
Yugoslavyanm 
Sayısı 100 Para 

Yeni batbakanı, Küçük ve Bal
kan anlaf111alarile olan ıda el. 
birliği ııyasaıına devam edile • 
cektir, diyor. 

- 2 inci sayfamıza bakınız -

• 

BugUnkU Sayımız 

12 
SAYIFA 

18 -1 inci YIL o SAYI: 6272 - 212 • r.arşamba 26 HAZiRAN (6'RCI ay) 193) 

Son yağmurlar 
Birkaç gündenberi Anadolunun iç 

vilayetlerinde çiftçileri kuraklık teh· 
likesinden kurtaran yağmur bulutla
rı dün lstanbula geldi. Çatılara dü -
şen, pencerelere çarpan, sokaklarda 
akan yağmur sularının sesi en güzel 
bir müzik ahenginden daha tatlı idi· 
Susuzluktan sararan topraklar ve 
yapraklar bol bol yağmur sularını i
çerken bulutların gölgeleri içinde ruh
larımız serinledi. 

Tarım 'Bakanı Bay Muhlisin müj
delediği gibi artık ülkemiz, çiftçile -
rimiz kuraklık tehlikesini geçirmiş 

bulunuyor.Her taraftan gelen özel (hu

Ekmek 
Bugünden başlı
yarak 11 kuruş 

• 

Ortaköylüler dün ekmek 
bulmğa zorluk çektiler 

ltalya - Habeş savaşı 

başlamak •• uz ere 
ltalya hükumeti, Habeşistanda oturan İtalyanlara 10 

=ıi!n içinde Habeş . topraklarından Ç!kmalarını emretti 

Tuna 1 '••1 f" Italya 
Konferansı susi) telyazıları da bunu gösteriyor. 

Her halde son zamanlarda yüksel -
meğe başhyan buğday fiatları nor -
mal olan d~recesinl geçmiyecektir. 
Halk bir buğday kıtlığının zorlukları
nı görmiyecektir. 

1 ~ 1 
f . 1 
~1 Türkiye ve Yunanistan da 

konferansa iştirak edecek 

Habeşistana yeni 
birnota verdi 

Eğer bu son yağmurlar yetişme- f 
seydi bunun kötülüğü sadece un ve 
ekmek fiatlarının yükselmesi olma • 
yacaktı, devlet bütçesi de bundan ay
rıca zarar görecekti. Çünkü geçen yıl 
içinde devlet gelirlerinin arzu edilen 
derece)i tutabilmesi buğday ürünü -
nfin (malısulünün) halk ihtiyyacın -
dan fazla olmasından, bu fazla huğ -
daylara da yabancı ülkelerde alıcı 

bulunmasından ileri gelmişti. Bu a -
Jış nriş bir yandan ülkemize dışarı
dan döviz getirmiş, bir yandan da 

fazla buğdaylarını değer fiatr ile sa-

Ekmek fiatları bugünden başlıya · 
rak 11 kuruşa çıkarılmıştır. Fakat bu
nun geçici olduğu bellidir. Her ta: -
rafta yağmur yağdığı için kuraklık 
kalmamıştır. Buğday fiatlarının gün
den güne düşmesi beklenebilir. Fiat -
lar eski halini bulunca ekmek fiatla-
rının da indirileceği tabiidir. Bu bahse 

tabilen Anadolu halkı para kazan - dair yazımız 4 üncü sayfamızdadır. 
mıştı. Hükiimet de vergileri öbür yıl- ------------
Jara nisbetle daha kolay toplayabil -

mişti. 

Bu yıl içinde hükOmete birtakım . 

Birinciler 
Avrupa fabrikalarından yeni öner - , ""'"'"~=---
ıeler (teklifler) gelmlttlr. Bu öner -

~~:llei ~ '1luj4Ü liribıü 
ile ödenmek üzere bayındırlık bala • · 
mından ihtiyacımız olan mallan bize 

vermektir. Para ile mal satmak zor -

Juğundan ileri gelen bu türlü öner . 
geler Türklere Tarım alanında yeni 
fayda imklnları göstermektedir· Ya· 

zık ki ülkemizin sulama araçtan (va- · 

sıta) olmadığından bu imkanlardan 
faydalanabilme"lliZ ancak havaların 

ve bulutların iyiliğine bağlı kalıyor. 

ASIM US 

Ulu önderimiz 
Ulu Ontlerimiz Kamôl Atatür

kün cuma günü ıehrimize onur 
verme•i beklenmektedir. 

Bay Eaat , BayCoılıun 

Bu yıl liıelerden ve orta okul· 
lardan en iyi derecede çıkan genç· 
lerimizi tanıtıyoruz. Yukarda re
simlerini baıtığımız Şiıli T erak
ki liıeıini en iyi derece ile bitiren· 
)erdir. Bay Cotkun edebiyat ko
lunu, Bay Eıat fen kolunu bitir· 
mitlerdir. Kendilerini kutlularız. 

Selçuk Kız Sanat Okulunda 

'Kültü;- Bakanlığına bağlı St>l çuk Kız. San" at okulu lalebeıinin 
bir yıllık ça/,şıntuını göıteren aergi dün açılmıtıır; bunu anlatan ya
zı beıinci ıoyıladadır. Yukarlıi reıim, okulu bu yıl bitiren talebeyi 
okul direktörü Bay Aıım T evlik Sanumut'la birlikte gÖ•teriyor. 

Atina, 20 (Kurun) - Hülni.
metçi Uratlimi gaz.ete•İ, Yunan 
Sübakanı General Kontliliain Ro
ma gez.i•i •ıraaıntla Türkiye ve Yu· 
naniatanın Ja Tuna lıonleranaına 
iıtirakleri meıele.ini Mu•olini ile 
görüıecefini yazıyor. 

11 ay içinde Doğa Afri
kası için 845 milyofı 

liret harcrınttı 

Habeş Dış Bakanı 

, ROMA, 25 A. A. (Resmi) - 1-
talyan hükUmeti Habetiıtanda o
turan ltalyanlara on gün içinde 

Habet topraklarından çıkmaları • 

nı bildirmittir. 

(Sonu Sa. 2. Sü. 3) 

Roma, 25 ( A.A.) - Yugo•lav 
buhranı, Tuna konleran11 haz.ır
lıklannı yavO§latmııtır. ilk proje
nin ter•İne olarak muelenin iki • 
devrede kotarılma•ı Jüıünülmek· 

-----...,....-~~-::---:::::=-·~---~,...------------------
t eti i r. 

Evvela, 'Alman hükumeti dahil 
olJufu halde herkeain uyuımaaını 
kolaylQftıracak bir formül bulu4 

nacak, ıonra birkaç büyük Jev-
letle daha •ıkı aöz bağlan yapıla
caktır. 

Bay Salih Kılıç 
Yeni Emniyet /,füdürü

başladı 

: ·say Salih 1<.ılı~ 
(Yazısı 2 inci aayfamızda) 

Musolini - Eden 
konuşmaları 

Italya 
Uluslar kurumundan 

ayrılacak mı ? 
,... - Yazısı 8 incide -

Fen işlerinde 

Mucizeler 
insan uzuvlara yapma bir 
vUcut l~lnde yatatıhyor 

(Y a.zıaı 1 nci aaylatla) 

(KURU ·· un okurlarına 
hediyeleri ayrıldı 

Sayılı kuponlanmızı tophyarak 
hal kağıtlanm yollayan okurla • 
rımrzdan hangilerinin kazandık -
1arı dün b~1li oldu. 

ı - Bınncıııgı Yere batan cacı • 

desinde 62 numarada bay Ahmet 
Cemal kazandı. Kendisine Dün 
ve Yarın kütüphanesi neşriyatın • 
dan a tam bir seri (8 seri) ki • 

(LUUen sayfayı çeviriniz) 

Dün şehrimizde üç 
yere yıldırım düştü 

Birdenbire 1öyle şaşırdım ki yukardan 
birisi Üzerime tabanca sıktı sandım ! . . ~ ) 

Dünkü yağmurda ıehirtlen iki gorunuf.. Y antla: Bayan Hali•~: 
yılJırımlartlan birİ•İnin clüıtüiü yeri gö•teriyor ... 

(Yazııı 7 nci aayıfada) 

1iirk • • • 
ışçının lıakkı 

- 3 ncü gylamızJa ohyunuz -

· Ga~etemızi 100 
andırmakta 

Paraya indirmemiz 
devam ediqor 

1 akdir ve Alaka 
( Meslekdaşlarımızın gazdıkla1ı 
uazılar Dokuzuncu sagı/ada) 



~ Z - KURUN 26 HAZIRA~ 1!>3:5 

1 Ankara Haberleri 1 
--------.... -----------------------..----------------------

Dış Bakanlığında 
Tarfi, tayin ve nakiller 

Ankara, 25 (Kurun) - Dı§ba
kanlığmdaki terfi, tayin ve nakil. 
leri bildiriyorum: Berut bq kon
solosu Fahri Rıza, Berlin konsolo
su Fuat, Londra elçiliği baıkatibi 
Muzaffer, Berlin büyük elçiliğ: 

başkatibi Bedri Tahir,Peıte elçiliğ; 
l:itiplerinden Hasan Cevat, Tok -
ro rnaslah:ıtgüzarlığt katibi Hü 
seyin Osman, Var~ova büyük el · 
çiliği katibi Faik Behçet, Tebri~ 
l::.:::.;ları Nahit, Paris konsolosıJ 

kançları Haydar derecelerile met· 
keze mı.kledilmi~Jerdir. 

lskenderiye baş konsolosu N~
zam•:ttin Adisababaya, Berut ha, 
ko::;oloslujitm:a Berlin büyük elçili· 
ğinin orta c!çilik müsteşarı Feri -
dun Cemal, Berlin büyük elçiliğ; 

mü!lıteşa:•l!ğma Roma büyük elçi . 
lik müsteşarı Celal Osman, RomJ 
biiyiik elçiliği müsteşarlığına mer 
ke:!den orta elçilik müsteşarı Zek: 
Hakkı, Berlin konsolosluğuna me.r 
ke:tden Ali Rıza, Londra büyük e! · 
çiliği baş katipliğine merkezden 
Faik Hüseyin, Viyana elçiliği ki. 
tiplerinden Cevat Osman Peşte e~· 
çiliği katipliğine, Viyana elçiliğ; 
katipliğine merkezden Zeki Nu 
rettin: Paris büyük elçilik katip 

lerinden Cemal Lutfi Berlin bü -
yük elçiliği katipliğine, Paris bii· 

yük elçiliği katipliğine merkezden 
Siret, Tokyo maslahatgüzarlığı 

katipliğine merkezden Nurettin 
Naci, T ebriz kançlarlığına mer 
kezden Kamil, Paris konsoloslu • 
ğunda kançlarlık İfİni görmek ü · 
zere Atina elçilik katiplerinden 
Mehmet Recep, Atina elçilik ka . 
tipliğine merkezden Mehmet Re -
şat tayin edimişlerdir. 

10 uncu derece memurlarından 
iktisat ve ticaret dairesinde Ah · 
dullah Zeki, dördüncü daireden 
Nurettin Naci, beşinci daireden 
Mustafa, birinci daireden Cemal 
Baki, üçüncü daireden Ali Hay · 
dar dokuzuncu dereceye; 11 inci 
derece memurlarından Gümülcü · 
ne kançları Arif, Pe~te elçiliği ka· 
tibi Saffet, Londra elçiliği katibi 
Hasan Nurettin, Berlin kançları 
Nihat Refik, Banlon kançları 
Rıza Refet, Vatington elçilik ka
tibi Nizamettin, ikinci dairede O. 
mer Lutfi, tahakkuk dairesind .~ 
Nuri, protokol dairesinde Kenan 
konsolosluk itlerinden Kimi.l Em
rüllah, levazımda Hamit Srtk(, 
Moskova kançları Fuat, tifred'! 
Saim, umumi evrakta Ferit, Ab -
durrahman onuncu dereceye; 12 
nci derece memurlarından OrharJ 
11 inci dereceye yükseltilmi1ler · 
dir. 

I~ Bakanı Kayseriden döndü 
Ankara, 25 (Kurun) - lçiffo ri Bakanı Bay Şükrü Kaya, Kayıe

rüle yeni yapılan bez labrikannı, uçak labrikcaını gezdikten •onra 
ıaat 19,30 da döndü. Durakta Milli Müdafaa Bakanı Kazım Ôzal.p, 
umum jandarma komutanı ve bakn nlık ileri gelenleri tmalından ktu-4 

ıılandı. Bay Şükrü Kcıya, Kazım ôzalp~a, Kayserı kombınestnin ger• 
rckten g€zilip görülmeğe değer b•ı lunduğunu anlattı. 

Posta müdürlerinin 
muhakemesi 

An~{a1·a, 25 (Kurun) - Halda· 
rındaki beraet kararı Temyizce 
bozulan posta müdürlerinin mu -
hakemesine Perşembe günü Asli
ye birinci ceza mahkemesinde ye· 
niden başlanacaktır. 

N1üfus müdürlüğünde 
tayinler 

Ankaı-a - Tokat nüfua müdür· 
lüğüne nüfus umum müdürlüğü 

memurlarından Abdülhalim, E • 
dirne nüfus müdürlüğüne Edirne 
nilfus batkatibi Hayrulalh, Kır -
§ehir nüfus müdürlüğüne Samsun 
iskan memurluğundan açıkta bu
lunan Halit, Urfa nüfus müdürlü
ğüne açıkta bulunan Ekrem tayin 
ed:~mişlerdir. 
•••rııııı11111r111tınUftt1nnıınıııın•nmnnmımnr11111nNlftmna1lllılUlllBltutR-.tt• 

tap yahut on beş lira arğaman 
edilecektir. 

!kinciliği Üsküdar adliyesinde 
ikinci istintak katibi bayan Le • 
man ka.zanm1ştır. Kendisine ya 
iki seri kitap yahut 10 lira arma
ğan edilecektir. 

Üçüncülüğü Davasda inhisar 
ınemnnı bay Şefik Emre ka·zan • 
mrştır. Kenôisine ya bir seri kitap 
yahut beş lira armağan edilecek -
tir. 

II - Tam kupon gönderip de 
Dün ve Yarın serisini kazanamı -
yanların adreslerine birer kitap 
armağan olunacaktır. 

III - Seri kuponların tamamı
m gön'dermiyenlerle, sonlardaki 
çift numarayı kullanaraK isteni -
len tarihleri tesbit edenler müsa .. 
na.kanın dışında bıra]Ö'lmışlarrur. 

Bay Salih kılıç 
Yeni Emnıyet müdürü

müz işe başladı 
Bay Salih Kılıç değerli zabıta a -

mirleridendir. Bulunduğu ödevlerde 
daima başarıcılıklarile tanınmıştır. 

Harbiye mektebi mezunudur. Anka -
rada bulunduğu müddet zarfında da 
Ankara hukukunu bitirmiştir. Bay 
Salih Kılıç milli savaşın başlaııgı -
cında iken Beykoz jandarma komuta
nı bulwtuyordu. Emrindeki jantlarına 
takımile birlikte Anadoluya geçtiği i
çin Istanbul hilkfıı:eti tarafından i -
dama mahkum edilmişti. Bay Salih 
Kılıca, hoşgeldin, der yeni ödevinde 
de muvaffakıyetler dileriz. 

lstanbul emniyet direktörlüğüne 

atanan (tayin edilen) Ankara emni -
yet direktörü bay Salih Kılıç dün l!la
bah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Bay Salih Kılıç Haydarpaşa istasyo
nunda eski direktör bay Fehmi ile şu
be direktörleri, dostları tarafından 
karşılanmıştır. Yeni emniyet direk -
törü hemen ödevine (vazifesine) baş· 
lannştır. 

Türk Dili Araşıtırma 
Kurumu 

Ankara, 25 .(Kurun)' - Türk 
Dili Araştırma Kurumu Genel 
Merkezinin 1 Temmuzda lstan • 
bulda bulunması kararlaştırılmış-

Başbakanı mızın gezisi 
Ba,bakan İsmet lnönü,nün, iç 

Anadoludaki tetkik gezisine de 
gene yarın başlaması bekleniyor. 
Söylendiğine göre Dıtifleri Baka
nımız Tevfik Rüttü Aras ve jan· 
darma genel komutam GenereJ 
Kazım, tetkik gezisinde Bat baka-
nmıızla bir müddet birlikte buluna
caklardır. Bununla beraber, içiş 
leri Bakanının da gezide berabe.· 
bufonmaaı ihtimali kuvvetlidir. 

-w p , ... 

Italya - Habeş savaşı 

başlamak •• uz ere 
ltalya 

Habeşistana yeni 
bir nota verdi 
~ (Ustyanı I. sagıfada) 

Express'in Adis Abe'!Jadaki ayta-
7xpress'in Adis Abebadaki ayta
rı gazetesine şu telgrafı çekmiı • 
tir: 

"Adis Abebadaki İtalyan elçi • 
liği, Habetiıtanda oturan bütün 
ltalyanlara on gün içinde Habeş 
topraklarından çıkmalarını bil -
dirmiıtir. İtalyan elçili.ği bir nota 
vererek Habeş hükumetini, Ci~ • 
ma Sultanlığını sınırları içine al· 
mıt olmakla ittiham etmekte ve 
bu hareketin İtalyan asığlarını 
(menfaatlerini) zarara uğrattığı
nı söyledikten sonra, Roma hüku· 

metinin bu mesele hakkında bü • 
tün itiraz haklanm muhafaza et -
tiğini yazmaktadır. Notada şun • 
la! eklenmektedir: 

"İtalyan hükUmeti, Habeşista· 
ntn, Cimma Sultanlığını doğru -

dan doğruya yönetmekte olduğu • 
nu ve bu suretle bu iil'ke üzerinde 
egemenlik kunnağa çalıştığını öğ· 
renmiıtir." 

Mısır Sudanmın, ımırları ya • 
nında. hulunan Cimma Sultanlı -
ğr, İtalran SomaJiılne nisbeten u· 
zaktır. 

Roma, 25 (A. A.) - Doğu Af· 
rikası için, 1934 • 35 Finans yılı • 
nın ilk on bir ayı içinde 845 mil· 
yon liret harcanmıttır. 

Roma, 25 (A. A.)· - Kagliari 
kqlaımda konaklıyan Sabouda 
tümenine mensup süel kuvvetler , 
Afrikaya sevkedilmeden önceki 
talimlerine devamla, dün gece an
sızın yapılan manevralara gitmit· 
lerdir. 

Aktam, gün kavu§urken, süel 
kıtalar "ıilah batına,, borusu ça -
laraktan ıehri boşaltmışlardır. 

Ote yandan, Sü Bakam Gene • 
ral Baistrokki, F orli, Ravena, Ku-
ca taburlarile, yakında Af • 
rikaya yollanmak üzere §İmdi
lik Potenza'da konaklıyan Be • 
nento ve içinde mitralyöz bölük
leri bulunan altıncı kara gömlek· 
liler gurubunu gözden geçirmiş -
tir. 

HABEŞ iMPARATORUNUN 
SÖZLERi 

Londradan bildirildiğine göre, 
Habeş imparatoru Haile Selasi, 
Sedney Kronik! gazetesi aytarını 
kabul ederek fU sözleri söylemiş
tir: 

"Uluslar Kurumunun, ltalya 
ile aramızda olan fena durumu dü 
zeltemiyeceğine inanmak istemi • 
yoruz. 

}'eni }' UIJoslav kabinesi 
elbirliqine güvenİlJor 

Yeni başbakan, küçük ve Balkan 
anJaşmalarile olan sıkı elbirliği sı
yasasına devam edecektir, diyor 

Belgrat, 25 ( A.A.) - Yeni Baıbakan B. Stoyaclinooi' Avala 
ajanıına fU cliyevde bulunmuflur: 

"Herkesin bildiği iç siyasa ha diselerinden çıkan hükWııet buhrs. 
nı, Naip Prens Pol tarafından türlü ıiyaıal kümeler arasında yapılan 
genit danıtmalardan sonra çok tükür aona ermittir. Anlatma ve uz. 
la§ma esası altında yeni bir bükUmet kunıyonım ki bu hükumet, yal
nız eski hiikUmeti tutan gruplan değil, ayni zamanda §İmdiye kadar 
hükumetten uzak kalmıı olan grupları da kapsamaktadır. Memeleke
tin yapıcı kuvvetlerinin uzla§ma o;rumuyönetinde gittikçe daha fazla 
İş yapmak isteğinde bulunan hükumet otoritesi bu ıuretle genişlemek· 
tedir. Bunun için yeni kabine bir it kabinesidir; ve herkesin elbirliğl~ 
ne güvenmektedir. 

Dış siyasanın, geçen haftaki 
hadiseler sebebiyle hiçbir vakit 

ler prole•ÖrÜ olmu§tur. Eski radi· 
kal lırkcuından ve bu fırkanın yö-

bahse konu olmadığı tabiidir. Yu- rütüm komitesi üyeıindendi. Bir
goslavyanın dış siyasası, çok fÜ • ka~ dela .aylao ve ıon /kincika
kür iç siyasanın giditine bağlı de . 
ğildir. 

