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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birfk. 

tiren okuyucumuz KURUN doa. 
toruna kendini parasız muaye · İ 

ne ettirebilir, 1 
........ ~:.:!~~~.:. .. ~~:~!~~ .. 

Atatürk şehrimizi şereflendirdiler 
Recep P eker:i parti 

sekreterliğinden affetti 

aa-i-k_a_n_B_a_s_ı_n_ IVaiillstündağ ve bi;;:zm At t .. k 
Birli -- i e zevat tarafından H a ur 

aaık g :: karşılanmışlardır !i 
rııı~- -an antantı memleketlerinin a· ii . . i: ı 
k~daki sıkı bağlılığı bir kat daha il Istanb~l, 15 _<A.A.) - R~ıs.ıc.um-51 gene 
~\'\retıendirmek için bu memleketle. ı'I hur A:atu:k diı? gece şehrımızı şe-fi 
~ basın delegeleri Bükreşte toplan- İ reflendirmışlerdir. ii 
ılar ve aral d b' b b" 1. w. ıH İstanbul valisi Muhiddin üstün-1: ltıı-.. arın a ır asın ır ıgı ıl w t · 
-1.11ak kararını verdiler. Bu suretle r dag, stanbul komutanı Gener~lH 1 t 1 .. .. b ·ı . f · ı ·ı d k 

~ı<llı basın birliğinin maksadını H H:Uis ~ıyı~d~y, ~dana_ saylavı Hil-H s m e n on u u va z 1 ey 1 1 en 1 a e ece 
k lllanya Dış İşleri Bakanı Titillesko := mı, muşarunıleyhı 1zniıtten karşı-1: 
Ollferansın açılış nutkunda ç k .. el li lıyarak !stanbulun tazim ve iştiya-:; B k• ı d •• k c H p g 1 

~lirtti. o kadar ki o nutku ~k~z n !İ kını arzetınişlerdir. Ata türkün hem-ii aş ve ı un a ş a m • • • ene 
~~~duhznuz hisle; en yüksek beir H şireleri Bayan Makbule, Müşarüni-g • 

~lı~ kalplerde uyandırdığı duygulara n le~he H~ydarpaşada arzı tazımatet.9 merkezınde meşgul oldu 
nzıyor. !i mışlerdır. 55 
ŞUpbe yok k ' B lk a t t . t • ii İstanbul Valisi Muhittin Ustün-ii da ı a an n an ı ıp ı- •• . ı: 
Balkanlarda sulhu korumak gay g dağ, Atatürkü Park otelınde akşam:: 

tetinden doğmuştur. Fakat müşterek !f yemeğine da.vet etmiş ve büyük ön-i,i 
~~nfaatıerini sulhun muhafazasında ii derimiz bu daveti lütfen kabul ede-~; 
teren dört Balkan devleti böylece U rek Ankaradan maiyetlerinde ge-!: 
atalarında bir anlaşma yaptıktan son- il len zavatla birlikte Park otelini teş-U 
l'a .. •• 'f b 1 a .. bı· .. g~zlerimizin önünde tamamen yeni iL!'.:...!!'-1:.!!!':..~-~!' • .!!:.~.-· .. --.......... !i 

" aıe ··········-· .. ·········-··········· ...................... . retı ın peyda olmuştur. Zira bu su-
?tı e karşı karşıya gelerek müşterek D b k 
~:nfaatıerini korumak istiyen Bal. 1 $ . a a n 1 m 1 Z 
ın·nlııar asırlar;n tozları altında silin- ' k 
hll~ Ve unutulmuş olan bir takım bağ- y 0 1 a ç 1 t 1 
?tı 1 ların yeniden canlandığını duy. 
gu ~1ardır. O vakit neden dolayı bu
la~e k~dar bu işte geç kalmış olduk
~k?lt bırbirlerine sormuşlardır. Titü
kan o, ~alkan antantı ile birleşen Bal
le . lnılletıeri arasındaki yakınlık his
l't tı nihayet birbirlerini bulan insanla 
tiln. hislerinden ibaret olduğunu teba
" ~ ettirdikten sonra şu sualleri soru
.ror: 

ltalyan elçisi bakanımızla 
bir buçuk saat qöı üştü 

Montreux'da toplanacak Boğazlar 
konferansında Türk murahhas heyeti
ne riyaset edecek olan Dış Bakanımız 
Bay Tevfik Rüştü Aras, dlln akşamki 
ekspresle, beraberinde hususi kalem 
mil.dürü Bay Refik Amirle birlikte 
şehrimizaen ayrılmıştır. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 5) • 

Ankara, 15 (A.A.) - Cumuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterini Ata. 
türk vazif~den affetmiştir. Şimdi. 

lik bu vazifeyi Atatürktiı1 vekili ola
rak Inönü filen ifa edf'cektir. 
BAŞVEKiL GENEL MERKEZDE 

Ankara, 15 (Telefonla) - Başve. 

kil İsmet lnöuii bu akşam saat on se.. 
kize ~oğru Cumuriyet Halk Partisi 
genel mer:tezine gelmiş ve on dokuza 
kadar kalmıştır. 

Başvekilin hafta içinde Istanbula 
gitmeleri muhtemeldir. 

RECEP PEKERIN T AMllUI 
Ankara, 15 (A.A.) - Recep Pe

ker, vazifesinden ayrııma münasebe. 
tile merkeze bağlı Parti ve Halk.evle
ri örğütlerine a§ağıdald tamimini 
göndermiştir: 

"Her işfA! en doğruya ve en iyiyi 
yapan büyük şefimiz Atatürk beni 
Parti Genel Sekreterliı}l ödevinden 
affettiler. Ellerim zı. onun emaneti 
o1arak tuttufumaı q&fr.m fekli ne 

eo,~"1Vi(:in TitrkZer Rommıyal11ara mı
eıte,. lmıttiyet ve muhabbet hissi telkin 
llıe ler1 Niçin Anadolu bizim kendi 
~ tııleketimizin bazı köşelerini ve bil
tı.,.,tia benim doğduğum köyü hatırla
ki l' e o derecede hatırlatır ki Tür
~~e bulunduğum zamanlar ben 
"i ımi kendi vatanımda hissede.. 

Almanyada gizli bir cemiyet mensupları 

~,,, 

>'a n~ar öyle suallerdir ki noman-
1' ~a gıden, Kö2tenceyi ve yahut Bük-1;: gören bir Türk te Romanyaltlar 
bir ~?1"abilir. Balkanların her hangi 
ke ~O§esinde dolaşan bir Türk orada 
~~ını kendi memleketindeymiş duy
~lt~'lt Veren bir çok şeylez:lc karşıla 

Bitlere tebdit mek • 
taba g6aderdller ı 

la~te, Balkan antantını başka antant
lııı. ~n ayıran şey bu noktadadır. O
~: 1~ndir ki Balka~ antantı gerçek-
13evı dort Balkan memleketinin bir tek 
lı:ıı et haline gelmesiyle meydana çık
tiı-ş kudretli bir siyasi varlık demek
~ 'Balkan antantı Tuna boylarından 
bı;,~;asl~ra kadar arsıulusal hayatta 
%· ~· hır kudretli varlık olduğu için
hu~ .. 1 devl~tler arasında küçük ve 
~1~k tasnifini yapan diplomatlar 
tq~k an devletlerini bundan istisna et. 

''Roehm'ün 
30 haziran 

intikamcıları" ndan 
günü korkuluyor ! 

Zaruretini anhyabiJmektedir. 

~ ASIM US 

Suvich Viyanada 
berVbiYana, ıs (A.A.) - Bay Suvich, 

a Crj 
haıı nde zevcesi olduğu halde bu sa-
~iı.· buraya gelmiştir. Resmen bildire• 

ı;ırıc .. 
'i ttla gore bu seyahat tamamile husu-
~ttedir. Roehm _ l 
'"1ıııııı1~, I 111111111 llııııı111ııııı11111ııııuıı1111ııııııı111111ıını1t1ıırı111111ıımıı111111 111 uııııııı 1111 ıımııııııııın ııı1111ııı11ııııu1111ımı111u»ııııı111111ı';i 
\ ~ 
~ Yüzlerce hediyeli a l ~ 

! Bir mlsabaka i 
ı ~ 

ı lıazırladık ( 
l ~Ütün tafsilitı 20 Haziran tarihli ] 
~ sayımızda bulacaksınız i 

11111ıtıtı.-ıı11tı1uıııııı1111111Ht-.1ııııı11t1111ıımı111111ı1111ıı11uıt1ı""91llllllllllıfflillllt11uııııııııllüllıııııııı11111ıı11ıı.111ııııııii. 

Hitler 
Paris, 15 (A.A.) - Paris _ Soir 

gazetesinin Berlin muhabiri, ''Roehm. 
un intikamcıları,, ismindeki gizli bir 
cemiyetin nazilerln hücum kıtaatı a-
rasında dehşet salmakta olduğu su. 
retinde heyecanlı haberler vermekte
dir. 

Nazi hücum kıtaatmın eski şefi 
olan meşhur yüzbaşı Roehm 30 hazi. 
ran 1934 tarihinde B. Bitlerin emrUe 
idam edilmişti. liendisinin bir ~ok 
mutaassıp taraftarları vardı. Bun _ 
lardan yirmi bin kişinin Roehmun in_ 
tikammı almak için yemin etmiş ol
dukları söylenmekiedir. 

Paris • Soir gazetesi HA.ve ediyor: 

(S:mu Sa. 4- Sü. 5) 

Gtmetaı l smet /n&t& 

olursa ol~un, hepimiz için en büyük 
şeıef, son nefese kadar Kamllizmin 
e.:ıerinin sadık hizmetkarları kalmak
tadır. Bu ayrılış anında sizlere uzat. 
tığım eJin, vazife arkadaşlarım için 
yüreğim de yaşıyan derin sevgi ve 
saygı duygularının sıcağI ile meşbu 

olduğuna inanınız. . 
C. H. P. TOZOCONE GöRE PARTi 

SEKRETERUCI 
KURUN - C. H. Partisinin tüzütU. 

ne göre Partinin Genel Sekreteri, Ge .. 
nel Başkan Atatürk tarafından genyö:ı• 
kurul üyeleri arasından seçilir ve Ge • 
nel Başkan adına i~ görür. 

Ajans haberinden Recep Pekeri.-ı 

genel sekreterlikten çekildiği anlatılı • 
yorsa da genel yönetim kurulundaki (u
mumt idare heyetindeki) üyelikten çe • 
kilip çekilmediği belli değildir. Kuru • 
lun öteki üyeleri ~unlardır: Mü:ıir Akı. 
kaya (Giresun), Mümtaz Ökmen (An• 
kara), Muttalip Öker (Malatya). Ent 

(Somı: Ba • .t Si. f J 
• 

Biraz sükfinet, biraz akli 
selim sulhu kurtarır! 

Çek Cumur Reisinin Küçük Anlaşmanın son toplan
tısı ve Avrupa siyaseti üzerindeki .müh. m sözleri 

Çekoslovakya 
Cumurreisi B. Be • 
neş "Paris - Soir,, 
gazetesini:t muha -
birine verdiği bir 
beyanatta Küçük 
Anlaşma devletle • 
rinin Bükreş top • 
lantılanndan bah • 
sederken şöyle de • 
miştir: 

"Bu konutına -
lardan aonra üç ki'. 
çük anlatma devle • 
ti araHndi\ki nok -
tai nazar birliğini 

daha kuvvetlenmit 
gördük. Aramızda 

hareket birliği yok
aa da bir görüt be
ra herr ği vardır. Ar 
tık diyebiliriz ki si-

yasetirniz mütterek 
bir cephe alnuıtır. 
Birimiz diğerlerim:. 
zi temsil edebili - · 
riz. CeneVTede bu birlik kendini bü - bu fikir birliğini ameli ı"'1ıaya da tat • 
yük bir vuzuhla gösterecektir. Esasen (Sonu Sa. 4 Sü. 5) 

~-~~------~~~-----~-~~~~~------

Aqazağa cinayeti duruşması bitti 

"Ben kasa soymak için 
adam öldürmedim!,, 

runusun avukatı, müdafaasında bütün 
suçu Aptullaha yükletti 

- (Yazısı 3 üncü aayfiidtif, 



lngiltere yarın kat'i 
kararını veriyor 

beyanatı Bu kararla zecri tedbirler kaidırı~acak 
"Bül/!ik şef in izin qüksek şahsiyeti ve şu suale cevap verilecek: 

Bulgaristanın yeni Ankara elçisinin 

· f?''!( •• k •• dı h f '[ f ki d · Eden mevkiinde kaiabılecek mi? ur un e asını emsı e me e ır,, ~ndu.15lA.A.)-lngilterebüf ZECRITEVIJIJlLlf,RMEVZlllf 

Ankara, 15 (A.A.) - Bulgari.sta. 
nın yeni Ankara el~isi B. Hristof, 
Türk basım için Anadolu Ajansına 
a~ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Bu devletin merkezini eski şehir çer. 
çivesinin organik bir tarzda ve ilerle. 
yici bir surette ye::ıi bir yapıcılık icle. 

milletin sulha olan bağlılıkları amille -
rinden biridir. Burada şurasını sa.rahat
le ve tamamen açık kalple söyliyebili • 
rim ki, bilhas'Sa köylü bir millet ola:ı. 
Bulgar milletinin, bütün komşulariyle 
ve bilhassa yine çiftcsilik işine sükunet 
içinde kendisini vermiş bulunan Türk 
milleti ile sulh içinde yaşamaktan baş· 

kUmetinin, z~cri tedbirlerin kalkması BAHSEDILJUII'OR M__U.~ rf· 
için faaliyete giçmiş olduğu şimdi ar. Londra, ı;> ( A. A.) - Buyuk 1\ 
tık muhakkak gibidir. tany.ı siyasetınin şimdiki halde J\{• j 

let1e ı• Cemi ... -etinde bir reform yııP1 
• 

si çerçivesi içinde hallolmakta bulun. 
duğu Ankarayı görmek. bir şefin 
azim ve ileri görüşü ve bir milletin 
o şefi imanla ve istikbal için güvenle 
takipte tehalükü ile elde edilebilecek 
başarılan duymak ve anlamak için 
kafidir. 

Morning Postun diplomasi muha. " .,. 
biri yazryor: masma doğru istikamet al:nış ol!", 

"Her şeyden evvel samimi ve açık 
dostlukla bağh bulunduğumuz yeni 
Tilrkiyede memleketimi temsil etmek 
~:erefll vazifesine tayinimden dolayı 
çok içten duymakta olduğum sevinci 
ifade etmek i.stcrim. 

Hükü::ndarım Majeste Kral BorL 
sin v~ hükumetimin bana devdi etmi§ 
olduğu vazifenin ehemmiyetini tam 
surette müdrik bulunuyorum. Ve 
şimdiden şunu söyliyebilirim ki bu 
vazifenin ifasına bütün kuvvetimle ve 
bütün kudretimle çalışacağrm. 

lki gün evvel itimatnamemi tak. 
dim etmek üzer~, Cumur Reisi Ata. 
tilrk tarafmdan kabul buyrulmak 
yUksek şerefine nail oldum. 

