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Ulu önder bu sabah şehrimize onur veriyor. 
Cumartesi günü işçi yevmiyeleri tam olacak. 

Azlıklara bağlı 
vakıfların kontrolü 

Vakıf ı,1eri hakkında yıllardanbe. 
ri beklenen kanun Kamutay~m son 
toplantısında çıktı. Bu kanun vak~f 
aoramunu kökiinden kesip atacak hır 
araç (flÔaıta) . olmıyabillr; bununla 
beralter Vakıflar idaresinin yeirlti. 
mı (ıala/ıı) yohında önemli bir adım. 
dır. Gene •un i~indir ki epey~e bir 
zamandır boş olan Evkaf Genel Di -
rektlrlQflne de birkaç gün önce 
SU.Un Valisi B. Fahri getirilmiştir. 
Vakıflar idaresi deyince pm4iye 

~Atatürk 
J\nlarcı, ZI (Kurun) - Cu· 

mıır BlllflHımnu "'1tmôl Ata· 
tiirlı'"' ..,,. ._, ~ "~ ,,,.,._ 
... tlofnı Yola sılıll. Btlfh· 
hn lmNt l"8nii, Genel Kurmar 
8Gfhnı (Büyült Erlıamlwırbiye 
reisi) Mar.,J Fani ÇMmolr 
bakanlar, uylaular, Ula Ontle· 
rimui Etimemt i.Wyonuna h 

""' llfrırlqlllıl•. 
§ ~rlmfz ilbay yardımcısı Ba)' 

Rükneddin ile Jstanbul k•IP.8f.lda • 
nı General HaHs dUn. ~a.11 ti 
renle Derinceye ClfmitJ,rtt.fr. Vfll • 
yet hududa otan-~n Ulu 
Onderi karşılayacaklardır. 

...._ aadece dinsel bir kurum (düıi 
lılr .. ,.,,.,) hatıra gelirdi. Camile. 
1'111. ...._lerln, ~tmeJeiln, bapla. 
ra •zer Ttlrk ve MUslUman yapıla. 
J'llllll )'Bf8lılmasr, onarılmüt için ge. 
nldl olan ıeftr kaynaklarının iyi 
..... JDuhafazasına. yönetilmesine, ._ ___ ......... ._._ .... ___ .,. 

YÜdJara bağlı gelirlerin yerli yerle. 1 
TiM Ul'eanmasına çah§ır bir kurum 
diye dtişlinilliirdü. 

Yeni vakıflar konunu bu hltkım · 
•aa tski durumda büyük bir değişik. 
ilk japnuıtır. Vakıflar ldasesinin gö. 
zetim (•zaretJ hakkını, Ram, Enne
nl ve Yahudi cemaa\lerine batlı va -
• ı r l~lerine kadar genişl,tmi§tir.· Va
ıuflıu idaresi şimdi)'e kadar nasıl 
1 ürk ve Müslüman vakıflan idare 
nra inütevellllerln heeaplana m -
br. JDJllaflll vakfa kartı imlerini 
J~) yapıp yapmadıklan•• 

la•l41• ~·,w·•••ıs .... 
ra pUrled kiUselne, ha\'l'lllara, .az -
'hklaTf1t okallanna, tiksür.IHe yardım 
'tvlerfne, hastanelerine, bunlara hl-n -
vr yerlere nrilmek üzer. kurulmut 
olan vaktflan da öylece kontrol ede. 

" Kabatat ,, 
birincileri 

Formül 
hazırlandı 
Anlara, J'/ (Karma) - Elıono

mi Balıanlıfı, cumıatai Pnii öf .. 
l•Y• War ~lf'lll Wilcre Hr'İl• 
celc 7ellmİ79 halıilıuttlGlti lormiiliJ
nii lwmrl•7m'Olt Btilıatllar He~i
ne •öntlerıniftir. Ba lormiiltle, İf-
9ilere caınarfai Pnü tam yevmi. 
'Y• oerilmai, l"'-l Pnliilı ra1q. 
mal•• YCll'UrlfClr ...e elıl ........ 
(iliıJai) .._ ~ eılilmiftir. 

Batının bir tarafJ 
biiyiyea çocuk 1 

aldlr. Ka~ Ji .. iıılJ•• Mrincilikle Y1tkanda resınbil slrdtlitlnflz ~ • 
Ancak azlıklara batlı vakıftan b8. eat•n adı Receptir. Balldırmab .... 

fUn TUrk ve MUılUmanlann vakıfları çıkan ,...Jerbı reeİIDhtrİDİ bas. ve on flç y&fllldlldlr. Bilfmm bir ta • 
1ıibl koatnl altına ahllalda gldtikm mqtak. ~ adlanncla bir rafı b81flmlt n ...... alrtlutflnlz 
..ııı• Vakıflar idaresine ye•i .. lirler ~ silrdfilümiiıı I· ..ııB a1mflır. A- ............. • 
bulmak değildir. Vakıflar idaresi az- term~ ve tedavi e~tlrmek Jçin İstan. 
hklann sellrlerinden en ~ok (o/c5) çi.- ~ ~17onız. Bay bula ıetirmfş v,e aiy.lendifine göre 
allllettnde bir te7 alacaktır. Bu da SerV nu, Bay Orhan e- tedavi çaresi bulanabaamııtır. Bunun 
kendimd• kullanamtı kontrol me • :.t _. • lt. ~ .ı il üzerine ~uk dtln anukyla belemyeye 
•arJaınna ayhklanaa, masraflarıa• del>iyat"kolUltU'; en i11 aerece e gelerek k6yine ginderflmllliıd iste_ 
_..... tatalaeaktır. Azlıklara IMflı bitirmiıtir. . •ittir. 
--...Oar ıene eskiden oldujtl gim --"----~~~~..,...........,-~..-... ...... -------.._-
• as1*1ar tarafından seçilecek mü -
tefttnler t!ll lle fcfan oı•ea1'tır. 
Baalarm plirleri sene eski ... old11. 
ta ıtbhrakfı yapanlann vaktfl• ko,.. 
mut oldaklan yerlere hareanaeaktır. •-* ki 911şmiı olan "1 pd111': 
EsldclN ubklann vakıflarnu yöne -
ten (lilfıtt eda) miitneUUer istedik. 
Itri slbi vakıflann ıelirlertni toplar. 
Jar, ftkıf prtlanna göre ıelirlerlni 
llarcular veya hUealnülai'C fiıll&t 
budan Aolayı •tç kimaeye hesaP ver
malerdL Şimdi bu gelirlerin ve gi • 
.ded9ri• hesaplan verileeatır. Bu da 
.ılıkfşra baflı ftİÜflann yön•timin -
le addclen sftade dizen gwte(ek bir 
"'61 k.,.ak demektir. ŞUpheslZ b11 • 
fi& ubklarm keadlleıi de sevl.-ek -
tenllr. 

ASIM US 

Kitap kazanan okıır-1 Bay Recep Pelıer, lrentlüinı •iurlıyonlarla 6ercı6er 
./arımızın ad/arı 1 C. H. Partiıi Genel Sekreteri dU.. aa'bah on bird6 İtalya bandı· 

- 8 inci ıagılalla - Ba1 Recep Peker, ktllJia -r•ber ralı Kdmero vapuruyla Venediie 

d b• .. m·· ._. 1 Ha~ an-Sen alhn an, ız us nuen laşınazlılı 
. . . . . lngiliz -

Y.,. ı.tlbwl• .;JGltJa o)'llGlllr~ tun.yor ~6im, /talgtm 

r.,.,,. .:'=."':::!r .::::=: :ı'::-. el(t{ttilini 

ıitmiftir. Bay Recep Pekeri nU 
vekili Bay Rülmetti.n, beledi1e
reia muarini Bay Hamit, Parti~ 
lamı Bay Hilmi, Parti il yönetim 
kurala U7eleri, Parti ıenel ,.&ne
tim Jnnl iiyelerinc19 LtaiıWda. 
balamın 1a7ladar lt\irçok ao.ı. 
tar.q1arı--.ı.nm . 

Denizalb gemileri, tica"" 
ret gemilerine saldır
makta kullanılmıyacakl 

l,..iltere oe ~,,.. u .. .ı.n nin LonJr• lıonufmalan •""""• 
oertlilıleri lıtatml1111 6iri tle 6mlur. Bw Jtıir J'Gll'IUI 1 nei aqrl-
6alacalıaınu. 

Karadenizde şiddetli 
fı----·na var ... 

Bi --~..aıatn 
Almanyada ve LebistanCla sıcaklar 
Gi,..,., a (0. 

zel) - liri pn
tliir "-etleniz.. 
"• ıülrledr ,,,., •• 
na .,.. • Kuuvetle 
aen Karaye/. ~
yılartlalri. lımlı/ıı 

"~-""'· .,. 
meyva afasltıtı· 

llCIMJf81' ,,,..70'• 
Diin "V .tan,, oa
pa,.. Jiilıünii , ... 
,,.... olanwı-

--- .ltallımaya 
mecbur w,,... 
ıtr. Bqiin .,l• GfnMinaa blr ..Wldş. 

celc Mflll "Ahu,, Vonaya ..,.,.,,..,., motör parfallllHll'alt lMa,..'ft 
tır. Orvlutlon •elmelııe oltı11 6ir <S_, S& ı. Bi. 61 

KARA KARTAL 

... ....... ,. iUliinll-fıtınclıd• A""'-1 :-: 8a7 R~ Pel*Je -~ -~' YMmtl'a .. .,_.,.._ ~i 11...a roınt11aawla, tlört yü..,.. 
Hüan Vaill .ta heni.er IH*iftir. eowllıi ..,_, ,,...,.,,.,_ Tarı Jeniailra:-: .... ...:,. ~ 

HileJ.iDBıfat _....,._ . Geli b" .lluluk ' ... - -.:.--lh• " ~ rua..6Qiliı-6ir ,,..,.. olr11••ıa ••• 
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Eden, Roma konuşmalarını 
Lavale anlattı 

Başbakan ismet lnönü, Doğu 
gezisine yarın çıkıyor 

illeri 

Ankara, 27 (Kurun) - Başbakanımız İsmet lnönü'nün Doğu ille4 
ri gezisine cumartesi günü çıkması ihtimali kuvvetlidir. Söylendiğine 
söre, Ba,bakan Kayseri yolunu ta kip edecek ve gezi 15 günden fazla 
sürmiyecektir. 

HABEŞ 
Anlaşmazlığı 

•• 1' l T I • ı ismet İnönü, 22 Ağustosta iz mire gidecek, arsıulusal panayırı a-
U Ç L anan ı, v enıze osu çacak ve oradan Nazill.iye geçerek Keçiborlu fabrikalarının temelat-••l' J, •• v 0 •t • l ? ma töreninde (merasimınde) hazır bulunacaktır. ıd 

Jngiliz _ /talyan el-
1
0 aUrmege ml gı mlŞ er. Ekonomi Bakanile Rusyaya kimler gidecek? 

b • ıı •.., • • hl •'k Atina, 27 (Kurun) - Fransız polisi, Parise giden üç şüpheli Yu- Ankara, 27 (Kurun) - Ekonomi Bakam Bay Celal Bayar bugün 
zrııgını f e l ege nanhyı gözetlemeğe başlamıştır. Bunlar, Fransaya niçin gittiklerine lstanbula gitti. Öğrendiğime göre, Ekonomi Bakanının Sovyet Rusya 

düşürdü f dair makul bir sebep göstereınem\ş !erdir. gezisinde Bakanlık tetkik kurumu başkam Bay llhami Nafiz, petrol 
• Paris güven direktörlüğü (em niyet müdürlüğü), Venizelos düş- müdürü Bay Cevat Eyüp, elektrifikasyon müdürü Bay Hamdi Toker, 

Pa.ris, 27 (A. A.) - B. Lava1in B k h d B y h l k M 

d 
mam oldukları yapılan araştırmalarla ortaya çıkan üç Yunanlının Sümer an tan mü en is ay e ci i, ş Ban asından Bay uam-

Jng'iliz Bakam B. Eden'e yaptıg~ı E · d b b b ı ki d Venizelosu öldürmek teşebbüsünde bulunmaları ihtimalini gözönünde mer erış e era er u unaca ar ır. 
sorular genel olarak 3 Şubat Lon-
dra ve 14 Nisan Stresa prensiple-
rinin izahı ve başlıca kara, hava 
ve iki ta.rafh Alman - lngiliz Lon
dra anlaşmasına rağmeı:ı deniz si
lahkırı arasındaki ilgi hakkında -
dır. İngilizleri hangi noktaların 
zorlu'kta bıraktığı henüz belli de -
ğildir. Ancak, kesin olarak bili • 
nen bit· şey varsa o da lngiltere, 
Fransa ve halya'nın siyasal aıııaç· 
farı eskisinin aynidir ve şimdiki 
konuşmalar sadece üç hükumetin 
metotlarına daha açık bir şekil 
vermek içindir. 

Paris, 27 (A. A.) - Bay Lava], 
Bay 'Eden'1e görüştükten sonra şu 
diycvclc ihuI"mmuşfur: 
"- J'l:ty Eden, Day Musolini ile 

·. ·ı ntrğr t\Jrt i~nıclcr hakkında bil
, ,, ( 1ıı:ıliımat) vermiştir. 

:! ~ulmt pi'ıJgrammm gerçekleş
., ;i ieiıı iki hükfnnet tarafından 
·i Hilen im ·allan bağdamak için 
"<y Eclı 11 ,.e hen ayni arzuda bu-

iun;.'.yonız. l~~!~' Eden ayni zaman
da İtalyan - I:fobeş anla~amazhğı 
ha~kmda .hj' Musolini ile yaptı
ğr görüşme1er irnkkmda bilge vcl'
mişti r.,, 

!Bay Eden'in bugün Paris'tcn 
ayın1ması ·hlimali vardır. 

Paris, 27 ( 1\.. A. ~ - Basın, E -
den .. Musolini konuşmalarımn 
muvafiakiyctsizliğe uğramasınrn 

aı-sn\lusal clurum üzerindeki ö -
nemli tcsittcrinden bahsetmekte· 
dir. 

"Petit Parisienne", 25 Ağus • 
toıta Ulus1ar Kurumunda yapıla
cak lconuşma1arın, ·halya'mn Ce • 
ne'fre' den ayrılması ile sonuçla • 
maması i~in, Jngiltere'nin yeni -
den araya gil'mek teşebbüsünde 

bulunacağım yazıyor. 

Londra, 27 (A. A.) - Adisa • 
bct>a'dan Daily Telgraf'a bildiril
diğin4e göre, Habeş hükumeti Bay 
Ed~n'in çalışmalarına yardım e -
dcbi'Jecck bir durum takınmak is
teğindedir. 

öazete Habeşistan'ın, ülkenin 
cr~uıliğine ve toprak bütünlüğü -
ne zatar vermemesi şartiyle İta{ -
ya'ya Habeşistan' dan ekonomik 
aıjt~lt\f (menfaatler) verilmesine 
karşı gelmiyecektir. 

Londra, 27 (A. A.) - Morning 
Post gazetesi, Habeş meselesi 
hakkında'ki anlaşmazhğm lngi 
liz • ftalyan elbirliğin,i tehlikeye 
düşürdüğünü yazmaktadır. 

lngiliz • İtalyan konuşamlan 
nın iyi taraflarım gösteren Tay • 
mis de diyor ki: 

"Bakanınıız, İngiltere'nin, 
Fruasa ve halya'danayrılarak Al
manya'nm kollan arasına ahi -
mak niyetinde olmadığını İtalyan 
kamoyuna (efkarı umumiye) u .. 
marı:z ki anlatmıştır.,, 

Taymis, lngiliz siyuasınm, 

tutarak şiddetli tedbirler almıştır. 

