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Tulon ve Brest'e ialıkikat 
komisyonları gidiyor 
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Mezarhklarımızın acıkh hali 

lı"'ransızca (Entransijan) gazete • ı 
sinin bir muhabiri Türkiyede bJr gezi 
yapmış. Duygularını bir kaç günden • 
beri yazıyor. Bu yazılar arasında 
doğru görüşler olduğu gibi yanlış dü
şünceler de vardır. (Kurun) bu yazı· 
lardan göze çarpan parçaları okur -
Jarına nriyor. Yukarıya koyduğumuz 
resim de bu gazetecinin Türkiyeden 
l"rnnsnya götürdüğü belgelerden 
(vesikalardan) biridir. Fransız ga -
zetesi bu resmi bastıktan sonra altı
na şu sözleri yazmıştır: 

"lstanbulun çevresindeki büyük 
mezarlıklarda ne muhafaza duvarla -
rı, ne de bekçi vardır. Bunların için· 
den deve katarlan geçiyor • ., 

Her halde Fransız gazetecisinin 
bir çok duygularını, bir çok düşün • 
c:elerını Yanlış görebiliriz. Fakat (Ka· 
racaahınet) meznrlığınm bu görünü • 
ŞÜnü mkar dcbilir mi);z? 1 tanbulu 
tanınuyan bir Avrupnh, yahut Arne -
riknh liu ~l gördükten onra aca -

ba ne der? lstanbulun bu resim çer • 
çevesi içinden görünen hay~li başta~ 
başa bir yıhıklıktan başka bır şey mr 
dir? 

Yeni belediye kanunu Kamutay -
dan çıkarken içerisine şehrin mezar -
Iıkları hakkında da önemli bir kaç 
madde konmuştu. Bu maddelerle ls· 
tanbul urayma mezarlıkları düzene 
koymak yükümü (\·azifesi) verilmiş-

ti. Aradan yıllar geçti. Fakat mezar· 
Jıklar için bugüne kadar hiç bir ha • 
re.ket görülmedi. Bu gidişle görüle -

ceği de yoktur. İstanbul urayı gün -
lük işler içinde boğulmuş bir halde -
dir. Mezarlıkları düzene koymak işi 
ise başhbaşına büyük bir bayındırlık 
işidir. li'azla olarak lstanbulun bir de 
bitmez tükenmez plAn derdi vardır. 
Acaba İstanbul mezarlıklarının bu -
günkii bakımsız ve acıklı hali ne rnk
tc kadnr ürcccktir? . 

ASIM US 

Yüksek ·mektep- j Bursa valisi Fazlı 
1 den "lkanler lzmir val~l~ğine tayin 
er ~ edılıyor ~ 

Yeni bir kanunla ş rkta Ankara, 10 (Kurun) - Trak· ı 
mecburi hizmet görecekler ya genel müfettişliğine İzmir va- 1 

Ankara, 10 (Kurun) - Hükumet ö- lisi general Kazım Diriğin tayini- 1 
nemli bir kanun projesi ham'lıyor. Bu· nin teeyyüt ettiğini bildirmişti~. ı 
na söre, Hukuk, Tib, Ziraat, Mühendis İzmir valiliğine de Bursa valı-
Orman gibi yüksek mekteplerden me· 
zun olao paralı parasız her talebe §ark· si Bay Fazlı, bunun yerine de 
da muayyen bir müddet mecburi hiz- Yalova kaymakamı Bay Şefiğin 
mete tabi tutulacakbr. tayini kararlaşmıştır. 
. Diğer taraftan Bakanlıklara, yüksek 

Ya buna 1 Başbakanımızın 
Ne denir? 
Bu sefer de ... 

Vaktile ötdürülmüş bir 
çeteci için nümayiş ! 
Son günlerde bir yandan yüzlıllarca 

evvelki türklerle harp ederken yenilip 
ölen bir haçlı için varnada anıt diken, 
bir yandan da türklerle dostluktan 
bahseden Bulgarlar şimdi de yeni bir 
tahrik teşebbüsündedirler. Sofya özel 
aytarımızdan aldığımız şu habere ba
kın: 

Sofya, 10 (Özel aytarımızdan) -
1876 da muallimlik etmekte bulundu-

• • 
gezısı 

ğu Tımava sancağındaki köylerde ba· Başbakan İsmet lnönünün doğu A nadoluda yaptığı önem1i geziye ait 
§ınatopladığı bir çete ile türk idaresine türlü şarlarımızda alınmış özel fotoğ rafları dünkü ve en-clki günkü sayı· 
kar§ı isyan etmiı olan Baç~. ~ir~·n~~ Jarımızda koymuştuk; bugün de Gire s unda alınmış resimleri koyuyorur ... 
doğumunun yüzüncü yıl donumu mu- Yukarıdaki fotoğrafta Daşbakanımızm Giresunda Kışla meydanında halkla 
nascbetiyJe Tımova sancağının Belaçer· konuşması görülüyor. Oteki resimler, bugün yedinci sayfamızdadır. 
adaköyünde22E~üldebüyüknü~-~~~~~~~· ~~~~~~~--~~~-~~----~-~~ 
yişler yapılması için hazırlıklara bat· 25 lng~liz lirasına şoför aranıyor 
lanmıştır. -

Baço Kiru ovakit türkler tarafından M · 1 e • f e ı · · · · · 
sıkııtınhnca Direnovski. ~ana~tı~na USO ını ) onun manev .. 
sıkışmış etrafındaki çctesı ıle bırlıkte ' · . 

türklere kartı muharebe etmiıti. Do- ı · tt • 
kuz gün sonra diri yakalanan çete re- r a arını seyre 1 
isi Tımovaya götürü1müı ve Bulgarlar

dan da müıavir azası olan bir mahkeme 

heyeti tarahndan sorğuya çekildikten 

sonra Kanun icabı idama mahkum ol
muştu. 

22 Eylülde nümayiılere İ§lİrak ede
Cl'!k olanlara hük\ımet dcmiryollarmd 
yüzde yctmit tenzilat y·tpr.caktır. 

Habef imparatorunun 
sözlarinden sonra 

Davut ile Calut 
Hikage bugün altıncı 

sagıfamızda 
Dünkü nüshamızda Habeş impa

ratoru Haile Selasenin bir Fransız 
ca gazetenin Adisababa aytarma 
söylediği sö:r.ler vardı. Habeş im
paratoru arayerde Davut ile Calut 
hikayesini hatırlatarak Davutun 
Calutu adi bir ~apanla öJdürdüğU

Bir Habeş heyeti silah ve cephane 
almak üzere Japonyaya gitti 

, . . 

mektep mezun\! obalar bile aakerlikle
rini bitirmemi§ olanlann memuriyetlere 
tayin edilıiıemeleri bildirilmi~tir. 

nü anlatıyordu. 
Başbakanın Ankar aya Za:pf görülen Habeşistanın kuv· 

dönüşü \etli sanılan ltaJyayı yenebileceği· 

An karada 
Gençlerbir.liği Macarları 

5-3 gendi 
'.Ankara, 10 (Kunın) - Anka

ra ıampiyonu gençler birliği ile 
Macar talamı bugün kar§ılnştı
lar. Maçta gümrük ve inhisarlar 
bakanı Bay Ali Rana ile bazı se

firler de vardı. 
Gençler Birliği, Maca~lan ü

çe kaı-§ı beş golle yendiler. 
Birinci devrede ilk golü Niya

zi yaptı. Devre sonuna doğru Ni· 
yazi bir gol daha yaptı ise de of
ıayt denilerek kabul edilmedi. 

ikinci devrede küçük Ali kafa 
vuruşile ikind golü attı. Onuncu 

dakikada üçüncü gol oldu. _De .. ~re 
sonuna doğru da Salahaddm ust 

üste iki gol yaptı. Macarlar da 
gollerini son devrede yaptılar. 

lngilterede imtihan 
sistemi değişiyor 

(Y ~ıaı 4 üncü •aylada). 

ni anlatmak istiyordu. 
üç gün evvel doğu vilayetleri- Da,•ut ile Calut vak'ası nedir? 

mizdeki tetkik gezisinden dönen Bunu bugünkü altıncı sayfamızda 

b hikiiye sütunumuzda okuyunur~ ba§hakan ismet İnönünün ugün ._ ______ ,_, _______ _, 

Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Galatasaraylılar Macaristanda 
yapmıya gittiler 

maç 

Galatasaray birinci futbol takımı, dün 
saat 17'de Ardiale adındaki Romanya 
vapuru ile Köstence'ye hareket etnıi,
tir. Oradan birkaç maç yapmak-üzere 

Macaristan'a gidecektir. Sporculan
mızm arkadatlan ve aileleri tarafından 
uğurlanmııtır. Resim dün nbbmda •· 
lınmııhr~ 

Habeşliler üç aydır garp bilgisine uygun ordu yetiştirmek için çalışıyorlar:, 
Bu resimlerde Habe§li süel tayyeceriy i, telsiz &ubaylannı ı·e okulda muntCJ
zam ders gören Jıubay namzetlerini görüyorsunuz. 

Süveyt, 10 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Doğu Afrikasma gitmek üzere as· 
kerle dolu olarak Süveyt kanalından 
geçen vapurlardan "yaıa,, sesleri İ§itil
mektedir. Bunlardan takriben JSOO'ü 
malaryaya tutularak iade edilmiıtir. 

"Quiseppe Mazzini,, vapurunda 18 
aıker ka~ğı bulunmuıtut'. Portsaid ile 
Süvcy, bölgeleri vurğuncular için ara· 
nrpta bulunmıyan bir yer olmu§tur. Fa
kat kadınlar, hayat bahalılığınm art
masından ııızlanmaktadırlar. İtalyan 
accntalan buralardan birçok kamyon 
ve mavna satm almı§lardır. 

Eritre'de çalıımak üzere toförlere 
25 İngiliz lirası ayLk teklif edilmekte
dir. Mmr'lılann Eritre'de asker yazıl
malan yasak edildiği halde birçok iş
sizler, bilba11a cidde gibi dolanbaçb 

yollardan Masua'ya gitmektedirler. 

MUSSOLINl, FiLO MANEVRA. 
SiNi SEYİR ETTl 

Lespezia, 10 (A.A.) - B. Mu11olinl 
bizzat kendisinin idare ettiği bir uçak 
ile buraya gelmit ve hemen torpidoya 
binerek Zara kruvazörüne gitmit
tir. Baıbakıın filonun son manevraJa .. 
nnı buradan seyrettikten sonra saat 
13.40 da yine uçakla rornaya hareket 
eylemiştir. 

Roma, 10 (A.A. - Resmi gazete, 
1909 ve 1910 doğumlu tayyare astef• 
menleriyle makinistlerini ıilah albnia 
çağının kral emrini netremıiıtir. 

Emir, ha ~ğn1ışın ihtiyat tedbid 
olarak 'Ye tayyarecilik faaliyetini ge-

1 (.Lutfcn sayfayı çeviriniz). 



Çaidaris reyi imı geri 
bırakmak istiyor 

6iritte sükunet tamamile geri 
getirildi; iki amele yakalandı 

Atim, 10 (Kurun) - Siyut ma· 
tle rejim mneleai için ıenel· 
(NJilma) bir- an enel mü • 

edilmeıi lnmmmd.i ısrar 
ratmen, bati.kan Çaldari • 
bmun teehhürii h•klnndald 

i nuanada ısrar ettiği ye 
an enel 1 mart iıyanı dola

e diftlll ı:u..,ıerce mahkUm e
ınıeıme'*"• afları cihetine fidile • 

i bildirilmektedir. 
Atin, 10 (Kurun) -Girit ada· 
da tam bir sükGnet hükihnfer· 
dır. Amele itleri batına git • 
ftir. 
Son kanlı hadisenin elebatı· 

dan olan iki amele Kandiye
Pireye ıelen Akropolis va· 

........ an çıkarken tevkif edil • 

Girüpnelerin neye ait ol ... 
iu aırenilememittir. Mallafili ıi· 
yuiyede bu ı6riifmelere lmaaal 
bir ehemmiyet atfolmuilaktadır. 

Atina, (Kurun) - Bura ıaft. 
teleri manenalar yapmakta olan 
Yunan hafif filosunun eylülden 
sonra İstanbul 9ehrini ziyaret tı
decelderini yazmaktadırlar. 

ORDU ALEYHiNDEKi 
NEŞRiYAT DAVASI 

Atina, 10 (ICanm) - Ltira ı•· 
zetesinin ordu hakkındaki neıri• 
yatı üzerine harbiy nezareti tara· 
f mdan bu gazete aleyhine açılan 
davaya pazartesi gUnU ba,lana• 
caktır. 

Harbiye nazırı ıeneral Kondi· 
liı istinaf müddeiumumiliğine 
ıanderdiii bir mektupta da•a u-
1Umm memleketin müdaf ... ma 

· i Kandiye liman reisine bil- taalllku dolayııile tnuhakemenln 
, 'ft Yapar Pireye muva•· hafi tereyan etmesi llzım geldi· 

eder etmez bu iki amele tutu· ğini ve ona göre tedbirler ahrı· 

k muhafaza altında adaya i<l· maıını istemi,tir. 
olunmUflur. 8ULCAR KOMiTECiLER! 
NELER KONUŞTULAR? YUNAN HUDUDUNU 

Atina, 10 (Kurun) - Dün ak- GEÇMiŞ 
id Tekiller heyeti içtimaından Atina, (Kurun) - Selinikten 

hava kuvvetleri kumanda· dahiliye nezatetine çekilen b1r 
pneral Repaı, on birinci fırka telgrafta diin aktam m6tellih İ· 
andanı Demestikas, ve bahri· ki ıahıın Yunan hududuna ıir· 
NMtnıı< fiiffhyei -amtte -*'ıılPt ti' lıd 

l niiral Jlconomu, başvekalet rak tazyik ettiklerini, ve kendisi· 
ayini ıeneral Kondiliıi ziyaret ni serbest bırakarak geldikleri 
-~ usun müddet müzakeratfa iltikamette çekildikleri bildiril· 

nmuılardır. mektedir. 
Harhiye nazırından ayrılan Uç Tutulan kBylil Hralamidiı, Ya· 

111111ıan1dan aynca bir lbecliate ye- nan hududuna tlrenlerin komite
en aralannda mllakeratta hu ci olduldannı, 8111,.rca konut· 
-.ıardır. tuklanna slylemiftir. 

Mlıitlı .... 10 (A.A.) - HalJet hii
--u. WiJik mrktanla mühimmat ... 

................ ~'p •ir he,et 
'9il-iftir· . ~ sin, Ha· 
....... il ...... twtaa-- yizde 50' 

..... olarak a.r.,ec:e1ı11r. 

S'bE FlltkA YI GO!DlN 
GEÇiRDi 

..... 10 (A.A.) - 1-iemont prensi 
...... lırbmun -..... :rapblı 

..,_._ Mapoli'ye dömnüttiir. Prenı, 
....,..., Macar ıüel .. leji olcar
.... Wt serupu, ondan ...... ttaJ .. 
.. Am.ib1ı 2SO talelteyi blNI 

.-ı.-. lalar, Cinlerinde Amerika •• 
............ oldufu halele, kral 

........... , ... ,. halinde relmiılerdir. 
Batlanncla bulunan Monsenyör Can

,arfse.er &ir sôyle. .enn1,tir. 

HHÜTLERE RIA YET İSTE • 
EK HER ULUSUN HAKKIDIR 

Benpol, - Kıızey Amerika - 10, 
) .,_ kebos ... tfattneımı ya· 

eski lııalran bay 'keller, bu ant • 
-ıaw. i•za eden biitün devletlere 

bea bir mektup neşretlemiştir. 
Ba mektupta bilhassa şöyle denil -

edir: 

•ltat,.ve Haheşistanın aralai'ında
ulqlllamlıit diizeltmek i~ harhe 

eriH lai( bir sebep yoktur. Bu 
tlqına, bugi ı ltalya ile Habeşis
arasındaki anla~mazlığa tama -
tatbik edilebilir.,, 
ellotr ant)Rfması, sadece bu iki 

e arasında bir bağlantı değil, bu 
1erden 1aer hbinln diferile olan 

ı1a1111a11ıimı fıent yotlarlle, yani 
faal malake1emlnln veya ltlt ha 

omllyonua kararlle kotar • 
1oianc1a btttla dbta almla-

Roma, 10 (A.A.) - Bir ya1*na 
i!'ltihbarat ajansı son pn1er•e bir 
haber yaymıştır. Ba haberde tnsbark
da yayılan tafialan alre Mr ~ t· 
tal,an asker ~1anllla iter san 
TiroJe phatlıte e1•1*Jat1 Ye bun • 
Jartlan ikisinin llllln ıe~ye teşeb
bh ederken telef olmut oldutu blt
dfrl1m•tettır. Bu haberin asır, .... 
tan lrl•lr • 

Şuıningi n yaralanma na 
sebep olan ajaç k idi 

Viyana, ıo (A.A.) - Uauell bil -
lır1ıcttttne ıtn, 13 temada 1'atbabn 
Bay Şuplgln blııdfll oto•obllln çarp 
tıfl afaç htikftmetln emrlle kesilmft
tır. Bunun sebebi şudur: Bir çok kim 
se1er oraya giderek tmm1erlnl afaca 
yazmakta u bazı kimseler ise ağacın 
kabuklarım soyarai otuz şiline hal· 
ka satiltakta.dır. 

Türk endüstri heyetinin 
• • 

gezııı 

Moskova, 10 (A.A.) - tÜrk 
endüstri hey~ti, Zaporojieye ıel· 
mit ve Dinyeper nehri üzerinde
ki elektrik eantıralı ile •liimin
füm fahtDtasnıı, Elektro• Meta· 
lilrjik fabrikasını Ye ç~ikhane· 

leri gezmittir. 

rına karşı yUklendlfi bir yGk~ncllr. 
Antlaşmada imzası bulunan bütün 

ulu.sılardan, ban~ıın korunmasını ve 
antlaşmanın emrettiii yükenl~re ti · 
ayet edllmesinl lltemek. het tdusUh 
llakkıchr.,, 

Fransada 
sükiinet Yunan Başbakanı ne demiş ? 

T ulon ve Brest' e Sofya, 10 ((>sel aytanmısdan) - Bulıar ıazetelerinin yaz. 

t h. kik t k ...,.•.,_ dıima slre, Yanan bat 1takanı hay Çaldaria ıon Anupa ıeyaha-
a Oıııla tinde ecaeltt au.ıe muhahirlerine ıunlan söylemtttir: 

la • d• 01 Balıarlarla münue"9timlz dostanedir. Yanız düzeltilecek ba-
yon rı gı ıy ZI ufak, tefek meteler Tardır ki, ),unlardan bazdan finaDI itlerine 
Toulon, 10 (A.A) - Dünkü aittir. 

ıün, tam hir sükün içinde ıeçmit, Yunan • Bulpt ticare'\ muahe deti akit olunura, bundan daha 
ne tersanede, ne~eİıirde hiçbir ha- fazla Bulpriatan faydalanacaktır. Çünldl Bulıat istihaalltına Yu. 
dise olm•mııtır. nanittaada İJİ puar nrdır.,, 

Bir itÇi deleıaıyonu, deniz ko- Bu .a.leri nakleden Bulıar ıazeteleri, Atinada lrarulan Yu. 
mutanlığına ıiderek, kendilerinin nan. Bulpr doitluk cemiyetinin !lulprlatla Yunanlılann 1alna .. tr 
iıyan çıkaran itçilerle kat·rıtırılma maıma yardımı olacafını illYe edirorlar. 
muım rica etmiıtir. 

Şarbay, halkı •illrilne davet Bir Macar gazetesinin Varna nü 
eden bir beyanname atbrmıfbr. 

• 
Ceza hakyeri, 42 kiti hakkında. yişJerİnden· çıkardığı anlam 1 

ki mevkufiyet kararını onaylamıt-
Pette, 10 (Özel aytarımızdan) - Macarların Peıti Hirlap 

tır. T • gazetesi, Varnada Leh. Macar, ve Bul•arlarla kral ViladiılaY için 
Brest, 10 (A.A) - ena~e~ yapbkları nümayİflerden bahsettikten ıonra , 'bet yüz sene önce 

çileri, dün itlerinden ıütiiltütüsce hristiyanlann imdadına kopn bir Macar • Leh kralının namını kut. 
aynlmıtlardu. Sokaklarda hiçhir hılamak için bu nümafiti tertip ettiklerinden d:,ı&JI Bull&l'.W& t .. 
g8iteri 7aptlamııtrt. tekidir etmekte, nümayifl!!le, Maca!i~ın "!' JÜ~ 181!9 anc:e hrie-

Paris, 10 (A.A) -Sot partilere tiyan~tlt .naııl korumak i•tedilinin bütun düttyaya iıhat olunmatama 
mensup aaylavlardan mürekkep yamna~dır. 
bir toplanbda, Brest ve Toalon ---... ~1111ı1111ııııııı1iMI ____________ _ 

ıerçin tahkikat komiıyonları ıön- Bulgaristanda yakalanan komünistler 
derilmesine karar verilmi,tir. Bu !ofya, 10 (Ozel aytarunızdan) - Bulgar peliai komüniıt ed~ 
komisyonlar, ıelecek salı aünU yatı münderecatlı ıazete, mecmua ve ıizli kitap daiıtarak Hu1ırSY, 
yapılacak olan bir toplantıda, ra· aancaiı dahilinde büyük bir komU niıt tetkilltı kurmak istiyen bir ... 
porlarını okuyacaklardır. beke yakalamqbr. 