Memleliet büyük a·sığlarını ken
dilerine yüksek kaygu edinmi§ a. 
lanlar bu asığları iç siyaıa giditi· 
nin üstünde tutmaktadırlar.,, 

Bundan aonra B. Stoyadinoviç, 
Yugoılavyanın cloıt ve bağltıflım, 
küçük anlaıma ve Balkan anla.'!· 
mcuı ile olan ııkı elbirliği ıiyaaaaı· 
na ve kendi.ini büyük Batı bağla· 
fl F ransaya bağlı yan an' anevi 
dostluk siyaıcuına bayrı olmakta 
devam edeceğini kaydetmit V? 

sözlerini şu suretle bitirmiştir: 
"En iyi arsıulusal anlayıf, Av

rupa ekonomisinin kalkmmaıı ve 
hele bütün uluslar için bu kadat 

lazım olan barışın kuvvetlendiri\ 
mesi için en faydalı bir tarzda sil· 
rel bir elbirliği kaygusu ile bütün 

diğer devletlerle olan ilgilerimizin 
içtemliğini genişletmek yolunda 
hiçbir şeyi savsamayacağız.,, 

STOY ADINOVIÇ KiMDiR 

Belgrat, 25 ( A.A.) - Yeni Yu· 
goslav BQ§bakanı B. Stoyaclinov!.ç 
23 Temmuz 1888 J e Çaçak' d cı 
doğmuş, öğrenimini ( tahailini) 

Belgrat üniveraitesinde yapmıfı 

Fransa ve ngilterecle aya.al ek0<
nomi kurlarını terkimi§tir. 1914 
de Paıiç kabinesine finans bakanı 
olarak girmi§, 1922 de kııa bir ara 
ile, 1926 ya kadar bu bakanlıkta 
kalmııtır. Dinarı kurtarmq, dut· 
luğunu sağla.mı§ ve "Dinarın kut· 
tarıcısı,, adını kazanmıt§ır. Yu. 
goslavyanın ekonomik ve linanıal 

hayatı hakkında birçok eser ve 
betkeler yazmış ve 1920 de Bel· 
grat üniversitesine finansal bilgi-

nuncla Senato üyesi •eçÜmİ.§tir. 

Y evtiç hükumetinin #inanı ba-
kanı aıfatiyle birçok finansal ted
birler almqtır. Bu arada bayın

dırlık itleri için iki milyar clinarlıli 

yükıelen kıaa öd elli ( vaaeli) kre--
dilerin ödenmesine karar vermif, 
emlak vergisini yüzde yirmi indir· 
mİf ve birçok resimleri kaldırarak 
yiikümlerin ve hele köylünün yü. 

kiinü önemli aıırette yegniletmİ.f

tir. (halilletmİ§tir.) 
B. Stoyadinoviçin kınavı ken· 

diıine bütün çevenlercle büyük bir 

ıöhret ve •evgi şağlaml§tır. Ken
disi ekonomik linamal, ıoıyal ve 
ulusal kalkınmalar alanında yapı· 

cı çalı§ma için bütün §artları hafa 
sayı~maktacl ır. 

Balkan kupası 
Bulgar federasyonu so

nuca itiraz etti 
Sof ya, 25 (A.A.) - Balkau 

turnovaıımn son iki maçı dün ça· 

murlu bir alanda 15 bin seyirci Ö· 

nünde oynanmııtır. 
Romanya - Yunanistan maçı 

2 - 2 beraberlikle bitmiıtir. Kra .. 

liçe loanna'nın da hazır bulundu· 
ğu Yuğoslav- Bulgaristan maçı 

da 3 - 3 beraberlikle bitmittir. 
Bulgaristanla Yugoslavyanın pu -
vanları bir ise de Yugoslav tak•
mının yaptığı gol sayısı bir fazla 
olduğu için Balkan kupası Yugo4l· 
lavyaya verilmittir. 

Bugüne kadar a;adaki anlaş • 
mazlrğın dostane bir tekilde hal
ledileceğine emin olarak hiçbir sü
el hazırlıkta bulunmadık. 

umııııııııımııonı"""''IMltırırı••mnwıı•ı--... _•= _,__, 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgat' 
spor fedarasyonu, Balkan kupası 

sonucuna itiraz etmittir. Fedaraı .. 
yon yarğıç tarafından kabul edil4 

Fakat eğer ltalya bizimle an
laşmak ister gibi davranarak süel 
hazrrlrklarına devam ede<:ek olur• 

sa 'biz de bütün kuvvetimizle mem 
IeıKetimizi korumak için hazırlık· 
lara ba§lıyacağız.,, 

Diier taraftan ;rine Romaldan 

gelen bir telgrafa göre, aym23 
ünde Gançe ismindeki vapur 29 

zabit, 50 zabit vekili, 1800 askerle 

Afrikaya doğru hareket etmiıtir. 

Yine Konfidensa ismindeki va
pur da ayni günde bir sürü at, ve 
ağır harp levazımı yüklü olarak 
Afrika.ya doğru Y:ola çikmııtır. 

miyen ve kabulü halinde Bulgar 
takımını galip çıkaracak olan go• 

lün kabul edilmesine itiraz et .. 

mektedir. Mesele Arsıulusal spor 

fedarasyonu tarafından kotarıla ~ 
caktır. 
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Hakyerlerinde Yunanistanda rejim meselesi • ._ 1 

Y~~=~:iı~,nçcaelddıam-y eni nesil, bütün at eşile r·~·: ~!~~i·~;:·· .. 
Bir delikanlının hakye

rinde söyledikleri 
Fuat isminde bir delikanlı, dürı 

akşam üzeri polis tarafından müd
deiumumiliğe getirildi, müddeiu
mumi Şefik, dosyasiyle birlikb 
Sultanahmet birinci sulh ceza hak· 
yerine gönderdi. Hakim Retit. 
Fuadı sorguya çekti: 

- Sabıkan var mı? 
- Evet .. Beş sabıkam var. Em-

niyeti suiistimal den! 
- Şimdi de bir yelek çalmı,. 

sın, öyle mi? 
- Doğrudur. Zaten polise işi 

hwber varen benim! 
- Nasıl oldu? Anlat! 
- Son mahkU.miyetimi ikmal ~

dcrek, üç gün evvel hapiehaneden 
çıktım. Ne yatacak yerim vard., 
ne de yiyecek, içecek şey almağ.t 
yetecek param ! Giyecekten zaten . 
çoktan vazgeçmişim! 

Gecelemek üzere, Sultanahme• · 
teki lı.:im:;esizler yurduna gittim. 
Sabaha karşı uyandım. Bir de 
baktım, ki pencereye lacivert üstü· 
ne beyaz çizgili bir yelek takılı!. 
Daıyanamadım, kalktım, yeleği a· 
lıp ka.çhm. Cebinde 297 kuru' 
para .vardı. Yeleği de elli kuruş., 
satt;m. Elime geçen para ile ..... . 
347 kuruş mu idi, neydi!.. .. İtte bu 
para ile o lokanta senin, hu lokan· 
tn benim, o pastacı senin bu pa'\· 
tacı benim, dolaıtım. Sonra da. 
birkaç sinemaya girip çıktım. Çif· 
ter çifter film seyrettim. Parala· 
suyunu çekince de karakola gide
rek, teslim oldum! 

- Ne maksatla? 
- Polisler beni boşuna arama· 

sınlar dı e ! 
- - l>eme ~olisleri yormak iste 

medin? 
- Öyle ya! Ne diye yorulsun-

lar? Acıdım! 
- Onları böyle çok mu seviyo,. 

sun? 
- Ne diye ıevmiyeyim ?. Bi,· 

garezim yok. Beni yakalıyorlarsa. 
vazifelerini yapıyorlar! 

- Yoksa sen bu işi yapmakla 
bir an evvel tekrar hapishaneye mj 
dönmek istedin? 

- Benim yatacağım başka yet 
yok, amma .... Pek de istemiyorum 
doğrusu. Daha iyisi bana mahke 
me bir iş bulsa! Belediyeye baş· 
wrdum, yüz vermediler! 

- Oğlum, mahkeme iş idareha
nesi değildir. Sen işi başka yer· 
de ara! 

Hakim Reşit, usulün 104 üncü 
maddesine göre Fuadı alıkoydu 
ve davacı ile ıahitlerin çağınlma· 
sına karar verdi. Duruşmayı, yn
di Temmuz sah günü s-; babına bc
raktı. 

"Gençlik var,, broşürü 
davasında beraet 

Talebe Birliği ne~riyatından o
lan "Gençlik Var,, isimli bir broşii. 
rün, mecmua mahiyetinde olduğu 
ve neşri, önceden müsaade alın
masına bağlı bulunduğu noktasın· 
dan, müddeiumumilik birlik baş · 
ka~ı Rüknett1n ve "Resimli Ay,, 
matbaası d:rektörü Müslim ocl•1 
Emin Refik aleyhine dava açmış
tı. 

Bu dava, İstanbul birinci cezil 
hak yerinde dün bitmiş, hakyeri, 
brotürü mecmua mahiyetinde gör
memiş, kitap mahiyetinde saymtf 
ve beraat kararı vermiştir. 

"Asılsızdır efendim, 
ben çalmadım 1 ,, 

- lımim Mesut Necati. Liıe 

1 - !'tlalımi - Korunak Cümuriyetten catahtı lıimadeyc olan-Korun-y ana ÖRNEKLER: 1 - Kimsenin 

Papanastasyu Selanikten geçerken, krallığın 
Yunan ulusunun yüreğinden söküldüğünü söyledi 

korunuğu olmak istemem. 2 - Bü. 
yük Britanya koruncaklarım sa-

yar mısınız? 
2 - Mahzur - Çekinek 

Atinadan son alınan haberde 
durumun (vaziyetin) gene tabii 
şeklinden uzaklaşmağa başladığı 

görülmektedir. 
Rejim meselesi için meclisİ!l 

geneloya (umumi reye) başvur
ma hakkında henüz vereceği ka 
ıar belli olmamakla beraber, kra· 
liyet lehinde yapılmakta olan pro
pagandalar karşısında cümhuri
yetperverler adeta ayaklanmış bi' 
haldedirler. Sübakanı General 
Kondilisin kraliyet hakkında Ava
la ajansına söyledikleri, ayrış (mu
halif) liderlerden Papanastasyu
nun orduyu i!nret ederek söyled~. 
ği ağır sözler ve en son Sübakanı
nm Elenikon Melon gazetesinde 
yazdığı yazı geneloyda yekdiğeri
ne zıt cereyanların doğmasına se
bebiyet vermiştir. 

HükUmetin, Venizelist iıyarları 
(memurları), kadrodan çıkarmak
ta devam etmesi, 1 Mart ihtilaline 
şu veya bu şekilde iştirakleri an
laşılan küçük ve büyük rütbede 
birçok zabitin ordudan uzaklaşb· 
rılması, örfi idarenin kalkmaım.ı 
karşın (rağmen) evvelce harp dt· 
vıı.nlarına verilmiş olan maznun
ların muhakemelerine devam e· 
dilmesi, cümhuriyet taraftarı o
lan ayrış partiler (muhalif fırka
lar) tarafından hükfunet aleyhine 
birer silah olarak kullanılmakta 
ve iş, bazı yerlerde ayaklanmalara. 
da dayanmaktadır. 

Şimdiye ){adar cüınhuriyetçi ta
nınan ve Sübakanlığı elinde bu
lunduğu müddetçe rejimi tehlike-· 
de görmiyen ayrış (muhalif) cüm-

mezun~yum. Eskiden oktrova me
muru idim. Sonra yerime bQ§kaıt· 
nı tayin edip, beni İ§ten çıkardılar. 
Şimdi T ahtakalede bir handa ya· 
tıp kalkıyorum ve ıokak •okah 
dolQ.§ıp şarkı ıatıyorum!,, 

Dün akşam üzeri polisçe müd
deiumumiliğe getirilen ve müdde
iumumi Şefik tarafından Sultan
ahmet birinci sulh ceza hakyerine 
gönderilen bir genç, hakim Reti
de bu cevapları verdi. 

- Hiç sabıkan var mı? 
- llk defa mahkemeye geliyo-

rum, efendim! 
- Senin Divanyolunda Niya· 

zinin kahvehanesinden elli lir" 
kıymetinde bir palto atırdığın id
dia olunuyor? 

- Asılsızdır, efendim. Ben çal
madnn. O kahveye ötedenberi ge· 
lip giderdim. Günün birinde bir 
palto çalınınca, sahibi her neden· 
se bütün müşterileri arasında ben
den şüphelenmif. Bana bir garezi 
olduğunu da zannetmem. Yanıl
mış olacak her halde! 

Dosyadaki bir kağıtta yazılı O· 

lan ifadesinde, kahveci, bu gen· 
cin bir sözi\nden şüpheye dü§tüğü~ 
nü ileri sürüyordu. iddiasına gö
re, bu gencin ağzını arayış yoll1J, 

"acaba bizim paltoyu Bitpazarm· 
da mı sattılar?,, demiş, o da "böy
le çalınmış §eyleri daha 2iyadP. 
tafraya göndermeği tercih eder· 
ler,, şeklinde bir söz söylemiş! 

Hakim Reşit, Mesut Necatiyi 
serbest bıraktı. Davacının ve şa· 
bitlerin çağırılması için, muhake
me T emmuzypnj? ,yicmföypcmföy 
me yedi T emmuı salı günü ıaba 
hına kaldı. 1 

huriyetçiler, Kondilisin sözlerin· 
den sonra cümhuriyetin muhafa. 
zası için kuvvetli bir cephe yapa· 
rak, çalışmağa başlamışlar ve 
Cümhur Başkanına verdikleri bir 
muhtua ile durumun önemini (va • 
ziyetin ehemmiyetini) işaret eyi~· 
mişlerdir. 

Yunanistanda kral taraftarı O· 

!arak tanınan eski siyasacılarda'l 
# 

başkası ıcümhuriı~te aleyhtar gö· 

<)RN El(: Bu işi yapmakta ne gi. 
bi çckineklcr görüyorsunuz? 

3 - Menşe - 1 - Çıkağ, 2 - Kö
ken. 

4 - Musahlıilı - Düzeltiç 
ÖRNEK: Bir gazetede ağız Ro. 

ravlardan biri de düzeltiçlerin üs
tündedir. 

ÖRNEKLER: 1- Bu malın çı. 
kağı neresidir?, 2 - Bu aylenin 
kökeni hakkında ne biliyorsunuz? 

5 - Havale - Gönderi 
ORNEK: Bankaıun 300 liralık 

gönderisini aldımz mı? 
: Not: Gazetemize gönderilecek 

Makedonya ahalisi, muhacirle. ~ yazclarda bu kelimelerin Osmanlı. 

rünmemektedirler. 

rin büyük bir kısmı, eski Yunanis- i caları kullamlmamasını rica ede. 
tanın yetiştirdiği yeni nesil bugün i riz. 
bütün ateşiyle cümhuriyet lehin· .... H.Ü.İtÜ;··i;i·;;İ ............................. . 
de olduğunu göstermekte ve re· 
jim meselesinin sanıldığı kada.- Okuma çağında bulunan 
kolay bir şekilde değiştirilemiye· ve okumıyan çocuklar 
ceği anlaşılmaktadır. Tahsil çağma gelen çocukların 

Yunanistan, gorunuşe göre, okula gitmelerini temin için zabı:. 
dünden daha karışık olmakla be ta tarafından incelemeler yapılr· 
raber hükumet duruma hakimdir. yordu. Okuma çağında bulunup 
Fakat Yunanlıların çarçabuk pa':"· 
layan ve sönen duygular altında. 

hareket ettikleri gözönüne alınır· 

ıa yarının neler meydana getirece.. 
ğini tahmin etmek o kadar kolay 
değildir. 

Yeni Parlamento 

Atina, 25 (Kurun) - Yeni Yu· 
nan parlamentosu pazartesi günü 
toplanacak ve hükfunete genelov 
yapmak için salahiyet verecektir. 

Yeni saylavların andı sırasında 
aytı,malar !Jo•l:ı.IJIG..UA<ıL"& l~~U 7-lu&,,. 

anakanuna ve memleketin kanun· 
larına riayet edecekleri şeklinde 
bir and formülü bulunacağı hü
kumet çevrenlcrinde söyleniyor. 

"Krallılt Yunan Ulusunun 
Yüreğinden Sökiilmüıtür !,, 

Atina, 25 (Kurun) - Ayrışık 
partiler liderlerinden B. Papanas
tasyu Amerikaya, B. Mihalakopu
los Avrupa kaplıcalarına doğru 
yola çıkmışlardır. 

B. Papanastaıyut Selanikten 
geçerken, krallığın Yunan ulusu
nun yüreğinden söküldüğünü ve 
ayrışık partilerin geneloya iştirak
lerinin hükfunetçe ahnacak duru
ma bağlı olduğunu söylemiştir. 

Venizelist partisi başkanı B. 
Sotubi, ayrıtık partilerin, genelo 
ya siyasal bir önem verenleri cüm· 
huriyet düşmanı saydıklarını ve 
namuskarane yapılacak bir gene· 
loyun cümhuriyet lehinde bir ço
ğunluk sağlıyacağını (temin ede 
ceğini) söylemi~tir. 

Yalanlanan Bir Haber 

'Ati na, 25 (Kurun) - Başb~ 
kan B. Çaldaris, Alman kaplıcala
rından dönü~ünde rejiın meselesi 

da okula gitmiyen çocukların yüz· 
de altmış beşinin hayatlarını ka· 
zanmak için çalıtmak zorunda ol
duğu neticesine varılmıştır. 

Hazırlanan listeler Kültür Di 
rektörlüğüne verilmiştir. Durum 
incelenecektir. 

Öğretmen vekilleri - Süel li
selerle orta okullardaki öğretmen 

vekilleri bir Temmuzda üniverıi · 
tede genel bir sınaca tabi tutula
caklardır. 

;,ına~~a uıu•cır.ffmh. ~ı.,. .... ı_. OuU· 

müzdeki ders yılı başından itiba. 
ren asıl olarak atanacaklardır. 

inkılap derıleri - İnkılap ders 
)erinin smaçlarına on Temmuzdan 
itibaren başlanacaktır. Smaçlar 

akşamları saat 16 dan 18,20 ara· 
sında yapılacaktır. 

Ôğretmenlerin yaz tatilleri -
Öğretmenlerin yaz tatilleri Kül -
tür Bakanlığının emriyle bir Tem
muzdan itibaren başlıyacaktır. 

Şehrimiz okullarından çoğu -
nun smaçları bitmiş olduğundan 
dışarı gitmek istiyen öğretmenlere 
şimdiden mezuniyet verilecektir. 

Ôzel okullar direktörlüğü ....:.. 
Kültür Bakanlığında kurulan özel 
okullar genel direktörlüğüne özel 
kalem direktörü Bay Nihat Adil 
atanmıştır. 

Taksimle Kilyos arasında 
otobüs 

Taksimle Kilyos arasında oto· 
büs işletmek için belediyeden i • 
zin istenmişti. Belediye buna izin 
vermiştir. Temmuz başından iti • 
haren otobüs işlemeye ba§lıyacak. 
tır. 

üzerindeki görüşlerini anlatacak· ı---------------1 
Geçmiş Kurun/ar; tır. 

Ba~ba~.ranın sıhhi sebeplerden 
dc't\yı çekileceği için ziraat baka
nı T eotokisin başkanlığında alt
mış so.ylavclan müı-ckkep bir grup 
kurulduğu haberi yalanlaı:ımıştır. 
(T ckzip edilmi~tir.) 

Liman direktörlüğü 
Valiliğe atanan lıtanbul liman 

genel direktörü Bay Ali Rıza Çe
viğin yerine de muavini Bay Ha-1 
mit Saracoğlunun, muavinliğe de 
baş ispektör Bay Reşadın getirile-
ceği söylenmektedir. 

- -•········································· 26 r laJ.iran 1920 

Peşte - Adliye nazırl mahkeme
lere sopa cezasının tatbiki için mec. 
lisi ınilliyeye bir layiha vermiştir. 

- Maltada tahtı tevkife alınmış 
olanlardan tekaüt ve mazuliyet ve 
sair maaşatı zatiye faslından ma. 
aş alanların maaşlafı son tediye ta· 
rihlerinden itibaren kesilmiştir. 

- Birinci divanı harbi örfi YJ!. 
dız sayan yağması meselesile meş
gul olmaktadır. Bu mesele ile al~ 
kadar seksen kişi zan altında bu
lunmaktadır· 

._ ________________________ _, 

EKMEK 
Bugünden ~aşhga

rak 11 kuruş I 
Ziraat Bankası ne vakit 

satış yapacak ? 
Fırıncılar belediyeye bat vur "' 

muşlar, buğday fiatlarmın ıon bir

kaç gün içinde yeniden yükseldi

ğini söyliyerek ekmek fiatına zam 
yapılmaaını istemişlerdi. Belediye 

bu başvurma üzerine borsada in
celeme yapmıf, buğday fiatlarımn 

yükseldiğini görmüt, bir haft~ 

sonra değiştireceği narkın bu haf. ' 

ta değİf tirilmesine karar vermit
tir. 

Nark komisyonu dün toplanmış 

bu sabahtan müteber olmak üze· 
re ekmek on bir kuruşa, francala 
on bet kuruta çıkarılmıştır. Ge

çen hafta ekmek dokuz kuruştan 
on kuruşa, francala on üç buçuk

tan on dört kuruşa çıkarılmıf tı. 
Buna göre on gün zarfında ekme
ğe iki kurut, francalaya altmış pa· 
ra zam yapılmış oluyor. 

Belediye reis muavini Bay Ha .. 
mit Oskay dün akşam bir yazıcı
mıza şunları söylemiştir: 

''- Piyasa fazla inip çıktığı i
çin ekmek ve francala narhını or1 

beı günde bir değil, haftada bit. 
yapmaya karar verdik. Son yiik-
ıelmeler borsadan alınan liatlarcı 
göre yapılmıftır. Buğday fiatlan 
inince ekmek liatlctrı da indirüe
cektir. 