Atina, 27 (Kurun) - Burada., 
ki gazete1erclen birinin Pariste bu
fonan ayt,,.rma (muhabirine), ge. 
neloy meselesi üzerinde, Venize. 
fos şu 'kısa diyevde (beyanatta) 
bulunmuştur: 

" y . d - unamstan a yapılacak ge-
neloyun (reyiamın), doğru ve bi
\arafane olması için, Yatbon parti 
liderlerinin gireceği bir kabine 
tarafından veyahut "Sar,, da ol. 
duğu gibi Uluslar Kurumunun 
ıkontrolu altında yapılması lazım. 
dır.,, 

Atina, 27 (Kurun) - Yeni Yu-
nan .parlamentosu pazartesi günü 

açılacaktır. Başbakan Bay Çal - c. H. P. kurul adları 
dar.is, hükUınetçi saylavlan telgraf . • . 
.1 A . ~ K d.l Ankara, 27 (A.A.) - C. H. Partısı genel başkanlık dıvanı yal-
ı e tınaya çagırmıştır. en ı e- k d" .. .. l . . · v d l ku 1 dl k 1 . .. 1 d bul k nız en ı ozgut erı ıçın aşagı a yazı ı ru a arını ısaca an atan 
rıne yarın soy ev e unaca ve k 1. l . k b 1 · b k ı· l ·· ·· 1 · l kr 
b d

. kt'fl k . e ıme erı a u etmış ve u e ıme er orgut ere, partı gene -ae eter .. 
azı ıre ı er verece tır. 1. v . b'ld" .1 • • · · 

A . 27 (K ) A k ıgınce ı ırı mııtır. '-., 
tına, urun - Yl'I§T K T .. k • 

( h l"f) .1 1 . ısaca ur çeıt mu a ı partı er çevren erı, ay. 8 .... k K I 
rışık liderlerden B. Kafandaris ile Kuyu uru tay 

• ongre 
B. Papanastasyonun Venızelosla 
görüşmek için Avrupaya gittikle
rini yalanlamışlardır. 

Atina, 27 (Kurun) - Bayan 
V enizelos, kendi parasiyle yaptır· 
mış olduğu doğum hastanesinin 
yönetim kurulu başkanlığından 

çekilmiştir. 

'O•manlıcası 
Büyük kongre 

~ Vilayet, kaza, natiiye ve~ 
1 l{o~l~ ·. 
ı Umumi reisli)( 'divanı ' 

Yugoslav Başbakanıyle 
ismet lnönü arasında 

GenDatkur 
Genyönkunıl 

tlyönkurul 
Uçeyönkurul 
Kamunkurul 
Ocakyönkurul 
Onur kur 
Partikur 
GenkUnıl 

Orta mektepler ders pro
gramlarında yapılan 

değişiklik 

Umumi idare heyeti 
Yilayet idare h"eyeti 
Kaza idare lieyeti 
Nahiye id,.re neyeti 
Ocak idare lieyeti 
Haysiyet aivanı 
Part~ tlivam 
Heyeti umumiye 

Aydın demiryolları 
Ankara, 27 (Kurun)' - !Baym• 

dırlık '.(Nafia). BaKanlrğma gelen 
malumata göre, Aydm Demiryol -
ları Londra idare Kurumu, hattın 
bize satışı hakkındaki mukavele
yi kabul ve tasdik etmiştir. 

Ankara, 27 (A.A.) -Yeni Yu. 
goslavya Başbakanı Bay Stoyadi
:noviç, · şbaşma gelmesi münasebe
tiy1e Başbakan İsme\ lnönü'ne a
şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Son ekselans Bay İsmet lnönü 
- Başbakan- Ankara 

Yugoslav başba1kanhğı ödevini 
üslüme atdığımı şu anda, iki ıulu-
sumuz arasında tcyemınüncn tees
ısüs etmiş ve Balkan paktma dahil 
memleketlerin yapıcı uğraşlarına 
tam müasseriyet vermeye yaraya-

cak olan müsalemetpervcrane el • 
birliği siyasasına olah bağlılığımı 
ekse,ans!arma arzetmekle mutlu
yum. 

STOYADlNOVlÇ 
Başbakan ismet İnönü bu tel . 

grafa aşağıdaki cevabı vermiştir: 
Son ekselans Bay Stoyadinoviç 

- Başbakan - Belgrad 
Dost memlekte başbakanlığım 

Tuna ve Doğu Avrupa güvenlik \ 
andlatmalarına karşı iyi niyetler 
beslediğini yazmaktadır. 

A:MERIKA GÖZCÜ KALACAK 
New. York, 27 (A. A.) -A -

merika'nın Habeşistan'daki yeni 
işgüderi, B. Benson yola çıkmaz • 
dan önce, beyanatta bulunarak, İ
talyan • Habe, ihtilafında, Ame • 
rika'nın sadece gözcü kalmak si -
yasasına devam edeceğini ve an • 
cak kendi tebaasının selametini 
korumakla iktifa edeceğini söyle· 
miftir. 

Gene Bay Henson Amerika, 
Habeşıstan'ın tecimsel gelişimin -
de ve baılıca Nil nehri üzerinde 
bir baraj yapılması hususunda 
çok ilgilidir ve bir Amerikan Sos
yetesinin bu işi üzerine alması 

muhtemeldir, demiştir. 
Kalgiari, 27 (A. A.) - Kuiri • 

nalcı vapuru, on bşinci bölük aı -

deruhte ettikleri şu anda bana lüt· 
fen gönderdikleri nazik telgrafla
rın dan dolayı ekselanslarına hara
retle teşekkür ederim. Ekselansla. 
rı tarafından izhar edilen duygu
ya (hiBsiyata) tamamen iştirake
der ve Cumhurluk hükfunetinin i-

Ankara, 27 (Kurun) - Orta 
mektepler ders programlarında 

yapılan ~ir değişikliğe göre, bi -
rinci, ikinci, üçüncü sınıf kız tale
beleri, erkek talebelerin askerlik 
dersi gördükleri saatlerd~ biçki, 
diki§, ev idaresi, çocuk bakımı 

ki memleketimiz arasında teessüs derslerini göreceklerdir. 
etmiş olan güven verici çalışma 
beraberliğinin gelişimini bütün Türk Dili Araştırma Cemi-
kalbile arzu ettiğini kendilerine yeti büroları geliyor 
sağlarım. (temin ederim) 

Jki memleketin, kendilerini bi
ribirlcrine ve Balkan bağla§lar:
mn (müttefiklerinin) verimH 
(Müsmir) birliğine bağlıyan sıkı 

ve sağlam bağlar içinde kendileri 
için aziz olan barış davasına hiz· 
mette devam edeceklerine kaniim. 
Bu münasebetle hararetli tebrik
lerimi ve tam başarı dileklerim~ 

arzederim. 
l.INONU 

Voroşilofun lzmirlilere 
teşekkürü 

İzmir, 27 (A.A.) - Şehrimizin 
yeni açılan caddelerinden birine 
Voroşilof adının konmal5I dolayr
siyle Sovyet Rusya Sü komiseri 
V oroşilof İzmir şarbaylığma aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

"Şar kurulunun ve güzel lzmir 
halkının hakkımda gösterdiği il
giden çok memnun oldum. Selam 
ve şükranlarımı kendilerine bildi
rilmesini rica ederim.,, 

kerlerini ve bazı fen kıtalariyle 

bir miktar da levazım alarak Do -
ğu Afrikaya gitmek üzere yola 
çıkmıştır. 

Belzano, 27 (A. A.) - Kara 
gömleklilerden gönüllü olaroık ba
::ıt müfrezeler Doğu Afrikaya git
mişlerdir. 

Ankara, 27 (Kurun) - Dürk 
Dili Araştn·ma Cemiyeti büroları 
bugün lstanbula gitti. Cemiyet Ge
nel Sekreteri Bay İbrahim Necmi 
Dilmen ve merkez üyeleri yarın 
gideceklerdir. 

Valiler arasında 
Ankara - Valiler arasındaki 

yeni tayin ve değişiklikler yüksek 

tasdikten geçmiştir. Buna ~öre: 
Urfa valiliğine eski Erzurum 

Valisi Necati, Denizli vaHliğine 
Çoruh Valisi krem, Çoruh valili -

ğine Kars Valisi Cevdet, Kars va
li vekaletine Mülkiye müfettişle
rinden Osman Nuri, Muş valili
ğine Birinci Umumi müfetti~lik a
sayiş müdürü Niyazi, Ağrı valili • 
ğine Birinci Umumi müfettişlik 

emniyet direktörü Burhan, Van 
valiliğine Burdur Valisi Saip, Bur· 
dur valiliğine Sinop Valisi Abdül
hak, Sinop valiliğine Çanakkale 
Valisi Süreyya, Çanakkale valili-

ğine Urfa Valisi Nizamettin, Es • 
kişehir valiliğine Mardin Valisi 
Talat, Çorum vaJiliğine İçel Vali
si Hakkı Haydar, MaraJ valiliği • 

ne Ankara Belediye reis muavini 
Adli, Van vali muavinliğine Ed -
remit Kaymakamı Mithat, Trab -

zon vali vekaletine Mülkiye mü -
fettişi Tevfik Talat tayin edildi -
lcr. 

Ankarada petrol kaynağı 
Ankara - Polis memurlarm • 

dan Ahmet, "Dilanen,, aeki arsa
sını kazdırırken ortaya petrol çık
mıştır. Arsada bulunan petrol 
kaynağından istifade olunaca:ğı 
sanılmaktadır. 

Bakanlar Heyeti 
Ankara, 27 (Kurun} - Bakan

lar Heyeti bugün de Başbakan İs
met fnönünün başkanlığında, geç 
vakte kadar süren bir toplantı yap· 
mı~tır. 

Karadenizde şid
detli fırtına 
~ (Üstuanı I. sayıfada). 

kişi boğulmuştur. 

Maketlonyada Şiddetli 
Yağmurlar 

Atina, 27 (Kurun) - Malie
donyada şiddetli yağmurlar ve fe
na havalar devam ediyor. Dün ge
ce Selanikte şiddetli bir fırtıns: 

çıkmış ve büyük zararlar yapmış .. 
tır.' 

Almanyacla, Lehistanda SlC·aklar 
Korkunç Bir Derecede 

Berlin, 27 (A.A.) -Almanya.. 
da korkunç sıcaklar hüküm sür ~ 

mektedir. Berlinde gölgede 34 
dereceyi bulmuştur. Sıcaklardan 
bazı kazalar olduğu bildirilmekte
dir. 

Varşova, 27 (A.A.) - Bütün 
Lehistanda bunaltıcı sıcaklar var· 
dır. Sıcaklık Varşovada 41 ve 
Gdynia' da 50 derece santigradı 

bulmuştur. Puck körfezinde deni• 
suyu 28 derecedir. Birçok güne' 
çarpma vak' al arı bildirilmekte
dir. 



1 işaretler_[ 
Komşu Iranda 
Komıu ve kartlq lranJa mo

dern hayah hrmd için bir mocq 
fHIT. Bu «1Vtlf •on yıl/.,.tla On Aı
yada bir ıevgi, bir tqlı halini ol
mııhr. Ba a§kın giinqini hazan 
Orta Anadolu yaylalannJa, bazan 
da lran ya,laında pınldarlcen gö
rüyanız. On Aıyanın lcırilıin• 
mmeniyetler vermİf, tarihini tarih . 
)IGPlfllf bir •eçmİf vardır. 

' 4 

Hava Kurumuna 
yardım işleri 

Celep ue kasapların gardımı 
25 bin lir11 tutacak 

On A•yanın diifünce, .,. alı 
bilgi yolundaki önemli yeri 7!bJer. 
ce yJI,., var lıi arhlı bir tarilt bilci·ı 
ai ltalini almqtır. 

'lfGl'ihi yapmlf olmalı _,. ıeJ 
tlil-. T arilate anılmak, inMJlllık l.a· 
ytıtında unutulmamak dmaelıtir~ ~ 
lakat ytl§amak ve yarının tarihiıü' 
laalketmek değildir. 1 

On A•yanın aon yii:1yıllardG1a • 
ı~hrcıbc .atlece yeni bir larila )'O 

pamamak, eski tcrrilain miisainde
/ti hatıralarla ~nmeltti. 

On Aıycıcla yıllar uar ki, ha
yat deyince, tunları ıöylerlerJi: 

"- V aldile pnu yapmqtalı, bu· 
1111 ,,.,,,,..,, •• ! .. 

FaAat bu, )'Clfcunal dliyen ula• 
lar için kôli gelen bir Jeva tleiil· 
clir. 

Y tıfamalr Jemeh, lnnldaıımalı 
demektir. 

Kundclanmanın Ja en «Üe 
tı11lemı bir f'!Y yapmaldır. Yani 
iıuanlaja yeni bir ,ey vermelıtir. 

lnıanlığa bir fe)' vermek i~n 
laet ıeytlen önce inıanların toplu
laJrlan i~üade, lıültürec ve lruuuelçe 
bi.,. oarlık, bir /raJret olarak lrm· 
ııJiııi hbul ettirmek lôzımJır. Bu
n.m .1:arui, yalnız geçmif günle· 
rin lialmw olamaz. 

Dünya ulu.Jarı ile bir düzeyde 
t ilfiye, o. clünya uluaan ile bir 
JaeyJe lruvv.I• ihtiy~ ucır. 

Bugünün bilgisini arhk bir :uı· 
manın tarihine malolan elıanelq· 
mif tabiat görüıü artık hi,bir İ.f 

'J"IP'lmtU· 
Yeni, yepyeni ve modern bir 

•ör.. ii ve bil.iyi benimıemd we· 
ralrtir. 

Bu IJilginin benimıenmeıi, bu 
luıyatm kurulmaı, ulusun bir mu· 

lravemet ilaJe edebilmeai, ve ni

lar.1et tlünya ölçiisüıule yeni Y.

m·fler vermesi i,in bir §arttır. Qu 
ıartforın önüne ıel gibi ,Jıaıt en· 

• •elltr Nrclı, hu engeli 011 A•yo 
bin yılJanberi tanır, kfıacaaı, ba
na orta zaman mantıfı ve ıeri fC· 

rib görüfii diyebiliri:ı. 

Harelıelp, hamleci, yaratacı Orı 
Asra, aırlar var iti, belinden bir 
ort• .zaman mağaraıına .zincirle 
baflanmıtıır. Şimdi, kırılan zin
eirin talıırhnnı İfİtİyoru.z. Bıı .zin
dt4 Ar:.aJolu ycıylanncla ve !rantla 
JHlf~lanıyor, ltopuyor, eri1or · 
KomfU lranda gördüfiimiis canlı 
Aarelıetler, bunun miatıliJir. Ba
na saygı ile 11e sevinçle ıelitnlıyo-
ruı: •• 

Ba11cuıların diüakü toplantı.ında 

Dün öğleden aenra şellrimiz Hava Kuumu merke • 
ıiade ll&yanlar kolu toplanarak her kazada kurulacak 
yardım kollarının yönetim heyetlerini seçmete batla -
mıılardır. 
Bakırköy koluna Bayan Hediye Göker, fatma Mem -

nane, Seniha, Saelde, hhlre; Emininü koluna HUNU. 
ye, Naile Tevfik, Ha&çe, Ulviye Ziya, Cemile Süreyya 
seçilmişlerdir. 