Siyamda kargaıalık 
Singapour, 10 (A.A.) - Sana .. 
koktan ıelen haberler, Siyamda 

bildirmektedir. 
Sangapour, 10 (A.A.) - Si· 

yam ordunnda ciddi karıtıldık • 
lar olmu~r. Hüktanete kut• bir 
ltozut (fesat) cenliyeti bulun· 
muıtur. 

FeYbllcle tedltirler ahatdq ft 
birçok kitiler de yakalanmıt· 
tır. 

Rusyada arazi ekimi 
yüzde kırk sekize çtkh 
Moakova, 10 (A.A.) - lamı 

lal*tiıtildere pre, 6 aiu.t .. tari· 
hinde !oVyet Ru•yad• 40 Milyon 
348 hin hektar ekin biçlhnlttlr. 

Bu miktar, bütün Sovyet ftusya 
araaiıinin yüzde 48 idir. 

POSTACILARIN MUHAKE
MESi KALDI 

Ankara, 10 (Kurun) - Muha· 
kemelerine devam edilen eski pos 
ta genel direktörü Bay Fahri, ra· 

por ıinclerdlli- İçin mulıtk~ 
bu ayın on yediıine kaldL 

ÇUBUK BARAJINDA 

Aıdtara. ıo < Mftdl) - \Mit• 

lerde bir amelenin 1N»l'*laaatt la 
zerine talnık•~uıda hit Mhll· 
keli atmtab ayrtldı ye etrafa tel• 
lerie .çenil4 i. 

HAPISANILEIDIN DEMiR 
KARYOLALAR ICALDİllLA• 

CA 
Ankara, 10 (kUftlft) - lir 
~ hptaı u.,.la iri.O. 
hapltue dtt.arlannt ..... ~
maya tetebbüı etmel~ti betine 
hapiaanedeki biitiiıı demir karJo-o 
lalar bl4mlmıftır. 88118 dil• 
hapia.aelere ele tetmill _.... 
meldir. 

Şebekenin ele bqılan olan iki kiti Sofyaya ıetirildller •• ı .. 
tilitaklarma bqlanıldı. 

Sofya, 10 (Özel aytarımızdan) - Eıki Zağra kazaaırun S.... 
nodo köyünde köylü Bulıarlarla, çinseneler arumda eliemmiYetaiz 
bir sebepten dolayı bir meydan muharebesi olmUflur. 

Ahmet Huan l•Dıin4• bir çht ıene ile T eaçamtoJiOf ielainde 
bir köylü Bulıar ölmü,tür. Yaralılar da vardır. 

Leh ve Bulgar gazetecileri görüştüler 
Sof7a, 10 (Özel aylarımız dan) - ikinci Muradm Varna 

meydan muharebeıinde 450 sene önce matlup eltili kral Vlladialt.. 
fın Vama kenarındaki lhideainln açılıt merasiminde hulumnak tize 
re Bulgaristana ıelen Leh ıazete dleri, Bulgar ıuetecileri ile blr
likte bit kotıferana yapınıılardır. 

Konferanıta Terilen ıomaçlar tunlardırı 
iki memleketin ebedi anlatma yapmaları uirunda iki faral _... 

telerinin ıördüiü hiımaet takdirlerle anılmıt, makalel• yuıi-• 
na, radyolarda illi milletin bera herlili için konferantlaT Yel'l-..ı. 
ne, tahıil 16reeek gençlerin mübadele edihneılne karar Tel'llmfttfr. 

OÇONCO GENEL MOFETTlŞ- ı lMAR KOMiSYONUNUN 
LIK HAKKINDA ÇALIŞMA&I ~ 

Ank 10 (K n) _ Yeni Ankara, 10 (Kurun) - Bele-
ara, uru d. 1 . k · ı 

•Jıd d•t k ·· .. ne .. genel mü· ıye er ımar om11yonu 111, yo., 
ı as e ı ece uçu u 1 kt .k .. ı · .. ·· .. d 
f • l'k h kk d d h·1· ·· e e rı , encumen erı onumuz e-eltıf ı a ın a a ı ıye mus· 
tepn vekili Bay Sabri dedi ki: ki hafta içinde Bay Şükrü Kaya• 

lek • I nm batkanlıfmda toplanarak ko-
- ~n. mem etın a tı ıe· miıyonutt çah9ma pl"9l'fUlt ha 

nel müfettıthie ayrılması evvel· 1 ha-..ıı...& 
Y . f . ı·k zır a ıı;s1nır. ee küarlstmıflı. enı mü ettı, ı _..,... ___ _ 

ler, sıraaı geldikçe kurulacaktır. 
8afı..kan11Dı•ın IOfl gezilerinde ü 
tfiDd ıenel milfettiılitin dolu 
Yilayederiıule kurulmuınm mü· 
aatip .. rülmüt olması muhte
tlMldir.,, 

MEMLEKETiMiZDEN KOMOR 
ALMAK ISTIYENLIR 

Anbrl, 10 (ICunm) - Fransa •e AY1i1tur,alılar memleltetiıniz
... Wt atll,.,.a tondan fula idi· 

Ur almak illedilderbıi ltlldir· 
•itlertlir. 

Bu iıteklerin ancak 936 ıene • 
ıinde yerine ıetirilebileceii aöy· 
ı.i;rer, Çünkü 935 aenesi için ta· 
... itlere tiritibait bulunulmak· 
tMtr, 

ŞOKRO KAYA GELiYOR 
Ankara, 10 (Kurun) - iç it

leri bakanı Bay Şükrü Kaya, bu 
akıamki trenle lstanb1.ta ait• 
ti. 

KURUN okurlarma 
HiZMET KUPONU 

11. 8 -935 

Bu kupondaki tarihten bafhJ& • 
rak 11,,Sn ~ KUltUN ltlaftllne 
«lsterilfne - resmi meMrl,.tle 
yahat tedmer sıfatile yaJl)aa illa• 
lardan bqka - bir kiifü U4nıa 1 
defalık 1 satın parası yerine alınır. 

(btl,.nler, S(lDünde idarede lllUIUD • 
duruJ&eaJo: mntte 1111 lcbpcaWı ,._.. 
Yereceklerl mektuplarm içine de koya • 
'tıllltler 4 bHftlf' lılr ılıltır IQıhhle. t 
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1 i'aretler 1 
ilim ve politika 

ilmin vatanı olmaz derler. Doğ 
ru olmak da lazım amma ilim kuru y • 
Abıtre mefhumlar halinden ÇI· enı Süt Ve Yoğurt Talimatnamesi 
kıp ela biraz hayata uymak, yani 

a~ıtre ilim lıkelet~ ka_n, k~~k, ele- yasaklara aldırış etmeyenleri 
rı peydahlayınca ılmın yuzu bakı-

evvela 
ticaretten >'?rıunu~ birdenbire değiıi~or. :i- cak ceza tekerrür ederse 

zik ve kimyadan balı•etmıyeyım. ' 

Uray cezalandıra
menedileceklerdir 

Çiinkü bunlar •on yüz yıl için Sıhhat bakanlığı tarafından r Talimatnamenin bazı madde • I 10 - Süt konan şişelerin cam-
de yurJların aıkerlik defterlerine hazırlanan süt ve yoğurt talimat- lerini alıyoruz: ları renksiz, köşeıiz ve dipleri 

ıönüllü aıker olarak kaydolun- namesının ur:aya bildirildiğini 1 - Baıka bir vasıf ilave et· düz olacaktır. Süt nakline ve:: sa· 
muılardır. Tarih gibi, ekonomi gi- v.e bunun uray matbaasında ço- mekaizin yalnız süt tabiri inek tışına mahsus bütün kapların ga· 
bi, hukuk gibi, ıoıyoloji gibi bil- ğaltıldığmı yazmıttık. sütüne delalet eder. inekten baş- yet iyi kapanması ve kapakların 
gilere gelince bunlara bir yandan Bu ta1imatname bütün kayma· ka hayvan sütleri hangi hayvan· sıkı olması mecburidir. 
dünyanın ortaklama malı olan il- kamlara, hükumet ve uray dok- dan almmı•sa 0 hayvanın ismile 

:s Talimatnamede sütler ve pas· 
ınin bir parçaıı elenirken beri ta- torlarma ve dig"' er ilgili yerlere zikrolunacaktır. 

törize sütler, ahırlar ve yoğurtla:-
ra/tan yüzde yüz devlet politaka- bildirilecektir. 2 - insan gıdası olarak kulla- hakkında da çok önemli madde· 
•ının unwru oluyor. İstanbul sıhhat direktörlüğü de nılacak sütler sıhhati yerinde hay ler vardır. 

Hangi •o•yoloji nazariye.ini bu işle çok yakından alakadar ol- vanlardan sağılan taze sütlerdir. 
ıöyle bir karııtırıanız altınclan ıa- maktadır. Süt vasıtaaile hayvanlardan in-
Pa .ailam bir politakanın kahka- TaJimatnamenin tatbikine ge - sanlara bulaJ&n hastalıklara tu· 
ha attığınıgörürsünüz. çilince şimdiki seyyar sütçülerle tulmut hayvanların sütlerini sat-

Dürkluıyim ekolinik altınclan yoğurt yapanların adedi azala • mak yasaktır. 
ıendikacılık, Markı soıyolojiıinin caktır. 3 _ Hayvanlar doğurmadan 
al.hnclan ümi ıoıyalı0•m, Darvı'ncı· T ı· t "t e yog"'urta • a ıma name su v on beş gün evvelinden ve doğur· 
•oıyolojinin altınJan haliı bur- dair çok önemli maddeleri taııdı· duktan yedi gün sonraya kadar 
iuva kapitalizmi --Lar, Nirenı'n ... · · b" t'" dd 1 • tamamen ~'""' ::ı gı ıçın u un ma e en verdikleri sütlerle ağzı havi süt-
likirlerinin altında Avrupa empri- b'k d 'ld'"'' t kd 0 d akında tat ı e ı ıgı a ır e Y lerin satrlma11 yasaktır. 
lizmini Güıtavlöbon ela koloni temı'z su·· ıe kavu•acag"'ız demek· l 
arayanların düıüncelerini bulur. t' 

:s 4 - Sütlerin rengi, kukusu, ez· 
ıunuz. ır. zeti ve diğer hassaları tabii ola· 

Ekonomi tezleri ele ayni ıekil- caktır. Gözle görülecek derecede 
dedir. Fredrik Li•t ile Almanya Devlet pislikleri havi olan ve yere hıra· 
burjuvcJarını birbfrinden ayırmak d • )) kıldığı halde yarım saat içinde 

.. L!' emıryo arı dibinde gözle görülecek miktarda rnumRiin değildir. Nitekim adam 
Smit ekonomiıi ile •anayici lngil- 118 1

. d .. d' tortu yapan sütlerin satılma11 ya· 
ı- l'ba_,_,1 •• b k b -k f 1.-1.ayıs ge ırın e yuz ye ı saktır . ..... e ı rıcu ennı Cif a aı a ıa • 
lara koyamazıınız. bin lira fazla/ık var 5 -Aıağıda vasıfları yazılı 

lnaarı medeniyetine Eiaılangıç Mayıs ayı zarfında Devlet demir - sütler insan gıdası olarak sahla-
arayan alimlerin de çalqmaların- yorlarının geJiri 1386180 lirayı bul - mıyacaktır: 
da 8«d l cl' • la ""k' d muştur. Bunun 361541 lirası yolcu, lj\ _ Fena kokan ve rengi de-
w. ece İ im en ııeıı a ım e· 10005 lirası bagaj, 828875 lirası seyri 
fildir. o '-adar polı'takanın kurba- h 'f . ğişmi§ veya boyanmıt olan ıüt· 

fi afı , 949472 Jıra ı seyri seriden elde 
n.ıdırla.r. edilmiştir. 931 senesjnin mayı ma na· ler, 

zaran bu seneki ma>1s gelirinde B - İçerisinde kan veya hay· 
lo1i':J7 'Jfra fazlalık vardır. Bu fazla- vanın diğer frazah bulunan ıüt • 

Dünya n1ecleniyetinl Ulı lıuran
ların irim oltlapnu lllNQ'anlar sok 
gez. bir politaha Javaıının müJa. 
f aacuı olar.ak ortaya çıkmıı/arJır. 

Fakat politakacı için ilim çqniıi
ne büriinerck söz söylemek son de
rece lazım bir Snopluktur. 

Jık da bilet ücretlerinin indirilmesi ü· ler. 
zerine yoku ziyade1iflnden Heri gel · C - Tadı acı veya ekti olan 

sütler, 

Son yüz yılın medeniyet tt:rih· 

miştir. 

Haziranda ne kadar 
konu~tuk 

Bayındırlık bakanlığınca hazırla · 
ferine şöyle bir bakın. Ortay.ı ah· nan bir istatistiğe göre, haziran a) ı 
lan tezler mutlaka bir politaka me- zarfında memleketimizle diğer mem· 
ıeleıini halletmek i~in meydana leketler arasında telsizle 28872, kara 
~ıkarılmıı formüllerdir. Bu lormiil hatlarilc 9992, deniz kablolarından 
ler 6aclece bugünkü bir meseleyi 336::> muhabere olmuştur. Ayni ay i -
izah eder amma, keneli.ine fazla- çinde dışarı memleketlerle 4480, An · 

kara ile lstanhul arasında 12109 tele· 
ca alim süsü veren politakacı bu fon görüşmesi olmuştur. 
formülü ta dünyanın yaralılmadı-

iı zamanlara kadar fıkarmak iı- YazıJmıyan esnaf tan ceza 
ter. I 

MiMJl mi istediniz? Gayet iyi 8 ınıyor 
ha.tırlarıınız: Esnafın uray müstahdemin şu • 

besine yazımı için ,·erilen mühlet bit
( Alıaa • Loren) Almanya Üe mesine rağmen Mla bir çok esnaf 

Frc.nıa ara..ınJa ebedi me•eledir. uraya baş,·urrnakta, ceza ıı olarak 
Bunu halletmek için Alman po- yazılmaJarııu istemektedirler. Uray 

lital~:ıcı ortaya bir ilim tezi, Fran· bu gibi esnafın isteklerini kabul etmi· 
•ız politakacı ela bir baıka tez fır- yerek ceza almaktadır. Bundan baş· 

ka lokanta, bar, birahane, gazino ,.c 
latmııtır. bunlara benzer yerlerin tarifelerinin 

Ren boyundaki İnsanları ken· tasdiki için Yerilen mühlet de dün 
diıine Jaha yakın gören Al • bitmiştir. 
rnan politakacııı uluıu ''ırk,, sözile _ ..... ""'"-"""'"' .... ,,..,...._,,_,_ .. ııım.....,,_,. 
izah ediyor. Alman bakımında ulıiı "ırk, 

Ren boyundaki inaanları kültür Framız bakımından uluı,, kültür 
bakımından kencline daha yakın oluyor. Böylece henüz ilim polita
görett Fransız politakacıaı ulusu/ kacının elinde hala ~r ıüahtır. 
kültürle izah ediyor. Sadri Ertem 

D - İyi beslenmemek yüzün· 
den kaıektik halinde olan ve ya
hut çürük gıdalarla beslenmit ve 
çok yorgun veya aletli bir hasta· 
lık veya aletli bir ishale tutul· 
mu' hayvanların sütleri, 

6 - Sütlere her hangi tekil ve 
miktarda olursa olsun ıu veya 
saklamak için kimya maddeleri, 
buz ve kar katılması yasaktır. Süt 
taııyanlarla ıeyyar satıcıların ya· 
nında su kapları bulunamaz. 

7 - Süt tatınmaıı ve korun· 
maama mahıus kapların üzerine 
sütün nevini gösteren bir etiket 
yapııtırılması mecburidir. Bu eti
ketler halis süt için zemini kır· 
mızı, yarı kaymağı alınmıt süt İ· 
çin yetil, kaymağı alınmıt ıüt i
çin mavi renkte olacak ve iyice 
yapıflırılacaktır. 

8 - Muhtelif cinsteki hayvan· 
)arın sütleri biribirine karıttırıla
rak satılamıyacaktır. 

9 - Kaymağı yarı ve,. tam 
alınmıt sütlerin halis sütle karı§· 
tırılmaıı yasaktır. Sütlerin isim· 
)erini değiıtirerek te ıatmak ya
saktır. 

Bu talimatnameye riayet gös· 
termiyenler evvela uray hüküm-

lerine göre cezalandırılacak, cü· 
rümleri tekerrür ederse umumi 
hıfzıssıhha kanununun 1 72 inci 

maddesine göre süt ve mamulatı 
ticaretinden menedilecektir. 

Bundan başka suçlarının dere· 
ceıine göre cezalandırılmak üze
re müddeiumumiliğe de verile -
ceklerdir. 

Yugoslav 
yeni elçisi 

Konsolosun da değişmesi 
ihtimali var 

Yugoslavyanın Ankara elçisi Bay 
Yankoviç değişerek yerine Yugoslav
yanın Yarşova elçisi Day Lazaroviç 
getirildiğinden yeni elçinin yakında 

şehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan Parkotelinde bir Zİ' 

yaf et verdikten sonra Belgrada git • 
miş olan eski elçi bay Yanko,·iç dün 
tekrar phrimlze dönmüştür. Bazı hu
susi işlerini bitirdikten ,.e işlerini 
tasfiyeden sonra Belgrada gidecek • 
tir. 

Dün, Yugoslavya lstanbul konsolo· 
su Bay Çerbinanın da değiştirileceği
ne dair bir şayia çıkmışsa da, bunun 
ne dereceye kadar doğru olduğu an
laşılamamıştır. 

Şeker fabrikaları sosye
tesi tescil edildi 

Şektr bafrikaları sosyetesi tecim 
odası tarafından tesçil edilmiştir. 

Duyduğumuza göre Sümer Bank ve 
lş Bankası müdürleri gezilerden dön· 
dükten sonra genel bir toplantı ya • 
pılaraktır. 

Fındık fiyatları 
Bu yıl Karadeniz kıyısındaki fın -

dık iiı'ünlerimiz 40 - 45 kuruştan a
çılarak ilk satışlarını yapmıştır. Yal· 
mz Almanlar taıafından satın alın· 
dığın önce yazdığımız fındıklarımza 

ispanya r11dıkları daha ucuz bir fi • 
yatla rekabet etmektedir. Bu durumu 
gözününde tutanlar, Türkiyeden fın· 
dık çıkarını temin için fiyatların düş· 
mesini öel{lemek gerekli olduğunu 
söylemektedirler. 

Habeş işgüderinin gezisi 
Şehrimizde bulunan Habeş işgü

deri Bay Markos Ankaraya dönme · 
den önce bir kaç gününü de YaJo,·a· 
da geçirectktir. 

1 Gezintiler 1 

Yepyeni müjdeler 
Bu yıl arkadQ§larım, Anadolu

yu dola!tılar. Ömürlerini yurdun 
çocuklarına bağıılayan, bu toprak 
/ara gönül köklerile bağlanan bu 
•evgüi adamlarla dün görüıtüm. 
Yüzlerinde yükıek yayla rüzgar. 
İarının cilaıını, ova günqlerinin 
tunç yaldızını IQ§ıyan bu doıtlar, 
canlı birer müjde olmuşlardı Ba
kıılarında inandığını gözle gör
mÜ§, elle tutmuı ülkücülerin ateıi 
vardı. Sanki ruhlarına keıkin. yal 
çın bir çelik kaynağı ıu vermi§tİ. 

Türk toprakları üıtünde yirmi 
dokuz günlük bir gezi, il, ilçe köy 
rçlerincle damar damara, yürelr 
yüreğe, bir kucaklQ§madan doğan 
bu ba§ka türlü geliı önünde ne 
kadar ıevinıek yeridir. 

lzmirden ta T oroılar ardına va
ran bir geni§lik içinde onlar, yeni 
Türkiyerrin yerden fııkırmıı duy
guıanu veren genç ve yqil varlığa. 
nı görmüılerdi. Oıtünde ümidin 
bin renkli çiçekleri ıalkım ıalkım 
açan bu yeni fidanların ince :rluli
larında öyle coıgun bir bengi .. 
dolQ§ıyormuı ki, arhk yağmur ye
rine yıldırım yağsa bu köpüren 
YO§ayı§ı ıönclüremezmiı. 

Şarlann, yanı baıında yeni ıara 
laı· loğuyor, çukur köyler, tepele
re tırmanıyor, patikalar geniıleyip 
beton yollar oluyormuı. "Kırıkka-
le,, önünde akıllara zarar veren 
i,ler karıııında kalmıılar. Adana 
f abrikaıını görünce cluyduklan 
taıkın övünç, Kayıeri fabrikal<1n 
karııaıncla mini mini bir çarpınh 
kalmıı. 