Yerinden bildirildiğine göre'
dün akşam Ortaköyde halk, fırın• 

ların az ekmek çıkarması yüzün· 
den ekmek tedarikinde zorluğa uğ. 
ramıf, fırınların önünde uzun müd .. 
.. _ .. hPlc)a._:,1--..1;_. ~·--"'---~ 

Dün de piyasaya yeni yıl mah· 
ıulü olarak Mersinden buğday gel. 

mittir. Mersin buğdayları üzerin· 
de de fiat artışları görülmüt ve ev• 
velki gün fiat dört kuru, 30 para i-
ken dün beş kuruşa çıkmıştır. Dün 
piyasaya gelen buğday miktarı 

651 tondur. 
Sert buğdaylar 6 kuruş on pa

radan, yumşak buğdaylar i~e 7 
kuru! 20 paradan muamele gör· 

müşlerdir. 

BOLUDA BUGDAY 
UCUZLADI 

Bolu, 25 (A.A.) - Geçen haf
ta kilosu 10 kuru§a kadar çıkan 
buğday bugün pazarda be§ kuruşıt. 
düşmüttür. 

Yağmur üç gündür aralıklı yağ· 
maktadır. Kuraklık ziyanı kalma· 
nnştır. Köylünün yüzü gülmüş• 

tür. 

Ziraat Bankası Satı§a N c Vakıf 
BQ.§lıyacak ? 

Ankaradan gelen haberlere gö
re, Ziraat Bankasının salahiyettar 
bir işyarı şunları söylemiıtir: 

"- Fiotların yedi buçuk sekiz 
kuru§a çıkması §ehir piyaıası için 
gayri tabii bir vaziyet değildir. 

Yeni mahıul gelinciye kadar liat· 
lar bu hadden daha yukarı çıktığı 

takdirde Ziraat Bankası ıatııa ka• 
rı~acaktır. Piyasaya kafi miktar
da buğday geldiği için liatların 
daha ziyade yükaelmeıi ihtimali 

yoktur.,, 

Ekmek fiyatı 
lıtanbul Belecliyeıinden: 

Haziranın yirmi altıncı çarfam
ba gününden itibaren ekmek on 
bir kuruı, francala on be§ kuru§· 

tur. 



Selçuk Kız San' at okalanda 

Teknik ve pedagojik 
elişleri sergisi 

G enç kızlarımızın bilgili, hünerli, birer 
ev kadını olarak yetİ§tİrildiği okul. 

Selstıi Kıs Sor/Gf ola1dnilıl .,.;.,umaen ·ı;u. ·Jıöıe, 'imama 
maleM raim öğretmene Bay Maltar Naım 

Selçuk Kız Sanat okulunun yıl- f yor. Bütün dekorasyonla beraber 
lık pecloıik ve teknik elifleri bu a\!Zel tablo da okulun meıleki 
..... dün okulun Çapadaki bi • resim öğretmeni Bay Mazhar Na
numda açılmıfbr. Serıi okulun zım'm izeridir. Genç aanatki.rm 
alt katında bet ..tonda buırlan - yükıek bir zevk ile hazırladığı 1&· 

mqtır. ilk sirilen teknoloji oda - londa çocuk çamaıır ve elbiseleri, 
ımda ilk maddeler Te hunlerm kadın Ç&m84ır ve elbiıeleri, tap • 
bazırlamı tekli ıölleriliyor; ıene ka, çiçek, eldiven, çanta gibi mo
bu sırada okulun 90D zamanlarda da itleri aöateriliyor. 
direktir B. A. Tevfik Sonumut'un Bu seneki sergide odalar ımıf
CSaenile hualanmq olan kütüp - lara aöre deili, it nn'ine göre ay
hanesi -rülüyor. Bol qddı büyük rılmıttır; her salonda hemen her 
bir salonda ayn ayn okuma ma - ıınıf talebesinin türlü türlü alan
sa)~ duvar kıyılarmda ince bir )ardaki bqancılddarmı ortaya 
zeYkle yapılmıt kitap dolapları koyan izerler vardır. Okul hoca • 
içinde Türkçe ve Franeıxa mec - larımn ıenç kızlarımızı iyi yetit -
mualar, kitaplar ve ıüncfolik lı - tirtlikleri bu aeraide ıözle ,örü -
tanbul pzeteleri koleksiyonları lüyor. 
~o,uıuyur. Salci&k kaa:.s; ..... .Jr .. ı .. _., ~ 

KiitGphanenin giıi her ıün saat dokuzdan ondo-
tatbikat salonu... Elbisenin kuza kadar açıktır, herkes gezebi- . 
nasıl hazırlandıiı, elbi.e patron - lir. Sergi 30 Haziran alqamı ka -
lan ve mulajlan görülüyor. panacaktır. 

Ev id&re8i ve yemek pifirme 
itleri bqka salona .U.lüyor, öze
nile bezenile hazırlanmıt nefla 
putalar, biıküviler bu odanm or· 
tumdaki muanm üstünde came· 
kin içinde ıezicilerin gözlerini 
çekiyor aibiydi 1 

Buradan ıeçilen bölükte oku • 
lan modern çamqır yıkama dai -
reai yar. Koridorun eonunda te -
mis, ıenit, aydmhk, hava.,azı ile, 
elektrikle mücehhez mutfak. 

En aona baakılan salon Mfli • 
nia 8D süal ysi. Kapıya yalda· 
tıbr yaklqılmaz büyük aalonwı 
artiatik havuı inaanı tarıyor. Or -
tad.aki elektrik ıütunlan arasında 
tatlı bir musiki ile ımldıyan ha • 
Tuz, dört yandaki boyalı, alçılı, 
kontrpllke dekor gözü alıyor. Mo
da itlerinin lel'ildiii k&fenin du -
varım uliyen siyinen kadm tab-
1"11 kadm itleri ile dolu olan bu 
güzel serginin anluımı tamamlı· 

Öğretmenler Anadoluda 
yolculuğa çıkacaklar 
lıtanbul Muallimler birliğinden: 
1- lstanbuldan 16 Atustosta yola· 

çıkılacaktır. 

2 - lstanbuldan Izmfre gidiş ve 
ıezme için beş gUn alrı1mıştır. 

3 - Altıncı gün lzmirden kalkıla · 
cak ve Konyaya gidilecektir. 

4 - Sekizinci günll sabahı Koayn • 
dan kalkılacaktır. 

5 - Onuncu gün Adanadan yola 
çıkrlacak Ulukışla, Kayseri üzerinden 
Ankaraya gidilecektir. 

6 - On dörd8nctl gtln de Ankara · 
dan yola çıkılarak lstanbala dönüle
cektir. 

A - Anadolu incele gezintisini iz. 
mir panayınnın açıldıfı 16 Afustosa 
rastlatıyoruz. Bunun için yapılacak 

tenzillt önemlidir. (mühimdir) lkin· 
ci mevki 15 gUnltik biletler 12,5 lira
dır. 

B - Konuk (milafir) olanacak yer· 
lerde KfiltUr kurumlarında gecelemek 
fmklnı temin edfiecektir. 

----~-~---------------~--------~--------------Iran bakanlannın • 
yenı kıyafetleri 
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Konyada kuraklık tehlikesi yoktur! 
ilbay anlatıyor : Sarıçay Beyşehir gölüne akıtılacak, 
kanallar yenilenecek, Karaviran bataklığı kurutulacak 

Konya llbayı Cemal BGTdalıçı 
ilçelerJe bir gezinti yaphktan aon
ra Ankaraya •İlmİf, büyükleri
mi.zle •öriifmiif, birkaç gün önce 
Konya:ya dönmiiftür. Cemal Bar
Jalıçı, Konyanın dertlerinin nuıl 
ortadan lıaldınlacafını ıöyle cm· 
latı10r: 

TEHLiKE YOK 
- Konya ovasınm sulanma ve 

ıu itlerinde tanm için korkula~c 
bir dunun yoktur. 

Beytehirde ikinci bir baraj ya. 
pılmuı itini bu ıene geriye bırak-
yoruz. Eier ova ekimi bu aene ıu
ıuz kalsaydı, ıölden bolbol au ,_ 
kılarak aulayabilirdik. Çarpın • 
ba auyu timdi bile devam ettiği i 
çin buna lüzum ıörülmedi. 

Zaten gölden au akıtmadan ev· 
vel ovadaki kanalların temizletil· 
meai doiru olacak. Kanallar uzun 
yıllardanberi temizlenmemit ol · 
duklanndan birçok yerleri dolmuş 
ıibidir. 

Meeela, 5 metre mikabı ıu tat•· 
maıı gereken kanallardan bugün 
ancak iki metre mikabı ıu geçebi· 
liyor. 

Su çok yavq akmakta olduiun
dan tereuüp ve tebahhur yüzün. 
den de ziyan oluyor. 

Bunun için ilk it olarak bu ıe
ne bu kanalların temizlenmesi ila 
uğraf&caiız. 

idare mühendisi ve fen memur· 
lan projeleri hazırlamaktadırlar. 
Harman ıonunda itlere 'batlana. 
caktır. 

SARIÇA Y, BEYŞEHRINE 
AKACAK 

Bu aene yapacafımız au itle
rinden biriıi de Sarıçayı Beyte
hir gölüne akıtmaktır. 

Sarıçay, yalmz bu kq 75 mil
yon metre mikabı ıu vermit ve ka 
raviran ıölünü doldurmuttur. 

Bu hesaba ıöre bu aular Bey. 
tehir ıölüne akıtılınca ıöl timdi. 
ki durumundan 13 - 14 santim da
ha çok yükselecektir. Bu yükaeli
tin vereceği ıu da bütün ovanın 

iatedili auyun üçte biri oluyor. 
Bu au, Benehir gölüee akıtı

lmca Karaviran ıölü de auıuz ka· 
lacak Te kuruya--_:ıktır. Karaviran 
ıölünün yerinin ekı1sbilinir top
rak haline seçmesinin büyük deie 
ri vardır. Karaviranda on dört 
bin hektar toprak ekime yarayııh 
bir hale gelecek, bu toprak bire el. 
li, altnııt ürün vermek bereketini 
her vakit için kendiıinde ıaklıya 
caktır. 

Bu ıenit ve bereketli topraktan 
her yıl otuz köy halkı kazanıp g~ 
çinecektir. 

YENiDEN BARAJLAR 
YAPILACAK 

Sille, Karaman, llrm harajlan· 

nın yapılmaıı iti de ilerlemekte
dir. Ankara ziraat enıtitüaü pro
f esörlerinden arııuluaal ünü bulu
nan arziyat uzmanı prof eıör Sa. 
lamon bir iki ıün içinde Konyaya 
ıelerek baraj yapılacak yerlerde 
jeolojik aratbnnalar yapacaktır. 

Bu uzmanın vereceii rapor ü
zerine vilayetin ıu mühendisi ba· 
rajların plin ve projelerini yap
maja bqlıyacaktır. 
SULAMA iDARESiNiN iŞLERi 

Sulama idareıi yapılacak it le,. 
için Ziraat Bankaıından 90.000 
lira borç aldı. 

Amacımız yurdun kuraklıkla. 
rma kartı derli toplu bulunmak
hr. Tuttuiumuz yol, Konya ürü
nünü kuraklıktan kurtarmaja ve 
bizi yafmur beklemekten kurtar
maia çıkarıyor. 

Göklerden ıu dütmezae, toprak 
altındaki ıuları yeryüzüne çıkars
caiız; icap ederıe yüzlerce, hatti 
binlerce ıetler yaparak kıt ıularmı 
toplıyacaiız ve tarlalarımızı ıula
yacafız. 

iki üç bin ıene evvel bu ıen1t 
ovada yer yer mamureler yarabnıt 
olan (Lidik), (Zıvank), (Yağlı 
Baya() ve (Karadai), (Aladai) 
madenlerini iıleteceiiz. 

Muhakkak ulusumuz liyik ol
duiu ıenlit Ye bayındırlıta kavu· 
tacaktır. 

Fırat~ncla ~ 
bir facia 

Karıkoca biribirlerine 
sarılarak boğuldular 

Bursa San'atlar OkUlulı
dan bu yıl çıkanlar 

Malatyadan bildirildiğine ıöre, 
Fırat ırmaiında Herdi denilen 
yerde ıuyun iki kıyıaı arumda ö-

lümle biten bir facia olmutbıl'. lr
maiın iki kıyııı arasmda itliyen 
kayıklardan birine Hüıeyin ile 
Mahmut adlı iki kayıkçı, on yolcu 
alarak kayıtı yürütmütlerdir. Bir 
kıyıdan uzaklqıldığı ve öteki kı
yıya on metre kadar aralık kaldı
ğı bir ıırada kayığın kaburgası, 

Yiikün aiırlıiından ve ıularm bas
kııından dolayı patlamıt, kayıim 

içine sular dolmafa batlamqbr. 
Kayığın batmakta oldufunu ıö
ren yolcular raıgele ıuya atlama
ia baılamı.Jlardır. 

Yolcular aruında bulunan Zey. · 
nep iıimli bir kadınla kocası Ka · · 

dir biribirlerine ıarılmıtlar, böyle 1JarMtsaii1itliir~itil~afı ••nt liiliiipdijı&J&• 
ce aiırbklan arttığı için yüzeme- m11hr; lıendilerini lıatlalaru. 
mitler ve ıuların akıtına kapıla· Ge.er, raimlaini yurt laarltaunn üdiine iyi 6ir 6alııı oc ,mel 
rak bojulup ıitmiılerdir. Oteki bir dizi ile aralıyaralı ba ta6loyu yapmqlardır. Gençler Tiirlıiyenin 
yolcuları kayıkçılar kurtarmıılal'- ~pan yürefi Atatiirlı'ün ~eorain de iter saman 6aynıfa luaırJırlar. 
dır. Haritada Baraa, olıal yapuiyle söıtterilmiftir. Yakarı köıedelıi yaoar-

Fırat-karakol komutanlığı ite lafın içinJe Tarlıiyede San'at olmllarını 1ıar,,,. Mitat Ptlfll, Clf'llulalri 
elkoymuttur. Kayığa alabileceğin. yuvarlağın ~nde de olıal direlıtörti _w_ö_riilı_' _ı_70_r_. ________ _ 

den çok yolcu yükliyen kayıkçılar, •Mucurda Atatürlı 6üstü - f • Ermenelıte elektrilı - Erme-
yakalanmııtır. Mucurda Türk aan'atkirların:ı nekte ıudan iıtifade edilerek ku. 

Zeyneple kocaaınm cesetleri a- yaptırılmıt olan Atatürk bUatünün rulan elektrik fabrikası bitirilmi,. 
r&nmıfl& da bulunamamıtbr. temelatma tiSreni bütün Mucur tir. Makineler yakında monte e-

• Alııelairde elelıtrilı - Alqe- halkı hazır loduiu halde yapılmıt- dilecek, bu ıüzel ilçemiz ıtıia ka-

hirde au kuvvetiyle iıliyecek olan tır. vupcaktır. 
• Bolrula ~ - Bolu, 25 (A. 

elektrik fabrikaımın yapılmaım.s • FrtlMIZ el~ıi Barltlda -
devam edilmektedir. Kanal kaz\· F T A.) Halkevinin kırmızı heyaz ta-

lrlllİfla lldanlann ra;nlf ilyrilefleri ileiifmiftir. YahTki re· mı da bitmek üzeredir. Avrupay-t 
.tmde lran naırlannı 79Iİ lnyo/et leriyle parUimentonan asrJdıjı pn ıiparit edilen makineler lıtanbul' 
lr,,,. Ş.lıln,altını belılerlıen sörüyo,...... ıelmittir. 

ramanm Urkiye elçiıi, sefaret· kımiyle Bolunun y etilova sporcu· 
haneye ait muıla Gemliie, oradan lan dün ilk futbol maçmı yaph • 
da Buraaya ve lznije ıiderek ıez· Yatnsurdan ikinci baftaJim haft1. 
mittir. p kaldı. 
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:t oğurtçunun derdi 
TAKViM 

• <;ar!'ambı 

2o Haziran 
~:. H. Enci 

Pea~embe 
'J7 Hazmın 
~o R. E' vıı 

Gün doıusv -4 30 .ı 311 

- Yoğurt! .. Kaymak! •. - Memuriyete niçin hazır değil • Gün batısı ı<ı . t4 ıq.41 
sin? Sabah namız. 3. !8 3 2t4 

oııc namaz 12. J6 1 i .17 
r azan : M. l•met Ulukut 

• • 
Bu, bizim yoruğtçunun sesi idi· Yıl

lardanberi her gün muayyen saat -
)erde bizim sokaktan geçerek yoğurt 

satan bu adama çoluk çocuk hep bi • 
zim yoğurtçu diyordu. Yemek zama · 
nı da yaklaşıyordu. Hizmetçiyi çağı -
rarak ••Hana bir kase getir,, dedim. , 
Yavaş ya,·aş merdh·enleri inerek kapı. J 

ya indim. Yoğurtçu Mehmet ağayı da 
bu sırada bizim kapıya yaklaşmış bul
dum. 

Dedim. Mehmet Ağa bunu anla - ikindi namaz ı6 1;- •6.ı~ 
mayışıma hayret eder gibi gözümün Ak$ım narru tQ.O ı~.4 

Babanız 
almak 

bugün 
isterse 

yaşasa, sızı yanına 
içine baktı: Yaısr nam.az• il.40 ~ı -49 

- Öyle ya, dedi; memur olmak i- ımsa~ ~en 2.ı ı ı 
çin okuyup yazabilmek lazım· Ben da· Yılın Ktçeo ıunıerı t7tı ın 

ne yaparsınız ? 
\'ılın talan ~iınlerl •~O 179 ha öğrenemedim! Benim yaşta adam ._ _____________ .,,. 

için okuyup yazmağa akıl erdirmek 
kolay değil. Çok çalışmalı. Benim ise 1 R A O Y O 1 
inadına hiç boş vaktim yok. Sabah - ı-•---·----------•-

Bu adamın baştan başa gizlilikler
le sarılmış olmasından ne zarar? Po
lis müdürü doktorun zekası önünde 
yenilmişti. Sonu kolaylaştırmak için 
dedi ki: 1 

rica ediyorum. Rüyanızda gördüğü • 
nüz gibi, buraya gelmekliğinize se -
hep olan babanızın ruhunun, bunu 
gönlüme doğdurmadığtnı bilmiyor mu 
yuz? llen memnun olacağından bu 
memnuniyetini herhangi bir yolla si-

leyin erken evden çıkıyorum. Mahal· 
Fakat benim maksadım yalnız ya

rım kilo yoğurt almak değildi. Ui -
zim bu genze yoğurtçu ile ayak üs
tünde birkaç dakikacık dedikodu et -
mektt. Her nedense cahilliğine rağ · 
men lif ebesi olan bu adamla öt~den 
beriden biraz lif atmak hoşuma gi -
diyordu. Lif arasınöa Mehmet Ağa • 
nın kullandığı bazı kelimeler olur . 
du ki bunlar benim gibi bir dil me· 
raklısı için bulunmaz birer cHher i -
dL Esuen Anadolunun içerilerinden 
olan bu adam birçok dilcilerin sene -
]erce uğraprak bulaımyacakları ta · 
birleri ayak üstünde hiç düşünme -
den gelip geçtiği yerlerde sa(ar, gi -
derdL 

lelerde yoğurt satmağa gidiyorum. 
Akşam karanlıkta eve dönüyorum. 
Eve gelince yorgunluktan yığılıp ka -
lıyorum. lş bununla bitse yine iyi. 
Bizim karı iki çocuktan sonra pelte
leşti. Yastıktan başını kaldıramıyor. 
Çocuklara bakmak, yemek pişirmek 
bile şimdi bana düşüyor. Bütün bu ka 
dar iş arasında nasıl okuyup yazma. 
ğa çahşabilirim? Sonra bugüne ka -
dar nasrl körkütük yetişmiş bir ak . 

dugUn 
lSTANBUL: 

18.30: JimnıuıUk Bayan Az!de TezclLn. 
18.~: Franııızca derıı. 19.10: Danı mwılkiııl 
!Pllk). 11.l.(0 Haberler. 19.50: Bayan Halide 

- Evet, kadınlar arasında istediği
nizi bulabirsiniz. Hele size borçlu o· 
)anlardan. 

ze bildireceğini sanıyorum· Manevi 
babanız hltfen izin verdiler, siz de 
itiraz ederek beni üzmeyiniz. 

monolog. 20.10: Konteraruı. 20.30: Stüdyo or
kcstraııı. 21. Radyo caz ve tango orkeııtra
lan (Bayan Beybl). 21.30: Son haberler -
Borııalar. 21.40: MuhltUn Sadık viyolonlııt. 

viyolonsel ııolo. 22: Pllk neşriyatı. 

Binnaz bu "borçlu., sözü üzerine 
hafifçe titredi; gizlice Cemile bak -
tı, artık söze karışmak istemedi, ince 
bir pembelik yüzüne masum bir renk 
verdi. 

Binnaz başını eğdi; doktorun de • 
diği gibi, bunu babasının ruhu dü • 
şündürmüş olamaz mıydı? lşte şim • 
di, yalnız yaşamaktan kQ,ttulacak, bu
rada iyi bir vazife almış olacaktı. Ce· 
mil bir şaka yapmak için dedi ki: 

Bunanla beraber bizim yoğurt · 
~11 bugün her vakit olduğundan biraz 
fazla yorgundu. Acaba bir kederi mi 
Yar, diye dütündüm. Sonra kendisine 
aordum: 

- Mehmet Ata bugUn çok yoıgun 
gibi göriinüyorsun· Yoksa bir rahat -
1mhiın mı var? 