Bayanların yarın Taksim meydanında yapacakları 
büyük miting başka gUne bırakıtmı§tJr. 

CEIJEP VE KASAPLARIN TOPLANTISI 

Dün Celepler ' 'e Kasaplar CemiyeÜDiıl a.şkanlan da 
Hava Kurumunda bir toplantı yapmı§lardır. Toplantı· 
da mezbahada knilffek koyun ve kuzular i~n toptancı 
,.e perakendecilf'rden birer, Blfırlar i(ln ~r, blap -
lardan da clönltr kuraı alı,.asına karar verilmiştir· 
Ilu paralar Ha) van Borsası tarafından toplanacaktır. 
Bu paralar doğrudan dofruya ce•betler tarafıatlaa 
toplanacağı için aynca Hava Kurumu trafmdan hiçbir 
masraf yapılmıyacaktır. htanbulda yılda 500 bin ko111a, 
2tO bi11 kuzu k.-UdiiiM aöre, bunlardan alınacak para 
21 bin liradır. Budan batka 30 hin de sıfır keelflJtelr • 
tedir. Bundan 3900 lira para kalacaktır. Her ikisinden 
alınan para !l900 lira1'1 balaeatrtır. 

PLATiN MADALYA VERIUCEK 

Jlu·a Kurumuna 25 bin lira annaian eden Narkalem 
tecime,·inin sahibi Bay Nurl}·e, buda, Hava Kurumu 
G.nel Merkezi tarafındH hazırlanan platin •adal19 
verilecektir. 

YENi OYELER 

11-'mait Hakkı ytlda 30, Vltali ,. Bohor 40 lira vermeyi 
taahhüt etmişlerdir. 

Üf nuınaralı yardım derntj'ine yapıl•• taühtiUer 
vunlardır: 

SaVfl Elfetiri 20, Prodrnmlis 2~ Yani Devletotlu 25, 
Hiristop 20, Yorgi Vall~adis 28, Kenanoflu 10, Sava 
Hayalidi 10, Uelhi. Limoncu 20, Nike Papa Kostaatlll 
20, Niko Sefe•·oğlu 20, Dimitri Tavuk~aetlu 20, Aaıell 
J{ondulaci 20, Anastas Had NikolayitU 20, Si•~ ofla 
Hiristo iO, Ana.'-tas '\ uvalttl 20, Jekonopll)o ıo, Keço 
Vasllldl 20, D. J. Mütnelli 20, Yorci Teaoridi 20, Ven. 
tikto& Gavriloilu 20, Yani Haci lstavrldl 20, Anlstl A· 
ıar7adi 20, Jstilyenos 20, Yorgi lftisi 20, Ditritocleee ~ 
Jstefanas 20, Çopulo Hacipulo Kardqı.r 20, ~ 
.-ıtri !O, Yaal Vuilyadi 20, KalyorOI 25, ispire Yu. 
ftltti 21. Aadoll Züaryadl ZO. fononus 20, Anaanb'adi 
39, Yorst Dtlh,.enetothı 20, Kostantin Şislddi tO 
lira vermeyi taahhUt etmişlerdir. 

BAKIRKÖY KAZASINDA 

Bakırköy Kuuınu Yılmaz Gikter yılda 20, Stllm 
20, _Şevket Aydoe ZO, Hamdi Beter 20, Mustafa Kadri 
20, Zof Parlas 20, Memduh 28, Kazım Onder 20, Minas 
20, Rand Papazyan 20, Pandeli 20, Abbas 20, Mastafa 
Ha.'Mln 20 lira vermeyi taahhtit etmişlerdir. 

iŞ BANKASINDA 

lş Bankasından: Tahir Ok7ay 41, Rul1' %5, M1Wtafa 
23, Celil 'n, Rııa '/1, Bayaa Mediha 'n, Nal• 20 fer lira 

.u a s :sa 
S 11drl Ertem 

j 5 J@ ·-rı B!J 

Haliç Sosyetesi 
ne olacak? 

ldane meclisi bufün toplana1ak 
kesin kararınr v~7ecek 

Din llflPllflll ba.ak toplt111tıla 

Haliç Soeyetesi uauat heyeti toplantısı eltin Galata. 
da Yuvakinayan Hanında yapıtmış n toplantıda, Yö -
netim He;retl1te tam ve senit bir eallhi:ret Ttrihaesi 
brar)afbnl•ıfb.r. Da .....,.et ıı.. ... ı, hukuk\ ida· 
r1 ı..r tirltl tedbiri alaMlmektlr. 
S.yeı. idare Meeffsi bqtn toplaaarak Soeyete ile 

Belediye arasındaki anlqa•azhk &zerinde kararını 
verectktir. 

Hbaedarlann NU. SoaJe•aln Beledl797e dnrHll
•iyerek daraman (vaziyetin) dtizeltil•..a tçia Wbir 
almmuanı istemektecllrler. SoQetenin Belediyeye du. 
nHIUmeai llaldunda flındi7e kadar verll•i§ bir karar 
1ektur. 

Birinci Hukuk Haıo-tade enelkl etin JQılu da • 
ruşmada So&7ete vekfltaln yapbfı itiraz berine ehli • 
vükaf tarafından verilen raperwı yenileamesine karar 
verilmittir• Vekil, raporda 70lcu sayısının ekmlmesi se. 
heNple ılsterilmMiitai ileri drenk '8 dlaeUn •e tes. 
bitimi ilte.iftir. uu,m. 21 Bfrincia.,riıl ıiıaii S.ye. 
teala Beledlye7e ~ eekiı beledbe hillMISini verip 
nrmly~l •ndlrffektir. 

vermeJl taahlaUt etlalflsdi11. 

fflcl# llORIJA"IJIN,,A 

Komleer Kemal '944. Genel Sekreter Akif 6432, Fazıl 
2580, Memduh llU, Slleyma• un, C'.e•ll 11!8, Rebia 
1o«, Billlade lOM. N•ri 1311. Y•r 18". O.an l830, 
Fevzi 1&1% lnı1'11f ffr•eyi taahhiit ebniılerdir. 

MUAMELAT ŞUBESiNDE 

Direktir Tevfik 3380, Arif 2588, bmail 218', Tallt 
18GO, I· Hakkı 1512, Yahya 1512, E§ref Z580, Bedri 1800, 
Atıf 1809, SUnyya 1800, Zulbehara 1800, Hayriinnt.a 
106', Abdlilbls lo« kuruş vermeyi taahhüt etmiıter • 
dir. 

LABORATUVAR ŞUBESINOE 

Direktör Ekreın 2932, Suphi 2'72. Ke111al 1800, Hamdi 
151~ 811Jlhi Mehaıet 1044, Aziz 1128, Nefi 1800 kuruş ver. 
meyi taahhüt etını,ıerdtr. 

MUHASEBE ŞVBESINDE 

Direktir Asaf 9380, Şevki 2388, Etref 1992, Hakkı 
2472, Haydar 199!, Rıza 1991, Adil 1992, Fatma 10U, Ha. 
lit ıou kuruş nnaeyi tulahlt e*-iflenlr. 

Bundan hafka: Artin 20, Mi'ra• 28, Talair Ra.._I 20, 
Pİkl'U *>. Kanbtt Jı>, Keçe 20, Halil İbrahim 10. ~op 
ıe. Fataa 7.elara 10, Mlltiyadts 10, Slnaa 10, Nesim Levi 
10, Mıprdıc 10. Kostakl 15, Mırırdıç 15 lira vermeyi ta. 
ahhüt etmi~lerdir. 

BELBDIY•DE YARDIM 

Beledlyt reis Yekitllti taralıadan pbe direktörlerine 
bir 7a11m gönderilaıişUr. Banda belediye meıaurlanaın 
da Hava Kurumuna üye yazılmaları ve devlet memur • 
lan siM IU&flannda 3 2 Rinl her ay bu kuruma ver .. 
meleri bildirilmlf&lr. 

Daire tefleri bittin •emarlardaa ayn ayn taahlalt
••me alauyacak1ar, bUtUn me•urlarnı İailllerlai birer 
liste balinde tanzim ederek bunlan her ay meıaulara 
lmr.alatıraealdardır. Yüzde ikiler, ııuaqtı memarlana 
Temmaz •utlarından, tleretlllerin Haziran a1'1rkların. 
du 11.aı...ar AretUt lıqbyacakw. 

I;KONOMi 
Amerikaya gönde

rilen çürük 
barsaklar ! . 

Bakanlık bır Ermeni te
cirne1 ı adlı11ege verai 

Türkofiaten bildirilmittir: 
lıtanbulda Karaağaç mezbah.ı 

aıda baiıraak tecimeni ile uir&Jaıı 
Surmeyan'ın Nevyorkta bir Ame
rikan firmauna ıönderdiği bağır 
u.Jdarın örneiine UYlfUD çıkmadı 
iı ve çürük olduğu Nevyork kon
ıoloaluğumuzun verdiği bilıede'l 
anlaşılmıt, meselenin içyüzü in
celenmek üzere Ekonomi Bakan 
lıimca Sürmeyan adliyeye verH
mi,tir. 

Bakanlık bu gibi itlerde çok 
duyıulu (ha11aı) davranmakta 
dır. 

Buna benzer (mümasil) daha 
birçok itler ıerçinlenmektedir. 

TORK - INGILIZ 
TiCARET ANLAŞMASI 

Türkofiıten tebliğ olunınıqtu!'t 
4 Haziran 1935 de Ankarada 

imzalanan ve 20 Haziran 1935 de 
meriyete giren Türkiye - lnıilte
re ticaret anlatmasının 7 ve 8 inci 
maddeleri hükümlerine göre, bu. 
yük lritanya ve Şimali İrlanda a
razisine bilfiil ithal olunmak üaere 
ıa.al ıönd\)"en tecimerlerin, lnıil
terecleki baJcilulanna, borçluları
nm lnailtere 'Dankası nezdinde 
Türkiye Cumuriyet Merkez Ban
kası namına açılan ıterling hesa
bına yatırılması ile ödınnaif bulu
naeaiını bildirmeleri lizun gel
mektedir. Tecimerlerimiz'nı b ... 
tekilde hareket etmeleri rica t1u
nur. 

Yanm yevmiye 
itinden şikayet 
Gaahaae ameleai vill;,ete bq. 

YUrarak caaart•İ sinleri yarım 
JeYIDİJ• 'Yerildiiinden tiki1ette 
bu"'-utlardır. 

Hakime rüıvet vermek 
isteyen kadın 

Sultanahmet ıulh birinci cez~ 
hikiJDine rüıvet venııek iıtiyen 

Sara adlı biri yakalanmıtbr. Sa"' 
hikimin yanma ıirerek dört lira 
usatıaıı Te hakaret davasından 
auçlu kardqinin kurtanbnaaını ia 
temiıtir. Hlkim Bay Retit bir za
bıt tutarak kadmı müdcleiumum;. 
life vermitlir. Sara tevkif edil· 
mittir. 

Kuyruk kesenler 1 
At kuyruklarından babk avla. 

maya maheuı olta yapılcbp bel· 
lidir. Son ıünlerde atlana kuy
ruldan ıene iN makaatla keailme
J• batlanmıtfır. Sabıkalılardan 
Oaküdarh Mahmut ojlu Kemal 
Sll&btaraia ci•annda Hüaeyin •· 
tanın atınm kuJl'Uiuna kesmit. 
kaçarken Jablammtbr. 

a 



- ı - KURUN 28 HAZİRAN 1935 

HQkt;erlerinde 
~g;g il OKULLAR 

Bir daha vurmasın diye 
bileklerini tutarken .• 
Biri genç, biri orta yatlı iki 

yağlıkçı arasında bir dava ... Orta 
yaılısı olan Halit, Sultanahmet 
lkinci sulh ceza ha:kyerinde Na
hitten davacı. Sövmek ve dovmek 
davası! 

r.lm~'::.t Yüksek Ziraat ens-
m~~~!!!!!!===:;;;;~~~!!~!:!!!~l1~iü~:,a titüsüne yazılma 
Bacı gülerek : Barıştık gitti! dedi okuı p•r!~r~!'!!"~ıdır. Bu yıl 

Nahit, şunları söyledi: 
"- !kisinin de aslı yoktur. Yol

dan bir müşt€ri geliyordu. Ben, 
dükkanıma çağırdım. Bu, rekabet 
saikasiyle öfkdendi. Uzerime yü
ri.id'ti. Bana bir tokat attı. Ben bir
dahn. vurmasın diye bileklerini tu
tarken, serçe pannağmun ucu gö
zünfü1 kenarına değdi. Hepsi bu
bı dar! 

H~ldm, uzlaşma teklifi yaptı. 

Davacmm avukatı, bunan müm. 
l~ü:ı. o:ma.dD3ım ileri sürdü. Hak • 
yeri ~o.bitleri çağıracak .... 

Damgas·z ıskambH 
1ı!i Ri::n iııminde bir zat, evin

d~ 'J z.pı!an bi'" aramada yirmi 
<lö':! 1 c ctuz altı kağ1tlık takım 
halinde damğasız iskambil ki -
ğt<ll bulunduğu iddiasiyle, Sultan
ahm~~ İkinci sul ceza hakyerinde 
muı ·:ıkeme ediliyor. 

Kendisi, usulen "Karobeyi., nin 
"Kızılay,, ca damğalanması gerek 
olduğunu, fakat evindeki iskam
biller arasında. esasen "Karobeyi,, 
bt•lunmadığmı, başka bir !kağıdın 
kak;1Je birtakım ilaveler yapıla
rak eksik olana benzetildiğini 

söyliyerek "kaldı ki bunlar büyük 
a~amların oy:ııayacağı şeyler de • 
ğildi. Çocu~ınıun oyuncağmdan

ib;;r!!tt.i, Diyor. 
Hı,kye:i, arama yapan ve za

hıt !U~:\n mcm:.ırlardan ikisini şa
pit chırak dinledikten sonra, di
ğcderinin çağırılmasına ıkarar ver
di. Dunışıman.ın devamı, eylule 
kaldı. 

B;r poFs memurunun 
duruşması yapılıyor 

J;fo.Iit iEminde bir polis memuru
nun h:anbul üçüncü ceza hakye
rinde duru§ması yapılıyor. Dava
ya göre, polis Halit, yerine getiril
mek üzere kendisine verileıı bir 
tevkif müzekkeresini kırk yedi 
g~in y~rmda alakoymuş, inıfaz et
me:r :~, l:u suretle vazifesinde ih-

~ . . . . .. .. 
rn:-. ' , J :~c~·r.ı.~~ır. 

D·::·:.::j'..'?1:ı, ·bazı cihetlerin alaka
lı :,·::b:=cen sorulması için kalmı§
tU". 

Fala bakan kadın! 
Sa:az ağacında Sürpik ismind~ 

bir !·?.~mın evi araştırılmış, Sür
piü~!ı k.- :1.,1e falına baktığı netice
sir.~ va:z:r.-;.ı~ln-. Evde yirmi tane 
müş1eri buhmduğuna dair bir za
bıt tutula~·e .. ~, k~dm, do:ıyasiyle 

birli·kte adliyeye verilııni~tir. Tah
kikat ynpılıyor. 