"Turhal,, da Kayıericle, Kırık· 
kalede toprağın bi yanını fabrika
lar kaplarken, öbür yanına bcycız· 

lığı yüze gülen İ§çi ıarları kanat 
gibi açılıyormuı. Pançarlar, ilkin 
cılız, ıııka iken ıimcli bakımlı tar· 
lalarcla eıki çaplarını zihinlerden 
ıilen bir kocamanlığa kavuımııt· 
lar. 

Onları dinlerken en çok köylü 
üıtüncle clurclum. Onları ıorclum. 
Meğer bu kalkınma isinde büyülı 

paylardan biri Je onlara düımÜf 
imif. On bq yıl önce bir dönümü
nü yecli liraya iıleclikleri tarlalaı-ın 
yanı batında fabrikalar yük•elin
ce bu gelir on gez artmıı. 

Yol, w, bakım, sağlık, tecim, 
dirlik yönlerinde kavuıulan yük
ıelı iyilikleri görenlerin göğüJeri 
lıa&ırıyormuf. 

Dinledim, ıevinçten gözlerim 
yaıarclı. El değmemif topraklan
mızı altın yapan bu yeni duygu, 

yeni inanca gönlüm titreyerek tap
tım. Türkü hiçe ıayanlar, onun ln
lıcınclan bCJ§ka varlığına inanmr• 
yanlar, ayranı kabardıkça yüzün• 
gülerler ve: 

- Şimdi 'üıtüne varmağa gel· 
mez; bırakın, yokwlluğa clüıünc• 
zincire vunıruz ! 

Derlerdi. "Lozan,, ela bile buna 
umarak kendilerini avatanlar çılrr 

( Lütlen sayfayı çeviriniz) 

Fratelllnl kardeşler Avustralya yolunda : 9 
F bazhaneJerinde çalışan ( FrateJlini kardeşler) A ,·ustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara tından çağırılmıştır· Uç kardeş yola ç ıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün 

ransa cam • ks' . B • . tak'p edebilmek . . b Yanın bu en meşhur komiklerinin seya hatini takip edece ınız. u macerayı ıyıce 1 ıçın u resimle ri keserek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 

il. OTU& VIC.D4N8t"-İ 8İ"-lll<.OE 
GeıE••~·Hr...,.,n~-r' ı--~ ...................... ~ı1F~5"Trf~.:.;..;......-\ 
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lnrıilterede Sl'r' ASA ..... 
Fransada 

buhranı 

• 
ıç imtihan sistemi 

değiştiriliyor 

Kültür işlerinde önemli 
ıslahat 

irtikap, sahtekarlık, vazifeyisuüstimab Fransadan gelen haberler bu ment• 
Jeketin önemli bir sarsıntı geçirdi • 
ğini gösteriyor. Fransız gazeteleri bi" 

lngilterede kültür itleri büyük 
bir önemle incelenmektedir. Kül
tür bakanlığı memurlan üniversi
te hocaları ve bu işle ilgili olan 
makamlar bu mevzu üzerin· 
de çah§ıyorlar. 

ölüleri diri göstermek suretile 
maaşlarını almak suçu! 

le bunu bir ihtilal başlangıcı saymak• 
ta Ye böylece Fransanm tarihı gün • 
ter yaşadığını anlatmaktadırlar. BU 
hadiseler Fraıı~ada bay Lavalin iş ba· 

şına gelmesi ve bütçe açığını kapa • 
mak için meclisten aldığı salahiyete 
dayanarak maa~lardan, ücretlerden 
büyük kesintiler yapılmasile başlar. 

Laval bu yüzden baş gösteren sızın· 
tıların önünü almak için Cenevreden 
geri döner dönmez maişet bahalılı • 
ğını indirmek için yeni tedbirler al· 
mak ve temin edeceği ucuzluk ile sr 
zrntılarrn önünü almak istedi. Bu yeni 
tedbirler dün alınmış ve tatbikata 
başlanmış olacaktı. Halbuki şurada, 

burada başlıyan ve hükumetin ted -
birlerinden duyulan memnuniyetsiz
likleri anlatan gösteriler, grevler ve 
saire buna imkan vermemiş ~ibidir. 

En çok düşünülen mesele ço
cuklara evlerde verilecek vazife· 
leri azaltmak ve imtihan ıistemi· 
ni değiştirmektir. Maarif müfet· 
tişleri ileridenberi mektep çocuk· 
larmın evlle yaptıkları vazife me· 
selesi ile aylardanberi meJgul o
luyorlardı. Nihayet bunlar rapor
larını vermiş ve çocukların evler· 
de fazla vazife yapmalarının doğ 
ru olmadığını söylemişlerdir. 

20 suçlunun duruşması, son safhaya geldi 

' 
ı 
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Yaz dinlenişi dolayısile nöbetçi 
hakyeri olarak ağır ceza işlerine 
bakan İstanbul ikinci ceza hakyeri 
ölüleri diri göstererek maaşlarını 
almak davasını son safhaya getir

muştur. Ben, kendisini daima ko
ridorda görürüm. Orada dolaftığı 
halde, işi ile doğrudan doğruya 

meşgul olmamasını garip bulmağa 
başladım. Nihay~t bir gün arka
daşım Muammere bundan bahse
dince, Muammer, bu zatın müla
zım Abdülkadir olmayıp nefer Eı 
yüplü Osman olduğunu söyledi. 
Osmanın kendisine on seneliğinin 
verilmesi için muamelesi yapıl
makta olduğunu da ayrıcaöğren
dim. 
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mek üzeredir. 
Bu davanın konusunda irtikap, 

sahtekarlık, vazifeyi suiistimal 
vardır. Türlü noktalardan dava ile 
ilişiği bulunanlar arasında maliye 
İşyarlarr, mahalle muhtarları ve 
bunlar dışında bazı kimseler bulu
nuyor. Suçlu görülerek hakyerine 
verilen ve duruşmaları yapılanla- Bunun üzerine, bu itle esaslı 
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Bunun neticesi olarak lise pro
gramlarının hafifletilmesi, evde 
yapılan vazifelerin mektepte ya· 
pılması, ve ev için pek cüz'i iş 
bırakılması karar altına alınmış
tır. 
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imtihan bahsine gelince, bunu 
tetkik eden kültür heyeti tetkikle
rine devam ediyor. 

lngilterenin Mançister, Liver
pol, Lids, Şefild, ve Bermingam 
üniversiteleri liselerden mezuni -
y~t imtihanlarının kaldırılmasını 

kabul etmiş bulunuyorlar. 
iki üniversitelerin de ayni tarz

da cevap vermeleri bekleniyor. 
Mezuniyet imtihanmm kaldırd· 

masile beraber mektep mezunla
nndan her 'birinin hayatta tut· 
mak istediği mesleğe göre bir im
tihandan geçmesi düşünülmekte 
ve çocuğun hayatta istifade ede· 
miyeceği .dersler üzerinde güçlük· 
ler çekmesi lüzumsuz görülmek
tedir. 

Mezuniyet imtihanlarının tim· 
diye kadar eski şeklini muhafaza 
etmesine sebep, iş müesseseleri· 
nin gençlerden diploma istemekte 
ısrar etmeleridir. Onun için yeni 
sistemle çocukları büyük kolay
lıklar temin edilecektir. 

Bütün külütr işlerile meşgul o· 
)anlar lngilterede başlayan bu 
~ereyan ile sıkı fıkı alaka göa
teroıektedir. 

K1zılay yazlık balosu 
Kızı!ayın y3zlık balosu sü bakanı gene 
ral I{fızım özalpm himayeleri altın -
da 17 ağustos 935 cumartesi akşamı 
Biiyükadada Yat klübünde verilecek. 
tir. 

!ince Muhiddin, Saim, Angilos, 
Fazıl, Ahmet, Yaşar, Şerif, Saadet 
tin, Nuri, Servet, Mehmet Mansur, 
Celil, Hüseyin, Yusuf, Aleksi, Ali, 
Osman, Ali Rıza, Refik ve irfan 
kendilerinde.n davacı, hazinedir. 

Son celsede, Fatih malmüdür. 
lüğü tevzi işyarı llyas, son şahit 
olarak dinlenilmiştir. Hakyeri ba$
kanı Kemalin sorgusuna karşı, şa
hit llyas, şunları anlatmıştır: 

- Muhakeme edilenlerden E
yüplü Osman, 1930 senesinde taş
rada ölen ve öldüğü dairece ma
lum olınıyan mülazım Abdülkadi
rin maaşını, o tarihtenberi almı~
tır. Bu alııa, kendisini mülazım 
Abdülkadirin yerine koyarak, ya-

ni öleni diri göstererek imkan bul-

Polis halterleri : -Olur şey değil 
Eviue kogun götürürken 

haraç istediler 
Tophanede Karabaş mahalJesinde 

Aynalı bakkal sokağında oturan Nu -
ri evine koyun görürürken mezbaha 
amelesinden Şemo, Hurşit ve İsmail 
önüne çıkmış, be lira haraç istemiş -
Ierdir. 

DAYAKLI BtR DANS - Beyoğ· 
lunda Çiçekçi sokağında oturan Te
okliya Taksimde l\lenekşe bahçesinde 
dansederken Cahit isminde birisi ta
rafından dövüldüğünü iddia etmiş -
tir. 

TRAMVAYDAN ATLARKEN -

lı .. 
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Balonun mükemmel olması için Dört yaşında l\lihran isminde bir ço
llzım gelen tertihat alınmıştır. Bi - cuk diin Samatyada tramrnydan at -
!etler Dilyükada Yat klübünde satıl· )arken düşmüş, dizlerinden yarala -
maktadır. Bir bayan için bir, bir bay narak Yedikule rum hstanesine ka1-

e. için ild liradır. dırılmıştır. 

t Adalar, Kadıköy ve lstanbula dön- YANGIN - Büyük Çamhcada Aile 
, mek için Büyükadadaı1 gece tam iki bah~esinde İbrahim açağlardan dü -

buçukta bir vapur hareket edecektir. şen yaprakları yakarken sıçrıyan a -

1 -'""'""'"""'"''"'"'"""""""".,."""""'""'ım"m"•--• teşler büyük kestane ağacını tutuş -
ml§tı. "Babıali,, bilgiçlerinden ka· turmuş, çabuk söndürülmüştür. 

'I ~ı: MAKİNEYE KAPTIRDI - Feri· 
- Haydi haydi ancak, bir yıl köyiinde çamaşır fabrikasında aşçı 

aylık verilebilir! 1 Ömer, fabrikada ütü makinesini te -
( Dememi§ti. Ancak bir yıl ayltk mizlerken sol elini makineye kaptır -
ı: mış, parmakları kesilmiştir. 
ı vereceği •Öylenenler orı üç yıldır --------------
Jı hiç kim•enin alın terile oynamadı. _Geçmiş Kurun/ar . -

Bet '!"1"a borçlanmad~ Türkiyeyi 11 Ağustos 19; 0 
n demıryollarla kenetledı. Türk mü- ENTERESAN BİR DAVET 

hendiıi, Türk mimari, Türk uıta.ı 
k ymattı. Dağları deldi, uçurumlar· 
: dan köprüler Cl§trdı. Şoseler uzattı. 
t TQf ta1 üıtünde kalmayan yerler· 
ıt de yeni §4Tlar kurdu. Saymakla 

bitirilmiyecek şeyler yaptı. Her 
il gün bir ba§kcuı duyulan l7u müjde. 
il ler 'lfwfı6tnda artık bayku§lara 
a llaranlllc tüneklerine çekilmek cı\ü-a ...._ ___ ~ 

k ıer. 

n s. a.&ln 

Tevfik Fikret merhumun yevmü 
ufuliine mfü:adif 19 ağustos günü 
intig.'lr edecek bir mecmuaya der
cedilmek üzere büyük ve layemut 
şairimiz hakkındaki mütaleat Ye 
ihtisasatını on satırı geçmemek şar· 
tile Beyazıtta Bakırcılarda (Hiz
meti umumiye müessesatı) na bir 
hafta zarfında göndermelerini bü
tün mütefekkirini ilmü edebeden 
bekler ve rica ederiz. 

3,000 lira rüşvet 
vermek isteyen 
Eroinden ceza y Ayen, 
rüşvetten hakyerinde.,. 
Dimitri Arslanidis isminde biri, 

geçende sekizinci ihtisas hakye
rinde eroin kaçakçılığından ıor • 

' guya çekilmiş, duruşma sonunda 
suçu sabit görülmüş, ve dokuz 
ay hapse, otuz bin lira para ceza
sı ödmeğe mahkum edilmi§ti. 
Kurduğu gizli fabrikada (ü1. 

liyetli miktarda eroin ele geçen 
Dimitri Aralanidis. mevkuftur. 

Kendisinin dün sabah ta lstan· 
bul birinci ceza hakyerinde, poli· 
se üç bin lira rüşvet vermekten du 
ruşmaııı yapılmıştır. 

iddiaya göre, Dimitri Arslani· 
dis, dokuz ay hapis ve otuz bin 
lira para cezası ile sonuçlanan 
eroin işinin örtbas edilmesi mak· 
sadile emniyet direktörlüğü ka-
çakçılık bürosu şefi Bay Mazhara 
üç bin lira rüşvet teklif etmi§, Bay 
Mazhar bu işi amirlerine hildir· 
miş, polisler cürmümethut terti -
batı almışlar, rütvet verilirken or· 
taya çıkıp zabıt tutnıutlardır. 

Birinci cezada yapılan duruf • 
mada Cemal, Ali ve ba!ka iki §A• 
1hit dinlenilmiş, durufma tlaha şa
hit çağırılmasına kalmıştır. 

Remzi Paşa oğlu Bay 
Şevket hak yerine verildi 

Geçende bir aktam (Park) o
teli yemek salonunda bir hadise 
olmuş, tahkikata başlanılmıf tı. 

Bu arada Remzipaıa zade Bay 
Şevketin doktor Bay: Burhan F e
hime karşı tecavüzde bulunduğu 
ileri sijt;ülüyordu. 

Hadiseden sonra Remzi Pata 
zade Bay Şevket Beyoğlu sulh 
ceza hakyerince sorguya çekilmit 
ve bırakılmıştı. 

Bu hadiseye ait tahkikat doı· 
yası polisten genel sava.manhğa 
gelmiş, tüze dosyayı gözden ge· 
çirmiştir, 

Sonuçta, araıtırma ile ortaya 
konulan dövmek hadiseainin hadi 
se yerine göre Beyoğlu sulh ceza 
hakyerince duruşması yapılmak 
gerek olduğu belirtilmit, dava 
dosyayı salahiyet noktasından ora 
ya gönderilmiştir. 

Duru§manm bet eylülde bite
cek yaz dinlenişinden sonra ıa· 
P.ılma.sı muhtemeldir, 

surette alakadar oldum. Peşine 

düştük. O sırada daireden çıkmış, 
tramvay istasyonuna yollanm1ştı. 

Orada yanına yaklaşıp, muamele
sine ait bir hususun ikmali zımnın 
da daireye dönmesi lüzumundan 
bahsettik. Önce gelmek istemedi. 
Fakat, biz bunda çekinecek bir 
fey oJmadığını ileri sürüp gelmesi 
lüzumunda israr edince, razı oldu. 
Dairede sorgu, sual, araştırma ile 
işin ip ucu ele geçti. Yukarıdanbe
ri anlattığım vaziyet, itin iç yüzü 
meydana çıktı. 

Duruşması yapılan Eyüplü Os
man, bu işyarın tahitliğine itiraz 
etti. Şöyle dedi: 

- Mülazım Abdülkadirin ma. 
aşını ben hiçbir vakit almadım. 
onun maaşını vekm tahsil etmif. 
Evrakta benim resmimin yapışık 
bulunması, hiç.bir şey ifade etmez. 
O resmi başkaları yapıştırmışlar, 
garez saikasile bana kastemişler
dir. 

Bundan sonra, gözden geçirip 
esas hakkında mütaleasını hazır
lamak üzere, genel savamanyar 
Ahmet Muhlis dosyayı istedi ve du 
ruşmanın devamı, bunun için yir
mi dört ağusos saat ona bırakıldı. 
İddianame sörlenilince, sıra ~hsi 
iddia ve müdafaaya gelecek eon· 

ra da karar verilip bildirilecektir. 

KUltUr ı,ıeri 

Talebe yazımı 

Laval geçen temmuzun 17 sinde 
çıkardığı emirlerle ücretlerden, ma • 
aşlarClan, tekaiidiyelerden ve saire • 
den yüzde on kestirmiş, yalnız en 
cüz'i ücret alan amele ile malul as • 
kerlerin maaşlarını müstesna tutmuş· 
tu. Bu yüzden baş gösteren sıkıntıyı 
hafifletmek için kiraları düşürmek, 

ekmek, et, gaz, elektrik fiyatlarını in; 
dirmek lüzumu hasıl olmuştur. 

Laval tarafından alınan tedbirler 
genel bir memnuniyetsizlik: uyandır • 
dığı halde onun bu hareketi bütün iş 
aleminde yeni bir güven uyandırmış, 
: ··~ Laval'in tuttuğu yoldan başka 

çare bulunmadığını anhyarak onun 
cesaretini beğenmişti. 

Fakat geçen hafta içinde zaruri 
ihtiyaçların bedelini, kesilen iratla • 
rın seviyesine indirmek için sarfolu· 
nan gayretler boşa gider gibi görün· 
düğünden sızıltılar artmağa başla • 
mış ve son hidiseler vukubulmuştur. 
Hükumeti en çok rahatsız eden işler
den biri et fiyatını indirmeğe mu • 
vaffak oıarnaınası"'1di lm 

güvendiği tedbir toptan satış ile par
ça parça satış arasındaki farkı azamt 
derecede indirmekti. Çünkü 1932 den 
itibaren toptan satış fiyatı yüzde 23 
kadar indiği halde perakende satış an
cak yüzde 7 veya 9 derecesinde inmik 
bulunuyor. Fakat iratları eksilen 
müşterilerin alışverişlerini gittikçe 
kıstıklarını gören perakendeciler de 
zaten sızlanıp duruyorlar. Bunlar da 
fiyatların yeniden düşürülmesini bü
yük bir haksızlık saymakta ve hükd· 
mete karşı yürümektedir. Bununla be
raber Laval ile arkadaştan ikinci e
mirnamelerini hazırlamakla meşgul• 
dürler. 'Memleket içinde ihtilallerin 
başgösterdiği bu sırada Laval hüku -
metinin iş başında kalıp kalmaması 

onun maişeti ucuzlatıp ucuzlatma • 
masına bağlıdır. 

ö. R. Do§rul 

Parasız talebenin imti
hanları ne zaman? 
Kültür Bakanlığı bütün vilayet 

kültür direktörlüklerine yolladığı bir 
yayımda bu yıl lise ve orta okulla -
ra yeni talebe yazımının ne zaman 
başlıyacağım, ne vakte kadar sürece -
ğini bildirmiştir. Lise ve orta okul -
lara yeni talebe yazımı evvelce de 
yazdığımız gibi 20 ağustosta başlı -
yacaktır. Yazılma on gön sürecek ye 
bir eylUlde kayıtlar kapanacaktır. Bu 
tarihten sonra baş vuranlar ancak 
yer olursa kabul edileceklerdir. 

Liseyi bitirme sınaçlan ile Üni - :;;:::::::=:;;;;:;;;;;;;:;;;:;;=:=:;:;;;;;;;;; 
versiteye girmek isttyenlerin liseyi 1 Nöbetçi eczaneler 1 
bitirme sınacından sonra yapdacak _ 
olgunluk smaçları on bir eylôlde baş
lıyacak ye 21 eylUlde bitmiş buluna
caktır. Liselerin 1, 2, 3, 4, 5, inci sı -
ntflarm engel yoklamaları da bir ey
lfilden itibaren başlıyacak, 11 eyhllde 
bitecektir. 

önümüzdeki salı günü kültür di : 
rektörlitğünde kültür direktörü Bay 
Mehmet Emin Erişilgilin başkanlığı 
altında lise ve orta okul direktörleri 
bir toplantı yaparak smaçlarda bulu
nacak mümeyizleri seçerek bir prog -
ram hazırlıyacaklardır. Bakanlığın 

Samatyada: Erofilos, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrilkte: A. Kemal, Şeh
remininde: Nazım, Fenerde: Arif, 
Şehzadebaşında: İsmail Hakkı, E • 
min~nünde: Salih Necati, Cağaloğ • 
lunda! übeyt, Beşiktaşta: Süleyman 
Recep, La!<?lide: Sıtkı, Küçükpazar • 
da: Hüseyin Hiiı:rh!!, Fındıklıda: Mus
tafa NaiJ, Galatasarayda: A!!met Ce· 
vat, Yüksekkaldırımda: Vinikopulo, 
Şişlide: Asım Şükrü, Kasımpaşada: 
Merkezı Hasköyde: Halk. 

yapacağı lise ve orta okullara para- ıııınııaııımmoıuıuııınunamh . ..:ı•ıııııııuıırnıunnm•mıımı•ı-ıı---·-

sız yatılı lise alma imtihanı da 23 Liselerde yabancı diller 
ey161de başlıyacak ve 25 eyliUde bi-
tecektir. 