Dedim. O da: 
- Ne olacak, a efendi? Bizim der· 

dhnlz her günkü dert. Bu yofurtçu -

lı ince işlere yatırabilirim.?., 
Yoğurtçu Mehmet Ağanın bu söz -

leri onun derdini pek açık gösteriyor
du. Bu dert yalnu; kendi derdi de de
lildi. Onan başında iki çocuk ile bu 
çocuklardan sonra pelteleşen bir ka • 
rısı vardı ki Mbahtan akşama kadar 
sokak sokak, kapı kapı dolaştığı yo -
fart tenekeleri ile onları geçindire -
miyordu. Devlet demiryollarında ken 
disine vaadedilen memuriyete geç -
mek için de okuyup yazma öğrenmek 
lazım geliyordu. Kırkından sonra saz 
çalmak kabilinden olarak bu yaşta o
kuyup yazmağa baflayacaktı. Fakat 
ona da vakit bulamıyordu!. 

• • 
ilik artık bizi geçindiremez oldu. Ne --------------
yapacafımı bilmiyorum.,, lspartada kadınların 

Diye cevap verdi. kılığı değişiyor 
Meğer benim bu sözlerim Mehmet 

Ağanın en dertli damanna, dokun - lıparta, 25 (A.A.) - Buıüıı 
muş. Benim sualime verdifi cevap saat 1 6da Partide il Parti kurumu 
burada kalmadı. Uzun uzadıya yan - oruntakları ve üyeleri, C. H. Pa!-

BÜKREŞ - 13 - 15: Pllk va duyumlar. 
18: Motzoı orkeııtrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konııerln ııUreğt. 20: Sözler 20.20: Fllın ve 
operet plAklan. 21: Sözler 21.15: Piyano • 
şarkı (Sollııt ııUvareııı ı . 22.30: Duyumlar. 22. 
50: Konserin ıUreğt. 23.15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23.35: Konserin ııüreği. 

BUDAPEŞTE - 19.115: Opera orkeııtraaı. 
20.30: Maııallar. 21: Klarinet - piyano. 21.30: 
Şarkılı çingene mllzfğt. 22.50: Duyumlar. 
23.10: Piyano konııeH. 23.50 lnglllzco kon -
feranıı. 24: Caz mUzfğt. 

KOSKOVA - 17.30: KarJJık yayım. 21: 
Konııer. 22: Çekçe yayım 23.015: l.ngtUzce ya
yım. 24.015 Almanca. 

ROMA - 20.115 PIAk • Sözler • Pllk. 21. 
50: Radyo plyelf. 22.30: Senfonik konaer. 

VARŞOVA - 23.015: Ulusal danslar. 20. 

50: Mizah. 21 : Konler.uıa. 21.10: Salon mU· 
ztği. 21.415 Duyumlar. 21.1515 Konferanıı. 22: 
Chopin kon.eri, 22.30: Pilııudlki hakkında 
konfer&111. 22.40: Chopin'den vlyolonııel kon· 

ııeri. 23.05: Sözler. 23.115: KUçUk radyo or
keıtra:n. 

BRESLAU - 21: Duyumlar. 21.115: Ulu. 
1&1 yaYJ}ll. 21.45: Hattanın duyumlan. 22: 

"Funkeıı: - pediUon nach AUanUıı,. adlı mU
zfkll kanırk yayını. 23: Duyumlar. 23.30: 

Dana mUzilf. 

dı, yari:ıldı. ti.i ile yönetim batkanmın bat· --------------

Doktor, Cemilin sözüne cevap ver
di: 

- Bana borçlu olan yoktur, ben 
memurum, ödevimi <vazifemi) yapı -
yor, başka bir şey düşünmüyorum. 

Minnetdarlığın çok defa düşmanlık 

dofurduğunu bilmez değilim. Aradı -
ğım, hastalarıma ciddt bir tefkat, has
taneye içten bir sevgi, bana da iflmin 
ağırlığmı görererek yardım göstere • 
cek duygulu bir ruhtur. Size gelişi gü. 
zel, bir örnek söyliyeyim: Çok temiz 
bir ruha malik olduğunu bildiğiniz 
Binnaz, biraz önce bana acıdığını IÖy· 
Jememiş mi idi? Hatta kimsesizlerin 
sağlığı benim diıılenmeme bağlıdır di· 
yordu. Öyle ise uzağa gitmeğe lüzüm 
yok; siz baba olarak izin verirseniz, 
Binnaz da Hittetmek isterse ... 

Doktor sustu; polis müdürü Bin· 
naza bakıyordu. Kızın utancı kırmızı 
renginden belli oluyordu· 

- Ben mi? Neyi? Diye fısıldadı. 
- Neyi mi? Pek basit bir şey. Bu· 

rada, bazı işleri üzerinize almakla ba· 
na arkadaşlık etmiş olursunuz. Niçin 
olmasın? Çok iyi bir tahsiliniz var; 
bir hastanede hastalara karşı ne yap
mak lazım geleceğini herkesten ziyade 
siz takdir edersiniz. Babanız hir dok· Mehmet Aia yoğurtçuluk ile ken· kanlıiında bir toplanb yapmıtlar- _ K U R U N 

~t·W~lti artık setfndlr. tlw. Bu top1anttda '-.!kan Remzi k 
.. l\Lt~lflffi iM11)1nca bajka bfr ıe· ünlü dördiincü büyük Parti Kuru! -Ttır~7' ~:ı;:rler 

,_ ••• .au r-...,.dlniz.ıld bili. asıyor. bu· 
rası da .onundur; sizl yıuuna lif.we&Ji 

çim yölu aramış. Mahalledeki nüfuzlu tayında gördüklerini ve duydukla· ı ı Yıllık 760 lMO 1800 Kr. <•> 
generallerden (C..) a başvurmuş. Dev. 11 e aylık uo 72.ı 960 " 
Jet demiryollan idaresinde halfae mil· rmı anlatmıt ve hava tehlikesin~ 1 aylık 110 160 180 • 

nasip aylıklı bir işe geçirilmesi için kartı memleketimizin ıonıuz b•· saylık ıM '°o 600 " 
yardımını istemlf- Bu sayın genral de hızla yürümesini ıöylemittir. Tllrk1)'8nln ller poııta merkezinde bu ta-

ı ı rlfeyle &UBUNA'a altone yaulır. 
iyilik olsun diye bir tavsive vazmı._ Kon la a aı nda bayanl• 11 

J J 'll" Utma r r 1 n. ( •) Bu 80D ıUtun posta blrlltine gir· 
Hehmet Afa tavsiyeyi alıp rötiir- nmızın ıeyinitleri de vardır. Bize 11 memlf yabancı memleketler içindir. • 

mU1o Devlet demiryollan idaresinde yalntmıyan peçe, çartaf, mahrem~ ..... --
çok iyi kabul de görmüş. "Biz sana ,...,, ----------
haber aöndeririz, sen şimdilik adre - gibi kıhklarm aoyaal bir tekile ıo- Bu g•ce nUbet~I eczanerıeı 
linl iliyle, git.,. denilmiş. Fakat bugün- kulmuı ve bu itin bir memlek~t _ 
den sonra aylar geçmiş, beklediği ha- ve rejim iti kabul e..tilerek bütün Samatyada: Teofilos, Aks.lrayda: 
ber bir türUl gelmemiş. Bununla be - particilerin bu deniımedeki ödev· E. Pertev, Karagümrükte: Su1t, Şeh
rabft o da hemencecik bir memuri • terinin büyük olduiu kararlaıtırıl· remininde: Nazım, Fenerde: Vitali, 
7ete ı~lmlt olmasını istemiyor • Şehzadebaşında: İbrahim Ham, Sir -
m111o Çiinkii henüz kendisi böyle bir mıttır. kecide: Ali Rıza, Ankara caddesinde: 
•em.miretl kabul edebilmek için ha· -;

1 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1- Eşref Neı'et, Beşiktaşta; Ali Rıza, 

ar delllmif!.. Gelenler, glclenler Beyazrtta: Cemil, Zeyrekte: Y:rgi, 
"Şimdiden bir memuriyete geçiril- Yeni Macar elçüi _Bir haftra Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, Beyof. 

ae ı,tle kabul etmek için hazır olma· lunda: Bellisuda, Ertuğrul, Yenişe · 
mak !,, ben b11 aözün manasını birden- evvel Ankaradan ıelen yeni Mı.- hirde: S. Barunakyan, Maçka da: Fey 
bire anlayamadım. Mehmet Ağaya car elçiıi Bay Mariuıi dün Buda- zi, Kasımpaşada: Yeni Turan, Halıcı-
sordum: pqteye gitmittir. oğlunda: Yeni Türkiye. 

KaMIJl'ala -============ 

•••••ı l 
Tefrika numara•.: 37 

- Ben evleniyonım, dedi, Nea
rin'le. 

Yazan: Safiye Erol 

kıtta bu kıtla 'ibi kötkte yaıala -
mam. Çok memnunum. Narin bir 

rında otlar bitmitti. Çinko oluk -
lar köıelerden apiı iniyordu. 
Bazan bir gövercin havalanıyor, 
hazan cılız bir duman durgun ha· 
vada belirsizce sallanıp dağdı • 
yordu. Güneı Marmaraya devril· 
mek üzereydi. Burhan, bir daha 
Mükerremin elini ııkarak demir 
parmaklıklı kapıyı çekti. Kapı çın· 
gırak ıeılerile arkaımdan kapan
dı. 

istese idi yardım etmiyecek miydi • 
niz? Öyle sanıyroum ki, babanmn ru· 
hu, bu teklif ettitim arkadaşlığı ka· 
bul etmekle göstereceğiniz Hitüf ve 
nezaketten pek memnun olacaktır. 

Binnaz dudaklarını ısırıyor, çene -
sini hafifçe titretiyor, gözkapaklan 
kapanıp a~ılıyordu. Cemil, nihayet 
amacına varan doktoru şimdi gizli • 
liklere bürünmüş olmaktan ziyade iç
ten bir adam halinde görmüş, bu ne· 
zaketli sözlerden müteessir olmuştu. 
Hemen oyunu <reyini) verdi: 

- Ben, kızımın sizin gibi değerli 
bir zatın yanında bulunmasından çok 
memnun olurum, ayrıca teşekkür e
derim. 

Binnaz kendisini zorlıyarak itiraz 
etmek istedi : 

- Fakat ben. .. 
Doktor söyletmedl: 

- Size, burada bir memur olunuz 
demiyorum~ bana arkadaş olmanızı 

Saat dokuza doğru artık yabancı· 
lar sa vuımuf, Bedriye ve Orhan 
batbqa kalmıtlardı. Orhan Ka • 
rabete takılıyordu: 

- Ne olursun be mübarek a • 
dam? Bir defa da bana bir kadeh· 
çik rakı ikram ellen! Bu kadar 
gelir ıiderim. Daha ıenin doıtlu
ğundan bir ıey anlamadım. 

Karabet lahavle çekiyor, ıöz • 
lerini döndürüyor, protesto edi • 

Olmıyacak teyler olmuttu. Mü· 
kerrem, Nesrini eakidenberi iıter· 
di. Fakat arada Necdet olduğu i
çin cesaret edememifti. 

cevherdir. iyi bir kadm olur. Nec· 
deti unutur. Ben dijerleri sibi ma· 
cera pqinde kotamam, titizim, 
evlenmeliyim. 

TELEFON yor, "Böyle nankörlük olur? Hep-

Nihayet Necdetin kızı almıya • 
cağı anlqıhnca Mükerrem, anne· 
sini Ye ablumı mahrem ıurette 
Nimet teyzeye göndermiı ve... it
te ıatılacak tey bu ... Yalnız Nimet 
teyzeden deiil, Nearinden de der· 
hal muvafakat cevabı ahnmıftı. 

Mükerrem diyordu ki: 
- Mühürdar' da Rızapqa ana· 

smda bir yt1r almıttım. Bir küçük 
Yilll. J.aP.braeainn. Nearini karda 

Burhan Mükerremin elini sıka
rak tebrik etti. 

- isabet, isabet! diyordu, Neı· 
rin' den iyisi camaibiı. 

Mükerem yarı ciddi, yarı taka: 
- Danıı batınıza! diyordu. 
Burhan kotu yolunun uzanıp 

ıiden tozlu beyazhjına daldı. A· 
taiıda lbrahimaia mahallesinin 
kara kiremitli ahtap evleri, ıırt 
ıuta vermiıtiler. Damlarm kena -

Afktan canımda bir pinhan ıini inki.r edeceksin?,, diyordu. 
maraz var .ey hekim 1 lkiıi de Bedriyeye dönmüt, bP.i • 

Halka pinhan derdım izhar b' · · k' t' k 
t . h h k' ıranı çe ıt ırere : e me zın ar ey f ım 

l<'üzuli - Ah bu adamı bilmezsiniz, 
Burhanın avda kazalanarak ko- diyordu. 

lu kırıldıimı Bedriye, Orhandan - Oyle huis, öyle hui.. 
haber aldı. Bir alqam, geç vakit, - Öyle nankör, öyle nankör. 
lıkele caddesindeki gramofoncu Karabet, Orhanm çenesine çe • 
Karabet Efendiye uğramıtb. Or • neyle kartı koyamıyacajmı anla
hanı burada, kolıuz gömleği, ba • ymca fırladı. Kasanın yanmdan 
tmda Coni bereıile ıere ıerpe bir dolatarak tezgahın arkasına doi· 
koltukta uzanmıt gördü. Kendiıi ru eiildi. Tekrar boylandıiı vakit 
de bir koltuğa yerletti ve diğer iki elinde rakı titelerinden birer 
müfterilerin çıkmasını bekledi. ıalkım vardı. Şiıelerin bazııı bof, 

- Ben izin verelim amma, maa~ 
hakkında bir şey kestirmedik. 

- Maq mı7 Ben bir memur almı· 
yorum; Binnaz benim yardımcım ola· 
caktır. Mevkiini bu noktadan düşün • 
meliyiz. Üç ay sonra hastanenin yeni 
bütçesini yapacağım ; o vakte kadar 
altı yüz lira tahsısatı vardır. Fazla • 
sını da bütçe yapılırken kendisi kes
tirebilir. 

Binnaz büyük bir utanç Ue itJra& 
etmek istedi: 

- Doktor, rica ederim .. 
- Hayır, hayır; size fazla bir şey 

teklif etmedim. Benim üç aylık tah -
sisatım dokuz yüz lira olursa, yar. 
dımcımın neden altı yüz olmasın? Ya
rın bu para emrinize bır,;1ulmıı ola
caktır. Yalnız, bir haftalık lzininiz 
var· Polis müdürümtlz burada bulun
dukça kendilerile beraber olacak. 
sonra bana yardıma başbyacaksınız. 
Olmaz mı? Artık gönül rahatfle işle
rime bakabilirim. Akşam remefinde 
yine görüşürüz. 

Dedi ve odadan çıktı. 
Artık geç olmuş odanın elektrikle

ri yanmıştı. Binnaz elindeki mendili 
\'..!.,._.... .......... • --------~;. 
ilütünüyordu. Cemil yeriaden kalktı 
kızın omuzuna dokunarak dedi ki: 

- Hana gücendin mi? Doktora bir 
yardımcı bulmamı sen rica etmedin 
nıl? 

Binnaz bapnı kaldırdı: 
- Size gücenmek mi 7 Allah ıöster

mesin? Doktorun bu ldtf üne kendi • 
mi layık göremiyorum da· .. 

Yavaş ) a vaş piyano sadaaı yüksel
meğe başladı. Hinnaz heyecanla ha • 
ğırdı: 

- Dinleyiniz, yine çalmıyor; yine o 
çabşl 

Ses tamamfle ititfliyordu· Küçük 
bir uvertürden sonra, bir prkı baş -
tadı. Binnaz: 

- Ah, dedi, vallahi, billlhl babam 
çalıyor diyeceğim. Bu, benim şarkım -
dır; babam bunu benim için yapmıt
tı. Bir daha başlasa, bir daha başla • 
sa, hiç bitirmese-

(Arkaı var) 

bazııı yarı doluydu. 
- Görüyonunuz, hanmıefen -

di? Bunlar beni kül ettiler. Bun -
lara açbiım titeleri tabur edip 
dizsem bir ~u Moda iakeleıine 
varır. Gene de Karabeti kritik e • 
derler. 

Şiıeleri tabur ıibi teqihm üs
tüne sıraladı. Orhan, ıülmeaini 
ıizlemek için ditlerile yanaldan -
m kıstırıyor: "Nemelizım, onları 
ben içmedim ya,, diyordu. 1 

Şimdi kepenkleri indinnitler, 
~driye için plik seçiyorlardı. O... 
han, Karabete kancayı taktı. Nn• 
resin pli.klan için kifi derecede 
reldim yapılmadılmı, bu aan'at • 
kirnı ihmal ile körletildiiini id • 
dia ediyor, COfUyor, hafmyorda. 
Nihayet, tecrübe için, Menesin 
Kesik Kerem'i gramofona kondu .. 
Gür ve parlak bir ıeı delildi bu. 
Fakat aöyleyit tarzmda Byle ince 
elenmi1 bir ıan'at vudı ki Bedri· 
ye Orhana hak verdi. 

( A rkaaı Dtlr) 



Dünkü şiddetli fırtınanın yaptıkları -
Şehrimizde üç yere 

yıldırım düştü! 
içinde 23 inek bulunan bir ahır çöktü, 

sokaklar seller içinde kaldı 
de sarsıldrm. Sanki bir ateş oda -
mrzm içine dolmuştu. Srçrryan 
taşlar pencerelerden odaya dol -
du, biri de benim üzerime geldi. 
Bağrrnuya başladım. Drşarı frrla
dnn. Taraçanm üstünde bir du -
ınan vardr. Madam Malaton ba -
yrlmıştr. Kendimizi unutarak onu 
odamrza getirdik, tedavi etmeğe 
başladrk.,, 

Apartıman kapıcısı Nazım da 
şöyle anlatıyor: 

- "Apartrmanm önünden su 
geçiyordu. Y ohmu değiştirmek i -
çin bir kürekle çalışıyordum. Bir
den bacaklarımın arasından bir 
aooş yükseldi. Ateşle beraber ku
laklarrnu sağır edecek kadar bir 
patlama olmuştu. Yukarıdan biri 
üzerime tabanca sıktı sandım. Ba
şımı kaldll'mca yıldııım düştüğü
nü anladtm. Anladrm ama, kcn -
'dime gelemedim. Şimdi anlatı -
yorlar, herkes beni çağırıyormuş. 
Fakat ben hiçbirisinin sesini duy
muyormuşum. Yıldıı:nmm taraça
ya düştüğünü söylediler. Sonra 
oraya çıktık. Taraçanın beton taş
ları parç:alanmıştı. Etrafmdaki 
ta~lar da yerlerinden oynamıştı. 
Taraçanm altındaki mutf ağm 

Yukartla: Çama§ır yıkarken!' muslukları bozulmuş, su akıyor .. 
bayılan V ir jini, kö1ed e: Apart- du .,, 
man kapıcısı Nazım, altta: Bayan Beşinci katta oturan Luna Fal· 
Halise, yıldırımın kopardığı taşı yo da çok korktuğunu, kızının ku~ 
muharrirmize gösteriyor. !aklarını kapatarak yatağa ka • 

pandığını söylemiştir. 
Son günlerin bunaltıcı sıcakla -

;.::;;...~.---.ı~-----~~~~~-4.JU.U~-AA~J.ı.,....-------., 

rından aonra evvelki gün liava bu-
lutlanmıf, bir miktar da yağmur 

yağmıttı. Dün de beklenmiyen bir 
fırtına İstanbulu epeyce telaşlan
dırdı. Sabah saat dokuzda gürül
tülü ve yıldırımla karışık bir yağ
mur başladı. Aralıksız iki saate 
yakın sürdü. Bundan soma ara -
lıkla yağmakta devam etti. 

BlR1NC1 YILDIRIM VE 

KORKUTTUGU1NSANLAR 
Dün şehre üç yıldırım düşmüş

tür. Birinci yıldırıtn, Şişhanede 
Tıaan apartımanının taraça.una 
inımiş, taraçanın beton taşlarım 
parçalamıştır. En çok heyecan ve 
korku veren bu yıldırım hakkında 
yerine giderek ara§tırma yapan 
bir arkadaşımız şunları öğrenmiş
tir: 
Beş katb olan Turan apartıma· 

nmrn her katında dört oda bulun
maktadır. Yıldırım düştüğü vakit 
bütün ·apartıman halkı ayaklan • 
mıf, her kattan bağrışmalar du -
yulmıya başlamıştır.Yıldırım dü • 
şen yerin altında, en üst katta Ba· 
Y..an Virjini MataloQ çanıaşır yı • 
kıyormuş. Yıldırmun nasıl düştü
ğünü !Öyle anlatıyor: 

- "Çamaşrr yıkıyordum. Bir -
den ateşler içinde kaldığımı gör • 
düm. Olduğum yerden fırlayıp 
kaprya çarptım. Yıldrrmı düştü -
ğünü anlamıştım. Komşuların be
ni kolları ile kaldıı:rrp götürdükle
rini biliyoıı.mı. Ondan sonrasını 
hatrr1ryamryorum, bayılmışım ... 
Yıldnım düştüğü vakit çok giirül~ 
tü·oldu. Kulaklarrm hala ötü -
yor!,, 

Yıldırım düşen taraçanın biti -
şiğindeki odada oturan lsmailin 
kızı Zehra Halise de şunları söy· 
lüyor: 

- Oturduğum yerde fena hal • 

İkinci yıldırım, Üsküaarda Ha
kimiyeti milliye caddesinde mü • 
tekait Bay Ragıbın tahta evinin 
bahçesine düşmüştür. Yıldırım, 

bahçedeki selvi ağacına çarpmış, 
oradan evin içine girmiştir. Evin 
bütün elektrik kabloları yanmış, 

merdivenler zedelenmiştir. Yıldı
rım kapının önündeki elektrik di· 
reğine de çarpmıştır. Bundan baş
ka evin içindeki fincanlar da kı -
rılmışbr. Bu yıldırım, başka bir 
zarar vermemiştir. 