EL ÇABUKLUG.U - Sebze 
h~.Iinı:~e Ekremin di!kkinmclan el 
çahL:~duğun::ı getirip doksan kuruş 
a~r~·:lığı iddiasiyle Ş~ap isminde 
biri, yakdanmıştır. Polisçe müd -
deiu:numiliğe, oradan da Sultan
ahmet füin=i sdh ceza hakyerinc 
gC:'llderilmi~~ir. Hakyeri kararıyla 
a] rkor:.:~ ~·muştur. 

Di;zme V esihalarla Sekiz 
Apartmanı Ele Mi Geçirmi§ler? 

Yazıldığ'lna göre, müddeiumu· 
miliğe mühim bir ihbar yapılmış· 
tır. iddia şudur: Bir sucu yanın
d~ bulunan Nuvart adlı fakir bir 
kadının, geçen yıl ölen Servisyan 
adlı bir Ermeninin bıraktığı sekiz 
apartmanına varis olması için düz. 
mo vesikalar yapılmış ve bunda 
muvarfak olunmuıtur. 

Şimdi, hazineye geçmesi lazım 
gelen sekiz apartmana ne suretle 
aa.hiP. çıktığı araıtırıhnaktadır. 

• • Gazete sergısı 

Çınde arsıulusal bir 
sergi açılıyor 

Çjn okur yazarları arasında ye. 

ni Türkiyeye karşı ilgi (alaka) 
artmaktadır. Son defa, Çinin 
Şanghay şehrindeki "Fuh • Tan,, 

iiniversite3! kuruluşunun otuzuncu 
yıldönümü dolayısiyle bir gazete 

sergisi açmaktadır. Bu sergide 

bilhassa yeni harflerle Türk gaze
telerinin bulunmasını istiyen üni-

versite, bu yolda. teşebbüslere gi
rismis ve memlektimizdeki Çin el· 
çiİiği~e başvurmu~lardır .... 

Şanghay şehrindeki arsıulusal 
gazete sergisine Türkiyede çıkan 
bellibaslı gazetelerden birer örnek 

bu gaz;telere ait izahatla birlikte 
göncJerilecektir. 

Çine gidecek olan Türk gazete· 
terinin muharrirleri, naşirleri, ku
ruluşlarmdanberi geçirdikleri saf J 

ha hakkında ve yeni Türkiyeye ait 

malumat ayr1ca çince olarak bil· 
diriJccektir. 

lstanbu1 planının 
beğenilmediği 

. anlaşıldı 
Profesör Elgöç tarafından ha~ 

zırlanan lstanhul planının içişleri 
Bakanlığı tarafından reddedildi • 

ğini evvelce yazmıştık. 

Bu haber hakkında ilgili kim
seler malumatları olmadığını söy-

lemişlerdi. Dün Ankaradan ge· 
len bir telgraf, evvelce verdiğimiz 
bu haberi teyit etmekte ve planın 

Bakanlıkça beğenilmediği bildi • 
rilmektedir. 

Vali döndükten sonra plan işi 
yeniden ir.celenecektir. 

Şari Marinelti şehrimizde 
sergi açacak 

Brendiziden şehrimize gelece· 
ğini yazdığımız ltalyan uçağı, Şair 
Marinetti ile bugün gelecektir. 

Şair Marinetti, ltalyan e!çiliğ: 
bina~ındaki kitap ve san'at sergi· 

sini a;a~ak, bilhassa fütürizm üze· 
rine söz söyliyecektir. 

s~rgiye ltalyan elçisi Bay Galli 
de gelecektir. 

1 Oelenler, gidenler 1 
lsveç elçisi - Şehrimizde bu· 

lunan İsveç elçisi Bay Vinter dün 
karısiyle beraber Sofyaya gitmiş· 

tir. Anka raya dönünciye kadar 
elçilik yazganlanndan Grafstrom 
maslahatgüzar sıfatiyle elçilik 
işine bakacaktır. 

F rar.sız elçilik müsteşarı Bay 
Leki:v~r de diin uçakla Parize git
miştir .. 

ölüm 
Arkadaşımız Hakkı Süha, kar -

deşi muallim Mehmet Esrarı kay
betmek felaketine uğradı. Meh -

met Esrar 36 yaşında, iyi yetitmiş, 
değerli bir gençti; yurda faydalı 
olmu~, memleket çocuklarının ye
tiştirilmesinde hizmeti geçmişti; 

ölümü ailesile birlikte kendisini 
tanıyanların hepsini derin bir acı 
içinde bırakm1~tır. Bu acyYI biz de 

kendi bağrımızda duyuyoruz. 

Fakat duruşma 
masrafı barışı 

bozdu! 
Zeynep Müf errah ismini taşı

yan kadın, yaşlıca bir Arap kadı
m. Şişmanca, sevimli bir Bacı! 

Bir aşç.i dükkanında çalışan Ke
mal , bu kadının davacısı. Sövüp 
aayış davası açmış. Dava, Sultan 
ahmet ikinci sülh ceza hakyerin
de .. Kemalin sövmek iddiasına 
karşı, Zeynep Müferrah da, dö
vüldüğü iddiasında bulunuyor. 

Şahit olarak, hadise günü aş
çı Hasanm dükkanında yemek 
yiyen müşterilerden Mehmet ile 
Yahya dinlendiler. Bunların de
yişlerine göre, öğle vakti kadın 

dükkana gelip tepsi ile eve götür
mek üzere yemek satın almak iste
miş. Aşçının yanında çalışan Ke· 
mal de, bu sefer yemek venniye
ceğini, çünkü geçen sefer çatalı 
getirmediğini söylemiş. Zeynep 
buna ıkızmış, kendisinin çatal alı
koymadığını, eve beraber gelip 
arayabileceğini söyliyerek, Kema
li paylarken, ona karşı yakışık al
mıyan bazı sözler savurmaktan 
da geri kalmamış. Kemal kadını 
ite kaka dülclcandan dışarıya çı

karmış. iş çatallaştıkça çatalla~ 

mıt! 
Hakim Selahattin Demirelli, 

Bacıya ıahitlerin sözlerine karşı 
ne diyeceğini sordu. Zeynep Mü
ferrah, iki elile birden önündeki 
masaya dayanıp, gülerek §U ceva
bı verdi: 

"- Ne diyeceğim?. Hiç bir şey 
demem! Olanların hepsini tasta -
marn anlatmryor, Kemalin beni 
tekme vurup yumıııklıya yumııık
hya dışarıya çıkardığım saklıyor
lar, lakin ben buna ses çrkarmryo
rum. Çünkü, bunlar Kemalle ta
nışıyorlar. Hepsi de bir mahalle
nin çocuğu! Ne ise işte, ben doğ
ruyu tas tamam söylememelerini 
hoş görüyorum ! 

Hakim Selahattin Demirelli, 
iki tarafa barışmaları teklifinde 
bulundu. Buna itiraz eden yoktu. 
Kemal, "Hay hay, banşnım,, de. 
di. Zeynep Müferrah Ba<:ı da elini 
sallıya sallıya "Barıştık gitti bi
le!,, deyip tatlı tatl1 güldü .•. 

F aJkat tam bu sırada işin rengi 
deği§ti. Hakim, davadan vazge
çişle duruşma masrafının vazge
çen davacı tarafından ödenmesi 
gerek olduğunu anlatınca, Kemal, 
şöyle dedi: 

- Yok, ben on para bile ve
remem. Çünkü kaç aydır boşta

yrrn ! 
Zeynep Müferrah Bacı dn öde

meğe yanaşmadı: 

- Beni dövdüğü için bir defa 
yorgan döşek hasta yattnn, avuç 
dolusu hekim, il:lç parası verdim. 
Ben bunlan unutuyor, barışıyo
rum, fakat mahkeme nıasrafıru 

veremem. Zaten bir gelirim yok 
ki !. O verirse, versin. Y-oksa ben 
karışmam! 

Hak~m. yarı yarıya ödemeleri 
müır.ıkün olup olmadığınr araştır
dı. İki taraf gene anlaşamadılar. 
Bu yüzden davanın ortadan kalk
ması suya düştü. Ha.kim, geri ka
lan şahitlerin çağırılması karari
le, duruşmayı on üç EylUI sabahı
na bıraktı. 

Koridorda şahitler Bacıya yak
lattılar ve mahkeme masrafını 

Masal· mı? 
baytar, ziraat ve orman fakülteleri 
ne lise mezunu kız ve erkek talebe alı 
nacaktır. 

Buraya girmek için lise mezunu ol 
mak, yaşı 17 den küçük 25 den büyül 
olmamak lazımdır. 

Kadıköyünden adaga 
yeraliından yol meselesi 

Yazılma zamanı 10 temmuzdaı 
Kadıköyünden Büyükadaya ye. ıs eyliile kadardır. Başvurma fazla o 

raltından bir yol bulunduğu iddia- tursa talebe, diploma ve başvurma de 
sı büyük bir ilgi (alaka) uyandıT recelerine göre ayrılarak alınırlar. 

Okula girecek talebeler ziraat, bay 
mıştır. Bu yolun Kadıköyünden tar ve orman fakültelerinden hangi• 
giriş yerini tespit ettiğini ve yolu 

vaktile Ayas of yadan çalınan bir 
plana dayanarak bulduğunu ilerı 

sine olursa olsun üç sömestre dersle
rini takip edecektir. 

Ziraat fakültesine alınacak taleb( 
fakülteden çıktıktan sonra Gazi Or 
man çiftliğinde on beş ay staj göre . 
cektir. 

Staj zamanında her talebeye, ye 
Dün kendisiyle görüştüğümüz mek ve elbisesinden başka aynca ay 

müze müdür muavini Bay Arif da 30 lira maaş verilecektir. 
Okula girmek'için şu belgelerin ge • 

süren Alman, şimdiye kadar mey. 

dana hiçbir tarihi vesika koymuş 
değildir. 

şunları söylemiştir: tirilmesi gerektir: 

- "Bundan iki yıl önce de böy~ Lise şehadetnamesi, nüfus kağıdı, 
le bir §ey söylenmiş ve müze mü- sılıltat raporu, aşı kağıdı, 6 fotoğraf. 
dürlüğü tarafından arCl§tırmalar iyi ahlaklı olduğuna dair polisçe o • 

yapılmıştı, O zamanki araştırma 
ya ait evrakı gözden geçiriyoruz. 
Bu işe ait sonuçlar, araştırmadan 

sonra meydana çıkacaktır. Fakat 
biz bu iddiaya bir günün masalı 
olarak bakıyoruz..,, 

Bu yolu itaret ettiği söylenen 
plana gelince, böyle bir planın bu 
kurundan kalma olmaıana imkan 
yoktur. 

Adaların Bizans devri tarihi 
bellidir. lstanbulun kuruluşun • 

dan ve Adaların iskan edilmesin -
den sonra Adada gizli yol oldu • 

naylanmış bir tezkere ve okul direk · 
törlüğünc yazılmış bir belge. 

Bunların altında Ziraat Enstitüsü
ne yazılma zamanında gönderilmesi 
1azımclır. 

ray yerleri bulunması, gizli yollar 
Belediyenin alacağı para 

Belediyenin, belediyeler ban • 
dn yanılmış olması ihtimaline yol kasından yapacağı istikraz işi vali 
açabilir. ve belediye reisi Bay Muhiddinin 

lstanbulda tespit edilmiş bir- Avrupadan dönmesinden sonra 
lmç gizli yol vardır. Mesela bun· halledHecektir. Belediyeler han
dan yetmiş yıl kadar önce kapa· kası 750.000 lirayı birden veremi
tılan Çuk:ırbosk.n sarnıcı başın· yeceğini bildirmiştir. 

dan Ayasofyaya rriWei yazıla~l - Geçmiş Kurunlar: -
yol gibi .. 

Kadıköyünden Adaya gizli yo1 

olduğu, bugün için hiçbir kıymet1 

olmıyan kuru bir iddiadan başka 
bir şey görülmemektedir. 

üzedne nlması hususunda ikna 
yollu söze giriştiler. Zeynep Mü-

ferrah Bacı şöyle mırıldanıyordu: 
- Yok, olmaz! Dediğim, de

diktir. Ben, Nuh diyip de Peygam
ber demiyen bir kadın değilim. 

L~kin, bu masrafı ben ödemem. 
Sözüm, sözdür! 

• .•................... 28. i·,-;~i ;~·~· ·1920 
- Bir müddettenberi inşaatı de. 

vam etmekte olan Karaağaç mezba _ 
hasının iki aya kadar ikmalile zephi. 
yata başlanacağı haber almnuştır. 
Maamafih mezbahanın son sistem bir 
hale ifrağile her türlü levazımatın 
ikmali üç seneye mütevakkıf adde • 
dilmektedir. Mezbahanın civarındaki 
bazı yerler istimlak edilmektedir. 

- Leblebici kıyafetile Anadolu • 
dan şehrimize gelerek tevkif olunan 
yüzbaşı İbrahim efendinin dün diva. 
nı harbi örfice isticvabına devam e. 
dilmi§tir. 
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Ilugün size bir vaka anlatacağım. 

Dana babam nakletti; o da ihtimal ki 
dedemden duymuştur. Herhalde es -
kid~n olmuş bir !3ey. Fakat uyduı·ma 
değildir; gerçekten olmuş bir vaka"'. 
(K ..• ) kazasından Ha~an oğlu Ali 
iilü bir öküzün derisini olduğu gibi 
soymuş. Bunu boynuzu, göıü, kulağı 
ile beraber başını derisinden ayırt -
maksızın, ayaklarını c;ıkartmaksızrn 

sepilenmiş. Günün birinde bu derinin 
içerisine bürünerek geceleyin komşu
su Fatma kadının sokağa yakın olan 
penceresinden içeriye girmiş. Fatma 
Kadın pencereden böyle boynuzlu, 
kulaklı. t•.orlrnn~ bir hayaletin girdL 
ğini görünce donup kalmış. Hasan 
oğln Alinin mak«adı <Kirli çıkın) di
ye tanınmış olan Fatma kadrnm pa • 
raJarım aşırmaktır. Odadan içeri gi • 
rer girmrz, karşısında doııup kahn 
!,arlına yaklaşmış, hiç ser>ini çıkarma
dan sandık içerisinde gizli olan para. 
hırını getirme-.ini söylemiş. ı~atma 

kadm korkmuş: 
- Amanın, ölüyorum. yetişin! Ye. 

ti5in ! can kurtaran yok mu?,. 
Diye bağrrmıya haşlamış. Kadının 

çı~lığmı duyan bekçi gelmiş. Kapıyı 
zorhyarak içeriye girmiş. Bir taraf -
tan da polis yetişmiş. Nihayet hrrsrz 
gi.7.lendiği yerde hulunarak götiirül • 
müş. lş mahkemeye intikal etmiş. Ar 
trk ı;ıimdi hrrsrı ile Fatma kadın ~ • 
kimfn önündedir. Hakim kadın? •oru
yor: 

Hakim - Senin odana ,(lren hırsı
zıh kim olduğunu biliy ' musun? 

Fatma kadın - ~ıl bilmem. O 
l'oynuzlu bir şeyt;>.ıdı. Ba?~ lıı!ndisi 
iivJe dedi bu t1.rşımdakı ıse hırsız 
cle~il, bizim ı. m~u Hasan otlu Ali -
dir. YıllarıJ·nbcrı komşumuzdur. 