Türk ve Bulgar milletleri yakın 
bir komşuluk halinde yaşamakta ve 
yüz yı11ardanberi fasılasız temas ha. 
linde bulunmaktadırlar . Bu milletler 
hiç bir zaman kend! milli hususiyet
lerinden şüphe etmemişlerdir. nu 
miUetlerin dostluklarını. gerek coğ. 
rafya ve tarih, gerek iki milletin kar. 
şılıklı hissiyatı ve müşterek menfaat. 
Jeri emreylemektedir. 

Bu iki milleti biriblrinden ayırabile--
Bu kabul bende unutulmaz bir iz cek olan şeyler, bunlan biribirine yak. 

ka arzusu yoktur. 

Yeni Türkiyeni::ı Büyük önderi ile 
ve kendisinin muhterem iş arkadaşla -
riyle ilk temaıxm şunu göstermi§tir ki, 
Türk devlet adamları da memleketime 
karşı ayni dostluk ve anlaşma hisleriyle 
mUtehassistirler. 

Bu vaziyette milletlerimizi biribiri 
ne bu kadar iyi bir surette bağJıyan 

karşdıklı bağlann takviyesine ve derin
leştirilmesine çalışmak ve iki millet a -
rasmda bir ahenk vücuda getirmek hu
susundaki vazifem, ziyadesiyle kolay -
taşmış bulunmaktadır. 

Jngiltere lıükumetinin ltalyaya 
karşı tatbik olunan zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını intaç edebilecek kati 
bir kamrı. çarşamba günü alacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bu kartı.r aynı zama.ndtt Milletler 
Cemiyetuun yeniden tensiki işini de 
ortaya atacak ve bu tensik neticesinde 
mezkur cemiyetin salcihiyetleri azala. 
caktır. Böyle bir karar alınacağına 
şüphe yoktur. Yalnız mesele bu Tca. 
bil btr karar alındığı takdirde B. 
Edentn hariciye nazırlığında kalabilip 
kalamıyacağım bilmektedir. 

Daily Telegraph gazetesinin dip. 
lomasi muhabiri de aynı haberleri ve. 
riyor ve yalnız "çarşamba günU yapı. 
lacak toplantlya kadar,, kaydını ila. 
ve ediyor. Zira bu tarihten evvel Jn_ 
giltere hükumetinin hattı hareketi 
kati surette tarif edilmiş sayılamaz. 

bırakmıştır. Büyük şefiniıin yüksek laştxran '\le birleştiren şeylere nazaran Bu vaziyetimin icrası esnasında, cu
şahsiyetf bu kadar az bir zamanda hiç meıabesindedir ve bu hal, iki mil - muriyet hlikilmetinin müzaheretiyle 
modern ve kuvvetli yeni bir devlet !etin, evrensel medeniyet ve kUltilre müvazi bir surete, ayni zamanda Türk 
kurmaya ve yeni bir milli kültürün kendilerince kabil bütün semereleri ver basını tarafmadn büyük bir liyakatle i· 
temellerini atmıya muvaffak olan meleri için daha çok çalı~malarx llzım iade edilen Türk efkarı umumiyesinin İŞ konf eraDSI oda 
Türk milletinin yüksek gayretini ve gldiğinden dolayr daha ziyade doğTU - de müzaheretine mazhar olacağımı ü ~ 

~pnıd~~~ h~~~il~e~y~l~em~~~t~ed~i~~~d~u~r~·~B~u~k~e~y~fi~~~t~,~~~i~z~~~n~d~a~·~b~u~~~i~l~m~k~e~d~e~ri~m~·~~ Tiirkiyemurahham 

"Almanya askeri zafer 
kazanmak istemiyor,, 

"Çünkü kafi derecede kazanmıştır!,, 
Goebbels'in Nazilere hitaben söylediği bir nutuk 

Berlin, 15 ( A.A.) - Havaa ajansı 

muhabirinden: 
B. Goebbels, dün Hildesham'da 

Komıulannm dataletleri ve delilikleri 
Almanyaya bula§mamı§tır. Almanya, 
naıyonal sosyalizmi diğer mil1etlere zor 

Küçük Anlaşma 
Ekonomi konferansı 

toplanıyor 
Prag, 15 (A.A.) - Küçük AnlaŞ

ma ekonomi konferansı Çekoslovak. 
ya başbakanı tarafından 18 haziranda 
Prağa davet etlilmiştir. 

Üç gün sürecek olan konferans, 
Roma bloku ve Almanya ile Tuna e.. 
konomi p1Anı hakkında müşterek mü. 
zaker~ meselesini tetkik edecektir. 

Memleketimizde İş 
kanununun kabul 
edildiğini bildirdi 

Bruns\rick ve Hanovre nazi te§ekkülle
ri mensuplarına hitaben söylemiş oldu
ğu bir nutukta demi~tir ki: 

la kabul ettinneği asla arzu etmez. Çün --------------
kü nasyonaı sosyalizm, bir ihracat ma- Ankara haberleri: 
lı değildir. Yalnız Almanyaya uygun ________ , ___ _ 

Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler a
rası iş konf eransınm bugünkU umumi 
celsesinde Türkiye delegesi Necmet
tin Sadık söz alarak iş bürosu direk
törü tarafından konferansa verilen ve 
geçen senenin dünya ekonomi vazlye. 
tini izah eden raporundan takdirle 
bahsederek dünyanın geçirdiği kar
gaşalık içinde bu raporun biraz ümit 
ve kuvvet verdiğini söylemiştir. 

Necmettin Sadık, konferansı ala
kadar edecek mühim bir hadiseyi ha
ber vermek istediğini beyan ederek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iş 

kanununu ittifakla kabul ettiğini an
latmış ve iş kanunu hakkında izahat 
verdikten sonra Kamalist Türkiyenin 
sosyal ve ekonomik tekamülüne esas
lı bir merhale olan bu kanunun bey
nelmilel iş bürosu ile daha yakından 
elbirliğine yardım edeceğini söyle
miştir. 

Bi2, Ren mıntakasım yeniden ulalı~ 
lanclırd.rk, çünkü garptan gelecek her 
türlü '1Kızıl teıebbüıüne,, kartı kendi -
mizi müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. 
Almanya, A.vuıturyada intizanun sağ -
lam bir latinatıllıı haline velmiıtir. 

Mısır 
Milletler Cemiyeti Mesai 

bürosuna çağrılıyor 
Cenevre, 15 (A.A.) - Beynelmilel 

mesai büroau bugün öğleden sonra 
ve yarın ak~edeceği celselerde Mısır 
hük.Qmetlnl kendisi ile mesai birliğin. 
de bulunmaia davet edecektir. Çiln. 
kU Muıır hükQmetl buraya girmek ar
zusunu izhar etmiş ve İngiltere hU. 
kllmetl de bu bapta hiç,, bir muhalefet 
gös te rm e111iotir. 

Belçikada grev 
BrUkıtl, 15 (A.A.) - Anvers !ima· 

nında patlak vennit olan grev, 11ilr ... 
atle maden ııanayii ve Hental ııil~h fab
rikalarına ve kömür madeni ocaklarına 
sirayet etmiştir. Grev hareketini, ka -
bine buhra:ıı büsbütün teshil etmiştir. 

Fakat, bu hareketin ba§lıca sebebi, Be). 
çika frangı kıymetinin düşürülmesi ta
rihinden bu ana kadar amele ücretleri
nin hayat pahalılığma uydurulmaması -
drr. 

Kredi F onsiyede 
kazananlar 
Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde üç fa. 

izli Mısır kredi fonsiye t.ahvillerinin 
15 haziran 1936 tarihli keşi desinde; 

1903 emisyonu t.ahvillerinden 
666.387 numaraya 50 bin frank. 

1911 emisyonu tah'lri1lerinden 
176.722 numaraya 50 bin frank ikra. 
mire çıkmxştr., 

gelen bir rejimdir. 

Biz, yeniden askeri şeref kazanmak 

ihtiyacında değiliz. zira ordumuz o ka

dar çok askeri şeref kazanmı§br ki bu, 

ona bir asır yeter. 

Atatürk 
Çin elçisini kabul etti 

Ankara, 15 (A.A.) - Cumurreisi 
AtatUrk dün Çankaya köşkünde Çin 
elçisi general Ho Yov • Tsu'yu sureti 
hususiyede kabul buyurmuşlardır. 

General Ho Yov - Tsu, bu kabul 
esnasında Çin hUkfuneti başbakanı ve 
Çin orduları kumandanı mareşal Ki
en - Keyşe'nin Atatürk'e gönderdiği 
imzalı bir fotoğrafım ve elçinin Çin. 
de ipek Uzerine yaptırmış olduğu Ata
tUrk'Un bir resmini takdim etmiştir. 

Filistinde 
Yani ceza kanununun 

tesiri olacak mı? 
Kudüs, 15 (A.A.) - Yahudi gaze. 

leleri, yeni ceza kanununun derpiş 
etmekte olduğu şiddetli tedbirleri bii. 
yük bir memnuniyetle karşılamakta. 
dırlar. Bununla beraber Arap çete. 
leri demiryollarma teravüz etmekten 
gerl kalmamaktadırlar. 

Son yirmi dört saat zarfında 

miinferit vaziyt>tte 'bulunan Ya. 
kolonilerine karşı da müteaddit 
t ecavüzler yapılmış olduğu bil. 
dirilmektedir. Ancak her tarafta 
mütecavizler mahalli müdafaa ku''· 
yetleri tarafından 
dir. 

püskürtülmiişler-

Yafa liman idares i sarıdalcılan, 

tekrar işe başlamadıkları takdirde el. 
]erindeki ruhsatiyelerin fstlrda t edL 
Jeceğini beyan ile tehdit etmiştir 

Şimdiki halde tahliye ameliyeleri 
Tel • Avivde yapılmaktadır. 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara, 15 (Telefonla) - Vekiller 
heyeti bugiln saat 19 da toplanmış, geç 
vakte kadar muhtelif meseleler üzerin
de görüşerek kararlar alnuşlardrr. 

Malige hukuk müşavirliği 
A.'lkara, 15 (Telefonla) - Devlet 

şQd.sı azalığına tayin edilen maliye hu• 
kuk mUgaviri Salihaddin'in yerine ad -
liye hukuk müşaviri Şinasinin tayini 
muhtemeldir. 

lzmir- lstanbul · Ankara 
h.atJa postaları 

Ankara, 15 (Telefonla) - Devlet 
hava yolları umum mildürü Şevket çar 
şamba günü buradan İzmire hareket e
decektir. Umum mildür hnıirde, b • 
mir - btanbul - Ankara hava p~sta
ları tesisi meselesi Uzerinde tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Emniyet memurluğu 
kanunu 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ankara 
dahiliye · vek~leti tarafından görülen 
polis işlerine dair kanun layihası vekil • 
]er heyetine sevkedilmiştir. 

Fransada 
Büyük bir miting 

yapıldı 
Paris, 15 (A.A.) - Diın komünh~t. 

lerin Buffalo stadyomunda tertip tıt
miş oldukları bir mitinge büyük bir 
halk kütlesi iştirak dmiştir. Daha 
saat on dörtte stadyom ağzına ka. 
dar dMmuştu. Trib bünler, çimenlik 
ve pfa.;tler halk tarafından istila olun
nıuştu. 

• • • 
Paris, 15 (A.A.) - lntihabatta el. 

de edilmiş olan muvaffakiyeti kutlu
lamak için dün Fransanın bUyük şe. 
birlerinin çoğunda "halkçılar cep 
hesi,, tarafından uümayişler yaprL 
mıştır. 

Paristt üç renkli ve kıztl bayrak 
lar taşıyan binlerce kişi, şehrin baş. 

hca caddelerinden geçmişlerdir. 
Hiç bir hadise olmamıştır. 

DAHlLIYE NAZlRINJN SÖZLEIU 
Lille, 15 ( ı\ . A.) - Dahiliye nazırı 

LSyihaya göre orta, lise ve yüksek 
tahsil mezunlarr olmak Uzere emniyet 
memurluğu:ıa kabul edil enler uç kıs • 
ma aynlmaktadır. B. Sa langro, belediye dairesinde bir 

nutuk söylem~!! üzere dün öğleden 
Çankal}U kaqmakamlığı j sonr::ı buraya g2Imişti:r. 

k 
' 

Bütün halk tarafından şiddetk 

UTU UlJOT 1 alkışlanan Il. Salangro, bilhassa şu 
Ankara, 15 (Telefonla) - Ankara sözleri söJ-Iemiştir: 

vil~yet merkezine bağh olmak U.ıere \ Şimdiki cumhuriyet hükfimeti, ta. 
Çankaya kaymakaınhğı adiyle birinci sr l kip etmekte olduğu gayeye ancak her 
nıf bir kaymakamlık ihdas edilecektir. sahada ve her sınrfta insanlar arasın
Buna dair llyiha ~a§veUletc. ve:rilmiş _- da kardeşçe tesanüdü tahakkuk ettir. 
tir. dikten sonra vasıl olacaktır. 

!!undan bahseden Manchooter Gua.rdl· 
an gazet»si muharriri diyot ki: bit 

ltalyamn rıücuda getirilecek 
Akdeniz misakına iştirak etmesine n:; 
kctbil %ecri tedbirlerin kaldırılnt ,,_ 
gibi bir razarlığa qlrişr.!ek 1.:atl~ 
mevzuu baltis değilair. 

Muharrir, lnıriltt>renin Akdenizd8' 
ki vaziyetinin zayıflatılmasının dl~ 
katiyyen mevzuu bahsolmadığnll, b 
akis bu denizdeki üssü bahriJerin ,e
niden isH\h ve tadili cihetine gidilt
ceğin.t yazmaktadır. Meselfl. Maıtıı· 
nm yerine her hangi bir teu.vüze .. 1<8~' 
şı müdafaası daha kolay bir u..~ 
bahri ikame olunacaktır. Aynı ~
manda, muhtelif kömür iskeleleri i • 
Capetovn'da bir deniz i"Sta.syonu ili· 
dası suretile icabında kullanılabiJeceİ' 
yeni bir "Hindistan yolu., vücuda ge
tirilmesi hususu da tetkik edilnıeld6' 
dir. 

Dr. Schacht 
Atinadan ayrıldı, 
Sofyaya gitti 
Atina, 15 (A.A.) - Alman bart~~ 

direktörü Schacht Yunan bankası di, 
rektöril ile uzun bir mUlakatta buluO 
muştur. I' 

Başbakan Metaksas gazetecilere ~ 
11 

man bankası direktörününün yaptığı b 
seyahatin hiç bir siyasi mahiyeti olıl''' 
dığmı söylemiştir. ft 

SOFYADA tı 
Sofya, 15 (A.A.) - Bay Schaclıı. 

saat 12 de buraya gelmiştir. B. Schacb, 
gazetecilere beyanatta bulunarak ,A.l ., 
manyanxn Bulgaristanla daima iyi 111i.i, 

nasebetlerde bulunmuş olduğunu. ~ 
ziyaretinin bu münasebetleri daha t.ıY 

1 ~ı1 de kuvvetlendirmeğe medar otacll ·( 
ümit etmekte bulunduğunu söyleı:tı1 

tir. 

