatun büyük yen ı ban ikinci kat eski 
7•ni 24 saydı deponun ıs 120 nRyL 

MERCAN: Dayehatun hüyiik yen 1 han ikinci k1tt esiri 
yeni 49 odanın tanı amı. 

HEYBELIADA: Yalı caddesi eski 119 yeni 95 dük -
... ... ....ki.mn tamamı. • 

1.QtmK~ ~ C,fer afi ınaba1leit 'Kuş:hli ıokak e~i 
t yeni 103 • 1 ()3 1 ıa yılı çukur btlstanın 

1/4 payı. 
Yukarıda yazılı maJlar 6 - 8- 935 Sah gi nü saat 

• ... 

pazarlıkla ve petİn para ile satıla eaktır leteldilerin yüzde yedı b ı -
çuk pey akç~lerile haftanın Sah ve Cmna giinleri idarec1e müte ek • 
kil satıı komisyonuna müracaatları. (F 186S) 

Dlflll lllirtlllln n ua·11 ~~me ~ma ın ~ ·] 
Muhammen bedeli ile mikdar an ataiıda l1ızdı listih mnb 

5. 8. 1935 taa-ibinde Pazartesi ıii nü saat 15 !.Q .la ka11alı ı*ri 
ile Ankuada idare biaasnula satın alınacaktır Bu ~e sirmc'h · 
yenİ•in 1480.65 lirabk muvakkat tem~r.at verl'H.l ri Ye ka_..,, ta 
yin ettiği vesikalar ve ite gimıeğ e mia i kanuni buluBIJI dı ,,. 

'lr beyann~e Ye teklifletle ayni gün se.at t 4.30 a li•dar komııyon 
reisliiine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtnameler parasız olarak H ydarpapda teıelfum vo 

se•k 111Üdiiw1ii\inde, A•brada Malzeme d•ireaintle iafttı,_.. • 
tadır. ( 3820) 
32 Kalem llstik Malzeme Mu mmen be~h 19742 lira. 

Mubamı.n bedeli ile mikdar ı apgıda yazılı ı.alata haf~ 
6. 8. 1935 Saaı ıünü ıaat JS de kapalı zarf uıulu ile Ankarada idar~ 
binasında .atin alınacakfır. 

Bu ite rinaek isteyenlerin &tl.25 l ıabk muvakkat teminat v fr 
meleri •e)canunun tafin eltigi vesikalar ve .,e ıirmefe minff fi: 
nt bulnmadslma dair beyanname ve te-kl" fler Jle ayai pn •at 1.f 
kadar kelhis\on raaltjine vermeleri liznnd11 

B• ite ait prtnameler parasız olarak Haydarpqada teMlliiat 
sevk mü.liirlüjünde ve Ankarada Malzeme d'liresinde dalJtılmak • 
tadır. (3821) 

Balata kayıtı lOC>m m ı400 metre/ Muha-ea bMeli 
Balata kaywıı 120 m m 1000 m tt., 8590 ftta 

Akhıssr Şarbaylığından: 
Kil'o Gram Marka No. Kap Kıymeti 

IZ4 c z s,ıo 2 B sos 60 
677 J R 98 1/ S r; Sa 2797 70 
30 100 K F 2 t 1 90 39 
49 ,, 1 ı ,, 147 
52 2'JU A TTSO 6172 t kap 52 20 
• 400 o o ı paket 22 98 

E,yanın cinıi 

Terbiye ıönniit taytaD Po*t 
Tayyare iıin dı fVe i~ l&st 
Alb C.tü kauçuk •Jakbl>ı 
Altı üıtü kaL'ÇUk ayakkabı 
Yazılı kağıt takvim 
Terbiye ıörmüı boyalı tavpn pos
tu· 

Yalc:arıda yazılı eıya 17 -1- 935 tan1ıind~ saat 14 de lıtanbul lhr•cat Gümrüğü dalıiliq.ki •l 
ıı salonunda .açıli:: artbrma auretile ıablac·ktp-~ Jıteldil~ ....,,... zamanda müracaatları. (3122). 

Akhiaar Şarbaıdr.jımn 60 - 75 lira ücretli Elektrik Fabrika& 
DirektörlGiU ~ıktır. Otuz beı ya ından yukan olmamak ve askv • 
tikçe ilitiii bulunmamak ıartiyle en az lıtanbul San'atlar MekteM 
ve,alnıt Ticareti Bahriye makine kısmından mezun veyahut da otta 
derecede tahsil prmüt ve ordu v eıair devlet ve özel müeueselerde 
eleksik •• ... w. itlerinde çalıf mış Ye muvaffak ohawt Wwunak 
•• mu•aıelte itlerinden anlamak ve diğer k...t nah baiz lıoı..a. 
mak tutiJle bir itJar almaca im dan isteklilerin vesilcal.ı veya ı .. 
.ıaekleri ile beraber~·• ile Aklaisar Şarf.aykjma 'bapuıımalan ilh 
oluDUl'ı (~ 



kuponu sunuyor. 
·mqW!Cjklan Küçül< 

kUUaıta~eeklerdir. 