(Dinli .. ~nler kahkahalarla güler • 
ler. u.-<ım bunların gürültü etmeme.. 
teri·' ihtıu eder.) 

tt'atma kadın gülenlere karşr döne. 
re!• bağır,r: 

- Bana niçin gülüyorsunuz? Yalan 
mı söylüyorum, samyorsunuz? Ben 
trtanJa komşumu ayırt edemez mi • 
,:lm? 

Hakim tekrar elini kürsü üzerine 
vurarak seslenir: 

...._ Eğer dinliyenk~ gülmekte de -
vam ederlerse. kendilerini dışarıya 

ç'lartacağım. Fatma kadın bana doğ
ru dönünüz. Demek ki hırsızın yüzünü 
iJi görmediniz. O gece olup biteni ba
na an la tınız. 

- Hakim efendi, anlatayım- Gece 
yatsı namazım kılmıştım. Yatmak i -
çin hazırlanıyordum. Ne göreJim: 
Bkdettbire kapı açıldı. Kendi kendi -
mc "galiba sokak üstiindeki pencere
yi kapatmayı unutmuşum, rüzgar c • 
siyor!,, dedim. Halbuki öyle değilmiş. 
içeriye birdenbire bir öküz girdi! Ben 
öküzün ne olduğunu bilirim. Vaktile 
öküz beslediğimiz zamanlar oldu. Bu 
hayvandan korkmam. Fakat bu öküz 
başka öküzler gibi değildi. lçeriye 
~rdikten sonra arka ayaklan üzerine 
dikildi. Ön ayaklarryla da orağa ben. 

Tefrika numarası 39 

Burhanı sevdiğini düıü~üyordu. 
ilk zamanlar, bu ümitsiz sevgiden 
\\).Zgeçerim, sannetmiş, nefsini zor 
lamrştr. Şimdi anlıyordu ki kendi
sini Burhana çeken kuvvet çok 

büyült, drıyo.nılmaz, bir cazibedir. 
Tabiatin emri. Tabiat denilen sır, 
kendi gizli kanunlarma göre hük
mederek kararı vermiş demişti ki: 
Bu kadın, bir başkasını değil, an
cak ve ancak Burhanı sevecek. 
Bedriye, bu tabii mukaddere karşı 
cemiyetin verdiği silahları kulla • 
nryordu. Kadınlığı, hanımlığı, o • 
nörü, iç.timai seviyesi ona yardım 
etmeliydi. 

Üzüntü icinde bunalırken ne-

zer bir şey tutuyordu. Yürüdü, yürü. 
dü, yanıma kadar geldi. Sonra adam 
gibi söylemeğe başladı (Burada gene 
dinleyiciler kendilerini tutamayıp 

gülerler.) 

Gürı tııtt5ı 

Sabah nama~ 
Oj!:lt oamaı• 
ikindi namaz 
Akşam na!J'az 
Yatsı namaz• 
imsak 

Yılın J(tÇeD gunlerı 
Yılın katan ~ünleri 
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r- BORSA~ 
ı tu:,,l:ırınd" vıldız şareıı '11an1aı uıc· 1 

rinde 2Z 6·9~5 de muamelr> 11,örcoler· 
Jir. ı ı~a .amlar k .ıpanış tiaılarıı ı t!ÖSterir 

Hakim - Susunuz, diyorum· 
Fatma kadın - Asla yalan söyle -

miyorum. Oküz gerçekten adam gibi 
söz söylüyordu! Bana, nekadar pa • 
ran varsa al, getir, derli. Ben kor -
kumdan ne yapacağımı şaşırdım. Koy. 
numda asılı kese içinde ne varsa hep
sini önüne attım. Fakat o, gene ka -
naat etmiyordu. ''Daha! Daha! Daha 

getir!,. diyordu. Ben yalvardım. Din. N~ıık9 .Ut (~vaıt,aın~ ~·J, ·o 
letemedim. "Aman, Allah, öteceğim !1, • • 

diye bağırdım. Bu sırada dışarıdar • \evvork 1 2~. - * Mı-iri• '6 -
1 • l'uls 16,. :10 * Berlln ~2. --

kap1ya vuruldu. Bekçi gürültüyü ,ıuy. ı :\1t1tnrı o 
• t - • Varsova 14, 50 

muş, kapıya gelmiş, °Fatma ka"11n. ne j • Hrük~e 81, _ • Budapeşı. ..~. -
oluyor?,, cliye sesleniyordu. flu sesi • Atına 4. - • Hükre) 16. -
duyunca şe}tnn hemen 0 <Jldaki mu • ! • ~enen• sıs ·· • Pelgraı ;;:;, -
ma yaklaştı, üfledi, sönArdü, oda zL ,. ~orva ~4 ~o • Vo~obam. :l:l, -

firi karanlık içinde k" 1
• en ar 1 • Praa 100. _ • Mecidiye 59, _ 

{d B t k ı · Amsıerdıı, ı<:ı. - •Altın 1 4f. -

kendimi kaybetmiş;;n. Bağırarak ~·ere • ~ı•ıltho "' :ı ı. - • Rpnknoı 730. -
düşmüşüm· Ond_..ıı sonra ne oJdugu _ - - -=ı 

n u pek iyi bilr'niyorum. Sonra kendi· ll==Ç=e=k=l=e=r~::..(,=k=a=P=·=s=a=.=1=6=)==11 1 
me geldiğiJ" zaman bekçinin, polisin 
etrafımı/ımış olduğunu gördüm.,, 

Hftki" - O halde şimdi bir daha 
söyl"' Senin e\'ine giren adamı t.anı -
:r!'muson 

Fatma kadın - Benim e\ime bir a. 
dam girmedi. Giren şeytandır. Hem de 
boynuzlu şeytan. 

Hakim kadını dışarıya çıkarır, 
maznun mevkiinde olan Hasan oğlu 
Aliyi o gece üzerine giymiş olduğu 
öküz derisi içerisine sardırır, ondan 
sonra kadrn içeriye getirilir, gösteri· 
lir. 

Hakim - O gece senin e"ine giren 
şeytan bu muydu? 

Fatma kadın bunu görünce sapsa_ 
rı kesilir ve bağırır: 

- Şeytan ! Şeytan I 
Sonra uzun etekli esvabının altın _ 

dan içi su dolu bir şişe çıkararak şey. 
tanın üzerine yürür. Boynuzlu başı -
na şişeyi şiddetle çarpar. Okiiz deri • 
sine sarılmış olan hınuz halkın heye. 
canlı gürültüsü arasında mahkeme 
önünde yere yığılır, kalır. 

Hakim, "A, safdil kadın ne yap • 
tın?,, derken Fatma kadın bağırdı: 

- Gördünüz mü, şeytanı? Şişe ha -
şında kırılıp da içindeki zemzem su _ 
yu vücudüne değince ne oldu? . ' 
lsu gece nöbetçi eczanerlel 

Sama tyada: Teofilos, Aksaray da: 
Şeref: Karagümrükte: A. KemaJ, 
Şehremininde: Nazım, Fenerde: Arif, 
Şehzadebaşında: Asaf, Eminönünde: 
Agop Minasyan, Cağaloğlunda: U • 
beyit, Beşiktaşta: Nail Halit, Laleli • 
de: Sıtkı, Küçükpazarda: Hüseyin 
Hüsnü, Galatada Mahmudiye cadde -
sinde: 1\1işel Sofrooniyadis, Taksim -
de: Nizamettin, Kalyoncukulluğun • 
da: Za.firopulos, Şişlide Hamamda: 
Halk, Kasım paşada: Yeni Turan, Ha. 
lrcıoğluncla: Yelli Tiirkiye. 

Yazan: Safiye Erot 
fesini tutmuş olduğunu farketti. 
Geniş bir nefes alarak, dirsekle -
rile dayandığı yazı masası üstü . 
ne kapandı, saçları cilalı akajo -
nun üstüne serpildi. 

İşte telefon! Elin.in yanında 
Bir küçük hareket ve Burhan kar
şısında olobilir. Burhanın sesmı 
duyar, srhhatini sorar, görüşmek 
için bir randevu alır. Bütün hu 
çektiklerinden kurtulmak ne ko • 

lay! 

Eli ahizeye uzandı. Fakat ya 
Burlıan ters cevap verirse? Ya a • 
raları büsbütün bozulur da onunla 
konutmak, onu görmek yollan te

melli kapanırsa? Elini geri çekti. 

• Londra bı!I ·o • Stokhlın J.ı.ı 

• 1' ev} on 0.79?.'i • Vtyıına 4.Y.i!711 
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• Atin• ı.3.6:'1S • Audapesır 4.48-

• Cenevıe '2.4il30 • Hükres n,cıo2s 

• forya 63,?7'i~ • Oelgnı ;ı4 7JJY. 

• Amstudım l. ltı9ı • Yokohanıa )>,7435 

• Prııı 19,011~ • Moskovı 109t.-
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Rejı 2 61) Onyon Del. -.-· 
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Merkez Baohs1 !57.7· Balyı -,-
u. sı~orh -,00 ~ark m. ee2a -.-
Pomontı 11,40 Telefon -.-
istikrazlar fahvmer 

*1933Türlı Por. ~8.0~ ~:lektrllt -.-
. il 26 o~ Tramvay 31,70 
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1 RADYO ·I 
tsugUn 

!STANBUL: 

18,30 Dans musikisi (plA.k). 19,30: Ha -
herler. 19,40: Ege ca. Türkçe sözltl eserler. 
20,10: Konferans. 20,30: Stüdyo orkestrası. 
21: Radyo caz ve tango orkestraları. Türk· 
çe sözlü eserler. Çadırcı. 21,30: Son haber • 
ler - Borsalar. 21,40: Bayan Babikyan. 
Şan. 22: Mayistro Goldenberg idaresinde ko
ro heyeti. 

B tJ KREŞ: 
13 - 15: Gündt.ızplAk yayımı. 18: Radyo 

orkestra.ar. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: PlAk. 21: Konfe • 
ra.ns. 21.15: Oda müziği. 21.45: Radyo sa -
lon orkestrası:. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Konserin süreği. 23.15: Yabancı dlllerle du
yumlar. 23.35: Konser (röle), 

BUDA PEŞTE: 
0.45: Plilk. 21.45: Sözler (dış siyasa için). 

22: Kla.stk müzik. 23: Duyumlar. 23.20: Çin· 
gene mUzlği. 24: Konferans (Fraruıızca). 

en tabii ses ile: "nasılsınız azizim? 
sizi özledim, muhakkak görmek 
isterim,, diyecekti. Burhan gibi 
terbiyeli bir adam bir hanımın bu 

sözüne karşı artık kaçamak yapa
mazdı. Ahizeyi çataldan kaldırdı. 
Kulağ na götürmeden bir lahza 
havada tuttu. Kalbi o kadar çarp

maya başlamıştı ki telefonu tek • 
rar kapattı. Gözleri korkudan ka
rarırken bir hayal yaşamış, Bur -
hanın sesini duymuştu: "Siz mi, 

hanımefendi? Maalesef henüz çı· 
kamıyorum. T eşelckür. efendim . ., 
Soğuk bir cevap. 

Kendini 11kmaktan üzerine is • 
pamıoz geldi. Kanı üşüdü. Sonra 

hiddetlendi. Telefon edecekti. Ne 

- . .., . :_ .. " . . .. ,, ~ 

J4ACl ... YA,SAQ· .. AGA1 
.... : ·. H>.STANESl · .-... 

. , ' ~ 

KURUl'i'un Romanı : 31 Yazan : A. ismet Ulukut 

Doktor, armonik, piyano gibi aletlerin 
kendi kendine çaldıklarını söyledi 

Sizi inandırmanın sırası gelecektir. 
Bunları sizden ziyade inkar eden si • 
vil menıurunuzun bile yakında "ya, 
tabiatin böyle bilinmemiş ne kadar 
kuvvetleri ,-ardır,, diyeceğini görecek
siniz. Şimdiden bunu söyliyeyim ki 
·'madde,, dediğiniz her şey bu kuvvet
lerin vücuda getirdiği bir sonsuz de • 
niz içinde yaşıyor; ondan doğuyor, 

gene ona dönüp gidiyor. O büsbütün 
haşka bir alemdir. Büyük lngiliz a· 
limi Olive Loç ile beraber size temin 
ederim ki bu alenı muhakkak keşfe
dilecek o zaman her şey de kökünden 
bir değişiklik olacaktır· 

- Pek güzel, biz de o zamanı bek • 
Iiyerek sizi sırlar içinde kaybolmuş 
bilmekte devam edeceğiz. Sırası gel • 
mişh.en sorayım.Piyano çalar mısınız? 

Doktor tuhaf tuhaf gülüm!'Jedi ,-e: 
- Hayır, dedi • 
- Burada piyano var, t.abii • 
- Evet var. ' 
- Hemşirelerden biri çalıyor gali -

ba? 
- Olabilir. 
Binnaz fena bir zaman da gelmiş;. 

ti. Daha beş dakika gecikseydi, bel
ki bu da anlaşılabilecekti· Yemeğe git. 
tiler. Kız da, fikrinden bir tül"lü çık. 
nuyan piyano çahnma.sııu anlamak 
istiyordu. Yemekte sordu: 
- - Doktor, ruhlar bize kendilerini 
hissettirmek için bazı şeyler yapar • 
lar mı? Nasıl söyliyeyim? Mesela, 
eşyamızda umulmıyan hareketler 
gösterebilirler mi? 

- Tekin olmıyan eYleri mi söyle. 
mek istiyorsunuz? 

- Hayır, öyle değil, bir defa işit
miştim, masa a3'ağını kaldırmış ta ... 

- Bunları ben de işittim; konu • 
şuı·Jarmış, yazı yazarlarmış •.• 

- Piyano da çalarlar mı? 
Nezir o garip gülüşüyle Binnaza 

baktı n dedi .ki: 
- Pek bilmiyorum, yalnız fennin 

her şubesinde keşifleri, icatlarryJa 
meşhur olan büyük kimyager Vil • 
yam Kruks, lngiltcrede birçok dedi. 
kodulara sebep olan bazı hadiseleri, 
ortaya fenni bir doğruluk koyabil _ 
mek için, araştırmıştı. Onun bu de. 
nernelerinde dalıa başka büyük bil • 
genler de vardı. Çok ince ve çok fen. 
ni olan bu denemelerde piyano, ar _ 
monik gibi musiki aletlerinin kendi 
kendine çaldıklarını gördü· Fakat 
bu öyle durup dururken olmaz. Ken-

24.20: Cazband. 
M O S KOVA: 
17.30: Karıştkyayım. 21: Konser. 22: Çek

çe. 23.05: İngilizce. 24.05: Almanca. 
VAR ŞOVA: 
20.20: Şarkılar. 20.50: Monolog. 21.05: 

Sözler. 21.10: Stszltl ve mt.lzikli yayım. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Senfonik or • 
kestra konseri. 23: Spor duyumları. 23.10: 
PHt.k. 24: S!!rJer. 24.05: PIAk. 

oluna olsun. Burhan aksileşirse 
daha iyi y~ işte. Açl'ktan açığa se

petlenir ve otururdu aşağı. Kendi· 
si gibi onuusuz karrya layıktır, la
yık. Ümit, inkisar ve şüphe ara -
smda ileri geri tekmelenmiş bir 
futbol olmak İstemiyordu. Nesrin 

gibi yapacak, tereddütleri bir 
hamlede 3rıkıp sarahat yoluna çı· 
kacaktı. 