Dr. SCHACHT'IN SÖZLERİ ,, 
Atina, 15 (A.A.) - Rayşbank b9~ 

kanı doktor Schacht, gazetecilere ve 
diği beyanatta demiştir ki: a' 

''Atinayı ziyaretimin sebebi eıcoıı ;t 
mile maksatlarla olup siyasetle hiÇ ~ı-1 
alakası yoktur. Ziyaretimin hedefi \o 
devlet bankası arasında rnünas-:.bB O' 

girmeği ve iki devlet arasında ekofli~ 
mik münasebetlerin inkişafını tertl 

etmektir. ıJI 

Yunanistana gelince, AlmanyeJl ,.. 
Yunanistandan ayni miktar mal ~ırtıst 
sı için Alman mall !atışının fazlal 
tırılma~ı l ~.zımdır. ,, 

Atatürk Recep 
Pekeri afetti 

(Ustyanı 1 tncide) 
1 

Uras (Amasya), Cevdet Ketim ırıce, 
dayı (Sinop), Nafi Atuf Kans.u ($~1' 
zurum), Rahmi Apak (Tekirdağ)'ı<a' 
san Ali Yücel (ien:ıir), Necip Ali id' 
çüka (Denizli) , Hüsnü Çakır (tıııı'fi~' 
Ali Rıza Erten (Mardin), Doktor f.. o' 
ri TOzer (Erzurum), Salah Yari' ( 1;ş 
caeli), Tahsin Berk (Elaziz) , sıı 
Cimcoz (İstanbul). . e' 

C. H. Parfisini.-ı yüksek yönetifl'l~~ 
nel kagkan elinde olup, Başbakıı.1'1 

da genel başkanın vekiliditler. ~' 

Genel Başkan ve vekili genel ,,~eti' 
reter de, bilindiği Üzere Partinin i 
başkur,, söziyle kxtaltılmış olan ıı~ıet· 
reislik diva::ırm teşkil etmektedıf er 1 

Büyük önder, Partinin genel seıcretl"r4 
lik işini §İmdiıtk filen görmeyi de• 1,~ ·r o J ti teşkilatında kendilerinin vekı 1, ıi' 

eı9 
Ba~bakarta vermekle hükfunet r ~/ 
ile Partinin icra şeflif'i bit uhStedeı 
leşmiş olmaktadır• 

lı 

lı 

l' 
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zır ısı aya ara çarpara 
tarlasında parçalanmıştır,, dün müdafaalarını yaptılar 

Zırhlının parçalatıp batııı 

.. ~Undan tam yirmi sene evvel, bü • r farkolunmuyordu. Bu beyaa dalgalar 
~ harbin e:ı atcgli sıralarında, ingi-l arasına açılan "Hampshire,, birdenbire 

clonanmaaı büyük bir felaketle kar- parçalandı. AskerlerL-ı bit' kısmı filika
lıllıtı: Tek ümidi olan Kitchner (Kiç- tarla kendilerini kurtardılar, dilerleri 
'er) kuvvetlerini kaybetti. amiralle beraber, bet dakikanın içinde 
-._ 1916 .eneıinde lngiliz, Franaı.ı ve dalgalar arasında kayboldular. 
N ~onanmuı Alınanlara karp çok ıra- 1 Amiral Kitchner'in bu ıuretlı bir 
)' _dÜflnilflerdi. İngiltere bu mailtlbi • ihtiyatsıı:lıia kurban gittiği anlaıılmır 
._ tti telifi etmek için Alma."llara kar -1 tı. Fakat, yirmi ıenc aonra buıiln, "Pa
... ~YiHt bir darbe hazırlıyordu. Bu ris - Soir" ıa.ıetcainin yazdığına &öre 
~Yi Kiçner vuracaktı. "Hampshire" ırırhlıaı kayalann Uıreriıı .. 
~ Gönüllü askerler dolu, yeni ıilih- de değil, bir mayn tarlaaı üzerinde par-

ı. mUcehkez "Hampshire" (Hamp- çalanmı§tır 1. 

~}'?) Z1Phlııı amiral Kitchner'in idare- Fransız ıueteıi bu haberi f8y1e bir 
~erildi 'Ve Almanlara kartı yola çı- netice ile baf lıyor: 

• "'Hakikaten, buna ihtimal •.erllebllh'. 
"·~~raı beıincl George (Corç) bunu 2 ÇUnlril, amiral Kltchner Almanlann en 
~n geceıi amiralle beraber karar • bUyUk dUtmanlan halinde ldl. Onun de
te. rrrı11tı \re 5 harlranda Kitchner, nize açıldığını caıuılarr •aaıtaılle ha • 
t • Pa Flow (Skapa Flo) dan hareket ber alan Almanlar ftçeceğl en dar ge -
ttı. çide mayn datmtıı olablllrler. Ztrhlmm 
r P'alrat 4enlae açılır açılmaz büyük bir parçalanma esnasında cephanelikleri • 

1 l'ttna ile kal'fllaftı. Eaasen sarp kaya • nin de tutuımau herhahgi bir kuadan 
~•r arasında bir bolu olan Scopa dyade may:1e çarpnuı olmak bldlletl • 

'*'da deniz ve kayalar bit'ibiriııden ne atfolunabDlr.,, iM ~ 

londra sabırsızlık gösterince 
Almanya cevap hazırlamaya J:>aşladı 

-..,.'"&illa notaaına karp hazırlad•lı ce
'lt .._.te Almanya çok pdkmiı -
~.•erlinclen ıelen hmberler Alınan -
-~.,._ C:e\'ap Yermeye nihayet karar ft!"-::-i lildiriyorlar. Bu arada "Le Jour., 
~ teai Ahnanyanın bu karanm Von 
*-hentrop'un son Londra seyahatinden 
~i üzerine verditlnl yazıyor ve 

ilive ediyor: 
"Führerin adamı Lnndranın Alman 

notasını beklemekten artık aabınız • 
landığnu ve Hitlerin ıiyasetindekl bu 
yantiıtr tenkit ettiğini glSrmilftilr. n·. 
ğer taraftan, İngiliz matbuatı ve E • 
den'in son nutku bu aabıraızlanmayı da· 
ha tiddetli bir pkilde s&termiıtir.,, 

Barıştırma sırası Londrada! 
S.. zamanlara kadar ltalya U. in -

~l'e arasında büyük bir ıeraialik 
·~ 99 llu iki meinleketi bantbrmaia 
~ da Franaayclı. "Le Jour" ıue -
~. Berlia nmhebirinia bilclirdiline 
' Ahnua1ada, Fran.az bülrümılttlni 
::- ... Leon Blum'in lftl'ili• - ltal
....... ı~ bilıbitUa ileri ,CStür • 
--it ~ıtacaiı ve Roma ile Pariı ara -

ııadUi Wtln rallltalan keeteell an
nedilmiıti. 

Bqin lau ihtimal m11k bJımewtbr. Çin 
idi her ne bcl.r Fw ncd lıedWrlere 
taraftar lrıalmüta, .. ela l,..Uten ile 
ltalp arasında Mr 7ÜJDlıık Mtılıt.
nıtir. Bu ...,.t19. JtOl9l ile Parial ha -
nıtırrnak ııruı timdi lqiltereye düt • 
müı tibiclir. 

lngiliz dışbakanının vaziyeti 
Eden'i Avrupanm ıükUllUllU -.ün için 
ltalyanın .. ittinld mep11t oa... bir ta
kım mmtakavi ıulh miaaklan aktetmek 
arzusu makamında tutabilir. 

Celecek bir iki hafta jpnde Alman
,.. ve clii• Lcıkarao ~ arumda 
yeni konupnalar beldenmekteclir. 

Mr. Eden'in Franaa hükUmeti ile_. 
rüımek üzere Pariae •• bu mühürdar 
Lord Halifakı'm Her Hitler'i gön-nele 
üzere Berline sitmeıi muhtemeldir. 

Bunlan •Old'9, Almanya, Fraaaa, Bel
ıika, ltal)'a " lqilt.eden mülefekkil 
olacak lronferaae Mlki .M Loadrada top 
lanacalcbr.,. 

• • • 
"0.ily Henld" cliplemıatik muh!I • 

biri de: "Zecri tedbirler, lnıiltere hü • 
kiımetini alikadar eden noktadan niha
yete ermittir.,, dl,. baılıyan bir yazı -
smcla .. Loadn it mahaffll ajanlarmın 

" Ben kasa soymak için adam öldürmedim. Böyle bir 
işi yapmak için veznedarın öldürülmesi kafi gelmez .•. ,, 

Geçen kıı içerisinde bir gece, Gala
ta poetanesi vemıedan Hüseyin Hils
nUytl otomobille Ayazağaya götür~ 

rek, orada öldürmekten auçlu Abdul· 
lahla Yunusun ve suç delili tabancayi 
aaklıyarak polisi yanlıı iz üzerine sev. 
ketmekten suçlu Mükafatın duruflJla
larma, İstanbul ağır ceza hakyerinde 
dUn sabah devam edilmiş ve müdafaa
lat yapılarak, duruşma sonuna var. 
ımştır. 

Yedi temmuzda eaat on beşte ka
rar bildirilecektir. 

Bu davada esasa dair mUtaleasmı 
bildiren mUddeiumumt Ahmet Muhlis 
Tllmay, Abdullahla Yunusun, Galata 
postanesi kasasmı soymak maksi.dile 
vemeda.ra bir tuzak kurduklarmı, 

veınedar kanlar içinde yere serilince, 
cebinden anahtarı aldıklanm, fakat 
kasayı. soymağa muvaffak olamadık
larmı ileri sUrmUş, lklslnln de ceza 
kanununun idam cezası yazılı 450 ncl 
maddesine uygun olarak cezalandml
malarmı, ancak Abdttlla.hm yqmm 
gözönilnde tutulmasmı istemişti. Bu 
suretle, Abdullahm asılacak yerde, 
24: yıl aflr hapee konulınumı ietemiş 
oluyordu. MUkAfat hakkında da bera
et isteğinde bulunmuetu. · 

İddianamenin aerdinden sonra ara
ya giren bir celae, Abdullah daha a. 
vukat tutamadığından bahsettiği ve 
Yunus ta avukatmı hazır bulundura· 
mad• - için, pek kısa silrmU,, ceı.e, 
bu iki noktadan dün sabaha bırakıl· 
mıştı, DUn s&ba.h açılan celsede dava. 

cı varislerin vekilleri ile suçlu Yunu· 
sun avukatı hazırdı. 

Abdullah, reis Ahmet Süadın vekil 
tutup tutmadığını sorması üzerine, 
tutamadığını, kendisini kendisinin mü
dafaa edeceğini söyledi. Ve davacı va. 
rislerin vekilleri, Müki.f atın da bu ci
nayette doğrudan doğruya eli oldufu
nu tebarUz ettirerek, şahsi iddialarmı 
ortaya koyduktan, tazminat ödetilme. 
sini isteklerine kattıktan sonra, söz 
kendisine verilince, Abdullah, hakye
rine mUdafaanamesini uzattı. Bu o
kundu, dosyaya konuldu. 

Abdullah, bunda, yakalandıktanbe
ri verdiği muhtelü ve mütenakıs ifa
deler arasından, en sonuncusunu, ağır 
cezada sorguya çekilirken verdiğini 
tekrarlıyordu: "Vak'a gecesi sarhoş
tum. Köpeği satmak üzere Ayazağa. 

ya gittik. Yolda, kalbimde daima ha
tırladığım ve sevdiğim Hüsniye, ge
ne hatırıma geldi. Hüseyin HUsnUye 
"kızını neden bana vermiyorsun da 
Rızaya veriyorsun? Öyleyse ben de 
intihar ederim!,, dedim. Tabancamı 

çektim. Kendlstııl korkutmak iatiyor
dum. Bu esnada tabanca kazaen pat
ladı. 

Anahtarlarla 1&&te gelince; HUse
ybı HUmU oıılan bana bir kaç gUıı 
evvel saklamak o.re verdi. Benim 
ıimdiye kadar verdJtim ifadelerim 
doğru değildir. Ben kua 90ymak için 
adam öldUrmecllm. Böyle bir işi 

yapmak için vemedarm öldürWmesi 
kafi gelmez, poatanedeki kapıcı ile 
gece bekçisini öld\lrmek ve yahut on. 

tarla anlaşmak IAzımdır.,, ! '-
Abdullahm müdafaası, işte &lafı 

yukan bu esasta.ndı. Yunusu, tuttulu 
avukat Mehmet Nuri Ahmet Osman
cıklıoğtu müdafaaya girişti. Müdafaa
sında bütün suçu Abdullaha ytıklettt, 
kendi mUekkllinin cinayetle hiç bir i
lişiği olmadığını ortaya attı. 

Vak'a yerine, Abdullahm maksa
dmı bilmeden gitti~nl söyllyerek, be
raetlni ve salıverilmesini isterken, Yu 
nusun, olsa olsa cinayeti haber verme. 
mi§, bir müddet saklamıt olmakla 
mUvahazeye tibi tululabileceifni m~ 
daf aasına kattı! 

Ne mUddeiumumtnin, ne davacı 
varislerinin vekillerinin, ne de suçlu
lann söyliyecekleri bir şey vardı. Re
is Ahmet Suat, soruşturdu, her şeyin 
tamam olduğu neticesine vardı ve du
ruemanm bittiğini anlattı. Sonra aza. 
Kemal ve Sakıpla aralannda kısa bir 
müzakere geçti ve: 

- Karan, dedi, mUzakere edec. 
ğiz, 7 temmuzda saat on beşte bll41. 
receğiz! 

DUn sabahki duruşmada, izd1ham 
yoktu. Gelenler, salona rahat rahat 
sığabllecek kadardı. Dolayısile kapı 
önUnde itl§me, kakırsma olmadı! 

Abdullah ta, Yunus ta, heyecan &o 

seri göstermiyorlar. Bilakis, gUUlJOl'o 
dula.r ! Müki.f ata gelince, kendisini 
mUdaf aa yollu sadece "benim hiç blr 
şeyden haberim yok ki! Beraetimi is
terim elbette!,, Diyen MUkif at, her 
zamanki gibi sakin, hatta Jlkayt rö
rUnUyordu ! 

Beden terbiyesi hocaları çoğaltılacak 
Bakanlık bir kurs açmıya karar verdi, Çocuklar için 

oyun kitapları . da hazırlanıyor 
KWtilr ba.kanhiı ilk, orta okullarla 1 

lillelerde beden terbiyUi dersleri için 
yeni kararlar almaktadJr. 

Orta okulların beden terblyell öğ
rttmen 1&)'18mı arttırmak makladlle 
bir kura açılacak, bu kunta muvaf. 
fak olanlar orta okW beden ötretme
ni olabileceklerdir. 

BllhUI& kadın öfretmeıı eayısını 
artbrmak için Çapa kız öğretmen o
kulunun 926 ile 930 yılı mezunlan bu 
kursa kabul edileceklerdir. 

Beden terbiyesi derelerinden batka 
çocuklara bu derslerde oynatılacak 
terbiyevi oyunlar için bakanlık oyun 
kitaptan da hazırlamaktadır, Kitap
lar ilk, orta ve liselerde okutulmak U
aere Uç tanedir. 1lk okulların oyun 
kitabı hazırlanm11 ve basılmak Uzere 
Devlet matbaasma verilmiıtır. Orta 
okul oyun kitabı da bitmek U.redir. 