Bu yılın Öz Terkçe 
kitapları 

tık, orta ve liselerin yeni ders yılı 
kitaplarının basılma işi Devlet mat -
baa..:ıma verilmişti. Bu yıl yalnız ilk 
okul kıraat kitapları öz türkçe o -
larak basılacaktır. tık, orta ve lise -
lerde gramer desleri i_çin bu yıl kitap 
basılmıyacaktır. Talebe bu dersleri 
öğretmenlerin yazdıracaklan notlar 
üzerinden takip edecektir. 

Kitapların basılma ile bir teşrini
evvele kadar bitmiş olacaktır. 

Lise ve orta okullarda yabancı dil 
derslerine kültür bakanlığı bu yıl bü· 
yük bir önem vermektedir. Liselerin 
müfredat programlarında bazı değiş-
meler yapıldıktan sonra yabancı dil 
derslerinde yapılacak ıs~ahatı incele· 
mek ve yenisini hazırlamak üzere de 
Ankarada bir komisyon çalışacaktır. 

Komisyon liseyi bitiren bir talebe· 
nin muhakkak surette bir lisan bile • 
rek çıkması için lisan derslerinde o· 
na göre bir program hazırlıyacaktır. 
Ayni zamanda bakanlık liselerde 1i -
san dersi öğretme kursları da açma • 
ğı dü~ünmektedir. · 
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ALMANVADt\ TEYl<IF ıiaj~ 
EDİLEN BİRTURKUN ~Il!l 

HAT\RALARI 

Bölem~ 3 Yazan: Mehmet Naci 

"Beni niçin 
ben 

tevkif ediyorsun~z, 
ecnebiyim.,, 

Beni hu tavsiyename ile rine 
otomobil ile derhal Alexanderplat 
da ve alelfunum kısaca - Alex • 
denilen polis müdüriyetine gittim. 

Orada gizli siyasi polis dairesi ta
raf mdan bana yahu dinin derhal 
tahliye edilmesi için bir emirname 
\>erdiler ve gayet nazik muamele-

de bulundular. Yahudinin erken
ce tahliyesi için bir emirname ile 
Yahudinin tevkif edildiği bizim 

nıahallenin Hitler askerleri kara
koluna bizzat gitmekliğimi de- ay 
rıca ıöylediler. 

Buradan tekrar otomobile gire
rek Berlinin Charlottenburg istas 
Yonu yanında (Dahlmannstcasse) 

isimli sokağındaki Hitlerin sarı 
askerlerinin sarı karakoluna gel -
dim. 

Burada nöbetçi olan gayet ki
bar bir memur bana bir bardak 

bira verdi ve yahudiyi arattırma
ğa ba§ladı. Nihayet yahudinin bu
radan Wilwerstorfer sokağındaki 

başka bir karakola nakledildiği 
ıneydana çıktı. 

Buradan oraya gittim. Oradan 
da zavallıyı Rosiuen sokağına 
na.kletl]_lişler. Bu suretle bir kara
l<oldan diğer karakola sabahın sa
~t on bJr-inden ak§amın altısına ka 

ar d~aıara.k en nihayet bu damı 
AvsteUvnsrhallen denilen binada 
buldum, elimdelr:; tabliye evrakı 
t.:.zerine yahudi d~rhal bırakıldı. 

Bati.in karakollarda pek nazik mu 

arr.._~~ gördüm. Her yerde bira ve 
siğara ikram ettiler. 

Yahudiye ne muamele gördü
ğünü sordum. Zavallı sevincinden 

ellerimi sıkıyor: 
- Neden bu kadar merak etti

niz? Ben de evvela pek korktum. 
Fakat pek iyi muamele ettiler. 
Hatta bize yemek bile verdiler! 

Diye gözlerinden sevinç ya§la
rı geliyordu. 

Ben bu meselenin böylece ne
ticelendiğini zannediyordum. Fa
kat bu zannımda pek aldanmış ol 
duğumu sonra anladım. 

Bu hadiseden takriben iki ay 
geçmiş idi. Bir gün yazıhanemde 
apartımanda - sabahleyin. saat on 
sıralarında pek meşgul bulunuyor 
dum. Birisinin benimle görüşmek 
istediğini ve isminin de Altmann 
olduğunu söylediler. 

Bir adam odama girdi, kendi· 
sinin yahudi olduğunu, Hitlerci· 
lerden görmediği zulüm ve reza
let kalmadığını, hatta oturduğu 
evde hayatından bile emin olmadı 
iınr, binaenaleyh hicrete karar 
verdiğini, Türkiyeye gitmek iste· 
diğini ve benden Türkiye hakkın
da malumat almağa geldiğini bil-
dirdi. · 

Herifin üstü başı pek pisdi, 
Çehresi de sempatik değildi. 

Kendisine pek meşgul olduğumu 
ıöyliyerek başımdan savdım. 

On, on beş dakika sonra yine 
kapının zili çalındı ve kapı açılır 
açılmaz da odama ononbeş tane 
Hitlerin sarı S. S. askerlerile bun
ların ba.§1 bir S. A. girdiler, bana 
tevkif edildiğimi söyledir. 

- Sebeı'bi? dedim. 

- Öğreneceksiniz! 

_ Elinizde bir tevkif emri var 

mı? 

-Yok! 
_ Öyle ise beni ne ve hangi 

hakla tevkif edebileceksiniz? Bun 
dan başka siz benim bir ecnebi ol
duğwnu da belki bilirsiniz. 

- ..... ! 
_ Siz bana tevkif emrini gös

teremezsiniz ben telefonla polis 
çağıracağım, sizi tevkif ettirece-

ğim! dedim. 
_ Bu polise aitbir mesele değil 

dir, sizin telefon etmenize katiyen 
müsaade edemeyiz! 

_ Öyle ise bundan tahaddüs 
edecek bütün mesuliyeti de siz 
üzerinize alacaksınız! 

Dedim. Bu on onbeş kişinin 
içinde adeta katil gibi Berlin so
kaklarında dolaştırılarak Charlot
tenburg da Ro&inen sokağında 
vaktHe bana bira ve siğara ikram 
edileni icinde bizim mahut yahu-

' -
diyi aradığım Hitlerin sarı asker· 
leri karakoluna getirildim. S. A. 
derhal cebinden yazı makinesile 
yazılmıf dört beş ıayıfalrk evrakı 
nöbetçiye verdi. 

Buradan da teykifimi protesto 
ettim. Sebebini sordum. Bunu son 
ra öğreneceğimi söylediler. Bunun 
üzerine derhal hükumetin polisi
ne teslim edilmekliğimi söyledim. 

Bu adam derhal beni civardaki 
Spree so'l<ağmdaki polis karakolu
nagötürerek teslim etti. 

Burada da tevkifim in ~b~bi~i 
öğrenmek istedim. Mümkün ola • 
madı. Yalnız akşam üzeri polis 
müdüriyetine nakledileceğimi, o -
rada sebebini öğrenebileceğimi 
bir polis zabiti pek nazik bir li -
sanla söyledi. 
Apartımandan çıkarken karı· 

ma olup biteni derhal konsolos
hanemize bildirmesini söylemiş -
tim. Karakoldan polis merkezine 
nakledildiğim zaman saat altı i
di. Karımı burada buldum. Bana 
çikolata, elma, cigara gibi yiye
cek ve içecek getirmişti. Polis 
müdürüne hitaben Berlin konso
loshanemizin derhal tahliyem i
çin bir protestosu da beraberimiz-

de idi. 
Lakin vakit geç olduğundan 

memurlar evlerine gitmişlerdi, l:r 
ni teslim alan sivil bir komiser 
bana gayet güzel İstanbul şivesi-

le türkçe: 
_ Merak etmeyiniz, beyim! 

dedi. Memurlar maatteessüf bu 
saatte burada değildirler. Bu ge
ceyi burada geçirmeğe mechur
sunuz. Fakat bir iki güne kadar 

k .. 1 
tahliye edilece sınız · 

Bu adamın böyle güzel türkçe 
konuşmasına şa~hm, çe~emde 
şaşkınlık alameti göstermış ola-

cağım ki ilave ederek: ~· 
_ Taaccüp ediyorsunuz, degıl 

mi? Dedi. Ben iyi türkçe bilirim. 
Beyim. Abdülhamidin ekmeğİili 
yedim. 

Bu menhusun Abdülhamit dev• 
rinde lstanbulda hafiyelik etmiş 
bir Alman ol(luğunu öğrendim, 
Hitler fırkasının bu gibi müte· 
hassısları yalnız Abdülhamidin 
değil hatta Rus çarının hafiyele
rinden de te§kil ettiğini bilahare 

öirendim. 
(Arkası var) 
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'Y'ansenin projesi 
\ ~ ............... ..... 
Adana ileride 
nasıl olacak? 

Plan ve krokiler Adana 
şarbayh · ı la geldi 

Adanada §ehircilik uzmanı pro
fesör Y ansene yaptırdan, Atatürk 
parkına ait plan ve krokiler ta· 
mamlanmış ve şarbaylığa gönde· 
rilmiştir. 

Bu plana ve krokiye göre, A
dana cumuriyet alanında iki kat· 
lı büyük bir şehir oteli, açık ve 
kapalı konser yerleri, bunun ö
nünde güzel bir bahçe, büyük 
bir gazino, altı tane tenis kordu 
ve bu oyunları ~yredecekler i
çin tribünler, büyükler için 12X 
50 genişliğinde büyük bir yüz
me havuzu, burada yapılacak ya· 
rışlan seyredecekler için bir tri
bün, sıcak su da ·verilebilecek 
kışlık banyo yerleri, bunun kar· 
şısında ayrıca büyük bir havuz 
ve yin~ bunun önünde büyük bir 

çimenlik, çocuklara mahsus oyun 
alanı, yüzme havuzları, kum yer
leri ve annelerin oturmalarına 
mahsus kapalı tribünler, banyo 
yerlerinin yanlarında güneş ban· 

yoları yapılacak yerler, büyük bir 
gül bahçe$İ, iki büyük asri hela 
bulunmakta ve parkın kuzey ve 
batı yönleri bodur ağaçlarla çev· 
rilmektedir. 

Yine bu plana göre, biri istas· 
yona gitmek üzere 30 metre, di· 
ğeri de abidenin mihveri kartı· 
sından l:>aşlamak üzere Seyhan 

f 

parkına doğru yirmi bet metre 
geniıliğinde ve iki tarafı ağaç
larla çevrili yollar yapılacaktır. 

Cumuriyet alanında ve Ata
türkün heykelinin bulunduğu ye
rin hah karşısında yirmi binden 
fazla insan alacak tören yeri ve 
bayrak çekme direkleri bulunmak 
tadır. 

1 osyada hava tehlikesi 
için toplantı 

Y amaıi bir gelin! 
Emin, . kaynanasını odunla öldürdük
t !n sonra 28 yerinden de bıçaklamış! 

Alatehirin Sarıgöl kamununun 'ı tirecek delil olmadığı için hiç bir 
aşağı Koçaklar köyünde, emsali- şey söylememişler, yalnız Ahmet, 
ne pek az rast gelinen bir kıya yatak çarşafında bir iki kan leke-
olmuştur. ı 

Köyde çobanlıkla meşgul Ah
met isminde birisi vardır, bu a
dam bundan altı ay evvel, ayni 
köyden Adem kızı Emine ile ev· 
lenmİ§, fakat dört aydanberi ayrı 
yaşamaktadırlar. 

Bu ayrılığın sebebi de, Emine
nin kaynanası ile bir türlü geçin
mek yolunu bulamamasıdır. 

Dört aydanberi babasının e
vinde yaşamakta olan Emine, 
bundan bir hafta kadar evvel 
kocasının evine dönmüştür. Bu 
dönüşten sonra kaynanası ile bir 
kaç gün sakin bir hayat geçirmiş
tir. 

Ahmet, koyunlarile alakadar ol 
mak üzere yaylaya çıkmı§, gelin 
Emine de bu yalnızlıktan istifa
de ederek bir gece yarısı uyurken 
kaynanasını bir odun ile öldür
müştür. 

Gelin, kalın ve ağır bir odun· 
la kaynanas1;1ın kafasını kırdığı, 
kadını öldürdüğü halde, hırsını 

alamamış ve kadını evden 30 
metre ötede bulunan bir hende
ğe sürüklemiş, vücuduna ayrıca 

28 bıçak saplamış ve cesedini 
gömmüştür. 

Gelin, bu cinayeti işledikten 
sonra, sabahleyin hiç bir şey ol
mamış gibi komşularından biri· 
aine gİtmİf bir sabah kahve.si iç· 
mittir. 

Cinayetinin meydana çılimama
ıı için kaynanasının kanlı elbise
lerini de birer, birer yakan gelin, 
kocası gelince hiç bir feyden bah 
setmemiş, fakat onun sorgularına 
karşı: 

- Ha ... Anan mı?. O Burgaz 
köyüne evlenmeğe gitti ! 

Cevabını vermiştir. Bu sırada 

maktül kaynanasının ahret kar -
deşi Fatma misafir gelmiştir. Fat 
ma ve Ahmet, kaynanasının kay· 
bolu§unu tabii görmemiş, şüphe
lenmişlerdir. 

Fakat ortada cinayeti hisset-• 

si görünce heyecana düşmüş, ka
rısı bu heyecanı yatıştırmak için 
eşeğe karpuz kabuğu doğrarken 
parmağını kestiğini söylemiştir. 

Ahmedin şüpheleri birdenbire 
ve bir tesadüfle kuvvetlenmiştir. 

Gelin nasılsa kaynanasının kun· 
duralarım yakmağı unutmuş, o
danın bir köşesinde duran bu 
kunduralar Ahmedin gözüne iliş· 
miştir. f 

Ahmet, gece vakti muhtarın 

evine koşmuş, olan bitenleri an
latmı§tır. 

Muhtar evvela Burgaz köyün
den malumat istemiş, Ahmedin a· 
nasmın o ta.raflarda olmadığını 
öğrenmiş, hadiseyi kamunbayı 
Faik' e bildirmi~tir. 

Muhtar ayni zamanda Ahme· 
din evine gitmİ! Emineyi, şüphe-
sini uyandırmadan sorguya çek· 
miştir. 

Muhtar, kaynanasını ·hiç sev• 
mediğini ve köyün de bu kayna• 
nadan bizar olduğunu ileri sür• 
müş, hakikati söylerse, kendisini 
her halde kurtaracağını vadetmit· 
tir. 

Bunun üzerine Emine cinayeti· 
ni itiraf etmif, ces;"li nereye göm 
düğünü söylemiıtir. ~ 

Ahmet, Fatma, muhtar ve.:ıktlnu 
munbay Faik cesedin gömüldü
ğü yere gitmişler, yapılan kazıda 
ihtiyar kadının delik deşik cese
di meydana çıkmıştır. 

Hadise köyde şayi olunca, köY, 
halkı katil gelini parçalamak is
temiştir. 

Alman tertibat sayesinde katil 
Emine güçlükle kamun dairesine 
getirilmiş, adaletin pençesine ve
rilmiştir. 

Aydında çarşaf yasak! 
Aydın, 10 (A.A.) - Bugün topla• 

nan Şarkurulu, kadınlarm çarşaf ve 
pqtemal örtünmelerini yaıaklıyan bil' 
karar venniıtir. 

Tosya, (Özel) - Toıyanm cümhu
riyet alanında genel bir foplanb yapı\ 
mıştn·. Toplantıda, diğer ilçelerimizi de 
dolaşan ve halkı hava tehlikesine ateıli 
sözleriyle çağıran değerli say]avmuz 
Bay Sıtkı Şerif Eken bir saat kadar sü
ren ve sık sık alkışlanan bir söylev -----------------------------

vermiş, halkı hava tehlikesine Üye ya- Gaziantepte eğlence hayatı 
zdmaları için ~ağırmıştır. 

Şimdiye kadar 100 kadar Üye ve da
ha fazla yardımcı üye yazılmrştır. 

Hamiyetli köylülerimiz c!e bütün ta
rım ürünlerinin yüzde üçür.ü vermeği 
kararlaştırmışlar, cemiyete giderek yü
küm kağıtlarını imzalamışlardır. 

Toplantı esnasında coşan bir vurd 
sever köylü bayanımız içinde henüz 
yetişmek üzere olan Ürünüle bir bamya 
tnrla1ın1 cemiyete vermiştir. 

Yağmur 
Muğla, 10 (A.A.) - Dört aydanbe

ri yağmur yüzü görmiyen Muğla'ya 
bugün öğleden sonra yağmur yağmaya 
başlamıştır. Yağrn~rrlan evvel şiddetli 
bir fırtına esmiştir. 

Denizli, 10 (A.A.) - Alh aydanbe
ri hiç düşmiyen yağ-:-ur bugün ıaat 17 
de başlamış ve bir saat k:ldar çok §İd· 
detli olarak yağmıştır. Etrafta da kuv· 
·"'ii yağmur yağdığı haber alınmıştil'. 

7 utulan kaçakçılar 
Ankara, 10 (A.A.) - Geçen bir haf· 

ta içinde gümrük muhafaza Örgütü 34 
kaçakçı, 1687 kilo gÜmrü~ ka;:ığı, 17 
kilo inhisar kaçağı, 718 defter sigara 
kağıdı, dört tüfek, yüz nM'nni, altmıt 

iki keçi, on dokuz kaçakçı hayvanı ele 
geçirmittir. 

Yeni açılan •azlı bahçelerden biri: Yurd 

Gaziantep, (Kurun) - Şehri- larını doldurmuştur. Bu bahçeler
mizde ilkbahar yağmurlu ve serin den ikisi sazlıdır, birisinde ara sı• 
geçtiği için herkes yazı bekler, ra bir temsil heyeti gelir, oynar, 
gezinti yerleri yazın başından son diğer ikisi de aile bahçesi halin· 
teşrin ortalarına kadar kalabalık- dedir. 
tır. 

Zira, sonbahar burada p~k de
vamlıdır. 

Şimdi, mevsim dolayısile bü
tün bahçeler açılmı§, halk bura· 

Ayrıca Allebenve Kavaklık me 
sireleri vardır. Buraları hele pa• 

zar günleri P:ek kalabalık olu· 
1 

yor • . 



Dnuuı ile Cnlut 
lsrail oğullarının kendilerini Davud böyle eıvaba ah§ık ol • 

derleyip toplayarak Filistinde hü- madığı için yürüyemedi, bütün Yazan : Kadir can Katlı B ö le m : 41 
küm aüren "Umayaka,, dan öç al- bunları üstünden çıkarıp attı. Da- N •• 1 b• •d• b u k• •kı • • 
mak istedikleri sıraidi. lsrai}in ba- ha sonra değneğini eline alarak de e guze ır parça 1 1 u.. zun ırpı er, ırı v 
ıında Saul bulunuyor ve onlara reden beş çakıl tqı seçti, onları k • • ı • • ı d rt d • • • • • • d 
bUkümdariı ediyordu. kendi çoban dağarcığına koyarak ya ICI QOZ erı, insanı ÇI 1 an UZQUn VUCU U 

iki taraf karşı karşıya gelmişler sapanını eline aldı, meydana çıktı. 
ve her biri, bir dağ, tepelerini tut- Calut onu ·görünce: Orada Leonardoya konuk olacak,, - K~msin, ne yapac:ıksın!.. ı terdim. Eğer 'buna rağmen becereı:t'I 

}ardı A 1 d hl• vadı' var G " l k, d d' b k'' eksiklerini tamamlayacak ve Kara Dedıler. Cevap verdi: dilerııe kabahatim nedir? Adadığıtt 
muş • ra arın a r • - uze çocu · e ı, en °· - Go"rmek ıs' tiyorum. Benı' ı'stemı'ş. I Yelinin ne olduğunu öğrenecekti. parayı ... 
dı uzanıyordu. Umalikanın ordu- pekmiyim ki bana karşı değnekle Eğer yaralanan Kara Veli ölme - Ben Artadan geliyorum. - Adadığım parayı... Bir ma 
sunda altı arşın bir kanş boyunda geliyorsun. Gel öyle ise, senin etini diyse hali fena idi. Ne yüzle Vene • Son söz onunla. konuşan kaptana bile vermem sana- Adamlarımı Kar 
Calut adında bir pehlivan vardı. hava kuşlarına ve sahra canavar- diğe gidecekti? Hiç- bir iş yapmıt ol- merak verdi. Hemen gemiden indi. Kartala değil, bizi aldatmak için k 

Başı, bakır zırhlı idi. Sırtına pul- farına vereyim! muyordu ki .. Hala çözemediği bir Onu Leonardonun şatosuna götürdü. nulmuş olan gemi taslağına götür 
lu bir zırh geçirmişti. Ayaklarında D d bilmece karşısında idi. Yanan gemi Amiralin karşısına çıkardI. dün. Bizi tuzağa düşürttün! .• Yı 
bakır çizmeler omuzları arasında avu : hangisiydi? Yoksa Türkler her han- Nikonun kızkardeşi bir ipek şala karşımdan •. 