Binlerce düşünce içinde didişe
rek ikindiyi buldu. Belki kırk de
fa telefona uzanmışken caymıştı. 

Bu çetin mücadelede zaman za • 

man inliyor, vücudünden ter bo • 
şanıyor, masanın üstüne kapanı • 
yordu. Fakat kavgayı kazanmış, 
nefsine galebe çalmıttı. 

Her tarafı kırık ve yorgun ola
rak yerincien kalktı. Sırtına bir 
kimono geçirip zile hastı. Gözle • 

rinin altı çürümüş, feri sönmüştü. 
Ayakta, boş bir nazarla, hizmet • 
çiye bakıyor, kadını niçin çağırdı

ğını zihninde toparlıyamıyordu. 

disinde böyle bir kuvvet oldu~unu 
bildiğiniz birinin beraber bulunması 
lazımdır. t 

Polis müdürü ile Binnaz bilinml -
yen bir kunetin piyano çalabilece • 
ğini öğrendiler. Halbuki istedikleri, 
bu değildi. Cemil doktoru kestirme • 
den söyletmek için dedi ki: 

- Biraz önce piyano dinlemiştik. 
Bu, hele Binnazın pek boşuna gitti. 
Emretsel\İZ de bir daha çalsalar. 

Doktor, sıkıştırıldığını anladı. Sır .. 
Jr işlerinde her zaman kaçamakJr söz. 
Jer söy1iyen bir adam için bu. pek de 
iyi bir durum deJnldi. Ne de olsa. 
doktor, kolay kolay mağtup edile • 
mezdi. Cevap verdi: 

- Piyano mu çalmışlar? Ben 1! • 
boratuvarda pek meşguldüm de işit. 
medim. Hemşireler, yemeklerini ye • 
sinler, hangisi çalmrşsa, söyleriz bir 
daha çaldırırız. 

Cemil ile Binnaz kendisine merak. 
la bakıyorlardı. Onun bir anda par .. 
lıyan, gene bir anda sönen gözlerini 
gördi.iler. Yemek bitti, kahnler içil • 
di; fakat piyanodan söz açmak kim. 
senin aklına gelmedi. 

-22-
f" TAHKtKAT BURADA 

KALMALIDIR 
SMI memur Hüsnü erkenden haıo: . .' 

taneye gitmişti. Doğruca Cemilin ya. 
nına. girince polis müdürü övetliye • 
rek (acele ederek) dedi ki: 

- Buyurun, sizi bekliyordum. 
- önemli bir şey mi var? 
- Oka.dar değil; fakat doktor bu .' 

gün geleceğinizi Ye topladığıntz ma • 
luma tr getireceğinizi söylemişti. 

- Tabii söyler, bu gibi işler onun 
için Lirer oyuncaktır. 

Sivil memur, doktor \·e Süleyman 
Şefik hakkında öğrendiklerini ve 
kendi faraziyelerini de uzun uzadıya 
anlattr. Sonra ilave etti: 

- Şimdi biraz da doktorla görüş .. 
mek istiyorum. Bütün gizli bilgileri. 
ne, bütün zekasına karşı hazırladığım 
planlarla hem Hacı Yaşar Ağayı, 

hem de bu servetin nereden geldiği • 
ni anlanuya muvaffak olacağımı u • 
muyorum. 

- 1ktidarınızclan eminim; lakin 
muvaf fakiyetinizi şiipheli görüyo • 
rum. 

- Bakalım. Siz burada neler görü. 
yorsun uz? 

- Onu sormaymız; benim şehade. 
tim doktordan yana olacaktır. Bu a • 
dam nekadar gizliliklere bürünmüş 
oluı-sa olsun, burada teneffüs etti • 
ğim hava, bana drşarıdakinden daha. 
hafif geliyor. Vücudümün kesafeti 
azalıyor, maddiyatım siliniyor gibi . 
bir şey oluyor. 

- Büyii mü yapıyor? 

( Arka8r var) 

Bir müddet kalıp gibi cansız dur• 
duktan sonra dimağı uyandı. 

- Sandalı hazırlasınlar. Kira .. 
cı hanımefendiye haber verin. 

Gezmek isterlerse buyursunlar. 
Dedi. 

Ayni gün ayni saatte Necdet, 
Kalamış koyunda demirlemiş, 

sandalında yatıyordu. Gözlerini 

ıslak bir mendille güneşlen koru• 
muştu. 

İkindi zamanı kalktı. Mayosu 
üzerine bir pantalon, çıplak ayak· 

larına keten pabuçlar geçirdi. 

Sandalı kıyıya çekti. Suda oynı • 
yan iki çocuğa kayığa bakmaları· 

nı tenbih ederek bostanların ya

nından dola.şıp caddeye çıktı. Bir 
zorluğu uzun uzun dütünüp 10 .. 

nunda bir karara bağlıyan adam
lar gibi telaşsız ve rahat yürüyor
du. 

"(Arkası "ar'' ~. 
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TelrUı.No: 147 I Yuan: l.W FERDi 1 
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ari Yun-. Abarayda Haseki cad • 
d~nde 3S numarada F. A. Sakarya, 
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imi AJ, Pat5'te Slnaaala ..atı•· 
ela 15 aumarada Medilaa, Se~ede 
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Ane, YUiyed Wlmııliji ~i11, 
a.,leıllu.,.isonla. 

clolqıyordu: 1 

Simm tlltmaa eliatlea lmrtar 
mak ıüçletmitti. 

l>iitüadükleri tedlairleria hepıi 
IUJ& ditmittü. 

- Sitti Ay,e ölmüt-·· 
- lapanyollar aevinıin ... 
Zamora lıa haberi almca, irim· 

19J• tlriinm•d• saraydan •IVlfo 
.... o.. ... ,.. kotta: 

Onlar, kalabalıktan istifade• 
derek, tehir kapılanndan hirladen 
kaçac•klardı. 

UÇER KIT AP KAZAN ANLAR 

Aakara Aali,ye hukuk mabke•ea 
reisi, Kadıköyde Nevzemin sokalm • 
da 8 numarada Alf1e, Anbra Ameri 
fabrikada ... ..,. Oaneriç. Jaadanaa 
ytizbqı mütekaidi Adil, lspartada 
YaşköylU otl• Süle11nan, Küçiapa • 
r.arda sa _.-ada Zii_,..e, Bıalıke. 
sır• Dr. Celll, Hava Kunım merke. 
zi Hlma7e ıubeainde Hikmet, lnegöl· 

- s.Jtama ...... öldinlim . 
8-i Gu.ataclaa ~z! 

Hatice, Valde s.Jtua içirdii' 
illcm ahir oldupmı hilmiJonlu. 

Halbuki Garnataıuo kapıları 
dÜfllla11 askeri taraf .. dan tutul
muttu. Şehirden dıfinya kut uçur
muyorlardı. 

Sini Ay,enin ölümü, kendisiyle 
lrirlikte Garnatadan ıitmek iati • 

Ane, aJt.rclaa'-i İC ft dq 
dütmanclao eairıedili Sinancıfını 
hunnlanna timdi kendi eliyle mi ._._..ealdiT ,.. .................. -.. . 

................ iraWni, 
eıııiantiai.. Haulı 1.iitiia erlreklik 
bnellai bybecl.U ... _ ... 

,abm ela ... ~ ......... ... 
Z.mora, ..... , .. olup wa..ı. 
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•• , .. dilmittL 

Sitti Aneain ölümiaü du,aa 
iller 1-ttanb .. a Jeie •• matem 

._. •ihJorlanlı. 
Methur mücahitlerden Muaa · 

ı~ çoktanberi bir tleiirmm oca 
~a yqıyan ihtiyar anası, Sitti 
Anenia llümtinü duıcmca: 
•- itte, EnclUI• haıün meza 

ra ıa.116,or!,, (l) 
~ aflamata ı..t1e•ıttı· 

• • • 
• macla l.paayol aJ.itlerinia 

11lrrk IObk aradddan Wr adam 
ftl'dı: Sinan Reis .• 

Kral Ferdinand, Türk donan • 
.,. .... bir sün ince l.pmyol 1U· 

1atmc1aa ıitmeai ıçm, Garnatau 
a1Jardaaberi m•hmr kalan Türle 
ıemiciüain clvbal bulcluralarak 
Türlsl.n t_.i•hü mnretmittL 

Kralm ha iracleai Doa Petro 
ıa, Ganaatuam ıubt11DUD üçüncü 

.. u. L!ld' ·ı .... 
-" uu ın.mı,... 

la.-nyol zabideri Garnatacla ne 
kadar ıüpheli eY nna baaıyorla" 
SiDanm izini bulam11orlardL s-.., Ane ile lnrlikte, ihtiyat 
bir pdırcmrn nnide aizlemitler
.ti. 
A~ • .._. eolraia çıktı. 

tuafaMlan uadıtnu du7dlilflu. 
Za..U. m..1a, .. hilaindi ki, 

J.....,_u.r Sium Türklere ta · 
... .... ~· &nJ•lartl? • Ane, o callu IGbia pim.. 

g..., ••llelede oturan hir 
a.ıcbima rulaclı.. Bu adamcap 
- bap, .......... ., •• 

Ayte, ihtiyan görünce 10rdu: 
_._ Ne oldun.. Yüksek hir 7•"" 

mi düttün? 
- HQU.. laP&D70llar evimi 

llutdar: "Sinan MDİD eriacle aak 
İlllİt !,, dediler" Di•clüler .. J>iv. 

........ Ve eYİlade saldı hir tdmte W·,.•rmca çıkıp aittiler. Her fa
ldr eYİDİ .. ,.. -..,..... Ye .. 

ialaiplerini kırmçtan ıeçiriyorlar. 
Ane • laaheri alınca ne daD. 
. Wüta dolatmaıktaa plda. 
Y..., .... sb ltelld onlann 

-.ini de haaacaklarw Siaam kim-

mifti. 
Ane ne döaclü .. 
Fakat,-: 
- .......,...., Mllİ &nJorlar! 

Di7••11• . 
Arbk, Gamatada oaa aaklı,a -

Ak, -.,. --- - - aile
- de Wr aicalüt bl..,...I 

Sinan, Aneli o ~ kadar 
.ı_ 1 .:ı......:.ıı.-~ JL. ;..: wsm " __.a IW~· 

- Kaplrilecek miJb, Ane? 
Diyerek, aevıiliainin boynuna 

eanldı. 

Kara sünlerin doiurduiu ıztı. 
raplar içinde, tarihle hera.,_ yü· 

rüyen bu iki süna1mz ıenç, ıene 
~ L.-. 1--L ul.!!.-..:~- i ... na..a ow vtUlllUll pençea • 
ne düpaek iltemiyortla. 

Sinamn Jiiretini w ntan 
laaanti - tarihe bntan bir .... 
tia Jdolıtı brtılllMla - arttıkça 
artmqtı. 

Anenin tkl•ri •landı: 
- Her taraf kapalı.. Diitman 

askeri kapılan MJ'lllf! .. Ve INtiiD 
müalüman evlerini basarak HDİ 
&nJOrlar ! 

DiJehildL Genç lmm hJÇlmılc • 
lar aramada llojalaa MIİ hirclen 
lrwlmıpı .. 8atmı Sima• ommla· 
rma kOJU'&k, ilk defa. lmnetin 
ve talilisliiin baclmai dütünlü • 
iü acb •• mahrumiyet içinde çır 
pınmap l>qladı. 

Sinan: 
- Ben zaten aeai lnırada hıra. 

kıp hir yere aidemeıdim, Ane J 
Ben MDden ayrılamam .• ! 

Dedi.. Genç ve temi& yürekli ED
diilüs dilWinin J&DÜ)amlclaa 
sönmez ve riyuıa bir MYIİ ile öp
tü. 

iki MYpİ, dllvarlan ~ bir 
çatlırcı kulüh..inia ı...k taftlll 
altmcla ialerl&en, IObkta dolatan 
lıpan7ol atblarmm ... leri ititili· 
yordu. 

< Aricuı ucır) 
(1) EıwlilliU tıırilai - H1177tA 

- C. 2 "Garnatamn ..ı '11,, lalı. 

v .. ın-.raw-t 
Y•NI ADAM 

71 t.cl .,_ pktL T...Wyeel ı..a
il llüla tanı ..... ıaıe eMlla ı.. 
llaftalıiı • .,... ~ .. clibaJa ldlltlr 
bareketlerlal ft bir eok teWkler ha· 
laabmız. Yeal Adam ıea~ alllln o
lnmall ...-ehll '* lldr ıueıe.idlr. 
10 kan.tar. 

de öjretmen Turıut Can, U.lelidt 
L1\tfl apartımanında lffllerrm O.. 
man, Harita mtl•endtslerindn Yah. 
ya Talil, Afy• u..i orta m.cJa 
U' adiJe, Telefen S.,..._41e Re-
şit Halit, Şelalr TbaU.Utla Daim. 
Hqrabel• q• ffklll llialr lnaa, 
BJipte Dikmecilerde muallha Hll • 
ııeyin Avai, Ezine'de lllhtsarlar di • 
rektörtl imi Ztlbe1de, Welicle Sair 
Fıtnat Mkalmdan Kemal 8elat, Ay. 
.... Gul balnnn• Şiknua Tezer, 
Kadddi7M K-.iili Mllainau ....._ 
ra ıı. lstaüul 38 acı •kal iiirebaeai 
iffet, Pupltıu Tmaa 10kaimda 
Sezai apartmanında Baa, Edirne 
Maliye ıubeslnde At Cn.ı, Karüör 
de Bp-ef 10kafmda S, Meddlyeltö • 

yhd., 8 naıaarada MeJuaet AH, Göı. 
tepede 98 numarada Nevin, Aa.da 
Ziraat mtktelllll41e Gla tıil1I Suat, 
Galatuara7 Ulnlade Necati, AlpaL 
1• ~ fakikamau Turaa Zair, •· 
renkiylade Reelp, SllenNlllyede 
Atızbkp soblmda 11 aamarada HL 
diye, Aüarada eaaa JI. Kemal, Ka
Ml1ta .. BaJll' eehlmü ~eti 
Ak. Patihte M~ 11 ... ._ 
rada O.er, Smılla L • t.pat .. • 1*ef•• S. 'Orea. Bvdarda tıenl 
Hasan Ali, Bunada telıraf llqUti • 
bi Halan Ali, Bostueıda Çatal~•• 
soblmclan 51 namarada Kuru yqll, 
Danada im mmHhn mekteMa• Mt. 
..... J>eıflet ... _ .. ......... 
TQllaaı• Eali7ek ..... 10 awra • 
u 7JJa, btaab11l Ticaret Bonamıda 
SU... Tabfıa Maarlık •bimda 
Vedia, Istanbul Kıs liMll onuaea •· 
nıfmda Melek, lstanlnd Brkek 1lıle9i 
)'ffhlel -1na• Nael. 

iKiŞER KiTAP KAZANANLAR 

Beyotlunda Sari1e apartımannıda 
AtOll, BaybuUa Mked halDatll 
batftkt..n H.ıtll, Devltt Demiryol. 
lan •atbaul lılldlril Litf ü, Sinne. 
nede Şlkrl ~los, 'Oskfldarda Söttlt 
sobjıncla 1 aamarada Tevfik, Kaba. 
laf Erkek 11M81ade 59& Mltlult, U'9ll· 
darda mtitekait ..... aMti Mmtafa 
Arlan, Kaputla •1ecli7e kitibi Hl • 
samettin, Trabzonda adliye bqkiti • 
.. Alt, Keaıada -.lfamaa Cem 
.... Mat, Mn• Ticaret Oduıa. 
... Alli ... lalar l&tlf plMlilldu 
Şilkrii, Fenerde K~o. Adll7ede veıae 
Jcltibl Ahmet, Amas19da dlfçl Ahmet 
Şefik, Sanlnflarada thralllm Gllte • 
lrlll, K8MiJ'tle Sen J...ı liltll 1$1 
Sut, BMifüirde Temyts ITellinden 
Meliha Sadi, Jaaairde Zinrda aoka. 
iuıda 7 auaarada eell, Yerebataa 
cadtlı9iade iZ aamarada Aı..et Ct • 
mal, KadıkiJinde Yeldellrmeaia•e 
Kahve aoUtmda Terlik, DahDlye 
V eklletl maJauebeeW Tahir Nad, 
ç.111• JiJa• ala)'I llillk 12 komL 
ıa. Fept. Velaa lnMu ...,_. 
da• aa.arUa llelilla, A.abrada AL 
•etlleJ apartnuamda OrUn Oilt, 
CM IUftNI all1ll t..an Sadık, 
lraM'11nde Yelftllrmentnde 21 na. 
marada Neriman, lstanbal posta haf. 