ORTA OKUL MRETMENI 
iMTiHANLAR/ BAŞLADI 

KtııtUr bakanlıfı bu yıl orta okul 
öftetmen ihtiyacmı karşılamak Uaere 

ilk okul öfretmenleri arasmda bir lm-ı 
tihan açml§tı. 

Bunun ilki olan türkçe öğretmen
llğt imtihanı dün lstanbul kız lisesi 
salonunda yapılmıttır. Sorgular ktıı
tür bakanlı!t talim terbiye heyetı ta. 
rafından hazırlanarak kapall zarfla 
bUtUn vlllyet ktlltür direktOrltlklerine 
yollanmıştı. 

Şehrimlmen tUrkçe öfretmenllflne 
on Uç bayan ve on yedi bay lSğretmen 
olmak Uzere otuz kişi iştlrak etmıe
tir. Öğretmenlerin yazılı kA~lan bir 
imtihan heyeti tarafından tetkik edi
lerek kazananlar bir c!e ıif aht imtiha
na tabi tutulacaklardır. Şlfaht imti
han Ankarada yapılacaktır. 

KAMPLAR RAaBET 
GOROYOR 

KUltUr dlrektörlUğtbiUn açtığı 
kamplar bUyllk bir tafbet görmekte
dir. 

Çocuk kampına glttnek için pm. 
diye kadar 200 den fazla çocuk baş 

vurmuştur. 

öğretmen kampının kadrosu da 

oldukça kabannııtır. Direktörlük Bet. 
bellde ikinci bir kamp daha açacak
tır. 

BULGAR ô~RETMENLER 
Bir mUddettenberi şehrimizde bu

lunan Bulgar öfretmenlcr evvelki gb 
memleketlerine dönmUşlerdir. İstan
bul öğretmenleri Bulgar öğretmenleri 
§e!'eflne Beyof lu on UçUnctı okuJ.. 
da bir çay ztyaf eti vermişlerdir. 

Misafir 5fretmenlet lstanbuldaıl 
btlyUk bir memnuniyetle aynlmqlar 
ve İstanbul ktlltür direktörlUğilne ta. 
tanbul öğı'etmenlerine bir sellm tel
grafı da çekmişlerdir. 

VNIVERSITE iMTiHANLARI 
Uıtivel'llitede imtihanlar bitmek tl-

118redir. Sonuç bir haftaya kadar an.. 
lqılacaktır. 

LiSELERDE lftlTIHANLAR 

Llaelerin olgunluk imtihanları 20 
haziranda baflıyacaktır. Bu lm~hana 
larda hazır bulunacak mUmeyyizleria 
aegiml itile direktörlUk yakından m..,. 
gul olmaktadır. 1 

thıha tlmdiden lttl,.aya ıittlklffini •e Dü" J • •1..__ LL~_, • I .. l • b-' .._ ilk • J :t.• b · · 
ltalyanm tnrilt •tekrar ihraaat ,._ n en ıtiOGTen otvuu-.erın ennı muayene •rımı t;..-cmmlfur. resım e oır oto iı.U m11.,...,.. 
palNı-.t JOlu•~.._t a1mMta o1 _ edUirlıcn priiLıor•~ 
duldanm,, bil~ sörünüyor. 
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Hergün bir hikaye 
\ 

"lüz ~ilonıetro~o sen~ot,, 

Yol tam yüz kilometre yapılacaktı. 
Bir ova kasabasından başlıyacak. İki 
küçük kasaba daha geçilecek. Sonra 
kocaman 800 küsur metro irtüaında 

bir dağ aşılacak .. Ve yol böylece vila
yete varacaktı. Yol beş müteahhide 
devredilmişti. Bu beş müteahhit acar, 
çapkın, sergüzeşti sever, insafsız kırk 
beşlik adamlardı. Beş müteahhidin de 
bir müteahhidi vardı. Bu; köse sakal
lı, cin gözlü, sarı bıyıklı ve paltosunun 
yakası kürklü bir adamdı. Bütün ma.1-
zemeyi o verecek, silindirleri o getire
cek, her işi banka.ya yatırılan bilmem 
ne kadar para görecekti. Bir gün, bu 
köse sakallı, ihtiyar, ufak cin gözlü 
adamın aklına, yapılmıya başlandık

tan on beş gün sonra, yolu baştan ba
şa otomobille gezmek geldi. Otomobil 
yeni fabrikadan çıkmış, bir vitrinden 
söküp alınmış, kız gibi, arap atı gibi. 
Durduğu zam.an sünepeye; yürümeye 
başladığı zam.an narin, cilveli ve rüz
garlı idi. 

Kasabanın belediye dahili yollan 
ne kadar berbattı. Merkez mahalleler 
den sonra bir bataklığa dalınıyordu. 

Ördeklerin ve çocukların hala yaz ılık
lığını muhafaza eden birikintilerde ko
şuştuğunu görmek; bir teşrinisani gü
nünde iliklerine kadar üşüyen ihtiyar 
fakat işgüzar müteahhitler müteahhi
dini ördekleşip çocuklaşmak hususun
da mütereddit bırakmıştı. Şoför ka
saba içinde sefil dolaşan, fakat san'a
tinin ustası bir gençti. Yirmi ya.5ların
da ancak vardı. Elinin altında homur
dıyan makineye arkasında kendine 
baktığını tahmin ettiği ihtiyar adama 
gösterilecek hürmeti gösteriyor. Ade
ta içindekini değil makineyi sarsma
mak, ~rselememek için biltün dikka
tini sarfediyordu. Belediye dahiU yol
ları bitmişti. Skaryanın üstünden tah
tı-Iarr yer yer oynıyan babalık bir köp 
~Ü geçilmişti. Ve yol buradan itibaren 
beş kilometro yapılmıştı. Şoför bu 
~eJ )dlomptroyu at UsUlRCle bir kız ka
,ırır gibi g~c;m,işti, içindeki adam bir 

nn süren bir zevkle sarsılmıştı. Son
ra silindirler gözükmUş, makine köy
Hilcrin öküz arabası yoluna inivermiş
ti. 

Bu yol kum hışırtısını da çıkarmı
yordu. Bu sakızlı, ağdalı bir köylil yo
ht idi. Otomobilin tekerlekleri, yalın 

ayak gezen çocuk ayaklarının top
rakla temastan aldıkları şehvete ben
zer bir yumuşaklığa dalıyor, gidiyor-
1ıırdı. 

- Dur şoför, dur yavrum. 
İhtiyar adam, bir kaç metro ileri

de ağır tekerleklerinin üstünde kalça
ları geniş ve boyunları narin iki şeh
vetperest kadına benziyen silindirle
re baktı. Biri, artık yerinden hiç kalk
mıyacak çölde bir sfenks halile otur
muş bakıyor. ötekisi, ağır kalçalarına 
rağmen ezgin ve vakur gidip geliyor
du. İşçiler, taş kıranlar yerlerinden 
uğramış, otomobile bak1yorlardı. 

- Çek oğlum. 
Öküz arabası yolu hiç sarsmıyor

du. Böylece, yapılacak şosenin kena
rından uzun müddet gidilebilseydi.. 
Gidilemezdi. Yol başka köylere, bilin
mez, metrük köylere gidiyor. Veya
hut tekrar anayola çıkıyordu. Onlar 
da anayola çıktılar. Yol buradan iti
baren korkunçtu. Her an devrilmek 
ihtimali vardı. Sanki bu yoldan ejder
h:ı arabaları, evliya atları geçmişti. 

Sanki harp olmuştu. Kocaman tanklar 
bu yollardan geçmiş. Sanki adım adım 
siperler yapılmıştı. 

- Evlat, dedi, nedir bu yolun ha
li? 

- Yol yapılıyor beyim. Sonra ya
pıldığı gibi senelerce bırakılıyor. Hal
buki bir yol her sene tamir görmeli. 
Hiç olmazsa üç senede bir tamir gör
meli ki bu hale gelmesin. 

- Evet doğru, dedi. Doğru hiç ol
mazsa üç senede bir, biraz kum, iki 
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Yazan: Sait Faik 
çakıl ve ... Sonradan düşüncesinde ken 
di kendine ilave etti: 

"- Sfenksi kılıklı, narin boyunlu, 
kahpe kadın kalçalı bir silindir.,, 

Ana yolun üstünde büyük köyler 
vardı. Belki iki yüz hanelik, kocaman 
köyler. Çatılarına kiremit yerine ot 
konmuş evler. Bu evlerin içine girip 
kapanmak. Günlerce bir pencereden 
yağan karı, yağmuru, tavukları kaz
ları ve çobanları seyredip içlenmek ve 
dinlemek .. Bir husat gününü, bir har
man yerını, bir düğünü beklemek .. 
Beklemek arzusu veren bu kulubelerin 
kapılarında ihtiyar kadın ve kadınca
ğız. Şekilsiz yulaf demeti saçlı sarışın 
çocuklar. İhtiyar adama jandarma ka
rakolundan bir jandarma selam duru
yor. Ve köpeklerle beraber çocuklar. 
uzun müddet koşarak arabayı takip 
ediyorlar. İhtiyarın anhyamadığı bir 
şeyler bağırıyorlardı. Sonra biraz ile
ride çapalarına ve sapanlarına daya
nan bu çocukların babaları durup ba
kıyorlar. Otomobil kayboluncaya ka
dar arkasından koşmak .. Ve çocuklar 
gibi bağrışmak arzusile durup, otomo 
bil kaybolunc:aya kadar bakıyorlardı. 

Sonra gene. kenarına tepe tepe 
taşlar yığılmış bozuk yollar geçiyor
lardı. Otomobil yavaşlıyor. Köysüz, 
odsuz, ocaksız, sessiz yollarda birden
bire insanlar peyda oluyor. Otomobil 
geçerken, içindekine yiyecekmiş gibi 
gözlerini dikiyorlardı. 

- Bunlar kim oğul? 
- Yol amelesi beyim? 
-Ha! .. 
Nedense yol amelesinin gözlerinden 

müteahhitler müteahhidi ürküyordu. 
Niçin yiyecek gibi bakıyorlardı. Yok
sa ona mı öyle geliyordu. 

Bu bakış alelade yorgun insanların 
bakışı idi. Taş kırıp türkü söyliyen, 
sakalları uzamış, zeytin ekmekle do
yan insanlar başka türlü bakamazlar
dı. Bu alelfıde yorgun insan bakışı 
idi. Hatt§. onlar aft.kin, sessiz, korkak 
bakışlı idiler. 

.. Ônlar .. bir gÜn turkü söyliyerek, sırt 
lanndaki koyun postekilerine doldu
rulmuş bir iki kara ekmekle çarıkla
rmı tamir için kendi yaptıkları köse
lelerle ve bir kUçük ne olur ne olmaz 
altınile yol kenarına çalışmıya gelirler 
di. 

Uzaklardan .. Çolç uzaklardan o ağ
dalı, sakızlı yolların gittiği metruk 
köylerden gelirlerdi. Belki ana yola 
onların köyü bu makineyle çok uzakta 
değildi. Fakat onlar yayan gelirlerdi. 
Ormanlar geçerler, dağ başlarında u
yurlar. Evlendikleri zaman yüzük ala
bilmek, doğacaklara beşik, öleceklere 
kefen satın alabilmek için yol yapmı
ya gelirlerdi. Hem yol yapılırsa onla
rın köyüne de para girecek, belki de 
otomobil gelecek onlar da seyredebi
leceklerdi. Ellerini dokundurabilecek
lerdi. İhtiyar adam hasta idi. Korkak
tı. Yoksa bunlar şen delikanlılardı. 
Yalnız sakallan her insanın sakalı 

gibi uzardı. İçlerinden bazılarının sa
kalı çıkmamıştı. İhtiyar adam onlara 
baksa ferahlıyabilirdi. 

Sabahtan güneş doğmadan taş kır
mıya başlarlardı. Ve her taş kmlışın
da bir memleket havası tuttururlar
dı. İçlerinde türkü düzenler bulunur. 
Daima ilk beyitleri manasız kıtalar 

söylerlerdi. İkinci beyit ekseriya şöyle 
gelirdi. 

Yolu ben yapacağım 
Anam sen geçeceksin 

Bu, sen, meçhul bir sevgiliye mi 
yahut da, malum bir şehirliye mi ait
tir. Bilinemezdi. Her akşam bir hen
değin kenarına ateşlerini yakarlar. 
Cin, deve hikflyeleri anlatarak gece
nm içinde snbahı bekleşirler ve türkü 
söylerlerdi. Mütemadiyen türkü söy
lerlerdi. Uzakta yol bekçisinin çadı

rında çay ibriği kaynarken, bazı ak
şamlar, köyliilerin birdenbire sesi ke
silirdi. 

O zaman yolu gezmiye gelmiş beş 

müteahhitten b;r tanesi kolbaşıya ba
kar: 

- Ne var, derdi. Hasan?,. 
Hasan cevap vermezdi. Çadırın ka

pısını aralık eder. Uzak ateşlere bir 
müddet dalar. Rengi sararmış d6ner
di. 

- Muhakkak birisi öldü, derdi. 

3üncü Dil 
Kurultayı 

Ağustosta toplanacak 
kurultayda güneş dil 
teorisi konuşulacak 

Dil meseleleri üzerinde yeniden bazı 
meseleler konuşacak olan üçüncü dil 
kurultayı bu yıl ağustosta toplanacak • 
tır. Haber aldığımıza göre kurultayın 

mevzuunu Güneş • Dil teorisi teşkil et
mektedir. Şimdiye kadar bu mevzu ü -
zerinde yazdmış ve alakalı makama ve
rilmiş tezlerin yekunu epeycedir. Tez -
lcr iki t ··n muza kadLr kabul d ilecek ve 
kurultay umum katipliği tarafından 

tetkik edildikten sonra muvafık görü -
lürse kurultay başkanlığına verilecek • 
tir. Bu seneki toplantıya Sovyet Rus • 
ya, Almanya, Finlandiya, Fransa ve A
vusturya dil profesörleri de davet edil
mişlerdir. 

• 
Senelik muayene 
Otomobil ve olobüs'er 

muaqene ediliyor 
Kara taşıma vasıtalarının senelik 

muayenelerine dünden itibaren baş

lanmıştır. Bu arada otobüslere sürat- · 
!erini tahdit için takılan regülatör 
mühürlerinin söküldüğü görülmüştür. 

Bu aletler otobüslerin 40 kilomet
reden fazla süratle gitmemeleri ıçın 

takılmıştı. Regülatörlerin mühürlerini 
sökenler hakkında zabıt tutulmuştur. 
Muayene esnasında regülatörler yeni
den mühürlenecektir. 

Gülizarın duruşma~
başka güne kaldı 

Bir müddet evvel Gala tada Kaznn 
atlı birini, yakın akrabasından birini 
öldürdüğü için kin besliyerek yolunu 
bekleyip öldürmekten İstanbul ağır 
ceza hakyerinde idam yazılı maddeye 
göre duruşması başlıyan Gülizarın 

duruşmasına, diln devam olundu. 