- Sen bana kar•ı kılır, mızrak, ..,.i bir baskından k·ur.ı..·lmak ı'rin Hal- b" ·· .. k d kal ş - Ben buradan gidemem. Parala 
bakır kalkan vardı. Elindeki mız. k lk .

1 1
. ::r ::r "' • ıı• ~ urunmuş, apımn yanm a mı -

k k k b
• d' B C 

1
• ve a an ı e ge ıyoraun. Ben ıana kineaya. bir gemi taslağı mı koymuş • tı. Kendisi ise göğsünü gururla ka - almalıyım. Ben dediklerimin heps· 

r
1
a . or unç ır şey ı. u .a _ut, Allahm ismile geliyorum. Bense- Jar 'e böylelikle onu aldatmrşlar mıy- bartarak amiralin önüne doğru yü - yaptım. Siz de yapmalısınız .. 
&raıl oğullarının karsısına dıkıle- . b .. d d dı? rüdü. Onun adadığı paralara biran - Yıkıl diyorum sana .. 
k 

~ :u vurup aşını gov en en ayıra-
Te : ... O d I l . . h Armenyo uzun uzun düşündükten önce kavu~mak istiyordu. Amiral Ni- - Sen yıkıH ... 

cagım. r unuzun aıe erını ava A ha · • ka _ içinizden bir adam seçin! sonn işin böyle olduğuna karar ver· koyu kardeşile birlikte Yenediğe gö- rmenyo nçennı yanya 
kuılanna ve kara canavarlarına 1 di. tu"rme'-i de adamıştı. Bunun için ts • çekti. 

Beni öldürürse biz size kul köle ~ vereceğim! Yoksa Venedikte o kadar palavra telyayı yanından ayrrmamı~tT. 
o!alım. Ben onu öldürürsem siz bi
ze kul köle olun! dedi ve İsrail 

Diye cevap verdi. saYuran, dört ta.ne dağ gibi gemi ile Fakat Niko, hiç ummadığı bir hal 
Calut yürüdü, Davudun kartı • aylardanberi Kara Velinin ardında· karşısında. kald1. Amiral elini hançe • 

cığuHarı ile alay etti. sına dikildi. Davud elini dağarcı- dolaşan koca· amiral, uğradığı reıa· rine attı've onun üstüne ytiriidü: 
Bütün lsrail korkudan titredi- leti nasrl anlatabilirdi? 

ler. 
ğına uzatıp bir taş aldı, sapan ile - Aptal! •• Sen böyle mi sözünde 

Kendi amiral gemisini Türklerin N dir b v ., 

Calut, kırk gün kadar lsraile 
meydan okudu ve karıısına çıkan 
olmadı. 

atarak Calutu alnından vurdu. duruyorsun 1 e u yaptıgın' 
ellerine bırakarak Kara Kaı:.talın ö • _Niçin? ... 

Bir gün Davud, muharebede ö
len kardetlerine ekmek götürmek 
içi.n erkenden yola çıkmıf, harp 
~nesine geldiği zaman iki tara
fin aavqa başlamak üzere gül
~ çektiklerini görmüıtü. Da
~ hemen koftu, kardeşlerinin 
h~lini sormak istedi. Tam onlarla 
konuıurken Calut her gün gibi or-

T aı, Calutun alnını deldi, koca vü. 
cut, yüz üstü yere yuvarlandı! 

Davud koştu, Calutun kılıcını 
aldı ~e onunla batını gövdesinden 
ayırdı. 

Umalika, CalUtun öldürüldüğü
nü görünce kaçtılar. İsrail oğulla
rı bunları kovalıyarak ordugihla
rmı yağma ettiler, muzaffer oldu-
lar! 1 

taya .çıkarak İsrail oğullarına tek --------------
ıar meydan okudu. Davud da bu dantela dansı 
rözleri i~itti. 

fsrail oğulları haftan bqa yin~ 

titrediler. 
Kendi kendilerine bakıp: 

- Bu adamı kim öldürürse kra-
iımız onu zengin edecek, ona kızı
'lI verecek ! 

Dediler. 

Davud hemen at:rldr, lsrailin hü
kümdan Sauluncy'amn~ gidip: 

- Ben bU adamı öldürürüm! 
~ei. 
r 

Saul: 
- Haydi, iıine git! Sen daha 

çocUkaun ! diye cevap verdi. 
Davud israr etti, Saul de buna 

kar§ı dayanamadı, ona kendi es

vabıiu giydirip, batına bir zırh 
Eeçirdi, kılıcını kuşattı. 

Dans muallimlerinden Bay Panos
yan Dantela isinıli bir dana kat et -

rniştir. Bütün dans muallimlerinden 
mürekkep bir heyet önünde oynanmış 
ve pek beğenilmiştir. 

Yeni d:ıns şimdiye kadar gÖTÜp 
bildiklerinzedn başka Tango. ile Foks 
trot ara~mda güzel bir salon dansı · 
dır. 

Bay Panosyan dansını 7 cyhil 935 
cumartesi gece~i TalcRim bahçesinde 
Kızılay cemiyetinin kermesinde halka 
gösterecektir. 

Matbaamıza gel.en izerler: 

Tedavi Kliniği 
Doktor Akil Muhtar özön tarafın

dan çıkarılan hekimlik dergisinin be
şinci cild;nin on sekizinci sayısı rnes· ı 
leğe ait dolgun yazılarla çıkmıştır. 

Hekimlere talsiye ederiz. 

lladıllöyl'nla iıı•ımı~~~ı~ııııııı~ıııı~~ı~ 1 

Romaaıl 
BBlem: 82 

- Bak, size lif atıyorlar, dedi, 1 
BeCtrlye ili' seni kardeş kardeş oturur 
görüyorlar, alay ediyorlar. 

Necdet, evet, diyordu. Halle daima 
if!n alayındadır. En derin duygular 
biİe halkm kaf asmda akıbet yayvan 
bir tango olur. Hom~ diyor ki: llih· 
lar, Trova muharebesini hazırladılar, 
bk' ülkeyi mahvettilen kahramanla • 
rİii kanını akıttTlar ki gelecek nesil -
Jere liir destan ola. Eh .. Biz de olsa 
olsa bir mevsim ağızlarda gevelenen 
banal bir tango oluruz. 

Rirdenhire, Bedriyenin dizleri di· 
binde çömelen Pikolo şiddetle havlı
yarak denize doğru atladı._ Hepsi bir· 
den başlarını çel-irince, gazinonun ö· 
nüne yanaşan sandaUar arasında, iki 
~ısırlı ile birlikte bir küçük yelken
Jide oturan Burhanı gördüler. Bur -
han? Nadide bir Acem seccadesini 
.kaJJısma pas pas yapan adam. Kısa 
kollu bir beyaz gömlek giymiş, bir 
beyaz yftn ~eteri gelişi güzel boynu, 
omuzlan etrafına sarıvermişti. Ba • 

Yazan: Safiye Erol 
şında lacivert berebask vardı. Yanın· 
da duran Rumba, Bedriyeyi ve Piko· 
loyu tanımış, avaz avaz havlıyor, yel
kenlinin müvazenesini bozacak kadar 
tepiniyordu. Burhanla Mısırlılar, hep
birden, Bedriyeyi selamladılar. Bur · 
han, o dana kadar cüsseli köpeği zap
tedemiyeceğini anladı, hayvanın en
sesine küçük bir tokat vurup, haydi 
git, dedi. Rumba, vahşi bir hamle ile 
kendini rıhtıma attı. En·la Pikolo i· 
le, alay eder gibi kokla~tr, biraz ya
landı yutkundu. Sanki, tanıdım seni, 
bücür! dernek istiyordu. Sonra iri ba
şını Bedriycnin kucağına soktu. Dur
duğu yerde duramıyor, fasılasız tc -
pfniyor, kuyruğunu sallıyor, arka a -
yakları üzerine kalkarak kocaman pa· 
tilerini Bedriyenin omuzuna koyuyor, 
dilini sarkıtıyor, keyfinden hırlıyor, 

o ağır vücudüne yaraşmıyan bebek • 
likler, cilveler yapıyor. Bedriye, mah· 
zun mahzun hayvanın başımı kulak -
lan:ıı okşuyor, onu teskine uğraşı • 
Y,ordu. 

nünden kaçtığını hemen yayacaklar - _ Kara Kartal yandı mı? . 
dı. 

Armenyonun bütün ümidi Kara - Elbet .. Alevlerini gördüm. 
Velinin ölmesinde idi. - Ben de gördüm. Fakat sonra 

Hatta bu yüzden gemideki asker- yıldırım gibi üstümüze geldi, 
leri .karaya çıkarmış, kimse ile konuş- - Fakat. .. 
turmamış, Leonardoya da : - Amiral gemisinin askerlerinden 

- Amiral gemisini keşifte bırak - çoğu kırıldı. Gemiyi ele geçirdi ve ben 
trm. Kara Kartalı yakalamıştım am • ancak difer gemilerimden birine ka
ma, elimden kurtuldu gene... Yalnız dar yüzmek suretile ... 
Kara Veliyi yaralıyabildim. Leonardo o 5ırada. kapının yanın· 

Dedi. da duran güzel Rum kadrdına bakı • 
Gemilerinden birini sun erzak yordu. Ne güzel bir parça idi bu ..... 

verdikten sonra Preveze tarafına gön- Usun kirpikli, iri ve yakıcı gözleri, 
derdi: güzel yüzü insanı çıldırtan düzgün 
~ Kara Velinin ölüp ölmediğini vücudü ... 

ö4realn 1- D ... e'k 1d Kaıa ~1"1na ~sun· 

Dedi. du 1ı.a t ... 
O akşam küçük bir 11a1ıkçı kayığı Hakkı da varmış. .. 

Vn:ıedik kadırgalanndan en yakın o· Leonadonun o kadar hoşuna git-
lana. ya.klaşb: mişti ki, kendisini tutamamış, nerede 

- Amiral gemisi nerede? Ben ami· olduğunu unutmuş, genç kadına doğ
ra! Armenyoyu görmek istiyorum. ru yürüyerek onun elinden tutmak: 
Diye bağ(rdı. - "'Buyurunuz, sinyor! .. Ho' ge1di-

Bu Niko idi. nit ve bize gönül aydmlrğJ verdiniz!. 
Artadan yakayı kurlarmış, bura • Demek istedi. 

ya kadar gelebilmişti. Faka* kımıldanışı yarım kaldı. 
Yanında güzel ve genç bir kadın Çünkü Armenyo, o vakte kadar 

da vardı. gizlediklerini, kızgınlıkla açığa vur-
Genç kadın sararmıştı. muş, Nikonun yüzüne karşı tükürür . 
Korktuğu ve zorluk çektiği anla - gibi bağırmıştı: 

şılıyordu. _, Yaaaa .. demek ki Armenyo da 
Niko limandaki gemilerin yalnız en sonra Kara Veliden dayak yedi ve 

iki tane olmasından şüphelenmiş ve kaçtı ha!." 
korkmuştu. Yoksa Armenyo diğer iki - Fakat, senyor Armenyo! .. Ben 
gemi ile birlikte Venediğe mi gitti? üı;tüme düşen işi yaptım. Baskıncıla-

Fakat bu korkusu yerinde değil - rı Türk gemisinin kırk elli kulaç ya-
miş. kmma kadar götürdüm. Onlara gös-

Madam Hilde, bu patırtıdan şa -
şırmıştl. Sual sormaktan nefret et · / 
mesine rağmen bu defa şidd~tli bir 
al~aya zebun olarak sordu: 

- Bu sandaldaki beyler kim? 
Bedriye gözlerini kaldırdı. Tarif - . 

siz bir dddiyet,uhrevi bir dalgınlık.bir 1 
uzaklıkla, cevap ,·ermeden uzunca bir 1 
müddet La Baronun yüztine baktı '"e 
dedi ki: 

- Lacivert bereli olan sabık zev -
cim Burhanettin Beydir. 

Madam yalnız oh! diyebildi ve sus· 
tu. Burhanı derin bir merakla tetki
ke başladı. Bedriye bu adamı kendi -
sine pek ~ok defalar tarif etmişti. 
Fakat dünyanın dört bucağında en 
güzide erkekleri, tabiatin en özenerek 
)arattığı şahsiyetleri tanımış olan 
Madam Hildc, Bedriyenin sözlerini 
müsamahakar bir süktitla dinler, ar -
kadaşına pek inanmazdı. Fakat ~m • 
di anlıyordu ki Redriye doğruyu SÖY· 
!emiş. Burhanettin tehlikeli bir tip -
tir. Bilhassa derin duygulu kadmlar 
için tehlikeli olan tip. Kahramanca 
güze1Jiği, ateşli bakışı, vakur tavn ile 
infilaka müheyya şahane bir yanar -
dağ gibi duran, derin bir aşk ve ihti
ras ,·aadeden, fakal benliğinden biç 
bir şey vermiyen erkek. Kadın, onun 
derinliklerindeki gizli alevi satha çı ~ 
karmak için çırplJlir, ruh.unun son kov 
vetini sarf eder ve mahvolur. Kaqr -

hk görmiyen aşkının hicrarına bir de 
muvaffakıyetsizliğin al~altıcı inkfsa • 
rı ilave olmuştur, kadın bu kadarını 
kaldıramaz. - Madam Hilde, mace -
ralarla dolu hayatında bu tipte bir i· 
ki erkek görmüştü. Acı tecrübelerden 
~onra biliyordu ki bu erkeklerden 
sevgi beklemek boş bir ~eydir. Onlara 
tatbik edilecek tek bir muamele var -
dır: 

Onları karmakarışık bir kıskanç · 
lık ve entrika şebekesi içinde yaşat -
mak, onlara karşı kahbe dişi rolü oy
nam~k, foyası derhal göriinen kaba 
yalanlarla onların gururunu yarala· 
mak ve nihaket dev gibi bir boksör a
şık bulup onları hakaretle kapı dışan 
attırmak. Ne acı, ne feci, kadınlığın 
naturasına ne kadar zıt bir ''azife. 
Fakat çare yok. Böyle bir adamı sev
mek fetaketine düşünce, tecrübeli bir 
kadının zekası derhal şaha kalkarak 
şunu emretmeli: Çiğne geç, yokl!la sen 
çiğneneceksin. Bedriye, belli ki tecrü
beli bir kadın değildi. Zengin ve ki · 
bar Türk kadınları hUA, nazlı saksı 
çiçekleri gibi yaşıyorlardı. Yasemin -
1i kameriyeler altında hemcins arka· 
daşlarite gül şurubu içerek, halı ör • 
tülü yumuşak sedirlerde hissi roman· 
lar okuyarak ömürlerini geçiriyor · 
Iardr. Bedriye pek az erkekle tanış • 
nuş ve otuz beş yaşına kadar tek bir 
aşk yqamı§tı. Böyle zarif köşklerin 

Niko da bıçağına sanldı. 
Fakat Leonardonun şaşkınlığı ge 

miş, yeniden genç rum kadmma ba 
karak ODA göz koymuştu. Amiral 
önüne geçti: 

- DurunUI sayın sen yor ı .. Bu 
vallının kanım akıtmakla ... 

Armenyo çekildi. 
Leonardo ise Nikonun yanma so 

kuldu. Yava~ça. şu sözleri söyledi: 
- Bu parayı ben vereceğim · 

Buradan çıkmız. Fakat şatodan ç1k 
mayınız.. Benim konutum olunuz l

Onlan salona götürdü. 
Çapkın bakışlarla lstelyanm gö 

)erinin içine bakarak: 
- Bana konuk olursunuz, deği 

mi güzel senyor? ... 
Diye gülümsedi. 
lstelya da gülümsedi. 
Niko fena halde kızmıftr. Faka 

hazır ayağına gelmişken Leonardo -
nun dostlutunu da kaybetmek iste 
med.f. 8-ttliı • .-~aıoa,- .....-..ı. sfl 
ler yüzü onu avutuyordu. 

(Arkası var) 

7 inci İcra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesin 

karar verilen Fort markalı 'bir ade 
kamyonun 16-&-935 tarihine teıa ' 
eden Cuma günü saat 12 den 14 eda 
dar Beyoğlu Pera Garajmda 'birinci • 
çık artırma ıuretile ıahla.C4ğmdan ta 
lip olanlarm mahallinde hazır 'buluna 
cak memuruna muracaatlan ilin olu 
nur. (8588) 

ZAYl 

Hususi binek arabamın 175 numa 
ralı plakaaını zayi ettim. Hükmü yok 
tur. (8596) 

Yeşil köy Palas sahibi 
1 ıtalyo Vitali 

atlas möbleleri, çiçek dolu vaıolan 
ara$ında, en küçük rüzglrın sertli • 
ğinden korunarak geçen bir hayat bir 
bakıma iyi bir şeydi. Kadının munis 
güzelliğini, tatlı konu§mMmt, hail • 
vetli bakışını idame ettiriyordu. Şark 
kadınları, işte bu eebepten garp ka -
dınlarından yüz bin kere daba cazip· 
tir, daha kadındır. Fakat işin tehli • 
keli tarafı bu kad.inlar az yaşadık • 
lan, az gördükleri için herhangi bir 
faciaya u~rayınca tepetaklak gider • 
ler. 

Madam Hilde Bedriyeye döndü: 
- Zeycinizle karşılaşmak istemi • 

yordunuz. Artık kalksak mı? 
Bedriye o uzak, diğer zamanlarda, 

diğer mek!nlarda yüzen bakışını mu· 
hafaza edtyor.du. Arkadaşının omu • 
zuna yaslandı. Yavaş bir sesle: 

- Evet Hilde, dedi. Dünyada bu 
tesadüften korktuğum kadar hiç bir 
şeyden korkmadım. Şu dakika, haya
tımdaki acıların en şiddetlisini duyu• 
yorum. Çünkü artık bu derecesi ba • 
na haksızlık, gaddarlık gibi geliyor. 
Talihin bütün sitemlerine da.yandık • 
tan sonra onun bir küçük lô.tfüne gU· 
nnmiştim. Talih beni Bqrharu gör • 
mek eleminde~ affedecek zannediyor
dum. Anlıyorum ki kaderbl btse e• 
kftçlik 14tfU bfJe yoktur '" nasip dol· 
mak lazımdır. Bunu anladıftm için 
sakinim. Fakat biz ne söylüyoruz, ko· 

<Arkan VCIT) ı 
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] Şundan, 

Holiuu~~n 
Ras Muharrirlerinin 
Eserleri Pilmde! .. 
Holivudda Ruı muharrirlerinin 

e&erlerinden konularak film çev· 
't'İnneJc hususunda bariz bir f aa· 
liyeı var. Çevrilmesi biten ve baş· 
lanıak üzere olan bir kaç film; 
bu ınutaleaya hak verdirir. 

Kont Tolıtoyun ( (Anna Kare
nin,, isimli eserinden konu alma
raJc ~evrilen bu isimdeki film ge
lecek sinema mevsiminde latan -
hulda gösterilecektir. 

Bu konu sessiz, filme alınırken 
Creta. GarbO ve Con Cilbert oyna
nıı!lardı.- Bu &eferki seıliıinde 
Creb. Garbo, F redrik Martla bir
liktedir. 

"Anna Karenin,, den ıonra 
Doatoyenkinin (Beyaz geceler) 
İnden konu alınıp yapılan "Sen 
Peteraburg,, isimli filmle "Ne· 
toçka,, isimli bir film vardır. 

Bunlar timdi Londrada gösteri
len filmlerdendir. 

Doıtoyevıkinin "Cinayet ve 
ceza,, ıından konu alınmak ıure
tile de bir film yapılması karar· 
laıtırılmı§tır. Bu eser, geçen mev· 
•imde lstanbul tehir tiyatrosunda 
•ahneye konulmu!tu. 

Haydar Rifat taraf mdan da 
İürkçeye çevrilmit, kitap ıeklin· 
de basılmıştır. 

"Cinayet ve ceza,, f.ilminde 
baı rollerden ikisi Piter Lor ve 
Edvin Arnold tarafından temsil 
~~caktır. Rejisörlüğü, Jozef 
~ Şternl>erg yapacaktır. 

Devriaıem amma 
J'I an\caYi l 

Sinemanın tanınmıı simalarm • 
cfo.:ı Duglas F airbankı Franıaya 
gelmiştir. Kendisile görüıen Pariı 
Soir muharririne şunları söyle -

miştir: 
- Bir devri alem gezisi yapı

yoııım. Anının bir yuvarlak ç:ize
rek değil, yılankavi giderek. Tay
ti ile büyük Okyanosun bütün a
dalPnm gezdim. Hindistanı, Çini, 
Jap nyayı, Honoluluyu, Kana -
dayı, Holivutu gördüm. 