Bakırkiytlnde iskele caddesinde M 
nmurada than, Şehzadeft Meltmet 
efeetll 9ollaf1Ma 2 w-.ua Huaa, 
~ ....... 113 .... Hakkı, 
KetUu •vh .. W ltma.b'e ... Clll 

laet. Aaadolüiw'tla Yfllim•halle • 
de Necati KeAfa. Tldr.ealr IOlrak. 
ta Bahri, Ranada doktor Mea..e 4· 
li. Akbıyıkta Oyuueular Malnlda 
ı.IJ n .. an .. B•n•llall. 

BiRER KIT Al' KAZANANLAR 

Tokatta Pervin 10kaiında Satlıfye 
GW.r11 Balatta Meydancık aokatmcla 
11 aamarada deaiz yüzbqın Kemal, 
Abaraycla Tllk•MPta lllmtaa soka. 
jında Stnuf, Yerellatuda Orhanbey 
a,.rtıınanllHla Bmill, ..,..... Tav. ........... _,. ....... , 
Xaddll,.... ...... ...., .... a awra• Hum, A..dapaan ••ka. 
• sun. a ... Ziraat •ekteMade 
maaJU. ŞeTkf. Şehremiaincle Kqtqı 
yanında Zenin Sera,, lzmirdt Bor • 
qovacla Sakuade Hebıaet Ali, lelm. 
debqıau Kep& Çetin, Çorluda ilk 
okul ma1ff•1erhtm Gnaan. Çauk • 
kahNle ..... .....,.,.... lluldl 

Ghdl, Zll .. t tUrhat litlW ös • 
*lılr. llanaW-dı ..... iint -
menlerinden Una!, Bmma .-&& k 
................ .,.. .. il ... 
nalda '12 NUaaJ, Pqdıüpttle Kırı.. 
Fnda 86 n....rada .. ke, lllnada 
......, ......... Jtfulf Taltt, Cllldl • 
dua Altau.tlıe Bilen& IJ&ttıı BeJet· 
hlau Suriye apartımanmcla Atml, 
'O(llnefi mektep muallimi M..eafa 
lllnl, Adanada Yeni ilturoa ltlet. 
- .. , ...... Salt, ............ .. 
Tlrkse aaalliml Necllb', O.adar • 
da Pat'll••••da IUiftti, laklrk-de 
iatuyon kt.remma Rfittii Amldıı. 
Lllell apartmanında DilrrlJe. Befik. 
tat flllrelem• ı 8'maracla Ser.at, 
G.latada Alahun •umara 17, le • 
,..U. 113 lterher Vafi, Delllslide 
Ralbri ._ ... 1 J[vaa, 81 .... 
maranıoz l\lutaf.. ra..atJla .. 
ı• ... arada s. .uaa. ~pazar
da 85 numarada ZDe1de. Aduada 
Ayniyat mem11111. S.msa tapa me • 
marna km Hallme, Glrele eaatıa. 
... R...,._, Sellmlyetle ea.... ia • 

Mimi .. • ••••raa lhkadcha HL 
.. 8"Mta ıa1a-..1ar .. ,...., ...... 
ra Sabri, 1'1111 ........ K.,......da 
1 namaradfi Ferit Olan. ZUMe •11 -
ıuı andua..Mciat Şlkril. KmlJada 
naubuebeci Menadü otla Nejat, Ka· 
dıkly •utanesf ffZaC1111 M•••et Alt, 
Genel Kurmay piyade )'hlJapar Cu, 
Sa•..a t]Ui ..... ltr ••baslW 
Htlamettia, K...,.._ •n1ttt me • 
maru Saim Seyfi, Takaıta Mkerl re. 
vlrde zabit Mastafa. Madarn11da Fa .. 
at Arm11tlaofla, Sanyer4e orman it. 
lerl .... ,.. 1'rahi•, Btllne .Ub• 
varhlıaı •lftrU kqg Nht,., lifli• 
Perihaa -. .... Ti ......... l'er _ 
naaa, Sblav.a.. orta •tıhtlliaft Ofu 
Hbet, Tokatta ltTama aidtirl AJ. 
ba7 Şefik, TqvUdye ...,._..,.da 
Jhrahlm Tuman, 4Jalıçepaedt O. 
Feru, Bolvadin poeta •lfirll. Koca. 
austatapqada ta.ettla Brdaru, 
ZUecle , ... trlr fiılreff .. Utll ... -
mi, Çubakla lılkelllll eaddealllte a. 
d1e. .. Kemal.pi .... km ..... .. 

Rıa &rea, Dilar .... Wle - ... •I • 

Jaadanaa Jl&lmfi mtit.bidi Adil, 
Genaendkte maaifaturaa Akmet 
Mumcu, Nilüfer sazoz fabrikaaında 

Talllı. Şebzadebqında doktor Vecihi, 
Şf9Ude Pqa mahallesinde 62 nama • 
racta Kental, Di19rt.eldrcle afta fen 
•ntant Taldr, DUzeede posta me • 
... Btdri,e. THatta kolorft ma • 
huebeeisi AH Nuri. J'ıaddıhu Ali. 
kap&u ....,_. talpafp Şevllf, Be. 
fiktq&a Abdi Yalav. Jzairde Kl.l'fl. 
,..da Ferruh ea.aaesinde ••erruh, 
1*alnalda Km muallim mektebi ar • 
kanla -.11 mle Ablet, DeYlet 
.. t.._a .. 8-ft. Sacffyede •fdat 
eacldesintle 323 mrmarada Suzende, 
Bakırkly WtaMld•de eaaer lleh • 
met Ali, Manim llif-da .Yalçın, 

KathklJhlle lloü •d .... dt Rıza. 
be7 apu1uaaama Ferdi, SÜlap lla • 
plallueabade. H.....- Ali Adiz. Mersin 
Lf•a• Sosyete.iade TWin Tannan, 
ltfJuetlelbnar banclo heyetinde Adil, 
Kaükl)'tan Tlrk YaTas eokafrnda 
il ._..da KKti, lstaabal Kıa kcr 
lejfnde ihal Hlmlt, Kilyoe ti • 
..dlfer kitiW falari, lstaa'bal vi • 
IQett ldar• lleyetiade Envw, IMan • 
bul merkez postanesinde Nadir Se • 
llm.. Şelmdebqaada 917 de Rept Çe. 
tin, Sıhhat Veklletiıule SeJfeUia A. 
levcu, Ayulıçeşmede O. Nero, Şar. 
kiyde Adnan özarar, lzmlrde Ka • 
rantinada Faik Nazmi Puyan, UBkU. 
ar Pafa1imam catldafncle 46 nama. 
rada Akclaiu, Koeam..tafapapda 
4 auara Kı-4111'&11, Banaü Tice ,._ 
lu aanoa• Hamdi. 

Okurl•rı dile..._. 
Üsküdar kayma
kamlığından bir 

dilek 7_.,..., ,,.,. _, llfUll/OI": .., 

--0*'41r ve dvanadaki mlitekait
lerla Uc aylık maq dalıbaa ili ite • 
deaberi Pqabp191 avlusuadaki ge • 
nlfp Wr •rakada telala olaaar ve 
laalr aldPlerine kolaylık olmak isen 
•rHa Mr •lrôlp,.. llsumu kadar 
•-ula Bd W• ~- u blllua-
4maJ111' i& 

Bir ~ malmiidiirlQitinee 
bu ite memur ıki muhaalple bir vez • 
aHarm llkt dainma :reıtae ıldip 
"1mehri IDl'lqp m.a. alrülerek, 
Qiıllu hlaaeü Bali•• llkelelllnde· 
ld taludl tu1-lnia lat kat •lonuncla 
11.ptınl11or \'e burasının darhfı se • 
beblle aaBtekaltler aramda tlekidar 
,.. maltl n.u,.rıann ı.1ı1r lstlftal an· 
..... ktlif .... imla .... iti• lire • 
rek ...................... Wr,.... bu-
• ...,. ~r MrtN •vkatlere 
katlanmakta oldukları 1irtilti1or • 

Bele sıra numaralan patelerde 
llb ...... kimseler atıtma yerine 
.,.., ,_....., .. ta'rl ıtıa ldfa • 
1etılldii ıilll Wr ama pkqill.9 .. nl 
mawflınnı alalaazlanuı ini za1'aQıla• 
na uaUeree ayakta pıdedikten son
ra 1fbıleree k1f11t arata,.ıp anmeye 
......................... , ... lir 
ferde ba soraki i.._ ,........ 
ıu ıtnnete çabpulan her_., llal
bmma refah n rahatlamu •er ._. 
le ile ..... e qfrqaa mllleceel hl • 
ktlatıltı t k 1 -· ... ,..., lıalaa......... 

eneld li ....... bir 
feW,Jlk Dr. Pekcaa, O.adar .. T11 • 
n•..,. eaddeıdadıt COW, B~ • 
dada n8fue •eman ~ Ka • 
-papda deniz .. tGP1watlla4e M, 

,..... ......................... . 
fe&lle te1Dla ettlrll•.W U•ıctar kv 
•aka•ı Bay L6tflnln himmet ~ ıar 
retindea bekleriz .• 



Satie 
Şehrin ıebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem mü§teri1erine 

bildirir. Ayni zamanda kuvveti muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmiıtir. Bir 

motör satın almadan veya herhangi bir kuvvei muharrike tesisatı yaptırmadan evvel her halde Satie' den 
bir meccani proje istemeni:ı: menfaatiniz icabıdır. Satie 

Ha va tehlikesini bilen 
yazılanlar •• uye 

Fdlılye 27 <Kurun) - Burada ve 1 
Milıista )Turtdaş1ar tarafından Ha 
,.a tehJikesi için teahhüd ~dilen 'Para 
on bin liraya yaklaştı· 

ş. I\:arahisar, 27 (A.A.) - Bugün 
tb lke\ rnde C. H. P. ye halkeYi üye. 
eri toplanarak Hava Kurumuna üye 
razılmak için geniş bir proğram ha. 
zrrlamışlardır. Önümüzdeki cumarte. 
si gi.inü !;alışmaya başlanacaktır. 

.\nkara, '27 (A.A.) - Hava tchli. 
k'csini bilen liyeler: 

ZONC.ULDAK'DA 
:J862 Fikri 20, 3S6.3 Rıza 20, 3SG 1 

Ali küçük Ali oğlu 20, 386:> Os man 
Hopalı 20, 3866 Sait 20, 3867 Etem 
20. :1~68 Ilehmet Ali 20, 3869 Yusuf 
20. 3870 Ali Rıza 20, 3871 Mahir ~o, 

38i2 Ham 20, :ıs1:ı Kaşif 2:l, 387-i su. 
reyya 20, 3875 Cemal 20, 3876 Mehmet 
.:::o, 38i7 Akif 20, 3878 Mehmet Sofu 
oğlu 20, 38i9 Ahmet Ali ağa zade 
Ali 100, 3880 Balkar 20, 3881 Musa 
Çavuş 25, 3882 Ali Alp 20, 3883 Ahmet 
!J{ultisi 25, 3884 Mustafa 20, 3S85 1s 
mail 25, 3886 H. Fehmi 20, 38g7 Mus. 
tafa 20, 3888 İsmail 20, 3889 Hüse) in 
Ertem 20, 3890 Ali Fırat 100, 3891 
Rasih Yöleri 20, 3892 Tahsin 20, 
8893 Aslan 60, 389.t Kibar 20, 389:i 
Sadık Çolak oJ?Iu 20, 3896 Duı·sun 
2-0, 3897 Galip 20, 3898 Kadri 20, 3$99 
Ahmet 20, 3900 Temel Hasan 20, 
3901 Zeki 20, ~2 Halil 20, 3903 Ce. 
mal Zühtü 20, 3904 Rasih Sümer 20. 
~5 Bahar Savaşka 20, 3906 Faik 
tf!kan 20, 3907 Rauf Gelenbe 20, 
5'08 Hasan Basri 20, 39-09 Faik 2.'i, 
8<.)10 cevdet 20, 3811 Emin Ergişi 

2:ı. 3912 Şaban 2ô, 3913 )fehrnet Hant. 
,· oğullan 26, .3914 Ahmet Pehlivan 
o."b 20, 391:1 Ahmet Hamdi 20, 3916 
~ .1ail 100, 3917 Ali 20. 3918 Osman 
Kudı oğlu 20, 3919 Rifat Türk Ali 
'ı~lu 20, 3920 :Mehmet Kuzu oilu Da. 
'nlrcı 20. 3921 Hayrettin 20, 3922 Jh. 
\fanim Gülamoğln 20, 3923 Tah..,in 
".ay~l 30, 3924 Salcihattin Manço 20. 
3925 Tahir Arrıksoy 20, 3926 l\lehnıct 
Ali 20, 3927 Necdet 20. 3928 Necip 
Emre 20, 3929 Şevket 20, 3930 Mu~. 
tafa :!O, :m:n Yu!'uf 60, 3933 Ruhi 

60, 3933 Nihat 60, 3934 Rauf 20, 392:; 
Halil Mustafa 2;), 3936 Hasan Sadet. 
tin 24, 39:n Muhittin 30, 3938 Rahmi 
2·1, 39:~9 Aptullah 24, 3910 Edip 24. 
:J9H Ziya 30, 394-2 Ali Tahir 24, 39.J:~ 