· Gülizar, akli ve ruhi variyeti ra

porla belirtilmek üzere, adli tıg i~leri 
müdürlüğünde müşahede altına alın
mış bulunuyor. ı 

Henüz müşahede tekmillenip, ra
por verilmediğinden, duruşma başka 

güne bırakılmıştır. 
GÜMRÜKLER MÜDÜRÜ 

Gümrükler umum müdürü Mahmut 
Nedim;, cenup hudutlarımızda yeni alı
nacak tertibatla mahallinde meşgul 

olmak Uzere Ankaradan cenup vila
yetlerine gitmiştir. 

Mahmut Nedim, cenuptan dönüşte 
şehrimize gelecek ve gümrük anbarla
rmm limana devrinden sonra gümrü
ğün alacağı şekil üzerinde meşgul o
lacaktır. 

üNiVERSJTE REKTôRü 
Glaskovda toplanan konferansa iş

tirak etmek üzere giden Üniversite 
rektörü Bay Cemil Belse!, dün şehri
mize dönmüştür. 
DAİMA TAZE YUMURTA 

YIYEBI LECE(; iZ 
Belediyenin Karaağaçtaki soğuk 

hava mahzenlerinde yumurta kısmı 

hazırlanmış, sandıklarla yumurta a
lınmasına başlanmıştır. 

Gelecek mart sonuna kadar dura
bilecek olan büyük yumurta sandıkla
rından 250, küçüklerinden 125 kuruş 
alınacaktır. 

Bu saatte türkü söylemeseler masal 
anlatırlar. Masal anlatmasalar güreş 

ederler. Masal anlatıldığı, güreş edil
diği zamanda bu kadar sessiz durmaz
lar. Gülüşürler, alay ederler. Muhak
kak bir ölii var .. On beşini gene mü-ı 
teahhi~in zeytin ekmeğine ve tütünü
ne harcıyan 40 kuruş gündelik alan 
ameleden bazıları ne kadar kuvvetli 
ise bir takımı da o kadar narin, zayıf 
yapılı insanlardı. 

Arkadaşlarından aşağı kalmaınak 
için ilk günlerde bütün enerjilerini 
toplar, onlar da saatlerce türkü söyli
yerek çalışırlardı. Fakat bir gün ya
şarlar. üşürler, titrerlerdi. Bu belki 
gizli bir sıtma, belki de galopan bir 
veremdi. Belli olmazdı. Ölüverirlerdi. 
O zaman bütün tilrküler kesilir, ma
sallar durur. Ve ölüyü uzamış sakal
larile insanlar, türküler ve masallar 
sabaha kadar beklerlerdi. 

Polis haberleri: 

Çocuk 
kaçırmak mı? 
Evvelki gün Çengelköyünde garip 

bir hadise olmuştur: 
Çengelköyünde oturmakta olan 

(Aşağı Cami) müezzini Rifatin dört 
yaşında Salih ismindeki oğlu, Beyoğ
lu Ünitet film şirketi katiplerinden 
Kostaki tarafından kaçırılmak isten
miş, fakat görülerek yakalanmıştır. 

Kostaki polise verdiği üs.dede, ço
cuğu yolda ağlarken gördüğünü, sus
turmak maksadile kucağına aldığını 
ve çocuk kaçıracak bir adam olmadı
ğını söylemiştir. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

EÖLENIRKEN - Kumkapıda Ka
zam Sadi mahallesinde Cami sokağın. 
da amele Topanikin evine misafir o
larak giden marangoz Artin, Panayot, 
Karakaş Avni rakı içip eğlenirlerken 
Artin tabancasını çekmiş, havaya bir 
kaç el boşaltmıştır. Artin yakalanmış
tır. 

KUDUZ MU1 - Ortaköyde mahal. 
le arasında dolaşan bir köpek Aleksi. 
Hikmet, İsmail oğlu Sabahattin is
minde Uç çocuğun bacaklarını ısırmış
tır. Köpek yakalanmış, kuduz tedavi. 
hanesine gönderilmiştir. Çocuklar da 
tedavi altına alınmışlardır. 

iFTiRA ETMiŞ - Beykozda Yalı
köyünde oturan Beykoz kundura fa b
rikası amelelerinden Nevşehirli Meh
met Ali zabıtaya başvurmuş, ··:-nında 
hizmetçi olarak çalışan Mihri ismin
deki kadının eşyalarını çalıp kaçtığı· 
nı bildirmiştir. 

Mihri yakalanmış, sorguya çekilin. 
ce kendisinin hizmetçi olmayıp Meh
met Ali ile iki buçuk aydanberi bera
ber yaşadığını, ayrılmak istemesi ü . 
zerine Mehmet Alinin iftirada bulun
duğunu söylemiştir. 

Zabıtayı yanlış tahkikat yapmaya 
sevkeden Mehmet Ali hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

ALAOAK YVZVNDEN - Beyoğ. 
!unda Gureba Hüseyinağa mahallesin
de 20 numaralı evde oturan kömürcü 
Ahmetle komşularından Mustafa ve 
karısı Süzan alacak yüzünden kavga 
etmişler, kömUrcüyil fena halde döv
dükleri gibi başından da yaralamış. 
lardır. 

SOKAKTA KAVGA - Beyoğlun
da Hacı Ahmet mahallesinde 21 nu
maralı evde oturan Ali ile baldızı ve 
karısı sokak ortasında kavga etmiş

lerdir. İki kadın bir olup Aliyi fena 
halde dövdüklerinden yakalanmıslar

dır. 

Topkapıda 

1 ramValJ qollarının niha
. yet tamirine başlandı 

Fatih kaymakamlığı tramvay şir
ketine senelerdenberi tamir edilmiyen 
Topkapı yollarının yapılmasını, eğer 

bu yolları şirket yapmaz.~a kaymakam 
lık tarafından yapılarak parasının' 
şirketten tahsU edileceğini bildirmiş. 
ti. 

Bunun üzerine şirket Topkapıda 

yolların tamirine başlamıştır. Tamira 
tın esaslı olarak yapılması için sık, 

sık teftişlerde bulunulacaktır. 

Dün sabah 
Sirkeciye gelen bir tren 

qoldan çıktı 
Dün sabah dokuzda Yeşilköyden 

Sirkeciye gelen makinist Hüsnünün 
idaresindeki 337 numaralı banliyö tre
ni Sirkeci istasyonuna girerken fren. 
lerin yağmurdan kayması üzerine kı
zak yapmış, garın çıkış yerindeki 
tamponlara çarparak hem bunları ve 
hem de gerideki parmaklıkları parça
hyarak yoldan çıkmıştır. 

Lokomotifin yalnız ön camları kı
rılmıştır. Tren normal süratle istas
yona girdiğinden kaza bu kadarla 
kalmıştır. 

KASIMPAŞA nERESl 

Kasımpaşa deresinin tamirine 
başlanmıştı. Derenin eski beton kısmı 
sökülmekte, yeniden yapılmaktadır. 

Yenişehire kadar olan derenin üstü 
tamamen örtülecektir. 

Sıvas'ta 
Bir qük tiren i yoldan 

çıktı, devrildi 
Sivas (Hususi) - Sivastan Çetinkr 

yaya ray ve diğer malzeme götürınelctl 
olan bir marşandiz tre:ıi Eskiköy istif' 
yonundan hareket etmiş ve on da~ 
sonra hattan çıkarak devrilmiştir. ){ııı 
kinist Ömer, ateşçi Kadri, gardöft~ 
Mehmet ve Hamit ağır surette yarataıı 
mışlardır. Vak'a esnasında trende bı.I' 
lunan doktor Sofinin de kolu kırılrX11~ ' 
tır. Gardöfren Hamit aldığı yaraıarıll 
tesirile az sonra ölmüştür. Vak'anın •0

" 

yağmurlardan dolayı rayların kayııııf 
olmasından ileri geldiği zannediliyor· 
Tahkikata başlanmıştır. 

Dışbakanımız 
( lJ st yanı 1 ; ncide) 

Dış bakanımız Boğazlar konferaıt' 
sı için ayrılmadan evvel İtalyanın }.f;' 
kara büyük elçisi Bay Galli kendisini 
Perapalas otelinde ziyaret etmiş ,•e 
bir buçuk saat kadar yanında kalrllış· 
tır. 

Dün Dış Bakanımızı Fransız bn· 
yük elçiliği başkatibi Bay LökUye dB 
ziyaret etmiştir. 

Evvelki akşam şehrimizden Moır 
treux'ya ayrılan dış bakanlığımız ge· 
nel sekreteri Bay Numan Rüat Men; 
mencioğlunu da Alman büyük elÇ 
Bay Fon Keller görmüştü .. 

Murahhas heyetimizin diğer aıal•· 
rı bugün şehrimize gelmiş bulunacıı)· 
lardır. 

İki glln içinde bütün azalar ts\'İY 
reye hareket edecektir. 

ASKER! MURAHHASIMIZ 
Ankara, 15 (Telefonla) - Boğ8" 

lar konferansı heyetimizin askeri ~~ 
rahhası olan erkanı harbiye Utıll 
reisi general Asım, bugün şehrimizdeD 
hareket etmiştir. 

Hitleri tehdit 
( Vst yanı J ıncide) . 

Hali hazırda böyle bir cemiyefl
mevcut olduğunda asla şüpheye ,,,cı
lıal yoktur. Çok d<'folar ıssız !ierlf1' 
de /rücum kıtaatı milislerinin cestl· 
leri bulllnmaktadır. Bu ccşetl~ 
göğüsleri üzerine bu hareketin Roflı~ 
intikamcıları tarafından yapılmış ol
duğunu iyice göstermek için tebeŞ11' 
le birer ''R" isareti konulmaktadır 

Bu miitea~sıplar tarafından öl~ 
rülenlerin miktarını tahmin ef fll 
milml..ün değildir. l•tatbuat ve prO· 

!ltf 
payanda nazırı gazetelere bu cCJ1111 

lıakkında hiç bir şey yazmamalarıfl' 
emretmiştir. 

Aynı gazete, bundan sonra bU '~ 
nayetlerin son zamanlarda telaşı ııı0• 
cip olacak dereced<' artmış olduğufl0' 
maktullerden çoğunun 30 hazir,-
934 de Roehmi kurşuna dizmiş ol" 
kıtaata m(•nsup bulunduklarını »"" 
maktadır. 

B. Hitler de dahil olmak üıetl 
bir çok nazi liderleri tehdit mektııP' 
Jarı almı~lardır. Hükumet 30 hııı1• 
ran 934 ün ikinci yıl dönümü ol•~ 
bu ayın otuzı:ncu günü için fevkaı,d' 
ihtiyat tedbirleri almaktadır. ...-""" 

Biraz sükunet 
• .. (Ü)l)'anı I 11u·ıdP'._ 

bık etmek uzereyiz. Oç devlet erıı-, 
harbiyelerinin Bükreş~e başlıya~ 0 , 

lan görüşmeleri bu sah;ıda ilk adıııt 0 

lacaktır.,, 

Bundan so:ıra Avrupa siyasetine ı; 
çen Bay Bencş sözlerine şöyle devi 
etmiştir: 

"Büyük bir tehlike hissetınİYo~ 
fa.kat her ihtimale karıı hazır bulu~ 
yoruz. Mali, iktıaadi ve askeri her _:1 , 

biri aldık. Milli müdafaanuza 22 tJP',J 
yar kuron tahıiı ettik ve yine ııe , 
h . ··tt• arp fabrıkalanmız sayesinde ıııu , 
fiklerimiz Romanyalıları ve Yugo•l•t 
lan ıilahlandırdrk. J" 

1 

"Bunla nsöyledikten sonra iJa"c , 
bilirim ki endişe bir çok memleeJıt!~ 
de lüzumundan fazla mübalağa edıl , 
bulunuyor. tnıan kendini fena diifa~ 
celereden kurtanp başını kaldırarııl' JI 
karsa hiç bir 'eyin zannedildiği ~' ' 
tehlikeli olmadığını gÖTÜr. Müttefi 41 
rimiz olan büyük devletler de bi~ Jt 
ha sakin ve biraz daha aklı ıeliııtl~ptı' 
reket edip dü~ünceleri iizcrinde f

11J 
uyandınnasalas ıulbun kurtarılac:d,.. 
eminim.,, 
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Zıraat bahisle7i~ ·-·---------
Tramvayda 
boşanma! 1111 dev yakında llar,ı kar,ıya 

1-J Raaytula ~i~h b~lannın ha- • • 

Sovyel ziraatında 
elektrikleştirme 
1936 yılanda Sovyet .ıiraatinin e. 

lektrikleştirilmesi i~in 32 milyon 400 
bin ruble sarfolunacaktır. 

Clftıit111 büclıren bır y~~ o.ku- Şımelıng 
~am. Gene orada mulkiyet 

~.rnn !anınclığı müjcleıi ele milyon 
ile 
Lira 

zenci boksör Joe 
hasılat yapacak 

Louis dövüşecekler, iki 
maçı kim kazanacak? 

Yüzlerce elektrikle ışliyen yeni har
man makinesi yapılacak, ıoao kadar 
kolhoz elektrikleştirilecek, 45 tane de 
yeni makine ve tra~dör istasyonu açı
lacaktır. l .Ben keneli payıma bu müjcle

tri Yeni bir ıey ıaymıyorum. 
Çİiıa/ri; 1921 mayı•ınclanberi bun
~" mayalancl•ğını ıezmiıtim. 
,:,.ralar kızıl meydanda o gün atı· 
l dönüı tohumunun bQfak bağ
Gdıfuu göıtermekten bcqka iıe 
)Q,Qınaz. 
4- Aileyi, küçük •arııntılarla yı-

ltacak çürüklükten kurtarmak, 
~kları fennin demir tırnakla
~ltQ kurban etmemek, nikahı hoh
Q'11tııı cam Ü•tündeki ÖmÜr•Üz 
~rlar h.ıinclen çıkarmak, cemi
:""İ temellerine 1Jurulmuf ıağ
ı""' PGyanclalarclır. Doıt bir mil
~ti ~u uğurlu yola girmif görmek 

11• ~virulircli. 
,._fakat teıaclülün ıu tuhallığına 1 
Wflllfın: 

Ben, gazetemi tramCJaycla oku:':lum. Herkeıin iıte bulundu
l>q bir saate rcutlaclığı için, ara
• ktdabtılık değildi. Arkamda 
~ ,.nç ıinirli sinirli konuıuyor
~rdı. ister iıtemez kulak mi•ali-
ti oldurn. 

d Dinleyiıim ilerleyince, anla
d.~rn, ki bunlar yeni eCJlenmiflfl!l'-
ır s·· el •• l L l ltİ o:ı araıın a oy e run a)'Tı· 

1 Grını göıteren lôllar geçti. ka
;• koca birbirlerinden öyle ıızlan-
4 ıla, ki bu kadar az zamana bu 

6~rlar çok hırğınlığın naııl ıığa -
İlcliiine fQffım. 

Ilı:.; ele pek gençtiler. Y cqayıı 
tM~9.~a hayal ve hulya~an b~
d ~dikleri yoktu lncır çelrır-
efıni doldurmaz hiçler yüzünden 
~0alannı zindan haline ıokmaı
Qrclı. 