Londradan geçerek Parise gel
dim. Buradan da ltalyaya sonra 
Baden - Badene gideceğim. Bu • 
nunla beraber belki de Karlsbadı 
üstün tutanın. Dünya gezisi böy
leyece bitecek ve sonra çalışmak 
için Kaliforniyaya döneceğim.,, 

M:.ıharrir kendisine, Ledi At· 
ley ile yeni evlenmesi hakkında 
l<>racaktı; zeki artist bunu anla· 
nıı, ve aemit ki: 
-" Işte size söyliyeceklerim bu 

kadardır. Başka diyevim yok -
tur. Fransız gazetecileri dünya -
nrn en iyi gazetecileridir.,, 

Artist bundan sonra öteberi sa· 
tın alacağını ıöyliyerek yeni ıo
l"Uya meydan vermemek için çı· 
kıp gitmiıtir. 

Camdan yapılma 

l 

5 

Bundan ••• 
Tauber'in 

karısı 

eski 
1 

Viyana, (Kurun) - Riprd Tau 
berin eıki kar111 bayan Şarlot, ko
casının lngiliz sinema yıldızı Na

per Diana ile evlenmesini geciktir
meğe muvaffak olmuıtur. Tauber 
karıaını 1928 de boıamıf, fakat 

boıanma Viyana mahkemelerince 
tasdik olunmamııtır. Bu yüzden 
Tauber niıanlııile evlenememit 
bulunuyor. 

Tauberin eıki karısı da eıki ko
casına bir takım engeller çıkarmış
tır. Sebebi Tauberin, eıki karısına 
müracaat ederek iti bitirmey! isti
yeceğine ona avukatı göndermesi
dir. Tauberin böyle avukat gönder 
meıini bayan Şarlotu darıltmı§, o 

da karıılık olan avukata kendi a
vukatını göndermit bu yüzden bo
ıanma iti karma karıtık bir mahi

yet almıttır. Bayan Şarlot, eıki ko
casının kendisine yaıadığı müddet 
çe her ay yetmit bet lngHiz lirası 
vermesini istemektedir. 

Tauber, karısını boıadığı za
man ona 15,000 lngiliz lirasını 
nakit olarak verdikten baıka 
10.000 lngiliz lirası değerinde mü 
cevher vermişti. 

Amerikada zenci mahbus
lar sıcaktan ölüyor 

Nevyork, 10 (A.A.) - Louiıiane'da 
Batonruj hapiıhaneıi yanındaki çiftlik-
te çalııırlarken, bet zenci mahpus ıı· 
caktan ölmüf, difer sekiz tanesi de .. ba
ydmıtbr. 

Kanaaı ile cenup illerinde 11ca1dık 
38,5 dereceyi geçmektedir. 

japonyada hava kazala .. 
rı11da 46 kişi ölmüş 

Tokyo, lz (A.A.) - Japonyada ha
va faciaları kurbanlannın mikdarı 

artmaktadır. Bu sene içinde şimdiye 
kadar 31 kaza olmuş n kırk altı ki· 
şinin ölümüne sebebiyet vermi~tir • 

Tatar musikisi 
Tas ajamından: 
Bu son yıllarda bir ~ok Tatar kom

pozitörleri, Moskova konservatuva -
rında tahsillerini bitirmişlerdir. Bun· 
)ar arasında en tanınmış olanları Mu-

zaff erof ile Cifanof Tatar operası yap 
mağa çalışıyorlar. ligi (alaka) ''erici 
bir çok halk şarkılarını toplamışlar -
dır. Yeni Tatar şairlerinin şiirlerini 
bestelemişlerdir. 

Muzaff erofun yaptığı şarkılar çok 
yayılmıştır. Rus inkılabından önce 
kimse Tatar halk musikhdne önem 
vermemiş ve bunları toplamamıştı. 
Bugün yalnız Tatarlar değil Rus kom 
pozitörleri de bunlarla ilgilenmekte • 
dir. Çapliğin Tatar musikisinden Nr 
romans yapmıştır. 

Amerikada grevler 
Nevyork, 10 CA.A.) - İşsizlere yar 

dım idaresi tarafından kllllanılmakta 
olan yüz bin ameleden yalnız 727 si 
bu sabah gerev ilin etmişlerdir. 

General Johnson, tekrar işleri ba • 
sına gitmiyecek olan amelenin i~zlik 
~hsisatı alamıyacaklarının söylemiş
tir. 

lraş bıçakları Filadelfiyada da buna benzer bir 
Prağ - Bohemyanm timalindeki grev ilan edilmiştir. 

Jablonec de cam fabrikaları camdan ----,-··---····------
traı bıçaklan yapmağa INttl~tbr •. Bı- Dr. Hafız Cemal 
çakJar ı Çelik bıçaklar derecesınde ınce 
\re dayanıklıdır. Hatta bunlann daha 
keskin olduklan temin olunuyor. Yal
IUz bu biçaldan körleıtikten aonra bir 
daha bilemeğe imkin yoktur. Buna 
kartı biçaklar aon derece ucuzdur .v; 
çelik biçaklara rekabet edecek manP 

Jettedir. 
Sonra camdan biçaldar, eıki biçak· 

lardan ne yapılahileceii meseleıİDİ de 

Dahiliye müteha•"' 

Pazardan baıka günlerde sa
at (2,5 dan 6) ya kadar l.ıanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 
buıusi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 

Muayenehane Ye n telefonu 
223e6, Y.Uhk telefonu Kand~i 

hal ediyor. 

Çünq.bunJU' atıbyorıı. ... ~ .. 1 .... 

Yüzme birincilik- Başbakanımızın gezisine 
feri müsabakaları • •• l ._ f 
Dün başladı, bugün de aJt OZe f Of Ogra larJIDJZ 

devam edecek 
lıtanbul yüzme birincilikleri 

müsabakalarına dün Moda yüz
me havuzunda baılandı. 

Dün alınan teknik sonuçlar 
ıunlardır: 

100 metre özgür ( ıerbest) er
kekler: Galataaaraydan Orhan 
birinci, derecesi 1, 7, 4, Galata· 
saraydan Halil ikinci, Beykozdan 
Fuat üçüncü. 

100 metre özgür (serb~ıt) Ka
dınlar: lıtanbul ıu sporları klü
bünden Leyla birinci, derecesi 1, 
44, 4, Beykozdan Kriaanti ikinci. 

100 metre ıırt üıtü erkekler: 
Beykozdan Agah birinci derece
si 1, 27, 2, Beykozdan Fuat ikin
ci, Galataıaraydan Orhan üçün-
cü. 

Sırt üstü kadınlar: Beykozdan 
Krisanti birinci, derecesi 2, 2, lı
tanbul ıu sporları klübünden Ley 
li. ikinci • 

200 metre özgür (ıerbeat) er· 
kekler: Galatasaraydan Halil bi
rinci, dereceıi 2, 30, bu yeni Tür· 
kiye rekorudur. 

200 metre kurbalama kadm • 
lar: lıtanbul su sporları klübün· 
den Leyli, birinci, derecesi 4, 19, 
8 . 

Türk bayrak yarı§ı: Beykoz ta
kımı birinci, derecesi: 6, 18. Ga
latasaray ikinci. 

Müsabakalara bugün sabahtan 
itibaren devam edilecektir. 

Güreş federasyonunun 
... 

çagırışı 

T. 1. C. 1. Güreı federasyonun
dan: 

4 üncü Balkan ıüreılerine ha
zırlık ollll&k üzere Viyana takımı 
davet edilmiıtir. Müsabakalar 24 
aiuıtoıta baılayacaktır. Bu itibar
la güretçilerimizin fazla tafailit 
almaları ve idmanlara derhal bq
lamaları için f ederaıyonumuzla 
temasa gelmelerini bildiririz • 

Tayyare Kurumuna 
yeni üye olanlar 

Ankara, 10 (A.A.) - Hava tehU • 
kesini bilen üyeler: 

l#net lnönü Giresun ilbayı ile konuıuyor. Btıf bakanımızın ıo!ure 
da general Ali ve general Zeki gö ı ıilüyor; •olundakiler •ıra ile Gire
tnn ilbayı bay Yahya Sezai, C. H. P. bCl§kanı bay Fa.'1ri Bilge ve Gi
ruun •aylavı Hakkı Tank Ustur. 

Bcq bakanımız Gire.undan ayrılırken kendisini irmeğe ge!ett 
lere veda ediyor; ellerini ııktığı bayanl r · yın ıarboyın eıi, 
ilb yın kızıdır. l•met lnönünün ar kasında ıs ideri bakanı Jr.ldor 
1'evlik Rüıtünün •aiında Giresun il bayı Yahya S z , ıolunda Gire 
•un ıarbayı Eırel Dizdar görülü yor. 

7720 Vasıf Ergani madeni bakır ş. 
Dr. 20, 7721 Safi Ze~i Coşkun B. ş. Gire.unda Dıt itleri bakanı bay T evlik Rüıtü bir gayri mübadilitt 
Dr. 20, 7722 Nurettin B. Ş. Dr. 20, 7723 sikayetini inceliyor. Sağındaki Er :-urum •a lavı bay Fuattır. 
Fevzi Ali tüccar 20, 7724 Hoçses B.1~~~!!!!!!!!~~~~~~~~""!"!!!~--'!'!'!!!~~""""'!!!"!!"!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!"!"'!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B 
Şr. Fen memqru 20, 7725 Mehmet Bo f• • ) v J k • 1500 d 1 v • 
yacı 20, 77 26 Friç Kroeker mühen<lis IZIYO og ar ODgreSJ etegeDJD 

20, 7727 Sageztali Kontrol 20, 7728 Hüs • t• k•J L • Jd 
nü çavuş müteahhit 20. iŞ ıra 1 e enıngratta açı 1 

7729 Salim Aksoy terzi 20, 7730 Ra-
dof Pollak mühendis 20, 7731 Alfet . Lenin~~t, .. 10 (~:A.) :-. Dün, j mak yolundaki çahtmalarını ileri 
Enter mühendis 20, 7732 Sait tecimer bır çok hukumet uyelermm ve sürdükten sonra, kurultayı ıavat 
20, 7733 Ahmet yazılı göle tecim 20, bir çok davetlilerin huzurile on aleyhinde bulunmaya davet etmit 
7734 Halit Bozkurt tecim 20, 7735 beşinci arsıulusal fiziyologlar ku- ve savatı "bayatın güçlüklerini. 
Halit kızı Halide Bozkurt Çöle te - 1 l ru tayı açı mıttır. halletmek ü-in hayvanca çare,, cim 20, 7736 Orhan Yıldırım tecim ·3' 

20. 7737 Abdülkadir oğlu Sabri Bu • Kurultaya, 900 den fazlası 37 diye tavsif etmittir. 
dak 20, 7738 Dedeoğlu Akif Erzurum muhtelif memleketi temsil eden Bundan ıonra sağlık itleri halk 
20, 7739 Hafız Ali Rıza 20, 7740 Ktl • ecnebi alim olmak üzere 1,500 komiseri Bay Akulov, bükftmet 
mil Hancı 20, 7741 Hacı Hayri 20, 7142 den fazla delege ittirak etmiıtir. adına kurultayı ıelimlamıt ve ku• 
Tahmisçi lbrahim 20, 7743 Kapıcı of· Kurult:ıyın ba•kanlık bürosu· rultayın, verilen önem ıebebile 
lu Nurullah 20, 7744 Bekir oğlu :s k 
Bekir Dursun Bakkal 20. na, Sovyet Rusya akademisi üye- fiziyoloji ilminin çok ilerleme te 
7745 Şarbay Mehmet Orhan Seferilıi- )erinden profesör Pavlof, Fransız olduğunu So~et Ruıyada t.op!an
aar 30, 7746 Giritli CeEer 30, 7747 prof eıör Rapique ve İngiliz pro- ması dolayısıle kıvancını bıldır • 
Mehmet fabrikacı 25, 7748 Mahmud fesör Hill aeçilmittir. mittir. 
Salihli Çapaklı Gebeıtan 40, 7749 Ah· Ak d • .. • P l f lkı 1 I Bay AkuloY, Sovyet Ruıyac:la 

t •-~L eıil Ka--•-tan 20 7750 a emı uyeıı av o , a t ar . . d .. .1 f 1. me aauya Y ... • d ku l 1.. l ılım alanın a gosterı en aa ıyet 
7751 Hacı Ali oğlu Mehmet Hilvan 20, arasm a ru tayı se am amıt ve • ah . 

ı... ·ı· ·11 • • .-a• • hakkında da ız at verınıt ve Süleyman oflu Halil ı otunluclan 21, genç ı ım neıı enmn yÇl,ıtmeıın . • .. • • 
7752 Ali oğlu Mehmet 20, 7753 Kilo de bu kurultayının büyük hizmet nıhayet delegelere, ınıanlıgın ıyı• 
20, 7754 Cevher 20, 7755 Molla Rmn. lerde bulunacağını ıöylemittir. liği için yapaca~lan. itlerinde bile 
zan 20, 7756 Mustafa 20, 7757 Hacı P l f So R h'"'-~- yük baıarılar dılemııtir. av o , vyet uıya UKume· Akul .• 
Mustafa ve on.klan fıtanbul detir- • • . . • k Bay ovdan ıonra, ılım a• 
mencilik tirketi 200 bir defahk:1 7758 tinın gerıçlerı ılme teıvık etme k d . . b k B K . ki 

·ı b'" .. 1 d b 1 a emısı at anı ay aprıns 
seri tabako kompanı tiirkiye taheleri ve ı me uyuk yardım ar a u un 'l L . t S . b k B 

ı e enıngra ovyetı aı anı ay: 
senel direktörlüğü 1000 bir defahlr,r============== Kodatzki de kurultayı selamla· 
7759 Ertuğrul lıtanbul f'atih 20, 7780 saray millet C. 36. 7765 Mihal Akaaı'By 
Abdullah Hulusi lıtanbul küçüle Muı- 20.7766 Dimo Aksaray 30. 7767 Ahmet mıtlardır. 
ta#apata 20, 7761 Recep Suntaya 20, Karaınuıtafapata 20. 7768 Sadık Ak· Diyevlerden sonra kurultay, A.· 
7762 Acıman Eyyup 100. 7783 Yorıi 1aray 26 bir defalık. 7769 Rafail Salon merikan delegesi profesör Can· 
Sfmıııa ~ al. mM Y-.1 ~- ll'iedo ~~ No. 24 .25 bir defalık nonun ra20runu dinlemiıtir, ~ 
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Finans bakanı 
Dün Hocapaşa maliye 
şubesinde meşgul oldu 

1 ~ D E 1 Takvim ıt:~~t~s 
- 1=-=====! ı ı C. Evvel 

Olimpiyat oyunları Gün doğuşu 
GUo batısı 

1936 da Berlinde yapılacak olan ve Sabah ııamu. 
bizim iştirakimiz beklenen olimpiyat Ofle nilDH• 

oyunlarına bazı memleketlerin gel _ llrJndi namaz 
mek istememesi gibi bir takım mayia - Akşam namaz• 

r- Yatsı namazı 
lar ortaya çıkmıştır. lmsak 

Bunlar hakkında, Berlin olimpiya- Yılın gtçeu günlırı 
dile memleketimizde ilgili mehafil - Yılın talan J?iinlerl 
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1 nOHU.,'un Momanı 68 f'azan.A Lsm et Uluk11t 

Binnaz eline bakınca mes'ut bir ne 
parıltılarını gördü. ticenin altın 

lstanbuJa tetkik gezisinde bulunan 
Finans Bakanı Fuat Afralı yanmda 
blemi mahsus mUdtiıil bay Şevket 
olduğa halde, dUn Hocapaşa maliye 
şubesinde incelemelerde bulunmuş • 
tur. Blllıassa 'ubenln tetkik bürosun
da fazla duran Fuat Ağrah tetkik 
muamelelerini gözden ge~irmişler Te 

mllkelleflerle ayn ayn konuşmuşlar
dır. Baka:n, maltye şubesindeki bu in
celemesinden memnuniyetle aynlmış
tır. 

den bazı malumat edindik. .._ _____________ .. 

8 O H ~ H 11 8 lgJ~ 
-Acele etme kızım! Bir anne 

Çıkan şayialara göre, Amerikan ~ · ~ 
gazeteleri, ''Nazi zihniyet ve meto • . - - nin önemli ödevleri (vazifeleri) 

Polis müdürü sivil memurUll 
sözlerini tamamladı: 

dunun kendinin bir kere daha ortaya f:l.lzalannda 711c1ız 1pnw o1aa.1ar1 o.e. vardır. Gerçek annenin sözlerini 
koyduğu şu son zamanlarda, Derli - rinde muamele ıörenJerdlr. Rakamlar aa. dinler gibi beni dinlemeli ve ba-
nin, olimpiyat oyunları için en mü - ız kapanış aatıt tlyatıandır. na itaat etmelisin. Gönlünü ince· 
nasip yer olduğunu sanmağı,, bir gaf· rlukut ----- den inceye arattırmaya lüzum 

- Doğrusu ikiniz de birbiri ' 
için yaratılmıtsınız. 

Hüsnü ife müsbet bir tekil vtJI' 
di: 

lstanbuldan Londraya dağ
lar ar asından bir seyahat 

Bir çok İngiliz seyyahları otomo -
bil ve motosikletle Londradan lstan -
bula gelirken, iki genç lngiliz üni -
versitelisi buradan Londraya gitmek 
teşebbüsüne girişmişlerdir. 

Bu lngilizler önce Londradan bura
ya muhtelif kara ve deniz yollarile 
gelmişlerdir. Lolculuklarma şehri -
mizden ve dağlık sarp yollarla baş -
Jıyacaklardır. 

Gençlerden birinin adı Doglas Yang 
öbürününki Cek Riva'dır. 

Ingilterenin Kembriç üniversitesin 
itendirler. Kendilerile konuşan ga -
zetedlere demişlerdir ki: 
''- Yaz tatilimizi geçirmek üzere 

motosikletle Istanbuldan Londraya 
gitmeğe teşebbüs ediy9ruz. Yalnız, o
tomibillerin kuUandığı yoldan değil, 
sarp ve dağlık yollardan gideceğiz. 
lstanbuldan Edirne, Sofya ve oradan 
bazı köyler geçerek Londra otonıobil 
ldübünün çizdiği haritaya göre yo -
lumuza devam edeceğiz. Sofyadan 
sonra Ragüs, Venedik, Dalmaçya, 
tnsburk, Karaorman, Bavyera ve o -
radan Paris ve Londraya varacağız. 
Bu tecrübede muvaffak olursak ge· 
lecek yıl Hindistana kadar gideceğiz.,, 

İngilizlerden birinin babası Hin • 
distanda hakimdir. Genç seyyahlar 
-Turlnc Palas'' oteline inmişlerdir. 

Afyon satışı 
Başbakanlık, af yon istihsaU mese -

lesinin ha11i için Ekonomi, Sağlık ve 
Tarım bakanhklarmdan müteşekkil 
Mr kurulun toplanmasını lüzumlu 
hUlmuştur. 

Duyduğumuza göre kurul afyon fi
yatlarmı bir kararda tutmak için ba
zı kararlar verecektir. Bunun için li
rin çok olduğu vakit az fiyatla, az 
olduğu vakit de çok fiyatla satın a -
lınmaşı temin edilecektir. 

Jet olarak göstermekte imiş.. • Londra 1>24, • * Vlyau 23, -
• Nevyort 126 oo • Madrtd •7 görmüyorum. Bakıtmdan, yüzü-

"Strayher ruhile (yani, Alman • • Parls 169: -
1
' * Berlln ~ı.: 

yada yahudi aleyhtarı hareketini ida- • Mlltno 196, - • Varşon 23, _ nün renginden, sesinin titreme-
re eden adamın zihniyetile) yaşıyan • Brütse sı. - • Badapeşte ~. - sinden belli! Seni fazla üzmemek 
bir memlekette olimpiyat oyunları • Atina 2• · - • Bültreş lö, - için k11a yoldan gideceğim. Bak, 

k • Cenevrt 820 - - • Belgrad : 4, -
yapma uygun düşıniyeceğini" de bir • sorya 24• _ * Yolebamı 34, _ gençsin, güzeliin, sana layik o-
Holanda gazetesi yazmış.. • Amsıerdın. s1, - * AltJo 9l9, - lan birisile nişanlamak istersem 

Madritten gelen bir habere göre de, • Prag 96. - •Mecidiye 53. - reddetmezsin değil mi? ••• 
İspanyanın, Berlin olimpiyadına iş - • Stokholm 31, -- * Benknot 234 - Cemil doktora diyordu ki: 
tirak etmemesi hakkında bir broşür Çekler 
çıkarılmış ve bu broşürü İspanyanın • Londra 62.1.2~ * Stokhlm 3. 1245 j - Binnazın sağlık durumunu 
belli başlı müellifleri, mütefenninleri • r\evyon o.797' • Vlyar. 4.1834 nasıl buluyorsunuz? 
ve politikacıları imzalamıştır. • Paıls ı 2.ı•3 - • ~ladrld 5'8063 - Onu gözünüzle görmüyor 

1 

• MllAoo 9.70- • Berlln l,974l 
Bunlar, olimpiyattaki İspanya pa- • Briikse 4.71<.'4 • Varşova 4,201:1 musunuz? 

viyonunun alıkonulmasını ve hükQ • : • Atln.ı. €3.3480 • Ru~ıpcşte 4,33H _ Bizim gördüğümüz batka. 
metin tahsis ettiği 400,000 pesetanın . • Cenevre l.4:i5• · Bükres ıoo,9725 Sizden fenni bir rapor istersek 
<İspanya parası) geri alınmasını is· • Sofya 63,4091 eııırad :ı.&.6742 

' ' A •• d • 1t h 0 1 .. 11 ne deraı"niz?. temekte imişler.. ı : • mı"'r am 1.1771 ır ,, o amı c. .. 