ÜÇÜNCÜ YIILDIRIM 

Üçüncü yıldmm, saat on birde 
Boyaciköyünde Yunus Ata soka • 
ğında on bir numaralı Bay Ham -
dinin evine düşmüştür. 

Bu yıldırımla sekiz yaşında bir 
çocuk büyük bir tehlike atlatmış
tır. Yıldırım, konsol üzerindeki 
aynayı kırdıktan sonra sekiz ya -
şmda Nahit adlı bir çocuğun aya
ğı yanından geçmiş, küçük Nahi
din bacağında hafif bir kızıllık 
bırakmıştır. 

Dünkü hava hakkında Kandil
li rasatevinin verdiği malumata 
göre saat 7 de hava tazyiki 755, 
saat 14 te gene 755 idi. 

Rüzgar saniyede sekiz metre 
hızla esmiştir. En çok sıcaklık 21, 
en az 15 buçuktu. Dün yağan yağ
murun miktarı 3,5 milimetre ola· 
rak kaydedilmiştir. 

YAGMURUN FAYDALARI 
VE ZARARLARI 

Dünkü yağmurun birçok s~bze· 
lere faydası olmakla beraber, fır
tına halinde şiddetli yağması bazı 
zararlar da vermiştir.Bundan baş
ka birçok yerleri de su ba&mı~tır. 
Bu arada Kadıköy hamamları da 
su altında kalmıştır. 

Biı-çok evlerin kiremitleri uç -

1 

-
Fen aleminde mucizeler 
insan uzuvları yapma bir vücut içinde yaşatılıyor; 

Buranın adı "Yaşama Odası,, dır 

Nefes almadan da yaşanabiliyor ! 

Kü~ük resimde: Linclberg ile 'Aleksi Karel 

Kalpten ve akciğerlerden ayrıl
mış olan hayvan üyelerinin ( u
zuvlarının) bu iki üye yerine ge· 
ç.ecek olan bir makine ile uzun za
man yaşatıldığı hakkında kısa bir 
bilget (havadis) veriJmişti. Bu -
nun geniş anlatımlarını Avrupa 
gazetelerinde okuduk, Düşüncele
re durgunluk verecek olan bu bü
yük buluş iki benzersiz zekanın 
verimi olan bir fen mucizesidir .•• 

Bugün Amerika da Rokf eller 
müessesesinde çalışan, fizyoloji 
ve cerrahi üzerinde birçok önem
li (ınühim) l>UJU! -olan Fran -
sız bilgini Aleksi Karel bir yan -
dan; 1927 yılı Mayısında bir hız· 
la Atlas Okyanosunu geçerek A -
merikadan, ilk defa tayaresile Av
rupaya gelen, atılgan, yılmaz tay
yareci Şarl Lindberg bir yandan 
çalışmalarını, zekalarını birleşti • 
rerek bu ina~ılmaz buluşu ortaya 
atmışlardır. Bunun hakkında ken
disine başvurulan cerrah Aleksi 
Kare) diyor ki: 

- "Bu mesele yalnrz Rokfeller 
Enstitüsünün bildiriği ile kalmış 
cğildıir. Siyans mecmuası da u • 

uzun zamandanberi benimle bir. 
likte çalışan Şarl Lindberg'in yap
tığı bir alet ile elde ettiğimiz ke -
sin (kat'i) sonuçları (neticeleri) 
yazıyor. Bu aletin teknik incelik
lerini ve karışıklıklarını şimdilik 
anlatamam. Yalnız bundan elde 
edeceğimiz menfaati söyliyeyim: 
Canlı vücutlerden aldığımız bir -
takım üyelerin (azaların) yaşa -
masmı olabildiği kadar çok uzat
mak. Bu üyeleri sterilize edilmiş 
bir cam dolap içine koyuyor, ma -
kineye bağlıyor, böylece yaşama
fal'Jnr ~ğlı~ro.nı7. (t.&nnin ~diyo • 
ruz). Makine hem kalbin, hem de 
akciğerlerin işini göıiiyor. Bir 
yandan kanın hareketini olduğu 
gibi yaptırıyor, bir yandan da ha
va veriyor. 
Şimdiye kadar yirmi yedi, yir

mi sekiz tecrübe yaptık. Bazı u -
zuvlar yirmi gün kadar yaşadılar. 
Bülün bir vücudun bu yolda ya -
şaması şimdilik bizim için bir me
sele dleğildir. Bunu yapabilecek 
bir makinenin nekadar büyük bir 
şey olabileceğini düşününüz. Hem 
bunda bir fayda da yoktur. Bi -

Tuz fiyatlar ~ K U R U N _ 
Tuz on beş Hazirandan iti • • Gündelik atyast gazete J 

haren depo ve ambarlarda toptan i lstanbul Ankara caddeı:i, (VAKiT) yurdu 
TELEFON NU!IARALARI: 1 

üç kuruşa indirilmiştir. Yalnız tu- Yazı işleri telefonu: 24.379 

zun perakende 6 - 7 kuruşa sa • İdare telefonu: HS70 

tıldıg"'ı görülmüştür. Belediye eko- Telgraf adresi: İstanbul - (KURUN) 

nomi direktörlüğü tuz Hatları ü -
zerinde esaslı inceleme (tetkik) 
yapmaktadır. Bu incelemelerde 
tuzun perakende kaç kuruşa sa -
tdabileceği tesbit olunacak, aza • 
mi fiat ilan edilecetkir. 

-= 
muş, bazı sokaklardan gelip geç -
tnek zor olmuştur. 

ÇÖKEN AHIR 

Fn·tınadan Merkezefendide 

Posta ltutusu No. 4.6 

------~------------------G a.z et c mlze gönderilen yazılar, gazete- ' 
ye glrmelc için ise, zarfının köşesine (ga- , 
zete) kelimesi y8.Zilmalıdrr. 

Karşılık lstiyen okurlar, mektuplarına 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

Ba.qılmıyan yazılan geri göndermekten, 
kıymetsiz yollanmış mektupların içine 
konulan paraların kaybolmasından, lltı.n 

olarak çıkan yıı.zılardan dolayı, direktör -
itik, UstUne soru sorgu almaz. 

Gazeteml:ıdr ~ıkan yazdarla. resimlerin 1 

her hakkı ııalt kendisi l~lndlr. 

Floryada 
çalışmalar 
Vali muavini bay Rükneddin 

yanmda Yalova kaymakamı bay 
Şefik olduğu halde dün Floryaya 

zim istediğimiz, kimya, fizik, fiz
yoloji ve hastalıklar ilmi bakımın
dan kimyevi maddelerin değiş -
mesi ve bunlardan nekadarrnın 

değerli olabileceğini anlamaktır; 

sadece bu.,, 

Ayni mevzu üzerinde Nev -
Y 0-rk'ta.n Londra gazetelerine bil
diriliyor: 

Rokf eller müessesesi insan u • 
zuvlarını incelemek için yeni bir 
müessese vücude getirmiştir. Bu 
yeni müessese Doktor Alex Car
rel ile me§hur tayyareci Lind • 
berg'in eseridir. Bu yeni icat "Ya· 
şama odası,, adı verilen bir yer • 
dir. Burada yapma bir beden i • 
çinde "kalp", "ciğerler,, ve kan 
cihazı işlemektedir. Bu yapma vü
cut içinde yaşıyan nisanların vü • 
cutlerinden a:r.rılan canlı herhan
gi bir parçayı ya§atmak mümkün
dür. Bu çeşit uzuvlar burada ya· 
şamakla kalmıyarak büyümekte -
dir. 

insan vücudünden ayrılan her • 
hangi parça yaşama odasına ko • 
nulduktan sonra f iryanlar vasıta
sile gıdalandırılmaktadrr. Bu ıa· 
yede intanın canlı azası üzerin • 
de incelemeler .(tetkikler) yap -
mak, ve canlı uzuvlann sahipleri 
öldükten son_ra da onların uzuvla· 
rını yaşatmak imkanı elde edil -
mişlir. Kalp hastalıkları, karaci • 
ğer nikrisleri, damar sertleş • 
mesi, şeker hastalJi~ ver~m .. }s~n
ser ve bunlara benzer hastalıklar 
canlı aza üzerinde mütemadi bir 
surette gözönünde bulundurula • 
bilecektir. ı 

Şimdiye kadar "Yaıama Oda • 
sı" mda 26 tecrübe yapılmıt; bu
rada bir kalp, bir karaciğer, türlü 
türlü guddeler yafatılmııtır .. Bu 
uzuv ölü hayvanlardan alınıyor. 

Bu yeni usul ıayeşinde birçok 
hastalıklara karşı yeni ve önemli 
muvaffakiyetler kazanılması bek
lenmektedir. 1 

Nefes almadan yaşamak! 
Son günlerde Hindiatandan ln

giltereye gelen bir doktor da, eıi 
görülmemiş bir deneme yapmıı • 
tır. 

Hintli doktor, yaıamak için ci
ğerlerle nefes almanın zaruri ol • 
madığmı, oksijenin damarlara f ı· 

rınga edilmesile de yaşamanın 
mümkün olduğunu söylemi! ve bu 
şiringayı hayvanlar üzerinde tat
bik etmiştir. 

Hintli doktorun yaptığı bu d~ 
nemeye, Londrada büyük bir ö • 
nem verilmiş bulunuyor. 

Çünkü ayni fey insanlar üze • 
rinde de denenecek ve ayni sonu
cu verecek olursa birçok insanla
rı kurtarmağa imkan hasıl ola -
caktır. 

Mesela ciğerler rahatsız olduğu 
zaman, insanlar beş dakikadan 
fazla ciğeri erile nefes almadan 
duramadıkları için birçok insan • 
ları kurtaı·mağa imkan bulunmu • 
yor. 

Mevlane kapısında Bay Sabrinin 
çiftliğindeki ahır da çökmüş 23 i
nek çöküntü altında kalmış, kur • 
ta;ılmaları için itfaiyeye haber ve
rilmiştir. Ahırın çöktüğü diğer ta
raftan Davutpaşa kışlasından da 
haber alınmış, kışladan gelenler, 
birkaç dakika içinde çöküntüleri 
temizlemişlerdir. itfaiye tekrar 
d<:;nmüştür. 

ANKARADA Y AGMUR 
Ankara, 25 (Kurun) - Burada 

hafif yağmur yağmaktadır. 

gitmiş, çalış.maları gözden geçir • Onun için oksijen damarlara şı
miştir. Florya ile telefon görüş • rınga edilecek olursa bu gibi haı· 
mesi başlamıştır. Elektrik birkaç talıkları tedavi mümkün olacak • 
güne kadar verilecektir. Florya tır. 

yolu da bu aY. sonunda tamamla • f Fikir yeni olmamakla beraber, 
nacaktır. ilk defa tatbik olun.maktadır. 
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l BO'tOK DENiZ ROMANI 1 
İstanbul 4 üncü icra memurlu -

ğundan: 
Musolini - Eden konuşmaları 

Endülüste Kemal Reis 
olu Mahmud Kefeli varisi oğlu 

Abbaaa 
Halil Ali ve havlucu Recebe i

potekli borcunuzdan dolayı Is • 
tanbulda Ketencilerde Leblebici 
hanında 5 No. h dairenize gönde
rile.:ı ödeme emri arkasına verilen 
meıru.\atta ikametgihınızrn meç
hul o}duğu bildirilmiı olmasına 
binaen ıö:zü geçen ödeme emrinin 
ili.n~n tebliğine karar verilmit ol· 
dujundan tarihi ilandan itibaren 

ltalya, Uluslar kurumun
dan ayrılacak mı ? 1 T elrika No: 145 1 Yazan: lıhak FERDi 1 

-
~ullonın onosı, ~osmon elin~e ölmeme~ 

i~in. ~ornnto~on ~n~mo~ isli~or~u 

ltalyanlara göre, sol}siıllıkça aşağı olan Afrika 
ulusunun Uluslar kurumuna kabulü haksızlık mışl 

Roma, 25 (A.A.) - Bay Mu· vam Kamarasında iıçi saylavların 
aolini Lord Edenin ıerefine biı: İngiliz - Alman deniz andlaıma · 
yemek vermiıtir. Bu tölende in sı hakkında açtıkları kıaa aytııma 
giltere büyük lçisi ile Lord Edenin bu andlaıma üzerindeki fikir ay. 
yanındakiler, Senato batkanı, Ba rıhklarının sanıldığından daha bü. 
ron Aloizi ve lngiliz büyük elçilif yük olduğunu ispat etmittir. 

( Zamora ) Elhamra 
sarayında 

lspanyollar Garnataya girdik · 
ten sonra, askerlerin ağzında do · 
laşan bir haber, Sitti Anenin ku · 
!ağına da iri§mi§tİ: 
"- Kahtantler yola çıkmıtlar. 

Garnatayı kurtarmaia geliyorlar 
mı§!,, 

Sultan Abdullahın anası 1'ıı 
haberi alınca Garnatada hanedoı 
na mensup kimseleri ıaraya dave! 
ederek, ıehirden Kahtan arazisinP. 
uzaklatmalarını teklif etmitti. 

Sultan Abdullah bu teklifi ka 
bul etmediği için, iki zevcesi ve o
tuz bet gözdesi ile birlikte Elham 
rada kalmağa karar vermitti. 

Sultan Abdullah ile sarayda v~ 
Garnatada kalmak istiyen kırk. 
elli kiti daha vardı. Fakat, ınüılü· 
man asilzadelerinden birçoğu, he.
gün kaybolan zenginleri görerek 
Sitti Aytenin teklifini kabule mec· 
bur olmutlardı. 

lıte İspanyol ordulan batku 
mımdanı, sarayda toplanan v~ 
};undan sonra da toplanması muh 
temel olan miiJlümanların ne yap · 
malt istediklerini, neye karar ve· 
reeeklerini anlamak istiyordu. 

Sihirbaz Zamora o gün saray 
muhafızının delaletiyle saraya gir· 
meğe mecbur olnıuıtu. Saray mu 
liafızının karısı çoktanberi hasta 
yatıyordu. 

Zamora bu kadını iyileıtirmeğe 
çalrfacak ve bu münasebetle bir 
müddet saray muhafızının daire 
sinde yatıp kalkacaktı. 

Elhamra sarayını muhafaza i 
çin, kapmın önünde gece gündü l 
ka~gılı İspanyol nöbetçileri dolaşt· 
yor4u. 

Zamora bu nöbetçiler vasıtasiy 
le her gün başkumandana sarayda 
olup bitenleri bildirecekti. 

!itti Ayşe Endülüste vatanse· 
v~liği, cesareti, iyiliğiyle tanm
mıt bir kadındı.. 

lhtiyarlamıttı .• Fakat, bu ka 
ra ~.inleri görmemek için Garna 
tadan uzaklaımak istiyor; dizle· 
rinde yürümek kudretini buluyor· 
du. 

yıkılan saltanatın. Garnatada 
teJlar Jrurulmasına imkan yoktu. 
Bunu $itti Ayşe de biliyordu. 

İhtiyar ve bağrı yanık kadın: 
- Halkın düşman çizmesi al -

tında çiğnendiğini görmek istemi· 
yorum. Uzaklarda baıbata vere· 
rek, göz yaşlarımızı aramızda dö· 
kelim. Dü~man çok insafsız .. O 
na kendimizi ezdirmiyelim ! 

Diy;-rl.u. 
Günler geçtik~e Sultanın znaıt· 

nı haklı bulanlar \'e pe~ine takı
lanlar çoğalıyordu. 

Sultan Abdullah, bir sarayd7. 
oturdukları halde, düşman ordu· 
ları Garnntaya girdiği gündenber; 
anasının yüzünü görmemiıti. 

- Anamla, istiyen gidebilir ... 
D~yerek, kendisinden yavq ya· 

vas neftet eden ve uzaklaşan asil· 
zadelerin bir daha yüzlerini gö: 
mek istemiyordu. 

Sultan Abdullah, Emir Saidin 
de boğulduğunu haber almı,tı. Bu 
haber Abdullahın müvazenesini 

büsbütün bozmuı; onu ıuursuz bir 20 gün içinde itiraz ve 10 gün i • 
çocuk gibi sersemletmiıti. çinde borcu ödemeniz iıbu 30 gün 

Sultan Abdullah, yarını dütü· müddet geçtikten sonra icra mua
nemiyor, cütünmek istemiyordu. meli.tına devam edileceği ödeme ile dıt bakanlığın yüksek İ§yarları Ayrıt partileri, lngiliz kabine-

Düne kadar Sultanı iğfal e emri makamına kaim olmak üze· 
den dalkavuklar, timdi, tarihin re ilanen tebliğ olunur. (7820) 
karanlıklarına gömülmeğe mah · 

hazır bulunmuılardır. sinin, evvelce prensipleri 3 Şubat 
Roma, 25 (A.A.) - ltalyanın kararı ve Streza konferansı ile hep 

Uluslar Kurumuna kar§ı durumu, birarada belitilmit olan politikayı 
ltalya ile İngiltere aruında 25 A- gütmesi 18.zımgeldiği fikrindedit ... 
ğustosta yapılacak konutmalar • ler. 

k<lm olan Endülüs devletinin an - 1
' İstanbul Asliye Altmcr Hukuk 

kazı lcart11ında merıiye1er yazı A 

yorlardı. 
Garnatada (Olen Endülüs) Un 

arkasından meraiyeler yazan ne. 
kadar da tair varmıt ! 

Sitti AYte bu müraiyeleri oku 
mağa vakit bulamıyordu. O zaten 
iyi günlerde pirlerin Sultan Ab. 
dullah hakkında yazdığı methiye 
leri de okumazdı. 

Sitti Ane o akşam, başına top· 
ladığı asilzadelerden aldığı uy. 
gun cevaplar üzerine, Don Petro· 
ya kısaca fU mektubu yazıp gön· 
derdi: 

"Ecdadımın ıık ıık iıtircıhate 
çekildiği Kahtan kcunna gitmek 
niyetindeyim. Garnatada ruhan 
çok muztaribim. Akrama ve taal· 
lukatımla beraber, üç güne kadar 
yola çıkmama müaaadenizi Jile-

Mahkemesinden: 

Mehmet tarafından karıaı Ci • 
bali Sivrikoz mahallesinde müez. 
zin Mehmet Efendi sokağında 11 
numaralı sayılı evde oturan Lüt
f İye aleyhine açılan boşanma da
vasında müddeaaleyhin ikamet • 
gi.hının meçhuliyetine mebni ila -
nen davet edildiği halde 22 - 6 
-935 tarihli celsede hazır bulun
madığın dan hukuk usulü muha • 
kemeleri kanununun 398 inci 
maddeai mucibince hakkında gı -
yap kararı verilerek arzuhal o • 
kunmut ve müddei isticvap edil -
mit ve muameleden bahisle gı -
yap kararının 15 gün müddetle 
ilanen tebliğine ve tahkikatın 15 
- 7 - 935 Pazartesi saat 1 O a 
talikine karar verilmi' old-cğun • 
dan tarihi ilandan itibaren müd • 

dan sonra belli olacaktır. Bu partiler, birge (milıterek)1 

Habet meselesi Cenevrede gö· bir hareket elde etmek için çalıtıl· 
rÜ!ülecektir. Şimdiye değin in- dığı bu aırada, iki taraflı bir uz
giltere, ltalyanın Ha.betistana W· laıma olan lngiliz - Alman and
~· güttüğü siyasayı, Uluslar Kuru· laımasının sonuçlarını kabul et· 
mu andlaımasının her türlü ıaldr- .mek istemiyorlar. 
rımı yasak eden 10 uncu maddesi· Bundan dolayı, gelecek haftll 
ne ve kurum üyelerinden bulunau dq aiyaaa hakkında bir aytııma 
iki ülke arasında bir anlqmazlık yapılacağın sanılmaktadır. 
cıktığında Uluslar Kurumunun ba~ _S_ul_tana __ h_rn_e_t -b-inn_'_c_i_h_uku __ k_m_ah--
;IfÇI bir yol tutacağını gözeten 15 kemesinden: 
'ınc'ı maddesine uygunsuz bulmak· be O küd d Al Tarzı Dil r ve s .. ar a -
tadır. tuntzade mahalleainde Küçük 

Eğer mesele bu eıaa üzerine or- Çamlıca caddesinde 53 numaralı 
taya atılacak olursa, ltalya, 25 A- Nafizpqa köşkünde Ali Faik ve 
ğustosta Cenevrede hazır bulun· V eznecile,rde Balaban mahalle • 
maktan çekinecektir. ıinde Acem oğlu ıokağmda 27 