Bugün bütün dilnya spor meraklı-, 
larımn sabırsızlıkla beklediği bir şey 
var: 18 haziranda Nevyorkta, Schme-ı 
ling (Şmeling) le Joe Louis (Co Lüiz) 
karşılaşacak. Bu iki şampiyon boksör 
den hang'sinin galip geleceği hakkın. 1 

da kat'i bir şey söylenemiyor. Çünkü 
Schmeling dev cüsseli bir boksöı dür, 
Joe Louis ise ondan daha ağırdır. 

Bununla beraber, herkes Schmeling
in kazanmB.!lmı istiyor. Çünkü o eski 
bir boksördür. Louis ise daha geçen 
sene meşhur olmuştur. Bu sw·etıe, 

çabuk meşhur olmak rekorunu kırmış 
br denebilir. 

Bu umci boksör, bundan tam bir 
sene evvel ilk şöhretini Max Bear 
(Maks Bir) i dört raundda nakavt 
etmekle kazandı. Bugün ancak yirmi 
iki yaşında olan Joe Louis, Dempsey
den, Jeffries'den ve Jack Johnson 
(Cak Conson) dan sonra gelen en bü
yük boksör sayılıyor. 

Schmeling'le yapacağı çarpışmaya 

bunun için çok ehemmiyet veriliyor. 
Bu maçı görmek için Amerikanın her 
tarafından, hattA A vrupadan bile ko. 
şanlar var. Maçı tertip eden müesse
senin tahminine göre, bu maç iki mil-

.. 

yon lira kadar bir hasılat getirecek l 
tir. 

Maç hakkında fikri sorulan Schme. 
ling, muhakkak galip geleceğini, mağ
lQp olursa boksü bırakıp artistliğe a
tılacağını söylemiştir. Diğer taraftan 
boksör Dempsey de Schmeling'in mu
hakkak yenileceğini iddia etmekte. 
dir. 

Resim (solda) Schmeling bir maç
tan sonra susuzluğunu gideriyor. (Sağ 
da) Joe Louis karısının uzattığı don
durmayı yiyor. 

Venüs'ün namına posta 
pulu çıkarılıqor 

Eski Yunanlıların güzellik ili.hele. 
ri olan VenUsUn bir çok heykelleri 
vardır. Bunlardan en meşhuru Milo 
Venüs denilen heykeldir. Buna asim. 
da Melos Venüs demek Ii.zmıdır, çiln

kil eserin bulunduğu yer Melos adası
dır. 

Melos Venüs bundan 116 sene ev
vel (1820 haziramnaa) adada yapılan 
kazılardan sonra çıkarılm11tır. 

Bugün Fransada bulunan bu hey. 
kelin bir kolu yoktur. Eser çıkarıldı
ğı zaman bu kol mevcuttu, fakat yol
da nakledilirken kaybolmuştur. 

Yunanistanın bu sene yeni çıkara
cağı posta pulları arasında Venüse de 
bir yer verilmiştir ve yeni bir pul Me. 
los VenüsUniln heykelini taşıyacak
tır. 

Dünya roman mükafatı 
. Bütün dünya milletleri arasında 

her sene açılan bir roman müsabakası 
vardır. Müsabaka heyeti Londrada 
toplanır. Her memleketin edebiyat aka 
demyasınm seçtiği roman bu heyete 
gönderilir. Bunlar arasında da en iyi 
bulunan o senenin dünya edebiyat mü
kafatını kazanır. 

Birinciliği kazanan romana aynca 
müki.f at verilmez. Yalnız her memle
ket kendi diline tercüme ederken mu

Bugün Sovyetler Birliğinde 2800 
kır elektrik tesisat merkezi mevcut
tur ve bunların istihsal ettikleri e. 
lektrik enerjisi 150 bin kilovat kuvve
tindedir. 

Ayni z:ımanda, kolhozlarda. ma
halli elektrik tesisatı kurulmasına 

da devam olunmaktadır. Garbi Sibir
yada yalnız son iki ay zarfında 8 
kolhczda mahalli e~ektrik tesisatı ~a
pılmış, 2:> kolhozda da bu kabil in
şaata hararetle devam edilmekte bu
lunmuştur. Uralda SvercHovsk mınta
kasrnda 1935 yılında ceman 2.'J80 ki. 
Iovat km•Yetinde bil' kaç köy elektrik 
is~yonu vücuda getirilmiştir. 

1936 yılının ilk üç ayı zarfında tnl 
mrntakada 11 kolhoz tam surette elek
trikle techiz olunmuş. 20 kolhoz da 
elektrikleştirilmek üzere bulunmu~ • 
tur. Leningrat mrntakasında bu yıl 
40 kolhozda elektrik tesisatı yapıl

maktadır. Bielorusyada 23 elektrik 
istas)onu yapılacak ve su fle işliye. 

cek olan bu istasyonlar vasıtasile 6.1 
kolhoza elektrik enerjisi verilec~k

tir. 
Sovyetler Birliğindeki kolhozlar 

bu iş için hükQmetten bu yıl 10 mil
yona yakın kredi alacaklardır. 

Elektrıkleşme işinin ziraatte tesiri 
çok büyük olmakta ve her bakımdan 
verim kabiliyetini ziyadesile yükselt
mektedir. 

harririne muayyen bir para verecek-----------------
tir. Böyle bir eseri hemen her Avrupa 
memleketi diline tercüme için satın 

alır. Bu yüzden birinciliği kazanan ro
man bizim paramızla 25-30 bin lira 
kadar kazanır. 

Bu sene de müsabaka hazırlıkla
rına başlandı. Her memleket nıı'llze
dinin romanını Londraya göndeı .yor. 
Fransızlar bu sene bayan Louise Veiss 
isminde bir kadın romancının eserini 
seçtiler. 

HALK 
OPERETi 

21 haziran cumarte.. 
si akşamı 21,45 de 
raksim Bahçesinde 
tık temsil~ BAY 
BAYAN Yazan: 

Mahmut Yesari, Nee 
det RUştU, müzik: 

Sezai, Seyfettin Asaf, operetler her 
hafta değişir. Telefon: 43703 ti Ne yazık, ki anlcıfmak yoluna 

rrtıeh iıteme:liler, hırçınlıkları ------------------::tt. Acı ıözler konuttular Ya- c 1 ~SA • r ar Üstüne tuz ektiler Ve ıon-
~ •okakta, bir tramvay içinde bo- ' 
di~ davan açmağa karar ver- ·::-::-·:-::·::-::-::-::-::-::·::·::, 

" Bir )'Uva yıkılır; bir ümit •Ö-
======= 

trlte k _ _, . • • . trlt ~ne auının ıe.-ı tıtrıyor, ne 
't'ft4 tfın rnhu ürperiyordu. Bir clu
f>i Yerinde a)'Tılclılar. Hem ele 

r daha birlqm~mek üzere!. 

·~ __ s_._a_~_z_g_'"
lrman ;Jaresindeki 

toplantı 

tat ~iki gUn şehrimize gelen tlcti
der peki.Jeti miltehassısı Bay Fon 
~y 0 rten ve denizyollan müsteşarı 
,~dullahın iştirakiyle dün liman 

'l'o 1nde bir toplantı yapılmıştır. 
1-~t .l>l~tıda limanda yapılacak ıs
~eııı .ıı:.. görUşUimtlş, işe nereden başla. 

--g ı kararlaştınlmıştır. 

8Ay HAKKI NEZiHi l 
ltiıt~Uhtetif sanayi merkezlerinde tet
()laıı tr-Ptnak üzere A vrupaya gitmiş 
lbtıdUru caret odası tetkik ve istihbarat 
lerde Bay Hakkı Nezihinin bugUn-

lle. gelmesi beklenmektedir. 

1!tı1t~ Iiakkı Nezihi şehrimize dön
baıınd 19onra tetkiklerini bir rapor 
~ittir~ hazırlayarak vekalete vere.. 

TEMiZLiK iŞLERi 
iç ltı 

~İttıd erı Bakanlığından gelen bir 
~ "• : bazı. belediyelerin aydmlat
lıelnnıı eıtıizlık işlerine icap eden e
~. Yeti vermedikleri bildirilmekte. 

'1ekllet 
~ ırı ' belediyelerin kanunen yap-
lblUıiırı ~bu~iyetinde bulunduklan bu 
l'arıııdaıı lerın ınillkiye müfettişleri ta
~,_- ilk, •ık kontrol edilmeeinl 

""''-e bQdı-~-ı.· 
-uug"ır· 

Birden hatırladı ki ruhundaki bitmez tükenmez 1 
sılonbmn kuvvet aldığı kaynaklardan biri de ne za
mandanberi ecnebiler arasında yaıamakta olmasıdır. 
Zimmennanla kanar, Serbest vücut terbiyesi birliiin
deki ecnebiler, Mis Kolet, Goldıtayıı, Lorettinin pan

siyonundaki ahbaplar, nihayet Lorettinin kızı ... 
Hayatına kanşan yabancılann varlığından usa

nıp bıkbğı, hele Mis Koletten yeni kurtulduğu ve 
Siniyorina Lorettinin pençesine yakasını kaptırmak 

tehlikesini henüz geçirdiği bu sırada yabancı memle
ketlere gitmeie, yeniden yabancılann arasına kant· 
mağa hiç tahammülü yoktu. Bu hayalin acı ikazıyl.e 
uyandı, ürperdi ve sanki istasyonda biraz daha kalır
sa onu zorla tutup bir trene )>indirip yabancı memle
ketlere göndereceklennit gibi oradan kaçtı, istasyon
dan çıkb; htanbul semtinin karanbklan arasına ka

nıtı. 

6 
iki gün sonra gazetelerden birinde fÖyle bir ha

vadis çıkb: Birkaç ay önce Beyoğ-lunda açılan güzel· 
lik enstitüsünün sıhhi idaresini elinde bulunduran 
Türk hekim bu iıten vazgeçtiğini hükUınete bildir
mİf, estetik cerrahiye dair bazı operasyonlar yapan 
ecnebi doktorun da Türkiyede hekimlik edebilmek 
için resmi müsaadesi olmadığından müeaaeae kapan

nuıbr. 

Gazete, ıüzellik enstitüsünün dlrelctriıi Mis 
Koletin ne olduğundan bahsebnİyordu. Onu da biz 
tamamlıyalım: Mis Kolet biç kimsenin tahmin ede
mİyeceii bir it yapb, yahudi doktor Goldıtaynle 

evlendi, kendilerine adamakıllı kazanç getiren müe .. 
seıeyi belki orada kurmak mümkün olur ümidiyle 
son günlerde kadınlannın açılıp nçılmaia baıladığı
na dair haberler gelen lrana gittiler. 

PERDENiN ARKASI 

1 
Sevıide ı:ld'ltılmıı olrr.ak vehminin azabı içinde, 

müthiı bir ruh buhranı ve ini im kararla bayabru 
bozup 1eniden ,......P kaJbn Ullrer, oyuneafım la-

' " '. .. J..'=·~ 
.. , <,: ... • .•., 

RIEFiK AHMltT 
SEVE NQiL. :.::·::-::-::-::-::·::·::·::·::-::-:: 

ran ve sonra karıısına ıeçip ağhyan çocuk gibi idi., 
Anlıyordu ki bayat, mektebin dört duvan arasında, 
Serbest vücut terbiyesi cemiyetinde, zenıin dostla - ı 
nn aalonlarında ve ihanet e~en bir sevg"linin sahte 
muhabbetinde görülen manzaralardan ibaret değil -
dir; ıeçmiı olduğu kısa ömür yolunda gözlerinin ö -
nünde bir perdenin kalkhinu farkediyordu; ancak 
toy ve tecrübesiz zeka, Farketmemiıti ki hayabnın 
trajedisi bu perdenin arka11nda bitti zannettiği yer· 
den baıbyor! 

Ulker ilhanın peıine takılıp da sahneye adım a •. 
bit ilk gün, daha balkın kar111ına çıkmadan, kuliste 
kendisine ısrarla çevrilen aç erkek ve kadın ıözleri -
nin muhaaaraaı albnda olduğunu anlamakta güçlük 
çekmedi: Bu "yeni,, yi erkekler iıtiha, kadınlar ha
setle yemeğe hazırlanıyorlardı. 

Vural Gündoğdunun damadı ilhan, iç güvey ol
malda beraber, ıece yanaı tiyatro dönüıü eve ıit -
mek ıüç oluyor djye, tiyatronun hemen yanı bafın • 
daki sokağın İçinde bir küçük aparbman tutımııtu; 
Sevim de burada idi. t)lkerin ilk ıünlerde burada 
kalınaar kararlaıbnlnuıb. Relah içinde yaıamak için 
Sevimle evlenıniı o!masına rağmen, ilhanın kırkını 

aımamıt b:r kadınla düıüp kalkmaıına imkin olma -
dığını herkes b'lirdi; onun için Olkerin bu evde bu 
küçük aile ile birlikte otunnaıı ve tiyatroya ilhan ta
rafından getirilmesi ikisi arasında bir münasebet bu· 
lunabileceği zannını uyand:rmadı. Ancak nasıl bir fa
cıanın içinden ıeçip gelmit olursa olsun, her mem -
lekette çalıtmak için tiyatroya gelen her genç ka -
dın, - hele böyle bir bakııta haf döndürücü bir fe • 
kilde ıüzel de olursa - mutlaka önce sahne arkadq
lan erkekler tarafından mecburi ve lüzumundan faz· 
la samimi bir tekilde himaye edilmeie mahkumdur! 

"Yeni" yi acemi adımlardan korumak, yürüme • 
ğe abpbilmesi için yola koymak lazımdır; kuvvetli 
bir erkek göğsü kendisine siper olmazaa k&rpe lrutı 
büyük rüzgarlann uğultulu fırtmuı içinde örsele • 
nebilir; tiyatro hayabna g'ren gene k ·zlann b·ıleın· 
ııçta böylece sahne kurtlan tarafından tehlikelerden, 
konanmaaına "kanat alııtnmak,, derler. 

Ulkerin de töhret ve mıuvaffakiyet göklerinde 
pervazlanabilmesini temin için hizm::te baz:r bimiler 
yok değildi; fakat seaa:Z ve kelimesiz bir noücadele 
içinde iki bakıı, bir ah çekif ve hir fırsatı iyi kulla • 
mıla halledilmeai adet olan "mesele" ' bu aeler umuı.: 
madık bir surette uzayıp ıitti: Olker etrafınla ağır, 
karanlık, çelikten denilecek tekilde sert bir bava ıea
diriyordu; genç kızın küçük büyük bütün tecaria 
ve tekliflere asla cesaret nrmiyen bir hali varô; o 
kadar ki günün birinde kırkını &fDWf, göbekli. sevim
li, eski komediyen kendisinde pek seyrek görülen 
bir hiddetle: 

- Bu kadar vurdum duymazını da görmemittiml 

Diye söylendi. Birinci soprano, eski ıöz ai • 
nsına bakıp kendi.inin sahneye ilk ıelditi günleri 
tatlı tatlı habrladı, hususi bir surette güliimHdi: 

- Httkeain iz'inı bir olmaz! 