Mehmet Ali 21, 39H Hamit 2-1, 3945 
Ali Galip 2.ı, :J946 Ali Mehmet 30. 
39-17 Mehmet Is mail 2-1, 3948 Osman 
Ali 30, 3949 Yusuf Kazım 30, 39:>0 
Tahsin 30. 39:51 Rahmi 30, 39:>2 Ahmet 
l\lehmet 30, 3953 Osman Ahmet Bepn 
39:>4 c\'li Mustafa 24. 395:> Mustafa 
lsmail 20, 39:l6 Ruhşit Hamdi 20. 
39:>7 Dursun ~'lustafa 30. 39:i8 İsmail 
Sadık :m, 39:l9 Mehmet İbrahim ~ı, 
3960 Mustafa l{cmal 2·1, 3961 Ali 
Mehmet 24, 3962 Ferit 24, 3963 Ifadir 
Celal 2:l, 396-1 Şadan 21, 3963 Ali 24, 
3966 1'osun Ça,·uş 24, 3967 Osman 
Ahmet 24, 3968 Ahmet 1\Jchmet 24, 
3969 Te,·fik 60, 3970 Paşa Mehmet 

oğlu 60, 3971 Eşref Sait 24, 3972 Is. 
mail 20, 3973 Niyazi 30, 3974 Şerafet. 
tin 40, 397:5 Nedim 20, 3976 Faik 20, 
:J9i7 Aleksandr Brunelli 100, 3978 
Alişan (;üner ~ıo, 3979 Muhittin Tan. 
kut 2:ı, 3980 1\fuzaff er 20, 3981 1\lus. 
tafa Siirtli !!O, 3982 Niizhct 20, 3983 
A1i 20, 398.t Ahmet Fethi 20, 3985 
Süleyman Sırrı 100, 3986 Agah 30~ 
:19~7 fJ)cniş 20, 3988 Hiiseyin Rifat 
20. 3989 HaJil 20, 3990 Ahmet Çaka. 
loğlu 20, 3991 Ömer l{ahya oğlu 20. 
3992 Ahmet Çapanoğlu 20, 3993 1\lü. 
kcrrem 20, .1994 A. Rıza 28. 80, 399;) 
Salahattin 24, 3996 lbrahim 28.80, 
3997 Hamdi 36, 3998 !Kemal 20, 3999 
.Mehmet Sakallı 20, 4000 Ahmet :Al. 
tmdış 20, 4001 Ahmet Usta .2:5, 400!! 
Fikri Ereğlili 20, 4003 Remzi 30, 4001 
.Mehmet 20, 400:1 Nasrullah 2S, 4006 
Aptultah 3:-J, 4007 Süleyman 50, .:toos 
İbrahim Ömerlioğlu 20, 4009 ~crif 
2:l, .ıoio Aptullah Fırıncı 100, 4011 
Hafız lsmai l 100, 4012 Faik 20, 4013 
Rado :iO, 4014 Eyüp 20, 401ri Ahmet 
Ym;ufoğlu Eepn Rpiy Hacı .Ahmet 
20, 4017 Eyüp lJf:lta 20, •1018 Yakup 
20, 4019 Köseterid 1\fustafa 100, •1020 
Etem 20, 4021 Ali Reis 30, 4022 Hacı 

20, 102.1 ~~fahri :w. 4024 Zekeriya 20, 
·I02:i l\liı~ iik Ali 2:l. to2fi EnYer 20, 

Artkara ~ücü ~isikfetçi- Prens Starhemberg 
lerı [zmıtte ve Habisburglar 

İzmit, 27 (A.A.) - lki gün Ön· Budapeşte, 27 (A.A.) - Prens 
C::P. Ankaradan bisikletle yola çı· Starhemberg, ''Az Est,, gazetesi
ka?il Ankaragücü bisikletçileri bu- nin Viyana aytarma demiştir ki: 
g~n 13,30 da -şehrimize geldiJer. "Habishurg'Jarm arsıulusal an-

Mıntaka bisikletçileri tarafın- laJmazlıklar çıkarmadan tahta 
dan karşılanarak misafir edildi - geçmeleri kesin olarak geliğimize 
lert Bisikletçiter havanın fırtınaılr (refahımıza) yardım edebilirse, 
ve yağmurlu 0Ima111 yüzünden yol- Avusturya hükumeti bunun öni.ine 
larda çok zorluk çekmişlerse de geçmeyecektir. Avusturya - Al
programlarmı aksatmruruşlarclır. man dosttuk ilkilerinin yeniden 

Verdun torpidosu Varnada kurulması şu şartlara bağlıdır: 
Almanya kayıtsız ol~rak Avustur-

Sofya, 27 (A.A.) - Fransız 

V h'dun torpitosu hu sabah Varna 
limanına gelmi~tir. Fransız a.rni
rali .gqretilerde (ziyaretlerde) bu
lunmuttur. 

ya erkinliğini tamma1ı, ülkemizin 
dışişlcrine karışmaktan ve Avus. 
turya. hükumetine karşı hareket e
den toplu1ukları korumaktan vaz-
geçmeli.,, 

JI ıst. Levazım Amirliği Satın 
AlmaKomisyonu illnlara 

Bir numaralı dikim evi için 
529 metre nefti, 5 metre gri 71 
metre lacivert çuha 2/T emmuz 
935 Salı günü saat 14 de pazarlık
la alınacaktır. !hale ıgünü Leva· 
zım eşya ve techizat anbarına tes
lim şartile alınacağından istekli
lerin belli saatte T opane Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri • 

(45) (3593) 
,,. .. 

Nafıa Bakanlığından: 
Derincede vagon içinde teslim şartiyl~ muhammen bedeli 13500 

lira olan 1000 ton maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko~ 

nulmuttur. 
Eksiltme 13 T emuz 935 cumartesi günü saat 11 de Ankara da Ba.. 

kanlik malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 
lstel<lilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 1012,50 liralık 

muvakkat teminatları ile birlikte 13 Temmuz 935 cumartesi gunu 
saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Bu 
husustaki ıartnameler parasız olarak Ankarada Bakanlık mahcme 
müdürlüğünden alınabilir. (3560) 

Levazım Amirliğine bağlı kıt' \ lstanbul Evkaf MUclUrlllill illnlar1 J 
at için 35 bin kilo beyaz peynir '----------------------------
3/T emmuz/ 935 Çarşanba günü Eskişehirde yapılacak Yenice Hamamının bütün tcsisatiyle bera-
saat 15 de kapalı zarfla alınacak- her inşası vakit fiat üzerinden kapalı zarf \Jsuliyle eksiltmeye konul· 
tır. Tahmin bedeli 14000 liradır. muştur. 
Şartnamesi her gün görülebilir. Bu itin muhammen ke,if be deli "48994,, liradır. 
Eksiltmeye girecekler 1050 lira 1 - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak şunlardll': 
ilk teminatlatiyle tekliflerini belli A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 No. h muaddel plan ve 
günde saat 14 de kadar Tophane- "A,, harfli hamam arsası rölövesi. 
de Satmalma Komisyonuna ver- B - Ekıiltme ve fenni şartn:ıı. mel eri 
meleri. "(23) (3284) C- Mukavele örneği 

• ııı. • İstekliler bu §artnameleri ve evrakı iki 'buçuk lira karşılığmda 
tdareleri Jstanbul levazım a • İstanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf müdürlüklerinden alabilirler. 

mirliğine bağlı kıtaat için 3500 Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için evvel emirde 
ton Lavamarin kömürü 1 Tem. isteklilerin bilhassa teknik noktasından bu ayarda yapmış oldukları 
muz 935 pazerlesi günü saat 15,30 işlere ait vesikaları göstererek Evkaf inşaat müdürlüğünden ehliyet 
da kapalı zarfla alınacaktır. Tah· vesikaon almaları lazımdır. 
min bedeli beher tonu 14 lira 50 2 - Eksiltme 18 - 7 - 935 tarihine gelen per,embe günü saat 
kuruştur, Şartnamesi 254 kurut 16 da Ankarada Evkaf utnum müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
mukabilinde alınır. Eksiltmeye gi. komisyonunda yapılacaktır. 
receklerin şartnamesi veç.hile tek· 3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "3675,, lira teminat 
Jif mektup ve vesikalarile 3787 li· verme~i ve bundan batka aıağıdaki vesikahur ayni günde saat 15 e ka 
ra 50 kurut ilk teminatlarile bel· dar komiıyon reisliğine teklif mektubu derununda teslim etmeleri la
li gün ve saat 14,30 a kadar Top· zımdır. 
hanede satmalma komisyonuna A - 2490 No. lr kanunun 17 nci m3.ddesine uygun muvakkat te-
vermeleri. (12) (3224) minat. 

• :t- • a - Ticaret Odasında kayıtlı }julunduğuna dair kanuni vesika • 

Ha.rbiye Mektebi için 30 bin a· 
det yumurta 3 - Temmuz - 935 
Çarşamba günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 450 liradır. Şartnamesi her 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
saatte 33 ]ira 75 kuru! ilk temi -
natlariyle T opbanede Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri. 
(25) (3286) 

Harbiye mektebi için 100 ton 
arpa ve 60 tno yulaf 1 O - Tem • 
muz - 935 Çarşamba günü aaat 
15 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli arpanın kilosu 5 
kuı·uş 25 sn tim ve yulafın kilosu 
beş buçuk kuruştur. Şartnamesi 
her Komisyonda görülebilir. ls • 
teklilerin 643 lira 50 kuruş ilk te· 
minatlarile tekliflerini saat 14 e 
kadar Tophanede salınalma ko. 
misyonuna vermeleri. 

(33) (3466) 

idareleri levazım amirliğine 
ha~lı kıtaat ıiçin 150 ton yulaf 10 
- Temmuz - 935 Çarşamba gü
nü saat 15,30 da kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli kilosu 

4 - Kanuna göre tanzim kılınacak teklif mektupları yukarda İ· 
kinci maddede yazılı saatten bir 'l&at evveHne- kadar Evkaf intaat mü
dürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komiı.yonu reisliğine makbul. 
mukab:linde verilecektir. Posta il~ gönderilecek mektuplar da niha
yet vakti muayyenine kadar gelmi ı olması ve dı§ zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmıı bulunması la zımdıt. PQstada olacak gecikmeler 
kabul P.dilmez. (3584) 

2000 mazot 
60 ton devri daim yağı 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Şartnamesinde ladilcit yapılan ve tahmin edilen bedeli ( 150000 > 

lira olan yukarda mikdarı ve- cinsi yazılı malzeme Askeri ;'abrikalar 
Umum Müdürlüğü Sat111alma Komisyonunca 8/ T emmuı;/935 tari
hinde Pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale P.dilecektir. 
Şartname "Yedi,, lira "50,, kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan "8750,, lirayı havi teklif mektup · 
larını mezkur günde saat 15 e ka. dar komisyona vermeleri ve ken -
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindekj vesaik le 

mezkur gün ve saatte k~misyona müracaatları. (3459) 

Istanbul •1 cü icra l\1eınurlu
ğundan: 

r-••••••llll•İlllll-• ~ heş buçuk kuruştur. Şartnamesi 
Denizciler marşı Hayat:ın neşesi 1 her gün Komisyonda görülebilir. 

Temamına ehli vukuf tarafın· 
dan 2304 lira iki bin üç yüz dört 
lira kıymet kesilen, Beyoğlunda 
Hüseyin Ağa mahallesinde doğ
ramacı sokağında eski ve yeni 2 
No. lu aydınlığı, terkos, ve elek
tirik tesisahm havi kagir ev, da
iremizce açık arttırmaya çıkarıl
mış olup şartnamesi 22 7 / 935 
günlemecinden itibaren divanha -
neye asılarak 5/ 8/ 935 günlemeci
ne rastlayan pazar ertesi günü sa
at on dörtten on altıya kadar dai
remizde satılacaktır. 

tir edilen kıymeti bulmak şart o
lup aksi halde en son artıranın te
ahhüdü yerinde kalmak üzere, 
artırmaya on beş gün daha öte a
tılarak 2018 935 günlemecine 

rastlayan sah günü ayni yer ve 
ayni saatte satılacak ve en çok 
artu-anın üzerinde bırakılacaktır. 

1 r,:mmuzda yapılacak deniz dinç oımakt:ır. isteklilerin 618 lira 75 kuru, ilk 
6ay,&i11;n~gece programı da ha· H Q R M Q B • N 

1 
teminat makbuz veya mektuplari-

zn.hiD~ı§tır. Bayramda çalınacak 1 le tekliflerini saat 14,30 a kadar 
de~izeil~r mar§ınm sözleri §udur: Tophanede Satmalma Komı·syo _ Tabletleri 
Ev. deniz, mavi clc.:ı.iz, tuzlu deniz. nuna vermeleri. (31) (3467) 

"· Yorgun vücutları dinçleştir i r :f. :t. ., 
buzlu el eniz; 

Gezdi:er tellne kürek sencle bizim iktidarSIZhğJ ldareleri İstanbul Levazım A .. 
cetlerimiz; mirliğine bağlı kıtaat için 150 ton 

ve ı arpa 10 - Temmuz - 935 Çar-
Atetür,k'i'n eli altında bugiin biz şamba günü saat 16 da kapalı 

lıepi/'niz, Bel gevşeklı·g"" ı·nı· zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
Y-ükselen C:algalan.n canlı mi•ali k.l b k .. giderir, yaşamak neşesin lı 1 osu eş uruş 25 santimdir. 

gibiyiz. .Jo• Ş t · h k iade eder. Eczanelerde bu'u ar namesı er gün omisyonda 
K&p!fr ey r.~vi deniz, Jalgalan ey nur. lstanbulda fiati 150 görülebilir. isteklilerin 590 lira 

, bu:!." .. Jeniz; Kr. Tafsilat için Galata Posta 1 63 kuruş ilk teminat makbuz veya 
Atanz c.;~::r.ın olan, ta§kın.,..~l~ 1rntusu 1255 mektuplarile tekliflerini saat 15 e 

ôlemi•bi:z. li .... 1 kadar Tophanede Satınalma ko _ 

Artırmaya girmek için % 7 / 5 
temin,at akçesi alınır. Birikmiş 
'Vergi, belediye resimleri, ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 

Artırmada gayri menkule tak-

misyonuna vermeleri, 
(32) (3468) 

2004 No. lu kanunun 126 ci mad· 
desi mucibince ipotek sahibi ala-

caklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ğayri 

menkul üzerindeki haklarını, hu. 
susile faiz ve masrafa dair bulu

nan iddialarını, müsbit evrakile 
birlikte ve 20, gün içinde dairemi-

ze bildirmeleri şarttır Aksi halde 
haklarını tapu sicillerile sabit ol· 

rnadıkça satı~ bedelinden paylaş
masından hariç kalırlar. Daha ge· 

ni~ bilgi edinmek isteyenlerin 

1
35/ 835 dosya No. sile dairemize 
muracaatlarr ilan olunur. (7847)' 
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Harareti daimi ve aGUJ'• lire ınn kabildir. 
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Elektrik fınili &IUı Mı miifter)Ye ama.ı teilSil&tlı tarife 
edilir. 

Sabi map.ianndaa tafıillt iateJinis. 
Taksimdeki ıergifi ziyaret edini~ 

1 ı tanbul Beledlyeeı llftnları 
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T-itf'E itleri 1-•P'I""'" için •ımma olan 811498 llilo uman 
lmpalı ~ ....,_,,tar. Bir kilo Mmanm tahmin ı,. 
... • • •ite~ olanlar~ paran eftZllD mü-
......... ahrlar. Elnflt;e.,. airmek fPa .. 2490 Diuiaaraiı arttırma Ye ..ailtme 
hmu•ın•a ıudı ftlib •• 1300 liialık muvabt temiut malrlalas ve. 
1& wıktabiyle teklif ~l&riili ilaale ıUaü olan 8 r'!"' 7 - 935 
sarteli l&DI aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (34 
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