Meselenin hukuki görümü, in· numaralı Kaymakam Şükrünün 
gilterenin Uluslar Kurumund~ki hanesinde İbrahim Ethem ve Üm
eksperi B. Strang ve B. Eden ıle mügülsümün fiyian ve müıtere • 

riml,, deti zarfında itiraz edilmediği ve önceden B. Suviç, sonra da B. Mu. ken mutasarrıf oldukları İstanbul 
Sultanın anası bu mektubu sa yazılı gün ve saatte İstanbul As - solini arasında geçecek konuıma· Sultanahmet Nakilbent mahalle

raya gelip giden bir lspanyol zabi· liye Mahkemesi Altıncı Hukuk lar sırasında gözden geçirilecek· sinde Nakilbent caddesinde eski 
tine vermitti. salonunda hazır bulunma - tir. 55 ve yeni 91 _ 89 numaralı 105 

lspanyol zabiti Valde Sultan - ı · dığı takdirde davacının bütün id- __ l_ta~lya, kendi Afrika siy~su!nı ve 100 metre murabbaı iki kıta ar· 
dan aldığı mektubu derhal batku - dialarını kah 1 ve "krlri- etmi~ a d-'- Uluslar Kurumu çerçeveaı Jçerı · sanın iza ei şüyuu zımnında lü • 
mandana gönderdi. dile gıyabında muhakemenin in - sinde haklı gösterecek birtakım ruhtu tekarrür ederek müzayede· 

Don Petro mektubu alınca, bir taç edileceğinin tebliğ yerine ka • sebepler hıızırlamııtır. Bu sebep ye vazolunmuttur. Kıymeti mu -
an için, bunun lspanyollara aykırı im olmak üzere ilan olunur. ler, andlaşmalarm değişmesine hammenesi beher metre murabbaı 
bir teklif olmadığım dütündü. iş· <7846) dair olan 19 uncu maddeye da 175 kuruftur. Birinci açık artırma 
biliye üzerine yürüyen Kahtanile· l yanmakta imi•! 1 - 8 - 935 tarihine müsadif 

stanbul Asliye Mahkemeleıi ~ 
rin bu suretle durdurulması da le· Bu madde, artık yeritilemez Pazarteıi günü saat on bqte kıy· 2 nci yen leme bürosundan: 
min edilebilecekti. (tatbik olunamaz) bir hale geleıl meli muhammenesinin yüzde yet-

4 - Kanunuevvel - 1933 tari- kd' d 'h l · Fakat, Petro, bunun aksini d.? ve devam ettirilirı;e, genel barışı mi§ be,i bulduğu ta ır e ı a eı 
hinden evvel ikame olunup latan- k l kt B 1 dü!Ünmekten kendini alamadı. En- tehlikeye koyacak olan andlaıma- kat'iyesi icra ı ınaca ır. uma· 
bul Asliye Hukuk Mahkemesin • kd" d dülüste vatanseverliğiyle tanın· ların Ulcslar Kurumunca yeniden dığı ta ır e en son artıranın ta • 

b h de derdesti rüyet hazine ile Cemil hh d b k. k 1 k ·· b mıt olan böyle ir kadın, Ka tani gözden r cc;irilmesi gerekeceğini a ü ü a 1 ama uzere on eş 
ara11nda mütekevvin dava dosya· b - "dd 1 d" ed.l k · reisini yoldan geri çevirmek de- yazmaktadır. gün mu ete tem ıt tere ı -
sının yenilenmesi için verilen be - k' k 16 8 ğil, belki lspanyollar üzerine yü- ltalyan ba~ımından, Habeıis- ınd açı arbr:nası - -

k Yaname ve gönderilen davetiye • ... 5 'h d ' f J •• " rütmek için büsbütün ııkırtacak k b }" 93 tan ine müsa ı sar gunu sa-
nin müddcaaleyhin ikametgahı tanın Uluslar Kurumuna a u u 

ve Garnatayı uzaktan olsun tehdi- ç k'' 11 l at on beıte yapılacaktır. meçhul olduğu beyanile müba§iri bir haksızlıktır. ün u soysa 1 t · 
de yeltenecekti. ça (medenı'uetçe) a•ag"'ı olan bu ipotek sahibi alacaklılarla di • 

tarafından bili tebliğ iade edilmiş I J s ) 1 b · 
Petro, bu ihtimali daha kuvvetli Afrika ulusu, Uluslar Kurumunun ğer a lkadar arın İ! u gayrı men• 

buldu. ve bir ay mi!ddetle ila nen tebli • . kuk .1 kul üzerindeki haklarını hususile 
gat ifasına ve 9 - 9 - 35 tarihi- temeli arsıulusal hu un en 1 -

Batkumandan kendi kendin-:a ne müsadif günü sa - kel (iptidai) düşergeleri (Vecibe- faiz ve masrafa dair olan iddiala-
bl·r 11ey yapamazdı. ler'ını' ) yerı'ne getirmekten eksin rını evrakı müsbitelerile yirmi gün :ı at 10 da yenileme muamelesine · d b'ld 1 • l" d Ak 

Erte.l. gu"n Garnataya gelecek ( a~ cı'z) b:.ılunmaktadır. içın e ı irme erı azım ır. • batlanılmasına karar veril:niş ol • kd d h ki · 'il ·1 
olan krala meseleyi anlatmag"' a ka- 1 1 ı ı si ta ir e a arı tapu ııcı erı e 

duğundan mezkur günde yeni Şayet talya, ıoysa u us arın sabit olmadıkça satış bedelinin 
rar vermişti. Postahane binasında ka in ikinci kontrolu altına konmak suretiyle 

paylatmasından hariç kalacaklar· Zaten sultanın anası üç gün ·. yenileme bü.rosuna gelnıediği tnk- Haber.istanm siyasal durumunda. h d 
-s dır. Müterakim vergiler isse ar-çinde cevnp istiyordu. O zaman". dirde 2367 numaralı kanun ahka- hı·kukan bi r düzeltme istiyebilirse . . . 

lara ve dellaliye müşterıye aıttır. ka dar ya kralla bu işi konuşacak mına tevfikan yenilemenin gıya • 19 ur.cu m:::.dd~ o zama.n yeritileb• 
Arıtrına ıartnamesi işbu ilan tari· 

yahut da Zamora o vakitten öner? hında yapılaca~ı ilin olunur. lir. (tatbik olunabilir.) hinden itibaren mahkeme divan • 
Sitti Ayşenin işini bitirecekti. lngilterc hu sebepleri kabul et- hanesine talik kılınmıştır. Talip 

KiRALIK ARSA kd' d H b 1 . . n "' "' "" tiği ta ır e, a eş mese esını olanlar kıymeti muhammenesinin 
O ak~am Zamora, Elhamrada sa- İsmail ismet ve Halil vakıfla . barışla çc:zülmesine doğru büyük yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 

ray muhnfızının karısiyle yava~ rından Yenipostane karşmnda bir ndım atılmı§ olacaktır. Böyle akçesini hamilen yevm ve sa.ah 
yavaş konuşuyordu: köte ba~ında 51 numaralı arsa olmazsa, İtalyanın Uluslar K;·ru- mezkUrda Eminönünde Gülbek -

- Sabahtan beri nuılıınız? mundan ayrılmasmdan korkulur yan hanında Sultanahmet sulh bi· kiraya verileceğinden i !lliyenle 
- Vücudumda iyilik duyuyo · Hava AndlQ.fması rinci hukuk mahkemesi batyaz • 

rur.ı .. Sızılarım biraz dinmiş. rin ~ 7 Haziran 935 pazartesi gü . Roma, 25 (A.A.) - Söylendi- ganlığına müracaatları ve hiaae. 
nü Evkaf müdüriyeti encümen i · 1 l B h dl 

- Birkaç gün sonra büsbütün ğine göre ta ya, atı ava an a~· darlardan ikametgahları meçhul 
iyile~eceksiniz! Yatakta oturabfü•. dareye müracaat etmeleri ilan ° ması mescb,ini 3 Şubat bildh·iği · bulunan ve ilanen tebligat icrası• 
ceksiniz ! lunur. (7616) nde tasarlanan meselelerle sıkı na karar verilen tbrahim Ethem 

- Sizi buraya Allah mı gönder- ==================== bir şekilde ilgili tanımaktadır. ve Ali Faik ve Ommügülsümün 
di .. Peygamber mi gönderdi? yanımda kalacak mısınız? Bundan dolayı İtalya, ilk önce yevm ve saatı mezkurda bizzat 

- Bu bir sırdır. Ben bu yaııma - isterseniz kalırım! hava meselesinin kotarılmasını is gelmedikleri veyahut tarafların· 
kadar, ölümün pençesinden bin- - Sizi ölünciye kadar yanım tiyen İngili z tezini kabul etmiye· dan muaaddak bir vekil gönder -
)erce insan kurtardım. dan ayırmak istemem ... Ah, siz ne cektir. medikleri takd;rde gıyaplarında 

- Sizi buraya kim getirdi? kadar iyi yürekli bir adama ben Avam Kamaraıında Fikir muamele ifa klınacağı tebliğ ma· 
- Kocanız.. ziyonunuz l AyrılıklaTı kamına kaim olmak üzere ilan o· 
- Ben ayağa kalkıncıya kada: ( Arka6ı var) Londra, 25 (A.A.) - Dün A lunur. (7841) 
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Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

\ Her dilde çıkan meslektaşlarım z 
il 
\ Bizi 100 paraya indiğimiz için takdir ediyorlar 
~ 

Ankara, 25 (A. A.) - Hava ldıroğlu 25, 3615 Buffar Hasan oğ· ~ Fltatamızı 5 kuru,tan 100 paraya indlrdi§imiz günün i~incisi, tanıdık tanı• 
· ı· · ı 20 3616 Mehmet 20 3617 K 5 madık birrok uurtda•hıır1n kutlulam. asıyle ve iyi dileklerde karşlla_şttk. Her tehlikesini bilen üyeler ııtesı: u / ' u· 3 'I .7 "T ı t d 

DlYARBEKlRDEN bat Haıyo 20, 3618 Ta.bir Kan. ~ dllde çıkan meslekdaşlaramızın bu hareketimiz üzerine yazdık ar1:11 ıc; en uy-
3543 B. Temir 25, 3544 Tevfik pak 20, 2619 Seşer 20, 3620 Sa - 1 gulanarak ok&ıduk. Sunlar1 dlllmlze c;evlrerek a,aaıda okurlar1mıza su.nuy~ruz. 

Suba!ı 20, 3545 Nasir oğlu Faris lahaddin Necdet 20, 3621 Musta • _ lc;lerlnde gazetemizi ~ıkaranların ,ahuıları hakkındaki okşayıcı sözlerı d e 

25, 3546 gramofoncu Kemal 20, fa Bayar 20, 3622 Mehmttt Ülker ( oldu§u gibi yazışımız bunlarla övUnmek için de§ildlr. Sadece me~l~~daşlar1· 
3547 Nusret 20 3548 Mustafa Ha- 20, 3623 Çüço 20, 3624 Mehmet !i mıza bu satmrlarla bunlardan dolayı da borc;lu olduğumuz teşekküru aCjıktan 

's 3549 F • 20 Ali 20 ) öde meAe fırsat buldu"umuz içindir. . ci Niyazi oğlu O, eyzı 1 
• ::ı ~ d d ve daima orada 

3550 Necmi 25, 3551 Mustafa A- KAYSERlDEN DUn de söylediğimiz gibi KURUrt halka hızmet yolun a ır 

kif 20, 3552 Mecit Eren 50, 3553 3627 Mustafa Balcı oğlu 60, olacaktır. 
Ahmet Antebli 20, 3554 Hedevan- 3628 lbrahim Vareyinli 40, 2629 ~ ı '"" '"" ..... 
li oğlu Rifat 20, 3554 İsmail Ka. Mehmet 50, 3630 Şakir Ali 30, §L ,.... J -ı· o • .& 
za.z Bekir oğlu 20, 3556 Refik ve 3631 Mustafa Bıçakçı 40, 3632 ( e ourna d' rıenı BE~ o 
Hazrolu 30 3557 Fethullah 25. Mustafa 20. 3633 Maman Pamuk- ~ =.:::;,_;;::;...,;;;...;;;;.;...;.;;;;..;;;;...;;;;...._______ 7 
3558 Mardinli Sait 20, 3559 Mar- çu 20, 36."34 Mehmet Hııarcrklı oğ- N Fransızca JURNAL DORYAN diyor ki: 
dinli Selim 20 3560 Hasan Abdul lu 20, 3635 Hacı Altmoğlu 20, 3636 \ . .. . Franıızca BEYOCLU diyor ki: = 
lah 20, 3561 Hacı Osman 20, 3562 Hacı lbrahim Kadı oğlu 40, 3638 j '~as-?1 .<matbuat) ~o~gresı mun.~ebe~~e ga • "Türkiyede gazeteler üzerine düşen terbiye va-~ 
M h 20 H Kadir Hallaç oğlu 25 3639 f zetecılerımız, gazetelennıız meselesını evınp çe - zifesinin ehemmiyetini izaha lüzum yoktur. Ga - ~ 

e met · acı ' s · d'l F 1 t k · · 1 d ? Sa fa = 
ANKARADAN Şükrü 20, 3640 Emin Elibüyük oğ- = vır 1 er. aza sam~ ıçı~ ne yapma 1 n-.... yı - zeteler bu yoldaki vazifelerini yapabilmeleri -~çin ~ 

3565 Raif Tamer Anafartalar tu 20, 3641 Hacı Ömer 20, 3642 j lan mı art:In?~lı? _!çındeki ~azı~arı ıı:ı çogaltmalı? 1 onların bilgilerini artmnahdrr. Bu maksa~la T:rrk-~ 
Hafız Perdeci oğlu 20. il Gazetelenmızın fı~atını mı .ındırm~l~? . çe Kurun gazetesi, çok cesurane :e takdı_~e layık i 

cad. Koç. Han 
25

· 3643 Osman Köşker oğlu 20, ~ Kurun ga2j0tesı meselenın kendısıne aıt tarafı· bir karar vermiş, beş kuruş olan fıyatım ynz para- ~ 
ERDEKTEN 3644 Ali Bıdrbıdımoğlu 20, 3669 ~ ~ bir ye~~lik yapa~k .kesip atmaktan korkmadı. ya indirmiştir. "Cesuran~ te~b~üs" diyoruz; ~ü~- ~ 

3564 Ali Tikve! 20, 3565 Mehmet Mustafa Kilimci oğlu 25, 3646 Sü- ~ Fıyatım yuz paraya ındinnekle beraber yazılarının kü bunu ancak büyük bır salahıyetle ve ateşlı bır ~ 
Vodina 20, leyman Mahmut Hıfzıı oğlu 20, ~ kalitesini de değiş~irdi. Bu bi: de~~me, fakat ce • yurtseverlikle ve 0 derecede yü~sek bir ahlak ile \ 

EREGLIDEN 3348 Osman Ayırağası oğlu 20, ! saretle yaprlmış bır denemedıir. Yuz paray~ ~~ • Kunın'u yöneten( idare eden) Asrın Us?. Hakkı§ 
Osman Gökbudak 201 3568 Bahri 3649 Süleyman Kadıcıoğlu 20, ~ run! ~u, ~~rç~~~~ .~e ~u~~a.~n gele~ bır ıstı - Tank Us gibi çalışkan gazteciler ~apahıli:. Ku - ~ 
20, 3569 Rahmi 20, 3570 Hiiseyin 3550 Sarı Mustafa 20, 3651 Nuh ~ f~dedır. Ç~kü ?uyuk hır ~luk gazeteden geı:ıeı run, Türk diliyle çıkan tekniği tam gazetelerde~ ~ 
20, 3571 Hulusi 20, 3572 Avni E- Mehmet Taşçıoğlu 20, 3652 Seyit ~ bır surett~ ıstenıl~n şeyl~n b.ı~ ~rada toplamı~ır. biri olduğunda şüphe yoktur. Başm~kalelerdek1 ~ 
rel 20, 3573 Mehmet 200, 3574 A- Mehmet 20, 3653 Ahmet Nalbant ~ ':azrla~ .sozlerdekı salahıyetlılık, haber alma ı~I;- ciddiyeti ve itidali ile istihbarlardaki kıymet ve~ 
li Tan 201 3575 Aksekili Mustafa oğlu 120, 3653 Çorakçı oğhı Hacı ~ nndekı.~~ndırıc!lık ve ça~~kl~ ... Bu gazete ıçın canlılrğı birleştinneğe muvaffak olm~tt1:. B': ~- ~ 
Şenol 20, 3576 Tahsin Gökbudak Emir oğulları 40, 3655 Reşadiyeli ~başka türlu. d.e.o~amaz<lı:; çünkü baş~~a.~ım Us, zete genel dwııınunda olan yükseklik ıle hıçhır § 
20, 3577 Vanlı Süleyman 20, Devedoğlu Seyit Ali 80, 3656 Mi- § Tank Us gıbı ıki kardeş bulunuyor ki ıkisı de Ka- zaman menfaatini sansasyonel (basit dtı.~guları § 
3578 Sadettin Tezcan 20, 3579 Ri· rap oğlu Arif 20, 3657 Vekseli Ha· \ mu~ay'da saylavdrrlar. ~~ha fazlası, iki~ de, çok okşıyacak) havadisler çıkarmak ve neşriyat ya~ - j 
fat Ergin 20, 3580 Niğdeli Abdur- fız Mustafa 20. ~ eskı ve soydan gazetecıdırler. Onların ozel du • mak veyahut bu cinsten hilelere başvurmak ku - ~ 
rahman 20, 3581 Fethi Hıncal 20, 3660 Kadir ve şeriki 20, 3661 ~ rumları her şeyi bilmelerine ve düşünmelerine el- çüklüğüne düşmemiştir. ~ 
3585 Mehmet 20, 3586 Dirioğlu Mehmet çavuf Bozdounalı oğlu 20 ~ verişlidir. Değerli meslekdaşlamnızm ou teşebbüsündeki~ 
20, 3587 İbrahim 20, 3588 Hali • 3662 eCmal Hacı Küçük oğlu 20, ~ Bundan başka gazetede, 'Avrupa günlük gazete- muvaffakivetlerini en hararetli bir vi.irekle dile • ~ 
din Hüseyin 20, 3589 Karaman 3563 Ahmet Bakkalbaı;ı oğlu 20. §. !erinde olan sonsuz türlülükler var. riz.,, '§ 

20, 3590 Bekir Karağaçlı. 20. ... 3664 Hacı Ali Kasab .. h~ ~~i J Kurun yüz paraya! Bu, memle~t gazetecili}{ ~J\TU l 
SlVEREKTEN o~lu ?.5' ... 3665 Melhm~ Şu~l Ku- ~ hayatı içinde hiç beklenmiyen, herkese hayret ve- Rn OI'EYMRTJı ~ ı C ~ 

3591 Mahmud Nedim 20 3592 kurtçuoglu SO, 3::6 es;t ~av • \ rici bir hadise olmuştur.,, • ~ 
Hüseyin Nacar 20, 3593 Ha.san croilu 30, 3667 acı e ıo, j Rumca :A.POYEV. MATIN1 aiyor ki: ~ 
Bucak 20, 3594 Ali Karaköprü 20, 

3~8 ~uh M~~~t 20
· 
36691Hacı ' "Kamutay üyelerinden Asım ve Tar:ıK Us kar-~ 

3595 Ali Bayar 20, 3596 Sinan 20, !"fuseyı~ B~nl! og u 30, 3671~ s:.a- deşlerin gazetesi olan ,(Kuııın) "dünden itibaı·en ~ 
3597 Cerrah 20, 3598 Yani 20, ıl Kendırcı og1u 30· 3671 ra mı ( külliyetli okuyucuları menfaatma olarak fedakar- ~ 

Z lfik 20 3600 Ah t 50 Samancı 30. lık ..,.,.1 k b" 'l'k f ' t " = 3599 ü ar , me , sa.3 . .u.aca ır yem ı yapmış, ıya ıru yuz pa- ~ 
3601 Latif 20, 3602 Hadi Rıfkı BUCAKTAN . J ra.ya indirmiştir. Memlekett;e ve Avrupada çıkm ~ 
25, 3603 Ahmed 30, 3604 Fuat 3672 Bayan Nafia Özmen 20, 1 .. _ _,_.,._ .ZJ - - büyük gazetelerin eşi olan yalmz Kurun gazetesi-~ 
20, 3605 Sinan 20. 3690 Bayan Rüstem Özmen 20, ) 'Almanca TORKIŞEPOST diror ki: dir ki Türkiyedle yüz paraya satılıyor.,, ~ 

3607 Rrfkı 25, 3608 Kerim 20, 3691 Maksut Yılmaz 20, 3692 Ö- !I " . . . · § 
3609 ehmet, Seydo 201 3610 Ha - mer Öğünç 20, 3693 Hasan Muo • € KuruT nkgUazeted~~nı neş1re~e? f~ylav Asım e ~ 

l H l ·ı D 20 ı 20 3694 E · Alt t 20 ~ Us ve arı s, un gazete ennın ıyatın 5 ku • , §. san Ha ef 20, 3611 a ı e1Qo . ucan , mın m aş · a O . . d' . l .. = 
3612 Sinan A:liyimoğlu 20, 3613 6395 Örfi Özmen 20. 3596 Mus • ~ ~ştan l O paraya ;11 nnnış er ve gerçekten b~ : ~ 
'.Aziz Bekir 25, 3614 Hüseyin Hı- tafa Turgut 20. ~ yuk olan bu feda1kardlığı, okurlarmmk menfaatim § 

j gözeterek, yapmış ar ır. Bu hare etin gazetenin "§ 

Uçak kazaları 
Londra, 25 (A.A.) - Vis Ami

ral Burnetti, Leicester Kontluğu 

içinde hir uçak kazasına uğram1~ 
yüzünden ve ellerinden ağır su
rette yaralanmı§br. 

Vis Amiral, Genel savaşta 
Fransa ve Filistinde filolara ku. 
manda etmit J/e 1923 den 1927 ye 
kaQar Hava bakanlığında önemli 
oronlarla bulunmuş, 1927 de mer. 
kez uçak okulaaı koınotanhğın~ 
atanmıf, 1931 de ikinci hava kor
mayı komotanlığı ve 1923 de Irak 
komotanı olmuştur. 