Vaktiyle llhamn Sevimle evlenmesi üzerine 
skandal çıkannıt olan geçkin kadın artist, O!keria 
genç ve güzel olmasına kızmakla kalnuyor, onun.il• 
han tarafından getirilmit olmasını da hiç hayra al1 • 
met saymıyordu; yüzünü tezyifle buruıturarak ıir. 
ret bir sesle: 

- Çok sürmez kolcusu çıkar! 

Diye dudağını büktü; yaıb hovarda bu te\m.D
ten ümitlenir gibi oldu: 

- Hele söyle bakalım, senin bir bildiiin var , .. 
liba ••• 

- Bildiğim hir ıey yok, olacağı tahm'.n ediy• 
rum: önce töhretli bir miinakkit... Bu sayede meı • 
hur olduktan sonra ela zencin bir tüccar! Sen ava• 
cunu yala ••• 

Genç facia aan'atkin, temiz ka'pli bir del!ka111ıt 
lı, bu kuru ift!raya sinirlendi; sesi titriyerek: 

- On pannaimlzda on kara. •• - dedi - mi • 
dafaaaız toy çocuktan ne iıtiyonunuz? ' O, bir zam• 
bak gibi ten-.izdir; durutunu, yÜrüyüıünü, kallr.p • 
turutunu görmüyor musunuz? Melek kadar ırJisum. .. 
Bir hub-&mn için,len ıeçer ıibi pcli)'OI'. 

(Arkafl NI"). 



~KONOMi 
BELEDiYELER KENDi 

BAŞLARINA MÜTEHASSIS 
GETIREMIYECEKLER 

Ecnebi mütehassıslar hakkında KADER •• 
tSTANBUL - 18 muhtelif plak neı· Muharriri: Volter Çeviren: A. US 

Buğday fiyatları 
niçin yükseliyor? 

Son günlerde buğday fiyatları yük
sebneğe başlamı~tır. Yumuşak buğday 
8,10 dan 7 kuruşa. çıkmış, un fiyatla
rmda da. 50 kuruş bir yükselme gö
rUlmü3tUr. 

Dahiliye Vekaletinden vilayete bir ta
mim gelmiştir. Vek~let bunda diyor 
ki: 

"Ecnebi mütehassısların getirilip 
kullanılması icra Vekilleri Heyetinin 
kararına. mütevakkıf bulunduğu cihet
le vilayetlerin kendi başlarına ver8"
cekleri kararlarla mütehassıs celbedi~ 

riyatı, 19 haberler. 19,15 operet musi- •••••••••••••• 
kisisi. 20 stüdyo tiyatrosu. Keman, vi • 
yolonsel, piyano. 20,30 stüdyo orkeat -
raları., 21,30 son haberler, Saat 22 de:ı 

sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
·mahsus havadis servisi verilecektir. 

23 ............. illi.-
Bunun sebebi, buğday alıcılarının 

şimdiden lüzumsuz bir faaliyet göster
meleri olduğu söylenmektedir. 

lcrek döviz angajmanlarına girmeleri P------------·---. 
hem mevduata muhalif, hem de tedi-
ye m1wazenemizi muhil bulunduğun • 
dan btt yolda taahhütlere girişilme. 

BORSA 
tG· 8 • 936 

Gümrük antrepoları 
Güınrük antrepolarının limana dev

ri meselesi etraf mdaki tetkikler sona 
ermig olmakla. beraber, dün gümrük
ler başm.Udilrlüğünde son bir toplantı 
yapılarak devir işinde alınacak ted
birler kat'i surette tesbit edilmiştir. 

mesi ehemmiyetle beyan olunur.,, ıı----------------1 
Bhal&rmda yıldn ip.retli olaıı.lar, llze 

SIGORT ACILARIN iMTiHANI 

• YAPILDI 

BEYNELMiLEL TiCARET 
KONGRESiNE OFiS MÜ. 

DORO GiDECEK 

25 haziranda Pa.riste toplanacak 
olan beynelmilel ticaret kongresine 
Türk ticaret odalan namına Paris 
Türkofis mUdUrU Bay Fahrinin işti
rak etmesi kararlaşmı§tır . 

BEYNELMiLEL TiCARET 
ODASI ÇALIŞMALARI 

Ticaret odası, beynelmilel ticaret 

rinde muamele SÖnınlMdlr. Rakanılu 

Mat 12 de kapanıı utıı rtyatlll.n. IJJ', 

p ARALAR 
• Loncıra ti!IB - •Viyana .t4.. -
• Nevyorıı ıl:li - • Madrtd 18 -
• Partı Ll\6 - • BerUn B2,-
• Mtltno ıotı - • Va.rıova ı!U-

• BrUkael "'- • Budapqt• ~i. -

• Atlna ~IH>O • Bllkref ı6.-

• CeneV1't ·17,- • Belgrad 62-
•l!ofy• 21>- • rokohama B' -
• AmBte,.darr 8'.- • Altın ım-
• Praıt 68- • Banim.ot 241> -
• Stoklıolm !IB-

Sigorta şirketlerinde çalışanların 

jmtihanları dUİı yapılmıştır. Yazılı ve 
sözlü yapılan imtihan evrakı tetkik e
dilmi3tir. Dünkü imtihana gelmiyen
lere son defa bir tamim daha yollan
m.Jltlr. 

odasının faaliyetini gösterir bir rapor •----------·-----• 
hazırlamağa karar vermiştir. Ç E K L E R 

Bundan sonra imtihana girmemiş 
olanlar cezalandrnlacaklardır. 

Bu raporda btitün tica.ıi ıstılahlar 
da toplanacak, tüccarlara parasız ola
rak dağıtılacaktır. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymet 
Yeniköy : Yağhane sokağı yeni 5 sayılr evin 979/ 1440 L. K. 

P~· 400 
Bakırköy : Sakız ağacı Revnak sokağ~ yeni 7 sayılı ar-

'C'eriköy 
sa tamamı. 

: Birinci Kısım Tabak hane sokağı eski 28 sa
fllı 574 metre ve 60 desimetre murabbaı arsa. 
nın tamamı. 

Yalı mahallesi Kuyu batı 
sokakları yeni 50 29 iki 

ve Kanbur oğlu 

evın 798/ 2240 
,..,.. payı •. 

# 

Haydarpap: Rasimata mahallesi Ayrılık çeşmesi soka· 
tı eıki 16 ve yeni vergi kaydına göre 32; 
tapu kaydına göre 3 3 sayılı 28 metre ve 76 

desimetre murabbaı arsanın tamamı. 
Beyoğlu Yenişehir mahallesi Kaya sokağı eski 153 

yeni 171 sayılı evin tamamı. 
Kurtuluı Mahallesi Tuzcu sokağı yeni 12 sayılı 71 

metre ve 25 desimetre murabbaı arsanın ta
mamı. 

Heybeliada: Yalı mahallesi ve sokağı yeni 121 sayılı 
evin 6/9 payı. 

Kurtuluı Mahallesi Kuyulu ha ğ ön sokağı eski 63 . 63 
mükerrer yeni 134 - 136 aayılı dükkanlı e
vin tamamı. 

16 50 

287 

195 96 

14 

960 00 

35 62 

2666 67 

4608 00 

• .u>ncıra 688.~ • Viyana t.11197 
•Nevyork U.79Hı • Madrtd 6.8276 
•Parfl 1206 •Berlln l . 971r.ı 

•MllA.no t0.10!lö • V&r1ova t.19!!7 
• BrUkaeJ i89ô • Budapeote i.SOlı!ô 

•Atma tı~97 •Bllkret lU7.681> 
•Cenevnı Ulıôö • Belgrad !lô0ô2ö 
• Sotya tjll,11>82 • Yokohama 2.6890 
• Amaterdam t.ı7Sô •Hoaltova 24. 9~44 

•Pnıt 19,16~ • Stokholı8 8.066 

ESHAM 

" B.uıka.m 10.80 Tranıva1 t*,00 
Anadolu 24:..60 •Çimento 981) 
RejJ 180 Onyon DeL 000 
Ştr. Bayriy 10 CXX> Şark DeL JOO 

Kerkez Bank 67 00 Balya JOO 
u. Sigorta .00 Şark m. ecza >OO 
Ponomontı 8,60 Tele!cm 000 

l•llkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Bor. I l:!UO Bnektrllı ı.o.oo 

• • • u 2 t,90 Tramva, 61.70 

• .. " m 20.00 Rıhtmı 1&.00 
tattk.Dahllf 9500 Anadolu J 1886 

* Ergerd tıUk 96, Anadolu D 413.8') 
Ul28 & M t0.00 
8. Erzunı.m 

SALI Çarşamba 

Takvim 16 Haziran 17 Haziran 

Gtın doğuşu 

GUn bab§J 
Sabab namazı 
Oğle namaz> 
lk1ndJ na.mızı 
Ak!lam namazı 
y: a tBJ oamaZ> 

Imsak 
Yılın geçen gtlnler1 
Yılm kalan günleri 

6 R.Evv~l 27 R.Evvel 

429 429 
19,39 19,40 
:ı;m s 30 

1213 1213 
16,IJ 16,t.~ 

19,39 19 40 
21 .40 21 ,41 

2,14 2,l;J 
167 166 
197 198 Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi Pazobent sokağı eski 

5 yeni 13 sayılı evin 6/ 20 payı. 345 oo!::::==:=:==:~======~ı 
Zahire satışı Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi Pazobent sokağı eski 

5 yeni lS sayılı evin 6/ 20 payı. 
Kuzguncuk: Bağcı sokağı eski 19-21 yeni 17 / 1 sayılı evin 

tamamı. 

345 OO btanbuJ ucarea nı uhln boraumda cttııı 
muan1ele röreo (kilo) maddeler: 

Bakırköy : Yenimahalle Cevizlik sokağı eski 19 yeni 30 
ıayılı evin tamamı. 

Trabyada : Trabya caddesi eski 288 - 290 _ 292 ve yeni 
284 - 286 sayılı iki sahilhanenin 171 / 480 
payı. 

Kadtkö.v : : Zühtüpaşa Çifte havuzlar sokağı eski 18 ye
ni 8 sayılı 1608 metre ve 76 desimetre mu
rabbaı maa bahçe hanenin 28/ 64 payı. 

600 00 

120 00 

1246 48 

875 oo. 

~ P. it§. P. 
Nev'i: En az En çolr 

Buğday (ywnuıak) 7,12,5 7,20 
,, ( ıert) 6,20 

" (kızılca) 6,16 6,36 
Arpa 4 

Çavdar s,ıs 5,17,5 
Mmr (ıan) 5,35 

TiCARET ODASI KATiBi 
ANKARAYA GiDiYOR 

K112ıruncıtk: Konçine sokağı eski 10 mükerrer sayılı 137 
metre ve 90 desimetre murabbaı ar~anrn 
tamamı. 27 58 Ticaret odası umumi katibi Bay 

Cevat Nizami, 1936 oda bütçesi etra
fında vekaletten bazı direktifler al
mak tizere bugün Ankara.ya gidecek-

Galata Emekyemez 
8, 10 yeni 8 

mahallesi Mürver sokağı eski 
10/ 1 sayılı 129 metre murab-

baı arsanın tamamı. 348 75 tir. 

Kuzguncuk: Konçine sokağı eski 98 yeni 55 sayıh evin 
tamamı. 

v ....... : ..... ı.; .. 

Üsküdu 

Beyeğlu 

Mahallesi Mumcu ve Turtucu sokağı eski 7 
yeni 13 - 23 sayılı 146 metre murabbaı ik; 
ananın tamamı. 

: lcadiye mahallesi Berber oğlu sokağı e'ki 6 
sayılı 71 metre ve 83 desimetre murabbaı 
arsa. 

: Kurtuluş mahallesi Muhtar soknğı eski ye
ni 3 sayılı hanenin 2 5 payı. 

350 ooı 

20 00 

33 00 

192 00 

Yukarıda yazılı mallar 26 - - 6 - 936 cuma gunu saat 14 de 
pefİn para ve açık arttırma ile satılacaktır Satış bedeline istikrazı 
dahili Ye % de be§ faizli hazine tahvill""rİ de k~b'.11 olunur. fıtek
lilerin % de yedi buçuk pey akçe ı~rini vakti muayyeninden evvel 
yatırmalan. (F) (3238) 

BOZUK PATATES 

Bazı tUccarların bozuk patates sat
tıkları ileri sürülerek ticaret odasma 
şikayette bulunulmuştur. Bu şikayet
bugiln alakadar memurlar tarafından 
tetkjk edilmeğe başlanacak, şikayetçi
ler dinlenecektir. 

BELEDiYE T AHSILDARLARI 

Dahiliye Vekaletinin emri muci
bince belediye tahsildarlarının iki se
nede bir mıntakaJarının değiştirilme
si icap etmektedir. 

Bu emre göre, haziran başından 

itibaren müddetlerini dolduran tahsil. 
darlarm deği§tirilmesine başlanmış -
tır. 

t'rens (Hirkani) benim yü -
züme bakmaksızın zenci adamına döne· 
rek §Öyle dedi: 

- Bu kadın bir terbiyesizdir. Fakat 
kendisini güzel buluyorum.,, 

Prens bu adama benim hakkımda 
iyi muamele etmesini ve kendisinin göz
deleri arasında bana yer verilmesini em
retti. Yanıma geldiği zaman beni daha 
iyi bulması için tenimin tazeliğini ve 
güzelliğimi arttıracak şeyler yapılmasını 

istiyordu. O vakit prense intihar ede • 
ceğimi söyledim. O glilerek bir insan ke:ı 
di kendini öldüremez, dedi. Sonra pa • 
paganını evinde bir kafese hapsederek 
giden bir adam gibi çıkıp gitti. Bir dür.• 
ya kraliçesi, ba husus Sadık için yaşı ~ 
yan bir kalp için bu ne elim bir ha] -
diri 

Bu sözler ilzerine Sadık Aatrate•nin 
dizleri üstüne düştü ve bir çok gözya
şı döktü. Astrate kendisini şefkatle kal
dırdı ve sözlerine şu suretle devam et• 
ti: 

- Ben kendimi bir barbarın esaretinde 
görüyordum ve bana rakip olan deU bir 
kadınla birlikte .mahpus bulu=ıuyordum. 
Bu kadın bana Mısrrda geçirdiği ma • 
ceralan anlattı. Ben bu kadının sözle • 
rinden senin şahslllI tarif ettiğini keş· 
fediyordıtm. Bahsettiği zaman. hadi -
seler, hecin devesi ve saire her şey bu 
kadın içi.-ı mücadele eden adamın Sa -
dık olduğunuda hiç şüphe bırakmıyor• 
du. Senin (Menfis) de olduğunda be • 
nim şüphem kalmıyordu. Ben de oraya 
gitmeğe karar verdim. Bu kadına §Öyle 
dedim: 

- Glizel Missof sen benden daha zi· 
yade hoıa giderııin. Prens (Hirkani) 
yi sen benden ziyade eğlendirebilirsin. 