1, • Prae 19,167: 1 . oskova 109f.~0 D • k" "S"'l Ş f"k 
Şehrimizdeki ilgili mehafilden al · ı ı - erım, ı : u eyman e ı 

dığımız malômata göre Olimpiyat ha- 1
1
---- E S H A M ----it kızı Binnaz aellürrie hastalığına 

zırlıklarında hiç bir değ'işiklik yok - • 1 ~ Bınkas• 9·~·>- Tramvay ~9.- • IA ld h ld h Anadolu ~6.00 •Çimento as lll.6~ mupte a o uğu a e astane-
tur. Her şey yolunda devam etmek · ı Reji 'l :;n Cuyon Od. -.- mize gelmit ve bir aydan fazla 
tedir. Paviyon yapmalarının alıkonul- sır. llıyrlye ıs. - ~ ark oeı. -.- bir zamanda tatbik edilen bir te· 
ması meselesine gelince; olimpiyat i- ,:* l\lerkez Bankası :ıs.- Balya -. -
daresi Berlinde bir kaç bin ateleti a- u. 51gomı -,oo ~ark m. eczı -.- ı davi neticesinde kuvvet bulan 
lacak olan ve paviyonlan ihtiva e - P.omouıı S.- reıeron -.- bünyesi Koh baaillerini faaliyet· 
den bir olimpiyat köyü yaptırmakta- -istikrazlar - tahviller- ten mahrum ettiği gibi, yaptıkları 

dir.Gelen misafir atletler burada ucuz 1 ı 933Türk Bor.l .a.os Elektrik: -.- tahripleri de onamııttır.,, 
bir ücretle oturacaklardır. Her ulus 11 26•:ıo framvıy 31,70 

• ~ ili ~6.7' Rıhtım 44 - - Ve bunun altına imzanızı 
atletleri için bir paviyon tahsis edili· 1 lstikrtııDahlll I 94,12 Aaadolu ı ·U.80 koyarsınız! 
yor. Kim gelmek istemezse, ona ait ı' .ı:rıaat ıstlkruı 9~.- Anadolu ıı 4:1,80 
paviyonun geri bırakılması tabiatile t918 A M ıo. Anadolu nı 1,40 - Hastanenin damgasını da! 
mevzuu bahsolamıyacak ve o paviyo - Sıvu-Erzuram 96,Y.~ • \1ümessll A 46 ~s :__ Öyle ise, artık kızın iıtikba· 
nu bir başkaları işgal edebilecektir. lini düşünmek sıraıı geldi demek? 

Şayiaların Almanya aleyhtarları ı R A D y Q ı - Şüphesiz, zaten onunla uğ-
tarafınd~n çıkanldıiı söylenmekte·,_._._ _______ _ _ _.. • .._._., • rapnqor~7 

dlr. lSTANBUL - 12,30: Hafif mu· - Evet, maddi cihetten ! Biraz 

Ekmek yeniden 
düşecek mi? 

Uray nark komisyonu yarın sabah 
toplanacak, zahire borsasından gelen 

bir haftalık fiyatları gözden geçirdik· 
ten sonra yeni narkı tesbit edecektir. 

Ekmek fiyatının yirmi para /daha 
ineceği söyleniyor. 

Tayyare piyangssu bugün 
19 bncu tertip tayyare piyangosu

nun dördüncü keşidesi bugün yapıla
caktır. Bukeşidede ~ekilecek numa -
raları sıraya konmuş bir halde ya -
rınkl sayımızda bulacaksınız. 

siki ve dans musikisi (Plak) 18,30: 
Dans musikisi (plak) • 19,30: Çocuk da başka feyleri dütünmeliyiz. 
saati. Hikayeler. Mes'ut Cemil. 20: - Ne gibi? 
Ziraat bakanlığı namına bağcılığımız Hüsnü söze kanıtı: 
hakkında söylev: Atıf Nedim. 20,30 - lıte sizi böyle yakalarlar, 
Radyo caz ve tango orkestralan. 21, doktor! Herkesin fikrinde olanı 
35: Son haberler. Borsalar. 21,45: keşfedersiniz amma, bunda yaya 
Bayan Garipyan şan. Piyano ile. 22, kaldınız. 
10: Plak neşriyatı. 

- Beni mütece!Sis mi sanıyor

Sultanahmet Ucüncü Sulh Hukuk sunuz? Ben metru olmadıkça kim-
Hakimliğinden: senin ne dütündüğünü anlamak 

Mukaddema Sirkecide. Altay Oteli ıstemem. 
karımnda, 57 N.da mukim iken elyövm - iyi ya; biz de meşru bir me· 
ikametgahı meçhul bulunan CEMALE. seleden söz açıyoruz. 

Polis komiseri Besimin aleyhinize - Olsun, birlikte konuıup hal-
Diğft' taraftan bazı ecnebi af yon 

karteJlerİy uyuşturucu maddeler in -
hisanna başvurarak afyon almak is - ===================::. 
tediklerini bildirmişlerdir. Bu kartel- Beş kuruşa elekt1 ik 

ikame ettiği 200 lira alacak davasmm lederiz. 
lstanbul Adliye binası yanğınmdan ev-
vel Sultanahmet Üçüncü Sulh hukuk Polis müdürü bunu tasdik et· 

)erden bazrlan bir kısım afyon da al- Zonguldak, 10 (A.A.) - Büyük 
m1şlardır. batkanımız Zonguldağa teref verdikle

C. H. P, Eminönü kaza 
merkezinde bir toplantı 

C. H. P. Eminönü kau merke
zinde yarınki pazartesi günü aa
at on altı buçukta bir toplantı 

yapdaca.ktır. 

lstanbul aaylavları da bu top
lantıda bulunacaklardır. 

ltatyada kalmış bloke 
paralarımız 

ltalyada Türk tedmerlerinhı blo
ke paralan kalmış, ltalya htt4metl 

h paramn çıkmasına miisade etmem.it 
ti. Da yüz1en bir çok tedmerler, ltal-
JaJ& mal göndermemekte idiler. Ya • 
)illan t-şebiisler üzerine ltalya bu pa· 
ralann ç•kmasma müsaade etmittfr. 
'.fht tedmerleri. lta1yaya mal ~r
mağa 1Ja~hyaeaklarcbr. 

Zincirli kuyu mezarhğı 

ri gün, inceledikleri önemli memleket 
itleri arasında elektrikle de ilgilenerek, 
ti11tdiye kadar halka kilovatı on kuru
ta satılan elektriğin ucuzlatılmasını i
taret buyurmuılardı. 

Bucün Şarkurul usnomal bir top
lantı payarak ve büyük yapıcının buy
l'Uiuna uyarak elektrik fiyatınm bet 
kuruta indirilmesine karar vermit· 
tir. Bu karan sevinçle kartılayan 

halk. büyiik batkanımıza telgrafla te
telrkür ve aaygılannı sunmuttur. 

Zonguldak köylerinde 
Zoniuldak, 10 (A.A.) - Burün 

Parti il hatkanı. saylav Albok ve say
lav Hasan karabacak1a halkevi adma 
bir lnmıl beycuma kamunu merkezine 
ıitmiılerdir. Kurul orada toplanan köy
ler halkiyle yalandan defetlerde bulu
nacak, Parti proiramm.1 ve devrim 
61külerini konapcak, kaynqacak, hu
talarma wkaaık, eksiklerini Ye ihti· 
yaç)anm brplamaya çalıpcakbr. 

0pent8r - Yirolof 
Ziııcirlikayudald asrf mezarhim 

etrafına chmır çnrllfyordu. 9M tah- Dr. Mehmet Ali 
matı bittiği ft yeni bil.de hentız 
p]medfği ı~ :JaPI c1mm.,m. B11 Beulil}e miltehaaaıaı 
fllde alre ........._ ~ ,.pı1an Te KöprUbqı: EmlniSnU han telef on 219Ui 

'9llarrmn ayn)mur 80Dhlhar nlı.a • ıt111••._ ......... ._ ..... _ 
,..._ bmr blıfflleaUr. 

ti: mahkemesinin 932 - 1812 N. lu dosya-
siyle cereyan eden muhakemesi ne- - Çok doğru, halletmeğe çalı· 
ticeainde ·verilen hükmün yenilenmesi ıahm. Ben diyorum, ki Binnaz 
934 - 1084 N. luyenileme beyanna- güzel; tabiatı, ahlakı takdire d~
mesi ile talep edilmif, ve mezkur yeni- ğer bir kızdır. Yirmi yatını bitir
leme beyannamesi münderecabna na- mek üzere bulunuyor; onu mesut 
zaran, davanın ikamesini müte • edecek bir teıebbüste bulunsak! 
akip, ikametgihınızm meçhul olduğu _ yani ! 
anlatılarak, zabtı dava, ve muameleli 
CJY•P karan tarafınıza il&nen tebliğ e- - Sevdiği bir adamla nitan-
dilmit olduğu gibi, müddeabih iki yüz lanmuında bir zarar yoksa ••• 
liranın, tarihi dava olan 7 Eylül 932 Doktorun katları çatıldı; bir 
den itibaren yÜzde bet faiz ile birlik- saniye içinde gözleri tiıntekle-ndi. 
te tahsiline, ve yüzde on ücreti veki.- Sonra cevap verdi: 
letin batkaca istifasına 24 Haziran 933 - Binnaz kimi sevdiğini ıize 
tarihinde karar verildiği. ve karan söyledi mi? 
mezkuru nabk batkitip ihparnamesi-

H üanü hemen dedi ki: 
nin dahi ilinen tebliğ edilerek hüküm 
kesbi kat'iyet etmiı olmalrla, hükmün - Tamam, bal alacak arıyı 
yenileme tarikiyle teyidine ve bir kıt'a buldunuz! Hiç Binnazın böyle bir 
ilam verilmesiıte karar itasmı natık ıey aöyliyeceğine ihtimal verebi· 
olup, iıbu talebi havi yenileme beyan· lir miıiniz? 
namesi dahi ikametgihmızm mechul - O halde! 
bqJunmasrna binaen teblii edilememİf - Doktor, siz de batını kar 
.,&nakla, ilanen teblirat kruma kara içine sokup artık herkesten giz • 
ven1ereft yenileme murafauı, lO-B-93& lendiiini zanneden kekliklere ben
tarilıine l"lstlayan Sak sini tut 10.30 

ziyoraunuz. Siz fikirleı"den alır-
• talik lalnmq oım.kla, J'CWm ve ... b ırnız da, biz durumdan anlamaz 
mak4rct. W-., ver• WIYtkale ....ı.. 
kemede hllm' &u1unmman 11nma, .,. mıJız. Bunu ne kadar zamandan-
.W takdrcle ,...a.,. -•meleılnln beri ketfettim. Şimdi açık 13yli
.., .. bnn teltUI ettı.llmekıWa, W.. feeelhnr Sis birbirinizden ealcı
sit .. ,.,. t""'-, 1'17...._ Uanal •· narak birbirinizi aevirortunuz. 
.....,. • ....,, (8191) Yalan mı? 

- Münasip görüyorsanız, kı 
nız Binnazın dostum doktor Melr 
met Nezirle nitanlanmasına iz" 
vermenizi rica ederim. 

Dedi. Ve Cemilin bayanına 
tı. Kadın bir göz uciyle kartıhk 
verdi; fakat doktor elini sivil m 
murun omuzuna koyarak: 

- Acele etmeyiniz; Binnd 
hakiki durumunu öğrenmedf'• 
böyle bir §eye tetebbüa etmeyi" 
niz. Belki mevkiini anlayınd 
duygularını değİ§tİrebilir. 

Dedi. Hüsnü bunu dinlemedi 
bile. Yalnız Cemil: 

- Bunun böyle olmıyacafını 
siz de bilirsiniz ya ! 

Diyerek doktorun heyecandan 
titreyen elini tuttu ve cebindetl 
çıkardığı halkalardan birini par
mağına geçirdi. öteki halkayı da 
bayanına verdi. 

Cemilin bayanının sözleri Bin• ' 
naza bu neticeyi anlatmııtı. Kıs 
bir ıey s6ylemiyordu, batını önüne 
eğmitti. Manevi annesinin eli i· 
çinde titriyen parmaklarından 
birini madeni bir soğukluk ıan• 
verdi. Binnaz buna bakınca me-

•• ~ ltıları ııı 
gorCiu. ıç ır §ey soy ıyeme I• 

Söylemesine meydan kalmamıı· •) 
tı. Cemilin bayanı boynuna 1&1'1• 

larak yanaklarından öptii. Polis , 
müdürü hemen yanma gelerek: 

- Mes'ut ol kızım, elbette ba• 
banın ruhu hastahanede olduju 
gibi burada da bulunuyor ve seni i\ 

büyük bir sevinçle görüyor. 

Dedi. 

Hinnü Binnazın elini tuttu: 
- Hatırınızda mı? Bir gün ' 

hastanede ağzınızdan kaçırdıiı
nız bir söze kartı, doktorun ken· 
disine ait olduğunu aöylediiinis 
hayatınızı, daha yüksek duyau· 
larla daha kutlu neticelere götü· 
receğini aöylemittim. Bir sivil 
memurun gözünden hiç bir teY 
kaçmaz. ltte bugün de ayni feyİ 
temenni ediyorum. Şu kna bir 
zaman içinde sizi, hele doktoru 
pek iyi tamdım. ikiniz de hiribi· 
rinize liyıkıınız, dedi. 

Tebrikler ve temenniler dok• 
tora da yapılıyordu. Binnazın u• 
tangan ve gizli, doktorun müte
reddit düıünceli sevinçleri bir
denbire hayrete döndü. Binnaz, 
soran fakat içi gülen gözlerini he
nijz açdmıt olan kapıya çevirdi, 
doktor gülerek bağırdı: 

- Ne, hemıire, siz burada mı• 
sıruz? 

Bat hemıire Makbule elinde 
tuttuğu zarif buketi Binnaza uza• 
tarak: 

~r~ıı&uı lılldicJnl 
ŞıhirT&Yatl'OSU 

11111111111111 

l 

(Arkaı var) 

Bu hafta Tr 
pebaşı Belediye 
Tiyatrosu: Per • 
şembe, euma, e11 • 
martesf, pazarca· 
nU akpmlan aat 
21 de (DELi 00-
LU) 3 perde ope
ret. Yazanı Bk • 
rem Reıft, bate • 

ll1•n Cemal Retlt. 

c 
l 

• 
1 
1 
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QON ve YARIN 
Tercüme kü11iyatı 

Sayı -37 jJ 

SUUT KEMAL' YETKİN 

FiLOZOFi ve 
SAN' AT 

1S1'ANBUL - 1935 

~atış merkezi 
\ AIHT Kütüphanesi 

f--_ Kurus 40. 

l:cıtanbul d iincü icra memurluğun
• dan. 1 • 

'1',ımamına )eminli 3ehli \ ukuf ta • 
ı·arından (39733:>) lira kıymet takdir 
l'dilen n -ı l 11" . -h r~ og unca useym aga ma • 

allc:-:;inin eski ve yeni caddei Kebir 
'~ t' ı~atro ı;;okaklarında \'e 'J'okatlıyan 
~li ittisalinde 170 -172 - 174 -176 

1 ~-:16 hususi 2 - 2 - 3 - 4 -
.-:--·> ~enı \C l;; - 16 - 20 - 21-1 
~la il - 17 - 18 - 19 - 2:; - 22 - 1 
~ l:'l 1) - :!;~ - 21 - 190 - 1 - 2 - 3 --4 
l - 6 - 7 - s - 9 - 10 - 11 - 12 

l" " - l l eski numaralarla mürak -
iaın kaydcn ve seneden sırf mülk o-

k alatile beraber diikkanlar YC mağ-a-
7.al.ırı \e halen gerek istiklal caddesi 
'•e ""erek '1'' · d· 

1
--:

1
. ıyatro sokağında Ye pasaJ 

'l ıı ınde dUkk· d lan \C b . .an ve mağaza Ye o a· 
tarı nıii unı~rın ü~tiinde apartıman • 

şt<'mı 1 el<.'kfrik ,.e su tesisatı 
ııı l' ·cu t <ll , · . ırıc;taki han 'e Pasajı) na-
ıı dıı:.:cr (~Hcdopera) denilen hanın 

'llı his e itibarile bir hissesi ipotek 
Jl'çtan dola)J açık artırma ile satışa 

~r.rınıu olup şartnamesi !!O ağustos 
';;ı tarihinde clh"anhancye talik edile· 
el, !l:J;j :-;en esi e) Iülünün 11 inci ~ar • 
aınha günii saat 14 den 16 )a kadar 

1 taııbul 1 iincü icra dairesinde a~ık 
•ıı·tırma ile satılacaktır. l~hu arttır • 

Erzincan Jandarma Er. Okulası 
Komisyonluğundan : 

satın Alına 

1 - Jandarma Er OkulaM erat ve hayvanatmın "935 senesı , yönetimi,, idaresi ıçin bir yıllık ihti
yacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 29 kalem çeşitli yerli beslcv maddeleri l - Ağustos - 1935 
günlemecinden itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye "münakasaya,, konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler: 21 ve 22 -Ağustos - 935 günlemecine :esa düf eden Çar§amba ve Perşembe 
günleri "kapalı eksiltmeler Perşembe günü saat 16 da,, saat 9 - 12 ve 13 · 16 ya kadar olmak üzere Erzin 
can Belediye salonunda Komisyonu tarafından yapı1acaktır. 

A - ihale; lstizana bağlı olup Ankarada Jandarma genel komutanlığından "J. U. K .. ,, sor.ulC:uk· 
tan sonra yapılacaktır. 

B- istekliler şartnameleı-i ve nümuneleri "J. okulumdan,, parasız olarak istiyebilirler. 
C - Eksiltmeye girecek~er, ''2490,, sayılr arttırma ve ihale ka mınunun 2 inci ve 3 üncü ''Ticareı 

odasından 935 kayıtlı ve Noterden musaddak kanuni ikametgah vesilmlı,, maddeleriyle 16 ıncı ve 17 in 
ci maddelerinde yazılı "Bedeli muhammenin % 7,5 nisbetindeki !f'minalı muvakkate,, Belgeleri dahilin 1 

de girebilirler. 
3 -· istekliler, Teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı olan sa ultl!n bir saat Cince getirerek an ak· 

buz mukabilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığına verecektir. Teklif mektupları posta ile gönderile· 
cek ise bu saate kadar gelmiş ve tış zarfları da mühür mumiyle iyiceinpahlmış olması şarttır. 

4 _ Bu husus hakkında :zahat almak istiyen İsteklilerin her gün .5atmalma komisyonuna müraca· 

atları ilan olunur. 

Taahhüdün mik· 
lan kilo 

450000 
300000 
300-000 
200000 
200000 
120000 
50000 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
8000 
5000 
5000 
5000 
4000 
4000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

25 

teminatı mu
vakkate miktar~ 

Lira K. 
421 88 
281 25 
900 00 

.1800 00 
450 00 
67 50 

487 50 
93 75 
97 50 
52 50 
45 00 
52 50 

450 00 
245 75 

16 88 
210 00 
35 63 

150 00 
127 50 
93 75 
44 38 

136 50 
87 00 
40 50 
67 50 
22 50 
33 75 
22 50 
7 04 

29 Kalem'dir. 

Tahmin edilen 
Fiat M. 
kuru~ S. 