Panama, 25 (A.A.) - Biri At 
man olan üç motörlü tecim uçağı 
Ko1omlııiyadaki Medellin uçak ~
}anından, biri kalkarken diğeri 
inerken biribirlerile çarpıtmışlar~ 
dır. 14 kişi ölmüştür. 

lşcilerin cumartesi 
yevmiyeleri 

Ankara, - Cumartesi günleri 
İ§Çilere tam yevmiye verilmesi 
ha.f ta tatili kanununun ruhu ve 
her memlekette vaki olan tatbi -
katı icaplarıdır. Bu tarzda yevmi
yelel'i vermiyen müesaeselerin ha
reketi Ankarada ilgili çevrelerde 
teeuürle kar§ılanma.ktadrr. 

Londra · güzeli 

Mis Lontlra 

~ okurları tarafından hararetli bir tasviple karşıla- ~ 
\nacağı ve tamamile takdir edileceği şüphesizdir. ~ 
1 "Kurun" un, içeriye ve drşanya ait mükemmel ha- Ermenice JAMANAK. TÜRKİYE "diyor ki: ~ 
\ her kaynakları bulunan bir gazete olması itibari- "Büyük refikimiz KURUN kendi daimi hac - ~ 
j le de, böyle karşılanması, yerin.dedir. mini 8. 10 _ 12 sayıfa ve mütenevvi temiz muh - ~ 
- Çabuk ve doğru haber yetiştirmekle tanınmış teviyatmı muhafaza etmekle beraber, bugiinden ~ 

olan "Kurun" gazetesine, tuttuğu işte tam bir ba- başlıyarak her yer.de 100 paraya satılmaya baş-~ 
şarış temenni edeıiz.,, lamrştır.,, ~ 

TUrk4je arkada,ıarımızdan ffABER de KURUn'un hergün 8 - 10 - 12 sayıta ~ 
olarak 100 paraya c;ıkaca§ını okurlarına blldlrdl. % 

l Hepsine ve bizi taltifte d~vam eden okurlarımıza candan teşekkürle ederiz. j 
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Paris şar kurulu Almanyadaki Fransız \ Paris borsası 
Paris, 25 (A.A.) - Paris. Şar eski savaşçıları Paris, 25 (A. A.) - 24 tatihli 

Kurulu dünkü seçim sonucunda Stüttgart: (A.A.) -Çelik miğ Borsa durumu: 
şu türlü kurulmuştur : ferliler cemiyeti ile Alman subay- Değerler Borsası çok iyi bir tu-

Batkan: B. Kiyap - Chippe- lan hirliği §imdi Almanyada otu- tum göstermektedir. Geliri deği
Asbaıkanlar: B. Bular ve Fur ran 44 eski Franttz mu'haribini ka· şik olan değerlerde ve başlıı:a 
Sekreterler: B. Düpon, Buvasi. buletmiş)erdir. Fransız eski mu • banka, elektrik ve birtakım arsı -

yer, Romazoti ve Gayar. haripleri 'bay Hitlere ıu telgrafı ulusal fondolarda arasıra dikkate 
Kestör : B. Viktor Bukay. çekmişlerdir: değer yükselmeler kaydedilmiş -
Bunların hepsi de yeni kurul&ll "Franarz ve iman eski muha • tir. Ahm satımın darlığı bu yük· 

çoğunluğuna bağlıdırlar. ripleri ıizi, eski bir harp arkadaşı selitin devamına engel olmakta -
Londra §ehri güzellik müsaba B. Kiyap'ın seçilmesi üzerine ve Alman ulusunun şefi olarak se· dır. Fransız frangı hafifçe gerili-

kasında bu senenin güzeli sııoril· k · ı t f d k ) la"'mlıyorlar y ~3" omonıat er ara ın an çı arı an .,, or. 
miştir. Resimde gördüğünüz kız: patırdı 1<>nuna erinıee Parla Şar Yapılan kabul resminde, bir ----------
müsabakayı kazanmıştır. Fakat, 

Mis E. Bankheyd, "Londra güze 
li,, olmağı az buluyor, ayni zaman· 
da "f ngiltere güzeli,, olmak isti-
yormuş. Yakında b1,1 müsabakayb 
da girecekmiı' 

Kurulunun yeni Baıkanı bir diyev n•zi orkeıtrası Döyçland Über Japon Rekabeti 
verer~l< Paris ıehrini, yakı!ır bir Allees, Maneyyez ve Horst Wes - Paris, 25 (A.A.) - Arsıulusal 
surette oruntamayı (temsil etme- sel leid havalarını çalmıttır. tecim odası, dün de çalışmalarına 
yi) ve: "Paris şehrinin eyiliği fay. =~~~=::::ı=~======== devam ederek başlıca J apon ö • 
dası ve hayıallığı uğnına çalış.. nıl üyelerile yılmadan it birliği et· nürdeşme (rekabeti) hakkında 2ö 
mak,, formülü içinde ve bütün Ku~ meyi üzerine aldığını ıöylemiıtir. rüşmüştür, 
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1 TEL YAZILARI 1 ip- Ktı~ ~n!!LE~ -
0ağlaşık aianslar kon- 1 

Tecim llfınlannın llfın sayfalarında ııan
tlml 30 kuruştan başlar. tık aayıfada 250 
kuruşa kndnr çıkar. 
Büyük, ı;;ok devamlı kıllşell, renkli llAn ve
renlere ayrl fiyat indirmeleri yapılır. 

fer ansı işini bitirdi Resmi IUmlnrın bir satırı 10 kuruştur. 

KUçUk llAnlar: 
Bir defa SO, lkJ defaın 50, ile; <lefaaı 65, 

Prag, 25 (A. A.) - Bağlaşık 
Ajanslar konferansı işlerini biti -
ı·erek dnğılmıştır. 

Çekoslovakya Dış lşleri Bakanı 
B. Benes, delegeler için bir öğle 
şöleni veııniş ve şölen sonundaki 
diyevinde şunları söylemiştir: 

"- Haber alıp verme ajan~ln
rı, devlet adamlarının işlerini pek 
çok kolayl~q{:ırmaktadırlar. 

Bağlaşık Ajanslar ise arsıulusal 

yaklaşmalara ve barışın korunma
sına pek çok yardım etmişlerdir. 

Devletler arasındaki iyi bağlar 
üzerinde etkileri göriilen yanlış 
haberler vermek hiç doğru değil -
dir. Fakat, soravlanm bilmekte o
lan Bağlaşık Ajanslar, vazifeleri
ni çok iyi surette yapmışlardrr ve 
yapmaktadır. 

Çekoslovak Cümuriyetinin, ha
rıştan, sükundan ve dünyanın 
materyel ilerlemesi için iş birli -
ğinden başka bir amacı yoktur. A
jansların bu amaclara hizmetleıi
ni candan ve göniUden beğenmek
le olan Çekoslovak kamoy düşü -
nii ve hi.ilrumeti, Avrupa ve di.in -
ya geleceğinin belirmekte oldu -
ğu bir zamanda, ajanslar yedinci 
konf eransmm Çekoslovakyada 
toplanmasından dolayı büyük bir 
krvanç duymaktadır. 

Arsmlusal alanda hak prensi -
ninin yener nlmasr Ye kaotik ka -

3303 kilometre 

Anl,aragücü bisiklecileri 
- ' b ülkeyi dolaşıyorlar 

Ankara, 25 (A.A.) - Ankara
güeü bisikletçilerinden beş kişilik 
bir ekip Batı Anadolusu ve Trak· 
yada 3303 kilometrelik uzun b; •. 
seyahate çıkmııtır. 

Ekip sabahleyin saat 6 da spor
cu arkadaıları tarafından Taşhan
dan uğurlanmıttır. Bu gezi bir 
ay sürecek ve günde ortalama 151) 
kilometre gidilecektir. 

Bisiklet isporunda en ileri de
j necek kadar olan Ankara bisiklet 
~ çileri uğraklarındaki bölgelere ö•. 

nek olmak üzere f edera.syonun i' 
teğjyle bölgelerde yapılan fede
rasyon önverme yarıtlarına dtt 
gireceklerdir. 

Ekipin yarıtlarına gireceği bö! 
gel er ıunlardır: 

lmıit, lstanbul, Bursa, Edirne
Çanakkale, İzmir, Denizli, konya 

Bisikletçiler büyük zorluğa uq 
ramazlarsa 25 Temmuzda Anka . 
raya döneceklerdir. 

İstanbul Asliye !kinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

lstanbul hazinesi tarafından 
Yedikulede Emirahm llyas bey 

mahallesinde Halit efendi soka • 

ğında 14 numaralı evde oturan se

kizinci kolordu muhasibi mes'ulü 

Hakkı aleyhine yenileme suretiy • 

le mahk~memizde açılan davadan 

dolayı müddeialeyhin adr~ıinin 
meçhuliyeti hasebile 18 - 6 - 935 

için ilanen tebligat if asma rağ . 

men mahkemede hazır bulunma -

mıt ve bu kere hakkında H. U. M. 

K. 398 ve 401 inci maddeleri ah • 

kamına tevfikan gıyap kararı itti

haziyle ilanen tebliğ ettirilmesine 

:ve ilan için de 20 gün müddet ta • 

rarsızlık yerine şiddet tedbirlerini 
tam sw·ette yok eden bir düzen 
konması için çalışmaktayız. Bu -
günkü bütün güçlüklere karşı 

ben, barışa inanıyorum. Çünkü 
bu iş iyi istekli devlet adamları -

dört de!ası 76 ve on dG!ası 100 kuru§tur. 
Uç aylık UAn verenlerin bir defası beda
vadır. Dört ııaurı geçen lllnların fazla 
aatırlan be' kuruştan hesap edilir. 

KURUN hem doğrudan doğnıya, kendi 
idare yerinde, hem illin ııcentelerl eliyle 
nan kahul eder. 

Alımlı, tesiri çok reklllmlar tertibinde 
nın elinde bulunmaktadır.,, idarenin va.sıtalan lstiycnlerin emrinde -

Konferans ba.~kanı B. Meynet, i•ı.;;dı-r. ____________ =;;;;;=;;;;;=;;;;;;;;;;-..1 

B. Benes'e verdiği cevapta hem 
Çekoslovakya Ci.imuriyetine ve 

heqı de B. Benes'e karşı konfe -
ransın saygılarım bilrlirmiş, hü -
kı1met1erin, bakanların ve devlE't 

adamla11nın, ajansların B. Benes 
tarafından anlatılan ödevleıini 

sonuna kadar kolaylaştırmakta 
olduklnnı söylemiş ve cıemiştir 
ki: 

"Devlet adamlaı1 ile ajanslar 
arasındaki iş birliği istenir ve lü
zumlu bir şeydir. Çünkü ajansla
rın verdiği haberler kamoy düşü
nün ve tarihin kökleridir.,, 

Son olarak B. Meynot, alkışlar 
arasında, B. Benes'in dediklerini 
onaylıyarak, ajansların en büyük 
amaçlarının barışa hizmet etmek 
olduğunu ve bundan sonra da 
böyle olacağım söylemiş ve çalış-· 
malarmm meyvelerini barış için -
de görmeğe hakkı olan çalışkan 
Çekoslovakya için mutluluk ve 
başarımlar dileyerek sözünü bi -
tinni~tir. 

Küçük anlaşma 

Ekonomi kanseyınin 
verdiği kararlar 

Bükreı, 25 (A.A.) - Küçük 
andlaım~ ekonomik konseyi i§ini 
bitirmittir. 

Çıkarılan bildiriğde, konseyin 
önce üç devlet arasında tecim de 
ğişi (mubadele) meselesini ince· 
lediği bildirilmektedir. Konsey 
küçük anlaşmanın üç memleketi 
arasında türlü ekonomik kınav a

lanlarındaki çalııma beraberliği 
programının yeritilmesi ile uğraş
mı~tır. 

Konsey, o zamanlar raporun . 
dan bilge alarak demiryolu ilgi . 
leri alanında çalışma beraberliği 
Tuna üzerindeki üç gemi işletme 
kurumu arasında çahtma beraber
liği, gümrük resimlerinin nomal 
bir hale getirilmesi ve birleştir\!· 
mesi ista~astiklerin birlettirilmeı1i 
ve okutm:ı tarımsal propaganda. 
turizm ve diğer işler hakkında ka· 
rarlar vermi~tir. 

Ek<.:ınomik konsey Balkan an · 
latması devletleriyle küçük anlaş · 
ma devletleri arasında bir posta 
birliği kerçekle~tirmek ergesiyle 
tedbir almıt§ır. 

Konsey bundan başka iki an· 
la§ma ülkelerinde ekonomi sergi. 
leri açılma11 mezelcsini de gözden 
geçirmiştir. 

Gelecek toplantı 4 Birincite~rin 
1935 de Belgratta yaptlacaktrr. 

Bağdatta bir Yahudı 
Hapse mahkum edildi 
Bağdat - Burada kitapçılık 

eden Levi adında bir yahudi Man
çester Guardian gazetesine bir 
mektup yazarak Irakta yahudile -
re kartı harekette bulunulduğunu 
bildirmiştir. Bu suçundan dolayı 
divanı ali Leviye altı ay hapis ce
zası vermiştir. Bu karar çıkıncaya 
kadar 3 ay hapiste kalmış fakat 
75 liralık bir kefalet ile özgür 
(serbest) bırakılmq olan Levi ye
niden yakalanarak hapse tıkılmış· 
tır. 

Ummanda bulaşıcı hasta
lıklar çoğaldı 

Ummandan Mısır gazetelerine 
bildirildiğine göre bu son hafta • 
luda sıcakların çok fazla artma • 
sı bulaşıcı hastalıkların çoğalma • 
ıına sebep olmuştur. Srtma ve 
hummayı tifoidi, hele vilayetlerde 
pek çok kimseleri öldünnektedir. 
Hükumet ciddi sağlık te~birleri 

alınmasını emretmittir. Memle • 
ket içinde birçok yerlerde karan • 
tina postaları kurulm~tur. Yapı· 
lan buzların, mikrobu, tahlil ile, 
bulaşık olduğu anlatıldığından, 

buz fabrikası kapatılmıştır. 

Üç kuruştan fazlaya 
buz satanlar 

Buzun yine birçok semtlerde 
bet kuruşa satıldığı anlaşılmıı • 
tır. Belediye, buzu üç kuruıtan 

fazlaya satanların bildirilmesini 
istemiıtir. Bunların ellerindeki 
ruhsatnameleri geri alınacaktır. 

Telefon Sosyetesinin 
satın alınma işi 

Tramvay Sosyetesi hissedarla -
rından Frank Kil ile Buvayye 

dün Ankaradan şehrimize gel -
mitlerdir. Birkaç gün sonra tek • 
rar Ankaraya giderek Telefon 

Sosyetesinin satın alınması işi et

rafında Bayındırlık Bakanlığı ile 

görüşeceklerdir. 

Bay Muammer Eriş 
lt Bankası genel direktörü Bav 

Muammer Eriş, bugünlerde, ha'Zı 

denemeler yapmak üzere Avrupa. 
ya gidecektir. 

Vali tayinleri listesi 
Ankara - Vali tayinleri listesi 

yüksek tasdikten geçti. Buna gö -
ı-e: Urfa valisi Nizamettin Çanak· 
kale valiliğine, lıtanbul vali mua
vini Rüknettin İçel valiliğine, 

yinine ve tahkikat gününün l O -
Denizli valisi Fuat Samsun vali • 9 - 935 salı saat 14 e bırakılma-
Jiğine, Kars valisi Cevdet Çorum 

sına karar verilmit olduğun -

dan işbu gün ve saatte müddeia • 

leyh Hakkının mahkemede isbatı 
vücut etmesi ve gelmediği veya 
vekil göndermediği surette hak -
kındaki muamelenin gıyaben ya • 
pılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

valiliğine, Kars vali vekaletine 

Mülkiye müfettiılerinden Osman 
Nuri tayin edilmişlerdir. 

Tltülesko Pariste 
Bükreı, 25 ( A.A.) - Bay Ti 

tülesko dün ak§am Pariıe gitmiş
tir. 

• 

~--::~ Sta8R}~~ 
lzmirde şampiyonluk 
Altınorduya geçti! 

Tekrarlanan maç - Şampiyonluk 
Üzerinde yapılan atışmalar -

itiraz itiraz üstüne ..• 
Jzmir (Özel) - lzmirde lik ı 

§ampiyonluğu münakaşaları, spor 
muhitinin tek hadisesidir. Evvel -
ce Altay ıampiyonluğu kazanmış
tı. Fakat tasdiki yapılmadan Al· 
tınordu federasyona başvurarak 
evvelce K. S. K. la yaptığı ve 
mağlup olduğu bir maçın tekrarı
nı istemiştir. Federasyonda da, bu
nu kabul etmiş ve dün, bu maç 
yapılmıttır. Neticede K. S. K. ta • 
kımı 3 - 2 mağrup olmuıtur. Ma
çın bu neticesi Altınorduyu 2 pu
van daha 'ileri götünniit ve Altay 
geride kalmı!hr. Yani şampiyon -
luk, Altrnorduya geçmittir. Fakat 
Altay takımı da bu maçın tekrarı 
keyfiyetine itiraz etmektedir. Al
tay, merkez heyeti tarafından, Al
tınordunun itirazı üzerine ileri yü· 
rütülen mülahazanın tamamen 
yersiz ve tarafgirane olduğunu i
leri sürmektedir. Alakadarlar da 

Altayın itirazlarına hak vermeK -
tedirler. Çünkü bundan evvelki 
bir anlaımazlığın çözülmesi için 
§Öyle bir fomıül bulunmuştu: 

Seremoni ile geçmi§ maçların 
tekrarı. 

Halbuki timdi, evvelce ni:zami 
tekilde keçmit bir oyun tekrarla
tdarak Altayın şampiyonluk hak
kı alınmıttır. Durum, etraflı bir Je 

kilde federasyona anlatılmakta -
dır. Esasen, ilk anlaımazhğı ince
liyerek çözen idman cemiyetleri 
ittifakı ikinci baıkam bay Halit, 
lzmirden giderken gazetelere: 

"- Ancak seremoni ile geçmit 
maçların te1uarını kararlattır • 
dık.,, 

Demitti. Fikstiir de ona göre 
tanzim edilmiştir. Altaylılar, fe -
derasyonun bu yanlış kararı dü • 
zeltecejini umuyorlar. 

Deniz yarışları programı 
1 Temmuzda deniz bayramı 

münaschetile Ortaköyde yüksek 
deniz tecim okulu önünde müsa
bukalar •apılacaktrr. Pro2'.ramı ~tt
dur: 

HAKEM HEYETi: 
Ahmet Fetgeri (Deniz binbaşı

sı güreş federasyonu başkanı), A· 
1i Rıza Sueri (Denizcilik federaı· 
yonu genel sekreteri), Kadri Nu
ri (İstanbul mıntakası denizcilik 
heyeti baıkanı), Sait Salahaddin 
Cihanoğlu (İstanbul mıntakası 

merkez heyeti müfettişi), Sait 
Kaptan (Deniz yolları Ege vapuru 
süvarisi), Şazi Tezcan (İstanbul 
mmtakası denizcilik heyeti üye -
terinden). 

YAPILACAK YARIŞLAR 
1 - Birlik kl~.sik tekne mesafe 

1200 15.30 saat. 2 - iki çifte me
safe 1600 15.55 saat. 3 - lki çif-

Sovyet Ruşyada on bin 
paraşütçü var 

Moskova, 25 (A. A.) - "Ko • 
münist Gençlikler" birliği sekre • 
teri Koasariof, Sovyet Ruıyada 
10.000 paraşütçü bulunduğunu 

söylemiştir. Hükumet tarafından 
önverilen bu spor, Rusyada uç -
man yetiştiren bir fidanlık gibi • 
dir. 

Danzig yardım istemiyor 
Vor§ova, 25 (A. A.) - Gaze

ta Ploska'nın Danzig'den öğren • 
diğine göre, Danzig, paı asının 
değerinden dütmeıi üzerine çıkan 
zo! duruma kartı Lehistan hüku • 
metinin yaptığı yardım önergesi
ni reddetmiştri. 

Gazete bu kararın özgür şehrin 
ekonomik duruluğunu daha ziya· 
de zorlaştıracağını bildirmekte • 
dir. 

Birinci genel espektör 
Elaziz, çt. (A. A.) - Birinci 

Genel Espektör Abidin Özmen bu 
akşam şehri~ize gelmit ve bir ge· 
ce kaldıktan sonra bugün Diyar -
bekire gitmiıtir. 

te dirsekli 1600 16.15 ıaat. 4 -
Üç çiffe 2000 17. ıaat. 5 - Dört• 
lük klasik tekne 2000 17.35 aaat. 
6 - Altı çifte filika D. T. O. 2000 
18.10 ıaat. 7 - Mükafat tevzii 
saat 18.50 de. 

1 - Yarışlara iştirak edecek 
klüplerin lisanı ibrazı mecburi-:lir. 

2 - Yarı§ yalnız Dolmabahçe
ıaat kulesi meydanı önünde De • 
niz ticaret okulu arasındaki ıa • 
s~aJ kulesi önünden Deniz Ti• 
caret okulu arasındaki sahada ya• 
pılacaktır. 

lDMAN CEMiYETLERi UMU • 
MI MERKEZ TOPLANTISI 

ldman cemiyetleri umumi mer 
kezi dün şehrimizde Erzurum say· 
lavı bay Azizin başkanlığında 

toplanmış ve bütçe işini konut -
muştur. 