Benim bu adamdan kurtulmam için ba
na yardım et. O vakit sen bu prensin 
yanında tek kraliçe olarak kalırsın. Ben 

·kendi halime mes'ut olacağım. Sen de 
bir Takipten kurtulmuş bulunacaksm.,, 

Missof bu hususta benimle mutabık 
kaldı. Bundan sonra bir Mısırlı esirle 
beraber gizlice kaçtım. Arabistan hu -
dutlanna yaklaşrnca (Arbogad) ismin· 
de bir haydut beni tuttu ve tüccarlara 
esir olarak sattı. Bu tüccarlar da beni 
buraya getirdiler. Buradaki köşkte (O· 

BANKALAR HAKKINDAK.l 
YENi KANUN T ATBIK 

EDILiYOR 

Bankalar hakkındaki yeni kanunun 
tatbikine başlanmıştır. Şehrimizde 

bulunan bankalar bu kanun hüküm
lerine uygun olarak beş yüz liradan 
fazla kredi açtıkları müesseselerden 
Avrupada olduğu gibi hesap vaziyet
lerini sormaktadırlar. 

Kanunun neşrinqen sonra hesap 
vaziyetlerini bildirmiyen müesseselere 
kredi muamelesi yapılamıyacağından 

alakalılarm kısa bir müddet zarfında 
bu hususta imzaları altında bankalara 
cevap vermeleri lazım gelmektedir. 

Hesap vaziyetini tetkik etmeden 
kre?i açan mali müesseseler hakkında 
takibat yapılacaktır. 

KONFERANSA DAVET 

Eminönü Halkevinden : 
BugUn saat (21) de Evimizin Ca

ğaloğlu merkez salonunda Mimar Sey. 
fettin Halil tarafından (Her Türk ai
lesi bir ev sahibi) konulu bir konfe
rans ve Kadıköy Halkevi mandolin 
takımı tarafından bir konser verile
cektir. Bu konferans ve konser bütün 
yurttaşlara açıktır. Davetiye yoktur. 

HIDVIN KôŞKONO BELEDiYE 
ALACAKMIS 

Eski Hidivin Çubukluda bulunan 
köşkü bundan bir kaç sene evvel sa~ 
tılığa çıkarılmış, fakat sonra vazge
çilmişti. Haber aldığımıza göre, köşk 
yeniden yirmi bin liraya satılmak is. 
tenmektedir. 

Vaziyeti haber alan belediye köş
kü satın almak istemiş ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ fen işleri 
müdürü ile köşke giderek köşk mü
dürüne, yıkıcıya verilmemesini, beledi
yenin alacağını söylem;ştir. Bununla 
beraber belediyenin elinde henüz bir 
tahsisat bulunmamaktadır. 

gul) isminde hir prens oturuyor. J3ıl; 
dam benim kim olduğumu bilmedell 1Jı11 
tın aldı. Bu adam çok obur ve ya . 
şişmanlamak için çalışan bir kirıısedif • 
Sanki Allah hayatım sofra başında ~~ 
çirmek için bu dünyaya getirmiş. Jllde 
desi iyi yemek hazmettiği vakitler 1 
doktora hiç ehemmiyet vermez. fa~ 
haddinden fazla midesini dotdurdıl~ 
zaman da o doktorun hakimiyeti ve e 

1 

ri altına girer. Şimdi doktor, çok ~~) 
meden hasta olan bu adama (b~ıil t 
ile tedavi edilebileceğini söylemıt JJpi' 
zilik dcnile:ı hayvan gillsuyu içinde ııl 
tirilerek kendisine yedirilecckmit· pre , 
(Ogul) bir bazilik bulup getirecek 

0

8
, 

lan cariyeyi kendisine nikah etmek "
3 

, 

dini yapmış. Görüyorsun ki bütün c
3

, 

riyeler bir bazilik bulmak için ne !' t 
pacaklannı bilemiyorlar, ben ise }ııÇ , 
hemiyet vermiyordum, hamdolsun 11' 
na seni görmek nasip oldu.,, I, 

Astrate ile Sadık böyle biribirter 
ni gördükleri için Allaha şükrediyor~ 
dı; biribirlerini görmedikleri zarnB11• t 

da geçirdikleri maceraları biribirlefİD 
anlatıyorlardı. ~ 

Çayırda bazilik anyan kadınla , 
bütün• emekleri boşa gitti. Çünkü ar', 
dıklarını hiç birisi bulamamı~tı .. o ~· 
kit (Sadık) prensin yanma girdı. 1' 
disini takdim etti. Şöyle dedi: .. ff 

- Allahtan sizin için uzun örnıtr r 
afiyet dilerim. Ben bir doktorum. }'ll ~ 
talığınızı haber aldığım için bura~as. 
dim. Sizin için gülsuyu içinde pışı tıil 

miş bir bazilik getirdim. Buna mu~ !İ 
sizden benim istediğim şey (Babı!) , 
bir genç esir cariyeyi serbest bırataı'' ~ 

d E - . . d . - ...,u\"a 
:ıız rr. ger sızı te avı etmege ••· . ·~ 
fak olamazsam ben onun yerine 91~, 
yanınızda esir olarak hizmet etııld 
razıyım. I' 

Prens benim bu teklifimi kabul~ 
ti. Astrate Sadığın bir hizmetçisi ile (: 
raber (Babil) c gitti. Oraya ~~gı::ıc~ 
lup biten şeyleri sureti mahsus.,ajJ "'~"':ı 
dereceği bir adamla bildirecekti. va~ 1 

muhabbetkar bir şekilde biribirıeriJI 
veda ettiler. 

Sadık prense dedi ki: ~ 

- Ey benim efendim, benim siıe ~ 
receğim bazilik ağızla yenir bir haY"tıll 
değildir. Bunun kendine mahsll• { 
hassası vardır ki bu da insanın .,.ue ı 
duna derinin mesamatı yolunda~ g~, 
mcsidir. Ben baziliki şişirilmiş bır ",.5• 
çük tulum içerisine koydum. Sonra ~~ 
tünü ince bir deri ile sardım. .serıJJ& 
tulumu bütün kuvvetinle iteceksırı· 'ı! 

de sana doğru geri çevireceğim. Bil ~ 
retle bir rejim takip edeceksin. c;<i • 
ceksin ki az bir zamanda bu rejirtl ~il 
ni hastalıktan kurtaracaktır. O ~~ • 
benim san'atmun değeri anlaşdacıı 
tır.,, ti 

Ogul bu rejime başladığı gü~ ~·ıe • 
dar yoruldu ki hemen kendisi;1ı 0 ~' 

'ki . "n d• cek sanıyordu. Fakat ı ncı gu ı 

az yorgunluk duydu ve daha iyi 11~r 
du. Sekiz gün bu rejime devaın et,~ 
ten sonra eski kuvvetini yeniden }(at: r' 
dı. Eskiden olduğu gibi kendini gıı'I 
hafif hissetmeğe başladr. Eski ıa~j. 
]ardaki :ıeş'csi tamami1e yerine gel·ıl 

O vakit Sadık prcn~e şu rıa9• 
verdi: . 1ıl 

k . tabıll 
- Şunu hiç unutmayınız ı ııı' 

bazilik denilen bir hayvan yoktur· ~ 
. . eıcıe ~ 

san daima sıhhatte olmak ıçın ~'' 
yapmalı ve lüzumundan fazla Y ttıe'Jı 
yememelidir. Hem çok yemek ye !I 
nem de sıhhati mu.h:ıfaza etmek bl,i 
<ı.ltın yapmak, gaipten haber ,,er 
kadar hayali bir iştir... ~~ 

Prensin başhekimi Sadıö-ı J<C:ı ~ " cı1 
için tehlikeli bir adam görünce e •''' 
ile birleşerek suikast yapmağ8 ~ııt~
vermi§ti. Onun için prensi bastıı1·,1~~ 
iyi etmiş olmak mukabilinde aı ~1 -~ 
kendi hayatını kaybedecekti. sad•gı~ 
yet mükellef bir şölene çağırdılar· e) 

1 

ci yemekte de kendisini zehirli:Ye' e~ 
terdi. Fakat Sadık daha ilk yetfl ~of' 
güzel Astrate'de:ı bir mektup ald'ie'' 
radan kalktı ve hareket etti· .~I' İ 
düşt) ün şöyle bir sözü vardır: tflllf 

1 

dam güzel bir kadını severse ~rı ~' 
kUl işler içinden sıyrılıp kendıni _,,1 
tanr.,, (Arkası 
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Ydltlr 8 aytıır .... ~ ı.taııbul. Ankara CaddMI. lVAKl'X )'UJ'daJ 
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'BiREi,· 
Pendik - T uzıa arasıııda bulu nan Jçmeler,, namih: tanınmıf 

menba bu sene de 14 - 6 - 936 tarihinden itibaren açılacaktır. 
Bu tarihten itibaren afağıda No. farı yazılı banliyö katarları içme· 
lere kadar gidip dönecek ve Eskiıehir -- Tuzla arasındaki istasyon· 
lardan bu menbaa gelip dönecek yolcular için de 56/ 57> 9/.10, 7 /8 
No. h katarlar içmelerde birer dakika duracaktır. 

1000 
Sayın halka ilin olunur. (3282) TARLADIR Katar Vapur Tren içme Vapur 

No. Köprü kalkg l!· Pata kalkıt Varıt Kalkıt Köprü varıt 

~-~\\\\\\~~~\\\\\\~"'~-~,. , . 
9 

16 6.25 6.45 
56 6.25 7.10 

18/ 25 "1,, 7.40 8.00 
54 "2 ,, 8.00 8.30 ' 

20/ 27 8.40 9.10 
8 9.10 10.00 

24/ 31 11.00 11 20 
28/ 35 13.15 ı3 35 
32/ 39 

' 
15.10 1530 

34 ,·, 15.50 ı6.15 . 

· 7 1~' 
41 
53 "2,, 
55 "2,, 
57 "] 

" 10 19.ıo 20.00 
"1,, No. ile gösterilen katarlar 
"2., No. ile gösterilen takarlar 

. Diş macunu kullananlar hergUn art· 
4ltakt:ı 

Şu gördüğünüz güzel dişlerile ne 
kadar mes'ut olduğunu gözlerile an
latan bayan iki aydanberi . 
["O Z Mi N , 

dit macunu kullanıyor. 
Yalnız kendisi mi? 

Hayır! ... 
Çok sevdiği kedisinin bile dişleri• 

nl hergUn iki defa KOZMIN 
• dit macunile yıkıyor. 

Alay diye geçmeyiniz: 
....,(ltfen bir defa da siz tecrübe ediniz. 

I 

KOZMiN~ 

7.24 9.05 
8.01 
8.01 00 
9.07 9.09 10.50 
9.11 

10.17 10.19 12.03 
10.49 
12.40 12.42 ı4JO 

ıs.10 15.12 ı6.15 

ı6.55 17.00 ı8.35 

17.27 
17.46 19.23 
18.19 1948 
19.11 20.43 
20.25 
20.34 22.20 

20.54 
pazar günleri itlemez. 

. 1 

yalnız pazar günleri i,ler. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haıelci haıtaneıi dahiliye 

mütehuıııı 

Llleli LQtilf apartrmanı saat 4 • 7 r 
kadar telefon: 22459 

'-·:"---- 1..... -- ;::~~~~~~ 

--
·- - .,v .,,~ \ :. . . . 
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YILMAZ RAKISI -.. 
Yorgunluğunuzu giderir, dimağınızı dinlendirir, 

derecelik en nefis rakıdır. Her yerde bulunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sat.ınalma komisyonu llAnları 

700 Ton Mazot 
Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mikdan ve 

cinai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal· 

Türk Hava KuJ'umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir 

3. cü keşide 77 1 emmuz 936 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle 
(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. _./ 

ma Komisyonunca 26 haziran 936 tarihinde cuma günü saat ıs de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (93) kuru§ 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2887) lira (50) kurutu havi teklif mektuplarını mezkW- günde sa· 40 kuruıu havi teklif mektuplarını mezkW- günde •aat 14 e kad-' 
at 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa· komisyona vermeleri ve kendilerin in de 2490 numaralı kanunun 2 <ti 
rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkW- gün _v!! saatte 3 maddelerindeki vesa\kle mezkur gün ve saatte komisvona mür~ 
Komisyona müracaatlan. (3119) atları. (3146) ---- -

•--·1111 ••• w • • 150 ton saf kurşun 102000 metre torbalık bez ;; 

t 
Or. Mebmel Ali 1 Tahmin edilen bedeli .19500 lira olan .!'1.~a~~~ miktarı ve cias~ yazılı Tahmi_n edilen be~eli 3~ lira olan yukarda miktan ve,; 
8 l • .. 1 h :: malzeme Askeri Fabrıkalar Umum Mudurlugu Satınalma Komısyonun yazılı maızeme Askerı Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satmalnıa"' 

ev ıge mu e assısı . 6 ~ 936 .h. d b .. .. ıs k ı f ·1 'h . ıs .. .. f ıta 
K

.. 
6 
.... _ E .•. ti h T 

1
• 21915 ca agustos tarı ın e pertem e gunu saat te apa ı zar ı e ı a- mısyonuma temmut? 9. ı çarıa mba günü saat ıs te kapalı zar '" 

opr UGjl• mınon an e • • l K · d ·1· T _w. ma: .. .ırm le edUecektır. Şartname parasız o arak omısyon an verı ır. a- ihale edilecektir. Şartname bir lira 53 kurut mukabilinde ko!Pt""1 
)iplerin muvakkat teminat olan ı462 lira 50 kuruıu havi teklif mek- yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2295 lirayı M 

Dr. Hafız Cemal tuplarmı mezkm günde saat ı4 e kadar Komisyona vermeleri ve teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko~isyona verfll" 
Dahiliye Mütelatu.... kendilerinin de 2490 numaralı ka nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve- )eri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele~ 

Puardan başka gllnlerde öfleden 
•nra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar iL 
'tanbulda Dlvanyolunda (UM) numa · 
rab hususi kabinesinde hastalannı 
kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
eabah "9 1/2 • 12" eaatlert hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38 -
Beylerbeyi 48) 

Neırlyat Direkt8ril: Refik A. Sevengtl 
s'abıbi: ASIM US - YAKIT Matbauı 

saikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. ,' · (3147) deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (31 

9900 Paket kulp vidası 40000 metre ham l·pek . 
27200 Paket kutak vidas~ 
19400 Paket menteıe vidası Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarda mikdarı -ve J" 
21400 Paket dip kapak vidası si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın~~ 

1600 Kilo perçin çivisi Komisyonunca 3 temm'1z 936 tarihinde cuma günü saat 15 de~ 
2500 Kilo karfiçe çivisi _ h zarf ile ihale edilecektir. Şaıtn ame (bir) lira (60) kurut rJJ ,,il# 

Tahmin edilen bedeli 28352 lira olan yukarda miktarı ve cinai bilinde Komisyondan verilir . Taliplerin muvakkat teminat le" 
yazılı malzeme Askeri Fllbrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko- (2400) lirayı iıavi te'kiii meiuupiarım mezKir atinde saat 14 " ' 
misyonunca 17 temmuz 936 tari- hinde cuma günü saat 15 de kapalı dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanii:, 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 42 kurut mukabilinde 2 ve 3 maddeletlndek.i vesaiklA nıQkur gün ve ıaatte Konıi•1 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 lira müracaatlan. (3307).:

1
' 