1 25 
] 25 
4 ()() 

12 00 
3 00 

13 
6 
6 
3 
6 
7 

60 
32 

2 
28 
4 

25 
24 
25 
6 

45 
29 
18 
30 
20 
30 
20 

375 

75 
00 
25 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
25 
00 
75 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

(4248) 

Eksiltme Deslevin cinsi 
Usulü 

Kapalı Odun (meşe)' 
Açık Tahniye (ekmek) 

Kapalı Arpa 

Kapalı Un (ekmeklik tahli le tabi) 
Kapalı Yonca (kuru) 
Açık faman (Düğen) 

Kapalı Sığır eti 
Açık Bulgur 

Açık Fasulye (kuru)' 
Açık Patates 

Açık Nohut 
Açık M.ercimek 

Kapalı Sadeyağı (tahlile la bi) 
Açık Sabun 
Açık Soğan (kuru) 
Açık Pirinç (Tosya) 
Ac;ık Tuz 
Açık Üzüm (kuru) 
Açık Şeker (kesme) 
Açık buk) Makarna ( 4. No. çu 
'A~ık Kendime 
Açık Zeytin yağı 
'Açık Ga:ı yağı 

Açık Peknıez 
Açık Zeytin 
Açık Salça (domates)' 
Açık Peynir (tulum) 
Açık Peksimet 
Açık Çay 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Arenteleri: Raraköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 · Sirkeci Mühürdar zade 

Han telefon: 22740 

1 rabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 11 Ağustos 
PAZAR günü saat 20 dP. Ri7ey.
kadar. ( 4644) 

lskenderiye yolu 
EGE vapuru 13 ağustos sair 

günü saat l ı <le lskenderiyeye 
kadar. "464311 

Beykoz Sulh llakimliğinden: 

Beykozda F cvzi paşa caddesinde çı· 
nar altı sokağında oturmakta iken ôlcD 
Arif kaptanın borcundan dolayi tereke· 
sinin tasfiyesine Mahkemece kaı·ar vc
ri1miştir. Ölü Arif kl'ptan zimmetinde 
alacakları olanların evra!u müsbitcle
riyle ilan tarihinden itibaren bir ay içe
risinde Mahkeme Baş katipliğine mü
racaatla açılan defteri mahsusuna ka
yıt ve tesbit ettirmeleri ve alacakları
nı vaktile yazdırJt1ayan alacaklıların 
mirascıyı ne şahsen nede terekeye iza
feten takip cdcmeyecclderini bilmeleri. 

2 - Yine ölü mumaileyh Arif kapta• 
na ait olup tasfiye dolayısi!e açık art
tırma suretiyle paraya çenilmesine ka
rar verilmiş olan İstanbul Limanının 

381 sayılı sicil kütüğüne kayıtlı sokal 
nam motor temamı bin liı'a kiymet tah
min ettirilmiştir. Vaz'iyel zabıt varaka
sına göre teknesi sekiz senelik yerli 
yapısı olduğu ve rengi yeşil boyalı ve 
paranfetleri sarıdır, tekne mühtacı ta
mirdir. Motoru sokal markalı olup on 

iki beygir lik ve 9 tonluk makine hali 
faaliyette bulunması itibarile görmek 
isteyenlerin Ayakkabıda Cjbali Fener 
caddesinde 222 sayılı apartmanın ikin· 
ci katında oturur Ahmede müracaat 
edilmesi lazımdır. 

3 - Arttırma şartnamesi 
Gününden itibaren T. 14 

10-8-1935 
Dosya ile 

herkesin görebilmesi için açılmıştır; 

Motor hakkında fazla izahat almak is

leyenler her zaman Mahkeme Ba~ka
tipliğine müracaat edebilirler. 

4 - Bu motonın Birinci arttınnası 
1 l - EylüJ - 935 Çartanba günü sa• 
at 14 de Beykozda Mahkeme salonun
da icra olunacaktır. 

tlıada gayri menl,ul hisse)C muham - ----------------------------------------------

tııen kı}meiinin tamamım bulduğu Istanbul liseler arttırma eksiltme 

5 - Arttırmaya iştirak için tahmin 
edilen bin lira kiymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
arttırmadan evvel daireye verm'l!leri 
şarttır. la.k:dirdc ihale:si )apılacaktır. Ak:si 

halde ikinci arttırma)a konulacaktır. 
~tttırma bedeli p<'şindir. Arttırma.) a 
tircceklerin mezkQr hisseye isabet e· 
den ınuhammen hıymctin % yedi lm
~Uğu nisbetindc pey ak!;esi verme -
leri ''eya milli bankaların teminat 
lllektuplarmı tevdi eylemeleri lazım -
dır. Vergi ,.e bclcdbc rüsumu rnüş -
teriye aittir. 929 tarihli icra },anunu • 
llun 119 uncu maddesine tevfikan i · 
110tckJi alacaklılar ile diğer alfıkadar
:arın Ye irtifak hakkı ::-alıiplerinin iş · 
)U haklarını ve hu:smsile faiz 'c ma:s· 
~~fa dair olan icldhlarmı ilan tari · 

•nden itibaren 20 gün i~inclc cHalo 
111 iİSbitclerilc hirliı.tc mcmuri) etimize 
lllüracaatla kayıt ettirmeleri ah:f'i 
:.~1\dirde hakları tapu sicillcrilc ıııı-
1·1t olma~ anlar satış hedcliııin pa.} -
aştırılmasından hariç kalacakları 'e 
d.aha fazla malUnıat almak isti.) enle
.tın 93~/127 do>:ya No. sile mC'muri.} c· 
tirnizc mür.aca:ıtları i!an olunur. 

o:rnn> 

Ailelere mahsus yeni 
bir bahçe 

w4gaspaşa Cennet Bahçesi 
Ayas paşada Alman sef nrcti ci -

'tarında Saray arkası soka~1ıncla lifıiıı 
8 nunıaralı bu şirin ve dilriiha hah -
Se, senelerce Beledi.} e h:ılı~t·h~rilc 
~aksinı Bann :;;efliğini ) ap:ın Ba~ ~ 

içonun idaresinde olarak ıı-s-9.ı .. 
tarihine müsadif pazar giinü açılıyor. 
da Gayet temiz J1aya, Boğaziç~nc: ..ı~· 
1 lara ve Marmara.) a newretı kamı· 
e. lyt malzemeı son derece temizlik, 

l!lel"Viste sür'at. Çay ve hir şi!"e bnzl u 

~~ile beraber kahve ve lokum 7.:>0 
~ ....... ~ Buzlu soda, buzlu gnzoz ye 
§Urupıar 10 kuruş. 
:.ıı Bir tecriibc bu denilen :-;eylerin j 

' ~ r •• 8600) 

Yiyeceğin cinsi Miktarı Tem matı 
Lira K. 

Zeytin yağı 4500 128,25 

Sabun 4700 98,70 

Makarna 2800 
Kuskus 
İrmik 1250 

Tahmini 
Fiyatı 

38 K. 

28 ,, 

25 
25 
20 

Şehriye 900 25 ,, 
Un 10000 9,50 
Pirinçunu 400 22 

Eksiltme gün ve 
Saati 
21/ 8 935 Çarşar1ba. 

14 
,, ,, " " ,, 

14,30 

" 
,, ,, ,, ,, 
15,30 

kurumundan: 
eksiltmt: ş('kli 

Açık Eksihme 

,, ,, ,, ,, 

,, ,, ,, 
" 

Nişasta 200 H'.~,26 22 
Kurumumuza bağlı H?}dar paşa lisesi muallim kısmı ile kız muallim okulunun Mayıs 91r sonu 

na kadar yukarda adları ya~ılı yiyeceklerin 5 8- 935 Pa~i:\t lesi günükü yapılan açık eksiltme-sinde 
isteklilerin verdikleri fiyatlar yüksek görüldüğünden ve mi:lkarna vesaireye ait olan yiyecekı~.ıe de 
istekli çıkma dığmdan eksiltmeleri on gün uzatılarak toplu şartnamelerine göre yanlarında ck$İtlmelc
rin gün ve saati ile eksiltm ~ şekilleri ve ilk teminatları göste;·ilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kütlür Direktörlüğü binasında toplant.ı kurumda yapı!acaktır. 
EksiltmP.YC girecekler 93S yılı Ticaret Odaşı belgelerini '1-:. ticarethane namına hareket cdcıılerin 

ıolerlikten alınmış vekaletıu ... melerini kuruma vermeleri mecbu.-idir. İstekliler teminatlarını Liseler 
nuhasebeci~iği veznesine yat•• nak rnakhuzlarqe kuruma gelme~eri ilar. olunu., ( 4556) 

hl<>n!ml ,J iindi icrn mcımll'luğuw ı 
dılll: 

lll' , eminli ehli 'uhuf tarafından 
t.ama,n;ma :~:mo lira ti~ hin iıç) üz lira 
kn met krsilen Tophanede ilacım imi 
ın;ıJmllcı;inrle Ilcnd<'I~ caddt'sindc rs • 
J,i l:i. 17. 19 yrni l:i. 1 l:i numaralı 
diikkfın d;ıiremiue açık arttırma.ra 

ç;l,arılmı:;- olup 13arfnamesi 10-9-9:1;) 
günlemecinden itiharen diYanhaneye 
asılarak ~1-9-9:1:; günlemecine rast· 
Jıvan ı>azertcsi ~iinü saat 11 den 16 
,~kadar dairemizce satılacaktır. Art· 
tırnuQa girmek i~ln yüzde 7.!) temi -
n:tt akc,;eo;;i alınır hirikmfş ~·ergi, bf'le
di~ c rc5imlcri H vakıf icaresi müş -
tc~iyc nittir. Arttırmada gayri men· 

kule takdir edilen kıymetin r;, 7;; ni 1 
hıılmak ~art olu~ :~.ksi ~:ılclc en son 
arttıranın taahhudu ycrınde kalmak 
iizere arttırma l:i gün daha uzatıla • 
rak 8-10-~a:; giinlemecine rnstll)an 
salı ~iinii a)ni )<'r \e ayni saatte :,.;a. 
tılacaktır. 

'.?001 numaralı icra, irl~ıs kanunu • 
nun 1~6 ıncr maddesi murihinc~ ipo· 
tek sahihi alacaklılarla diğer alaka· 
darların , .c irtifak hakkı sahiplerinin 
a~·ni menkul üzerindeki haklarım hu-

susile faiz Ye masrafa dair bulunan 
f ddfalannı müshit enakfle birlikte 
20 gün f~indc dairemize getirmeleri 
sarttır. Aksi ha 1 ele haklan tapu si -
cilile sabit olmadıkça satış bcdclinht 

flll) la~masındaıı ha riı.: J..alırla r. Da ha 
genis hilgi t•dinmel\ isteyenlerin ~I/ 
:l:i1:1 dosya nnmarasik dairemize mii
racnatları ihiıı olunur. 

Düzeltme 
7 a 1~'1~fo" '!'i tarihli niisham1:1,ın 

son sa) ıfasındaki za~ i iliinının met • 
nindrki H ô21 numara :rnzılacnğı .}'er
ci~ sl'lıH•n 9 ~!il .):tzılmı~ olduğundan 
tashih olunur. 

SATJLI K EY 

K uıguncuk Paşa limanı rnıtdesi 

.Nacak sokağında l!'i numaralı C\' a -
t('lc Ye ucuz olarak satılıktır. 6 oda, 
tcrkos \e şaire~i vardır· (11 K) .. 

6 - Diğer alacaklılarh alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin ve icra ve 
iflas kanununun 23 üncü maddesinin 
son fıkrasına tevfikan gayri menkul 
hüknıünde bulunan bu motor Üstiinde
ki haklarmr işbu ilan gününden iti· 
baren yirmi gün içinde evrakr müsbj. 
telerile birlikte daireye müraca:.tJ"" 
ve aksi taktirde hakların Liman kay• 
dile sabit olmayanlaı·rn satış bedelini" 
paylaştırılmasından haı·iç kalacaklan 
ve gösterilen günde arttırmaya iştirak 
edenler arttırma şartnamesini okumuş 
ve hizüınlü malumatı almıs ve bunlan 
lemamen kabul etmiş sayılırlar. 

7 - Tayin edilen gün ve sMlte i~
bu Motor maa. tcchizat ve tekne uç 
def'a hağrıldıktan sonra ıı.ı·ttırma b~
dcli kiymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa en çok arthranın teahhüdü 
baki kalmak şartilc 26 - Eylül - 1935 
perşenbc gi.inii saat 14 de: il<İnci art
lH"ma yapılacı:ıktır. 

8 - Bu motor gösterilen şartlar dai
ı·csindc l l - Eylül - 1935 Çarşanba 
günü saat 14 de tellaliyc ve rüıümü sa
ire müşteriye ait olmak iizcrc satılll· 

cağı ilan olunur. (8594) 

IOHALll\ YALI 
Çrııgelkö) ünde l\ulelide mlista • 

idi, el ört odalı, bah<:eli, tC'rko Sll) U· 

nu had, hın:ıdar Jaı Ye !.ıs i<'in el • 
veri~li hir 'alı kiralı"ktır. ( ;ifrmt'f, t
(:in J\ulclide hakkal hayan DiJhcstc)e 
nıiiı'aca:ıtları. ('!. No. S'l06) 

iL \N 
16 ) nı;;ındayım E) üp ortn okulun 

S inci ı:-;ınıfında ikmalim vardır. Jk • 
malimi Ycrdikten sonra leyli nlC'kte • 
be girmek istiyorum. Oku1 direktör • 
!erinin dikkatine sunanm. 

f~!Iİİ/J Frtlıi Çclcf>i malmlfrsi OiC'i.· 
çıbaşı Ncmmzgalı cad. No. 37 Fcni.:~ 



ABONE ŞARTLARI: 
Wlllı ..... 1811* AJldı 

Dl .._ .. ''de 700 '20 23G 110 
Ya)ıacl yerlere ıa:ıo 7~ '00 lGO 

Pmta blrUtlDe J 
gtrm1,JeD yerlere 1800 900 GOO 180 

TOrldyenln her poeta merkezinde 11.UBUNa abone yazılır. 

Istanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde silih tatım~k üzere evvelce emniyet müdürH:~iı ta

rafından kendilerine vesika verilmit olanların bu vesikalarıa. he· 
men emniyet müdürlüğüne iade etmeleri lazımdır. Bu ve••kalaı 

bÜndan sonra muteber ola.nıyacağından kimde bulununa iıt:rdadı 
için polis tatkili.tına da ayr~ca tebligat yapılmıttır. (4549) 

1 Beti~ E11ınıııarı ı liıınıırı ıııeıme hmım i~aresı iliları 
Muhammen bedeli 40,()()(J lira olan Ankara, Eıkitehir, Kon}•a ve 

Samsun depoları ıu taıfiye \eaiıatları 23-9--935 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf uıulü ile Ankarada idıuc binasında ihale edi
lecektir. 

Bu ite girmek iıteyenler 30001iralık muvakkat teminat ile Yanu· 
nun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucib:!lr:e ite 
ıirmeğe kanuni manileri bu!unmadığına dair beyanname ve tekfifle. 
rini aynı giİ!' ıaat 14 de lradarCer dairesi komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler 200 kurut mukabilinde Ankara ve Haydar 
paf& veznelerinde ıablmakıAdır. (2040) ( 4SSO) 

At yarışları 
Bu •ene halkın akan akın glttlll yarıfları siz de gl5..,.. 

met• gidiniz. Temiz hava, heyecanlı •ilence ve en •on 
tuvaleUerl orada bulursunuz. 4648) 

lstanbul M. Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Muhammen 

Boiaziçinde: Büyükderede Kirkor ve Servi ıokakla
rının birlettiği kö,edeki 2 ve 24 No. Iı 
abtap evin 't•memı 

,, " ,, : Boiaziçinde Çen gel köyünde Maslak 

sokağında 147,01 melre murabbaı arsa-
nın tamamı: 

Beyoilunda: Hüıeyin ağa mahallesinin Atıklar soka

ğında üç katta 9 oda, 3 hala, 2 matbah 
ve ıair müıtemilitı havi 28 No. 1ı evin 

Bedeli 
Lira 

165 toptan 

tamamı. 1800 

Yukarıda cinı ve mevkileri y~zılı emlak hizalarındaki bedeller 
üzerinden açık arttırma uıulile satılacaktır. isteklilerin 26 S.-935 

pazartÜi İünü ıaat on iki buçukta yüzde 7,5 pey ak~elerile müraca-
•tlart. R. ( 4531) 

'~::-:-:----•-s~t~•--n_b __ u_ı~B~•-•~e-d~ly_e~s_ı __ ı_ıa~·-n_•_a_r_• ____ ......!, 
Sablmuma karar verilmit olan Sekiz tane b:sikletin 22 ~ 

935 perıembe günü saat 14 de San dal bedesteninde bilmüzayede satı-
lacaiı ilin olunur. (8.) (4684) 

Ketif bedeli 284 lira 28 kurut olan mezat idaresi mücevher kıs
mı için yaptınlacak camekana açık ekıiltme gününde istekli çıkma
dıiındap eksiltme 19 8-935 tarihine uzatılmıttır. istekliler tartnl\
meaini levazım müdürlüğünde göre bilirler eksiltmeye girmek için de 
2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bele
diye fen itleri inıaat ıubeıinden alacakları vesika ve 21 ,5 liralık 

iş kum harası 
sahiplerine 
senede 

20.000lira 
mükAfat 

YAZI VE YONETIM YERi: 

t.tanbul, Ankara caddesi, ( V AKIT yurda) 

pdare: 2'370 
I'elefoa lYUJ lflerlı 24379 

· Telgn..t adresi: KURUN ı.t&nbuJ 

Posta Jrutll8U No. •e 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

Birinci tertip ... J ikinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

41ira .ikram·ya 
Her Hne 1 Nisan ve 1 ilk ıe,rlnde kumbara 
•ahlplerl arasında çekilen kuralarda ve her 
defasmda 207 ki.iye be,er bin lira tevzi 
edllmektedlr. 

Birinci mUkAlat ı 
ikin el " 
On kişiye yüzerden 
Yirmi ,, elllşerden 
l 7 5 ,, on ardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Beş bin liralık kura 
t ilk teşrinde çekllecektlr. 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

liıa .,; .. · .... ~~·--=:...__ 
Yeni ihdas edllen bu kuraların her birin
tek kumbara •ahlblne iki bin llra ikramı 
verilmektedir. Bu kuralar Hnede b•f d ... 

Şubat, Haziran, 
Tem mu~, 

Birinci 
Eylul ve 
kanun 

Aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eylt.lde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

ınuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 19 8-935 pa- ı ... -------~.---ıııır. liseler arttırma 
kurumundan : 

7arteai aiinü saat on betde daimi t-ncümende bulunmaları(B) (4685) lstanbul Komutanlığı 
Senelik muhammen 

Kiraıı 

Sahn•lma KoınU1onu I~ muvakkat._ _____ _._ ... ...,,.. _ _. 

teminatı 

60 

1111 ıayıİı askerlik mükelleiiyet Yiyeceğin cinsi 

kanununun 36 maddeıine 2608 ıa- Sadeyağ 
yılı kanunla ili.ve edilen fıkraya 
göre ihtiyat ıubay yetitecek kadar 

okumut olup da askerlik çağında 

Miktarı Teminab 
12500 796,87 

Tahmini fi 
85 K. Küçilkpazarda Hoca Hayreddin 

mahallesinde 4 No. 1ı ve 4 odalı 
Abclüıaelim mektebi 
Süleymaniyede Hoca Gıyaaeddin 
mahalleıinde 4 odalı Şemseu;.:ı 
Molla Gürani medreseıi. 72 5,40 

· bulunanların tam aakeri ehliyema

mesi olaıalar f.Nlülq11r !piri~~ günü 

Kurumumuza bağlı Hdydsrpaşa liıeıi muallim kısmı ile lcz 
allim okulur:un Mayıs 936 ıcnuna kadar olan yukarda yazılı sad 
yağının 5-~935 Pazart-:s; gü nü yapılan eksiltmesinde iıtekl" 
rin verdikleıi fiyatlar yük41tk göriildüğünden tartnamesine aiir' 
1~935 Salı günü saat { iS,15) depazarlıkla eksiltmeıi yapı 
caktır. Sirkecide Hoca Patada Ebuasuut 

ıokafında 7 /9 No. lı dükkan. 324 24,30 

Yukarda aeınti, senelik kirafa rı ve muvakkat teminatı vazıh l u
lunan mahaller 936 aeneıi mayıa sonuna kadar kiraya verilmek üze
re ayrı ayrı açık arttıma gününde talibi çıkmadığından arttıma 16 -

8--935 cuma aiinüne uzatılmıtbr. Jıtekli olanlar ıartnameıini leva -
zım müdürlüğünde görebilirler. Arttırmaya girmek için de hizala -
nnda .-ı-ilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
18 8 835 cuma 2ünü saat 15 deDaimi encümende bulunmalıdır • 

. (1) (4683) 

hazırlık kıtasına- ve yüksek aıkeri 
ehliyetnameliler 2 Teırin birinci Eksiltme lıtanbul Kültür Direk·tÖrlüğü binasında toplanan 
günü ihıiyat subay mektebine..ıön rumda yaprlacaktır. 
derileceklerdir. Eksiltmeye girecekler 2490 saY.Jlı arttırma eksiltme kanunuol 

Bu vaziyette olanlardan istiyen göre 935 yılı Ticaret Odıuı ve mezkur kanunun 2 ve 3 üncü ma 
lerin aıkeri ehliyetname hüviyet delerindeki belgelerini ve Tit-.aret hane namına hareket edtınlei 
cüzdanı ve ~ektep tehadetname- noterlikten a lınmıı veki.leb:o.mele rini kuruma vermeleri mecburi dit• 
sini alarak iatida ile bulundukları istekliler Teminatlarını la~el~r ıpubaaebeciliii veznesine •atırS' 
yerlerdeki Askerlik Şubesine mü- rak makbuzları ile kuruma gelmeleri ilin olunur. ( 4555) 

racaatı. "4652,, Sahlbıl: ASIK US - VAKiT matbauı 