Almanyada ağaç böceği 
... yagmuru 

Berlin, 25 (A. A.) - Mayn 

nehri üzerindeki Russelyam yö 

resinde ıaatlerce ıerçek bir ağaç 
böceği yağmuru hüküm sürmüş • 

tür. Kilometrelerce uzaktan bu • 

lut halinde görül~n böcekler yine 

bulut halinde yere inmittir. Bö -
cekler yollarla tarlaların üzerin • 

de kalın bir tabaka halinde yayıl

dığı gibi geçenlerin yüzlerini de 

kalın bir tabaka ile örtmek sure -
tile gelip geçmeğe de engel olmuş

lardır. Bu salgının bitkilere( ne· 

batata) önem zarar vereceğinden 
korkulmaktadır. 

70 yat yandı 1 
Fertlaunder Dale (Florida) 25 

(A.A.) - Pilkington yat havuzun 

da çıkan bir yangm 70 yatın ha • 

rap olmasına sebep olmu§tur. Ha

sarat bir milyon dolara yükselmek 

tedir. Bir kişi yanmıştır, bir kiti de 
ölüm halindedir. 
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~~J>A~~~M~~!!~TI =savın a ı a i ı an ~~ ~~~i:r~ 1!~~· 
Istanbul Acentalığı Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

E:3 =; Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
Lı·man han, Telefon: Z2925 ı== 

= 1 1935 ten b I k - Han telefon: 22140 : Temmuz aş ayara ;; Mersin Yolu 1rabzon Yolu 
TARI vapuru 27 Haziran 

PE~RŞEMBE sa.at 20 de Hopa
ya kad~. 

§ = 

ffii 1 == ÇANAKKALE vapuru 28 H"a 

lg y • k.b •t f. t 1 ziı·an CUMA günü ıaat 11 de 

!~ enı 1 rı ' ıa arı i •-Mersine kadar. (3543) 

ı Bartın Yolu ~ Ayvalık Yolu 
J BARTIN 26 Hazi . ı= !! BANDIRMA vapuru 26 Ha· 

~§~d~~t~E~~ru saat 

19 
de ıi BÜ yük kutu : 5 o para ; ... ~.~.an·a~-:-:.K.k ş·~-:-:-::-:-:-:-: .. :-:-~-~-dıımıi 

l ıst. Levazım Amirliği Satın 1( •• •• k k 4 o - 1 LAN AlmaKomis~onu Ulnlar1 ~ uç u utu •. para :.= Şehrin sayın halkına zirdeki tari • 
:; '-:ıt= felerin 1 Temmuzdan itibaren mcvil 

1 Am. l'g"ı'ne = ı tatbike \'azedildiğini haber veriyo • stanhul Levazım ır ı ~ 
d l' a:1 ruz: 

bağh kıtaat için 50 bin a5ePt ı . 1 1 - Şimdi 60 paraya satılmakta olan bilyDk kutu ktbrlt- ~ 1- Seyri hafife mahsus ve 31 Bi -
rc1.>n 11 - Temmuz - 93 er " ~ il rincikAnun 193 5 tarihine kadar taze 
şambe günü saat 15 de açık ek· !! lerin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçtik kutu kibrit- ~ peynir nakliyatı için muteber müker-
siltme ile alınacaktır. Tahmin be- = lerİD de 40 paraya satılacağIDI bildirir Ve fazla isteyen ; rer 101 No. II istisnai muvakkat ta· 

deli 1000 liradır. Şartnamesi her ~ satıeıların Sosyetemize ve acentalarımıza haber verilmesini 1 rife. 
gün görülebilir. İsteklilerin 75 fi. -== 

1 
2 - Seyri hafife mahsus ü~üncü 8 == dileriz No. lı istisnat muvakkat tarife ki em-

ra ilk teminatlarile belli saatte ~ • 
9 ri ahire kadar olmak üzere göçmen 

Tophanede Satınalma Komiıyo • ~ 2 - Acentalarımız, ~atıcıların ellerindeki kibritleri 2 ~ komisyonu tarafından vukubulacak 

nuna gelmele~i. ~38~ <3539> ~ Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın halkın ; taş ve taş kırıntıları nakliyatı için mu 
.... ... ... c::= a teberdir· 

idareleri lstanbul Levazım A. ~kibritsiz kalmamaları için birkaç günlük gereklerini şimdi-§ 
mirliğine bağlı kıtaat ve müe11e. ~ den almaları rica olunur. 1 \ İstanbul, 25 Haziran 1935 

MUDUR/YET 

sat için 543000 kilo kuru ot 11 - 1 T•• k• k•b • k k • h• - _l_s_ta_n_b-ul-A-sli-'y_e_(_l_)_i_n_ci_h_u_ku_k 
7 - 935 Per§embe günü taat ~ Uf ıye ] fit Ve ça ma ID ISarl 1 
l5.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 1 ~ mahkemesinden: 
Tahmin bedeli beher kilosu 3 ku· 1 Zülfikar tarafınd·an müddea -

~ _. .. .. = aleyh lıtanbulda Çakmakçılarda 
ruştur. Şartnamesi her glün komiı- § El Valide hanında Habib aleyhine 

i:~~ira a;;ü~;·ilk •l•tı:::: = Kı· brı· t satıcılarına ı· laA n -açılan tufiyei tirket davasının 
mektup veya makbuzlarile teklif· = cari tahkikatında; tebliği mukte· 

5§ m zi dava arzuhali suretinin müd • 
lerini belli gün ve ıaat 14.30 za ~ 1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka büyük~ 

= deaaleyhin ikametgahının meçhu-
kadar Tophanede Satınalma Ko • ~ kutu kibritleri 50 paraya, küçük kutuları 40 paraya E3 liyeti hasebiyle H.U. M. kanunu-
misyonuna ve;meleri~ <34) C3S34) i satacaksınız. -- nun (141) inci maddesi mucibin -

•• LL· h b ~ 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör- \1 ce (20) gün müddetle ilanen teb-
Muteaıuııt nam ve e.a ına ==' • • 1 

60~ kilo makine yağmın ekıilt _ ~ memenız için bunları 29 Hazıran Cumartesi ö§le vak- liğine karar verildiğinden ilanın 
= k d t · - kti B ;;:;::= ferdasından itibaren müddeti mez :;.1e~e istekli çıkmadığından 4 ~ ~ ;tine a ar acen alc;lrımıza, gerı vermenız gere r. u ~ ... . JU~.bu:iı.;' ntt 

Temmuz - 935 Perıembe günü ~~ tarihten sonta hiçbir talep ve iddianın kabul edilml• !! kure 2arfında ıtıraz. edJhne. 
E3 diği takdirde muamelei kanuni • 

saat 14 de tekrar aç~k eksil~e i· ;.~ yeceğini şimdiden bildiririz• il yenin yapılacağı dava arzuhali su-

le alınacaktır. Tabının bedelı 240 ~~ r·· k• k•b • k k • h• ~ liradır. isteklilerin belli aaatte 18 ~- ur ıye 1 rıt ve ça ma ın ısarı == retinin tebliği makamına kaim ol· 
·· .il mak üzere ilin olunur. (7835) 
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leri. (37) (3540) lıteklilerin 29 lira 25 kuruş ilkte- 2000 ton mazot Mahkemesniden: 
:f. :f. "' minatlarile belli saatte Tophane • lstanbul hazinei maliye muha-

Harbiye mektebi hastanesi için de Satınalma Komisyonuna gel - kema.t müdürlüğü tarafından Hay-
2000 kilo süt ve 2000 kilo yoğurt meleri. (41) (3536) 60 ton devri daim yag"' l darpa§ada Osman A.ğa mahalle-
n -Temmuz - 935 Perıembe "' :(. * sinde Aziziye ıokağmda 97 numa-

günü saat 14.30 da açık eksiltme Harbiye mektebi için müteahhit Askeri Fabrikalar u. Müdiirlüg"' ünden· ralı evde oturan Elestin ile evinde 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 520 nam ve hesabına 2200 kilo beyaz • oturan oğlu Rağıp aleyhine yeni· 
liradır. Şartnamesi her gün görü- peynir 28 Haziran 935 cuma günü Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen bedeli (150000) leme suretiyle mahkememizde açı-
lebilir. lst~klilerin 39 lira ilk te - saat 15 de açık eksiltme ile alına- lira olan yukarda mikdaıı ve cinsi yazılı malzeme Aıkeri ~abrikalar lan alacak davasının muhakeme
minatlarile belli saatte Tophane· caktır. Tahmin bedeli 825 liradır. Umum Müdürlüğü Satıualma Komisyonunca 8/ Temmuz/ 935 tarı- si sırasında: Müddeialeyhlerin 
de Satınalma Komisyonuna gel - Şartnamesi her gün görülebilir. hinde Pazartesi günü sa&.t 16 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. adreılerinin mechuliyeti hasebiyle 
mets-i. (36) (3541) Eksiltmeye gireceklerin belli sa- Şartname "Yedi,, lira "50,, kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 19/ 6/ 935 tarihli muhakeme cel-

,,. :f. '!- atte 61 lira 88 kU:U, ilk teminat - Taliplerin muvakkat teminat olan "8750,, lirayı havi teklif mektup sesi için kendilerine yaptırılan İ· 
Ha.rbiye ve merbutu mektepler l lariyle Tophanede satınalma ko · larını mezkur günde saat 15 e k:\dar komisyona vermeleri ve ken · lanen tebliğata rağmen mahkeme

için 200 ton kok kömürü 11 - misyonuna gelmeleri. (15) (3248) dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle de isbatı vücud etmediklerinden 
Temmuz - 935 Per§embe günü • ~ ,,. mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3459) tebliğata rağmen gelmiyen müd-
saat 14 de açık eksiltme ile alına· Harbiye ve merbutu mektepler deialeyhler haklarında usulün 
caktır. Tah~in bedeli beher tonu için 25 ton patates on ton kuru so- ton Lavamarin kömürü 1 Tem - ŞARK DEMIRYOLLARI 398 ve 401 inci maddeleri muci· 
19 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ğan 11,000 adet limoıı 28 Hazi • muz 935 pazertesi günü saat 15,30 1 LA N . hince gıyap kararı tebliğ ettiril-
her ıgün görülebilir. İsteklilerin ran 935 cuma günü saat 14 de aç1k da kapalı zarfla alınacaktır. Tah- Şehir sayın halkına zirdeki tarife· mesine ve kararın ilanen tebliğ 

k ık ı ·ı k ·ı ·ı ı kt T h · mı·n bedeli beher tonu 14 lira 50 ]erin mevkii tatbike vazedildiğini ha· 296 lira 25 uru~ i teminat arı e e sı tme ı e a maca ır. a mın her veriyoruz: olunmasına ve ilan için de 20 gün 
be!,li saatte Tophanede Satmalnıa bedeli 3210 liradır. Şartnamesi her kuruştur. Şartnamesi 254 kuru! ı _ Seyri hafife mahsus ve a0-ıo müddet tayinine ve duruşmanın 
Komisyonuna gelmeri. gün ı:örülebilir. llk teminatı 240 mukabilinde alınır. Eksiltmeye gi- -1935 tarihine kadar kavun ve kar · 19/ 7 / 935 Cuma günü saat 13.30 a 

(35) (3542) lira 75 kuruıtur. isteklilerin bel • receklerin §artnamesi veçhile tek· puz nakliyatı için muteber 103 No. h bırakılmasına karar verilmiş ve 
:ıf. "' :t- li saatte Tophanede satmalma ko- lif me!dup ve vesikalarile 3787 li- itsisnai muvakkat tarife. bu baptaki davetiyelerde mahke-

k·ı · I I · (14) (3249) 50 ku "Ik · ı ·ı b 1 2 - Edirne, Alpullu, Babaeski, Harbiy mektebi için ki5000b ı o mısyonuna ge:t-me"'erı~ ra ruş ı temınat arı e e - Kırklareli, LüJeburgaz ve Çorlu istas· me divanhanesine asılmı~ olmak-
kqer peyniri ve 5000 'lo eyaz li gün ve saat 14,30 a kadar Top- yonlarından Istanbula gönderilecek, la müddeialeyhler Elestin ile Ali 
peynir 15 _Temmuz - 935 Pa· Harbiye ve merbutu mektepleı· hanede satınahna komisyonuna bozulmağa müsait neviden emtealar Ragıbm işbu gün ve saatte mah-
zarteıi günü ıaat 14 de açık ek · için 12000 kilo kabak 7000 kilo vermeleri. (12) (3224) için muteber Seyri Seriye mahsus (B) kemede hazır bulunmaları ve aks' 
ıiltme ile alınacaktır. Tahmin be· taze çalı fasulyesine verilen fiat ~ ~ 4 istisnai muvakkat tarife. takdirde muamelei kanuniyenin 
deli 5000 liradır. Şartnamesi her pahalı görüldüğünden tekrar açık Harp Akademisi için 4000 kilo lstanbul, 24 - VI • 1935 gıyaplarında yapılacağı malumla 

5 1 ·ı . 28 ı~ . 935 d 5 T 935 JJ1VDlJRIYET gün görülebilir. İsteklilerin 37 e nı· tmeıı :-ıazıran cuma sa eyağı 1 - emmuz - rı olmaküzere keyfiyet ilan olu 
lira ilk teminatlarile belli saatte günü ıaat 14,30 da yapılacaktır. Pazartesi günü saat 15 de açık ek~ bi için 3500 kilo koyun, 4500 kilo nur. 
Tophanede Satınalma Komisyo - Tahmin bedeli 1470 liradır. Şart- siltme ile alınacaktır. Tahmin he· sığır eti 15 - Temmuz - 935 
nuna gelmeleri. (42) (3535) namesini görmek üzere her gün ve deli 3200 liradır. Şartnamesi her Pazartesi günü saat 14.30 da açık ZAYi 

:ıf. :f. :;. eksiltmesi için de 110 Jira 25 ku · gün Komisyonda görülebilir. ls - eksiltme ile alınacaktır. Tahmin Beyoğlu altıncı Mektepten al 
Gülhane hastanesi için 600 adet 

tavuk, 100 piliç 15 -Temmuz -
935 Pazartesi günü saat 15.30 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 390 liradır. Şartnamesi 
ht,r gün Komi&;Y-Onda görülebilir. 

ru§ ilk teminatlarile belli saatte teklilerin 240 lira ilk teminatlari- bedeli 3550 liradır. Şartnaınesı mı§ olduğum 15--6--935 tarihi' 
Tophanede satınalma komisyo - le belli saatte Tophanede Satına!- her gün Komisyonda görülebilir. ilkmektebi biti!"Dle vesikam:: :~yi 
nuna gelmeleri. (17) (3246) ma Komisyonuna gelmeleri. İsteklilerin belli saatte 266 lira ettim yenisini çıkaracağımdan es 

~ • ~ (40) (3537) 25 kuruş ilk teminatlarile Topha· kisinin hülonü yoktur; 
idareleri İstanbul levazım i · 

mirliiine bağlı kıtaat için 3500 Y eşilköy Hava Makinist mekte-
nede Satınalma Komisyonuna gel- İstanbul Sahil Sıhhıye merkezı 
meleri. _(39) (3538). transit muhafızr Hakkr. .(7840) 
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Kebaplarımzı, pasta ve çöreklerinizi ve sair l«:zzetli y,~e~l~r~ni.- SALIP AZAR MAGAZASI 
zi koku v and~n ari 

e tri ırını ı 
Salıpazarı, Necatibey c~ddc i No. 428 - 436, Tel: 44963 

METRO HAN 
Tünel l\Icyd:mı, Beyoğlu Telefon: 4:1soo 

KULLANINIZ. 
ELEKTRİK EVl: 

Deyazıt l\lürckkepçilc r caddesi. Telefon: 24378 
KADIKÖY: Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cimine gö

re bütün fırınların fiyatlarında m:ihim tenzilat vardır. 1\Iuvakkıthane caddesi, Telefon: 60790 

Elektrik fırını alan her müt~"riye hususi tenzilatlı tarife tatbi:r. BÜYÜKADA: 
T 
abş mağazalarından tafsilat isteyiniz 

!!3 :l\"isan caddesi Telefon: 56-128 
ÜSKÜDAR: 

Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 60312 

.. .. J.,-··-·· --.. . · .. 
i 

UMBAPA 
AL 

Etibba Odası riyasetinden: 
Odalar nizamnamesinin 26 n cı maddesine tevfikan mesleki 

gÖrf~ ımeler için oda heyeti umumi yesi 28 Haziran 1935 cuma gü
nü saat 17 de toplanacağından u yın üyelerin ,ielmeleri rica olu
nur. ,,. .. 

Azadan kazanç beyannamesi vermeği tercih edenle;· dahi 
beyannameyi tercih etmiyenler gibi gayri safi iratları 500 liradan 
atağı ise bir lira ve 500 lira ve da ha fazla ise iki lira ruhsat tez· 
keresi harcına tabi oldukları Finans Bakanlığının cevabi iı'arma 
atfen ilan olunur. (3554) 

Kapalızarf usulile eksiltme ilanı j 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Ek'siltmeye .!{onulan it Kırklareli vilayetinde Kı.-klareli -

Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü intaatıdır. lntuıtın ketif 
bedeli 4Sooo liradır. 

me, 

2 -- Bu ite ait ıartr1ameler ve evrak ıunlardır: 
A - E~siltme tartnamesi, 
B - Mukavele projeıi, 
C - Nafıa itleri ~eraiti umu miyesi, 
D - T esviyei türabiye, toıe ve kagir intaata dair fenni ıartna-

E - Bdonarme büyük köprü ler hl\kkında fenni ıartname, 
F - Keıif hülasast cetveli, 
G- Proje. 
btflyenler bu ıartna.meleri ve evrakı 240 kuru, bedel ~uk~bilin. 

de Nafıa Vekaleti toıeler reisliğinden a13bilirler. 
3 - Eksiltme 5 - 7 - 935 tarihinde cuma günü aaat 16 da 

Anko.rada Nafıa Veka!ftinde şoseler reialiği dairesinde yapılacaktır. 
4 ·- Eksiltme kap:t!ı zarf uıu tiyle yt:. pılacaktır. 

ğlığın 
• 

Bu sıcak günlerde insan o 
kadar fazla terliyor ki vücudü 
temiz tutmak ıçın muttasıl 
yıkanmak icap ediyor. Kolonya 
ile friksiyon ıyı ıse de güzel 
bir kolonyaya para dayandır -
mak kolay değil. .. 

Bunun ÇARESİ? 
Bunun çaresini İnhisarlar 

İdaresi düşündü ve halkın 
temizlik ihtiyacım karşılamak 
ıçın pıyasaya bergamot ko -

• m 1 

kulu güzel bir TUVALET 
lSPlRTOSU çıkardı. 

Bu sıcak günlerde vücudıü • 
nüze nefes aldırmak, serinle
mek ve rahat etmek için bu 
TUVALET lSPlRTOSU'ndan 
kullanabilirsiniz. Çiinkü yanın 

litresi ancak 70 kuruştur. 
Çocuk frikSiyonu için bir litre 

kaynamış suya bir çorba kaşığı 
konulur. Faydasını aile dokto .. 
ıw1dan sonıııuz. 

inhisarlar mamulatından 

T.U T 
• • • 
1 Pi 

, 
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Hayatın neşesi ıstanbul Beledlyesı ilanları \ 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

lstinyede lstinye koyunda me rakibi bahriye resminden borçlu 
Firuzan Aliye ait LUtfi dubasının içinde büyük sistemde bir aded 
Donki seyrüsefer muhasebeciliğin ce haczedilmit olup 28 - 6 - 93S 
cuma g~ saat (10) da yerinde sıı tılacağı ilan olunur. (B) (3552) ~ 

5 - Eksiltmeye g:rebilmek için istt:klinin 3600 lira muvakkat 
temina• vermesi . bundan baıka ata ğıdaki ,·esikaları hai~ oJup göster· 
mesi 11\ıımdır. 

ı -- Ticar~t Odası:ıa kayıtlı bulunV.uğuna dair veıi!ta Bel gevsekJig" ini 
2 - istekliler yaptiı1J oldukta rı İ!lere ait vesikaları ~östererek .. 

T opkapı - Florya yolunda 4•3 mevkide beynelmilel itaret levha· 
ları pazarlık!a yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 759 liradır. Şartname•i 
levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek için de 57 liralıll 
muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale günü o
lan 28- 6- 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunma
lıdır. (B) (3555) eksill:neye girmek için Nafıa Vekal~tind~n ehliyet vesik1u1 alacak- ] giderir, yaşamak neşesin 

lardır. iade eder. Eczanelerde bu'u 
6 - - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede ya•ıh saatten nur. lstanbulda fi ati 150 

bir ıaat evveline kadar ~oıeler reisliği dairesine getirilerej( eksiltme Kr. Tafsilat iç"n Galata Posta 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. p..,~ta ile gön- kutu4Ju 1255 
derilecek me}4upların nfhayet üçüncü maddede yazılı aa>~te kadar lı •..ııd 
gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu He iyice kapatılmıt olması Sahibi : ASIM us - VAKIT matbaası 

1
... d p d 1 k •km 1 k t..• l d'l , ) Ne§riyat direktörü: Rcfık Ahmet Scvenrıı 
azmı ır. oata a o aca ıecı e er a 11u e ı mez. ( 34:.s 

Deuıet r~m·ryollnrı ve limanları iıl~me Umum i~nrısi nınıarı 
Büyükderbent - Sapanca ara sın da bir köprü onardacağından 

29 - 6- 935 günü Haydarpaşa - Adapazar - Haydarpa§a arasında 
56 ve 57 No. yolcu katarları itleme yecektir. (3546) 

• 


