
Ser~ide Yan1tın 

Paris, ıu (Kuruıı) - Brüksel 
eergisindc bir yangın ç1hımştır. 
Zararın derecesi hakkında, henüz 
malumat yohiur. 

100 ara 
BugUnkü Sayımız 
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Babalarının kanı . " 
Genç Faşistler 

·şehirler Kurmak 
Habeşistanda 
istiyorlarmış ! .. 

On paranın değeri 
Un fiyatlarında bugün.kil narkı in

direcek kadar biı' düı:,künlük var nıı, • 
Yok nıu? <KURUN) un aytarlarm
dan biri bu konuyu incelerken bir fr 
rıncr ı-:ö~·le demi~: .. lstanbulda ekmek 

.. ,;J .. 

Yapılan un fiyatında çuval başına o-
tuz kuru~ bir dü~kiinlük vardır. Bu 
ise ancak ekmeğin kilosund<ı on para 
bir . fark eder.,, . 

Bu söz ile belediyecilerin sözleri 
kal"§ılaştırılmca on paralık bir fiyat 
artrşmı kaldırmak i~in narkt değişir
b\eğe pek de lüzum görülmediği an· 
laşıhyor, 

Acaba gerçekten böyle midir? E
ier böyle ise İstanbul belediyesi yan
lış bir düşüncede bulunuyor demek· 
tir. 

Bize göre ekmek narkr işinde on 
Para hiç de kii<,:ük görülmiyecek bir 
§eydir. 

Herkes keneli işi için ahş ,·eri~in
de on parayı, be~ parayı hesaba kat
nıayabiJir. Fakat he~'lba katanlar o
lursa onlara hak Yermelidir. Zira Js
tanbulda günde :!:i0,000 kilo ek
mek yogaltıhyor.:'a (istilılôk ediliyor 
sa) narkın on para .,rüksek olmasryle 
halkrn cebinden hergiin 60,000 kuruş 
fazla bir para alınmış olur. Bu ayda 
~o.ooo lirnya Jakm hir para tutar. Yıl
da :W0.000 lirayı geçer. Nark fazlalı
~ıyirmi parn olduğuna göre yekfın da 
o nisbettc artar. 

Jtalyada bazı 
uzmanlar silah 
altına cağırıldı 

Genç FaşisllNden bir grup 

ltalya- lfaheş i~inc dair dün ge
len haberlerin huhi~asr şudur: 

Anla~ma komisyonunda isler aka· 
mete uğramıı;;tır. ;> 

1talyan sevkiyatı devam ediyor. En sonra h:\ lldan fazla hir para 
alınacaksa bunu gene halk için ödev 
olan yerlere yermek çare!"i bulunabi
Ur. O '\""akit herkes hundan memnun 
olur. 

Japon imparatorunun bir teşebbüs 
yapacağı ya1an1anıy·or. Genç Faşist-

ler damarlarında harbi kazanan ba-

ASIM US 

Haliç 
Sosyetesi 
Belediyeye geçti 

Ankara, 10 (l\:URUN) - Haliç 
sosyetesiyle Ekonomi Bakanlığı ara
sında aylardanberi süren konuşma· 
lar, sosyetenin teahhüdlerine riayet 
etmeme!Sİ yüzünden ~rkmaza girmiş 
,.e sonunda sosyetenin feshine karar 
verilmi~tir. Bundan sonra sosyetenin 
işlerini Urny (belediye) yapacak
tır. 

Arşidük Otto 
Jtalya kralının kızı 

ile mı evleniyor? 

!Bay Celil Bayar Çiçeri~ 
vapurile gitti 

Yukarda: Bay Celal Rayarla ar'·a d l . r. d"l • · ~ d ~ d ,.. a§ aı ı nen ı crını ugurlıyanlar arasrrı 
a, a§agı a: Kırıma giderı "Türk ku *u,. talebesi, ortada Hay Cclôl JJayar 

llbayla konuşuyor. 

Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar 
Kırımda okuyacak "Türk kuşu,, tale
besiyle beraber dün Çi~erin vapuru· 
na binerek Sovyet Rusyaya doğru yo
la çıkmrştrr. Bay Celal Bayara Su
mer ,.e iş Bankalan genel dircktör
Jeriylc Ekonomi Bakanlığı ispekter
Jcrinden bir kaçı, Sümer Bank uz-

~anlarından (mütclıassıslarından) 
hır heyet, ve Kay:-ıedden ıreJcn 111.man 
Sovyetler refakat ediyordu. 

Bay Celal Bay.ar ve ta1ehemiz Ua· 
yan Afet, SayJa,·J;ır, llhay :Muhittin 
Üstiindağ, giivenlik direktörü ,.e hir 
rok yurddaş tarafından uğurlanmış
lardır. 

Eczacı ortağından, ortak 
avukattan davacı! 

ispanyada hortum! 
Mairit, 10 (A.A.) - Jean ilinin 

bir kaç köyüne inen bir hortum, bir 

!:Ok evleri yıkmış ''e yedi kilometrelik 

l>ir alan üzerindeki tarlaları su altın

da bırakmr~tır. iki kişi ölmüştür. 

M ari Dö Savua ve Otta 

ba1armm kanı dolaştığm1 acuna gös- Entransijan gazetesinin Roma 
tcrnıek istediklerini söylüyorlar. Bir aytan (muhabiri) dikkate değer 
ltalyan gazetesi İngilizlere asığları- bfr havadis vererek diyor ki: 
nm (menfaatJcrinin) bozulmıyacağı- "Avusturya veliahtı Ar§idük U 
nr temin ederek tavsiyelerde bulunu- Ottonun, İtalya krahnm kızı Mari 

Baroya da müracaatte bulunmuşlar .. 

..... 
Gazeteciler 

yor. Susuzluk yüzünden harbin bir 
rn üddet daha baş1ıyanuyacağr söyle· 
niyor. 2 inci sayıfamızda okuyunuz. 

klübü kuruldu 

Dünldi toplantıda bulu nan gazetecilerden bir kısmı 

' Kurulması kararlaştırılan basın 1 veı-, Valeri, genel sekreterJ!ğin• Neşet 

dö Savua ile evlenmesi ihtimali 
hakkında yeniden yayıntdar (şa· 
yialar) dolafJllağa başlaınıştır. 

iki genç uzun yıllardanberi bir
birlerini tanıyorlar, hatta arala • 
rında bir roman mevzuu geçtiği 
de sanılıyor. 

Bu evlenme iki yıl önce ola • 
caktıysa da, İtalya kralı engel ol
muştu. 

Bununla beraber, henüz karar 
verilmiş bir şey "yoktur. Bütün bun 
lar bir takım belirtisiz tahmin • 
}erden başka bir şey değildir.,, 

Kortunc HYler 
Çinde bir deprem 

on bin kişiyi 
öldürdü 

Şanghay, 10 <.A.A.) - Şanghay'ın 
200 mil doğusunda Yuanlıng'de vu
ku bulan dC'premdc on bin 
öldüğü söylenmektedir. 

"(matbuat) klübü için dün bir toplan- Halil, iiyeliklcre Ercüınend ~krem 
tı yapılmış, toplantıda 1'ürk ve ya- 'fnlu, Ahmed Şükrü Esmer, Alı Na
bancı gazeteciler bulunmu~lardır. ci l{aracan, Bilcl, Uefik Ahmed Se
Rlübün onur baskanJığına <fahri re- vengil, Kanoti, Rasim Us, Peyami Sa- =========================== 
İ.sliğine) iç isleri~ bakanı Şükrü Kaya fa, Sedat Sima,·i, Selim Ragıp, Pd- Okurlarımıza soruyoruz 
başkanlrğma:. Falih Rrfkı Atay, mi, Valter Kolis, l\lurnffak Galip se-
Serer Komite ine Yunus Nadi, ~feh- <:ilmişlcrdir. l, 700,000 lirayı 
ıned Asım ve Hakkı Tarık Us, Falih Klüp binasının Be~ oğlunda seçil-Rıtkı Atay, l\fahmud Soydan, Velid me~ine karar verilmiştir. Cumartesi ne yapalım ? 
Ebüzzlya, Piyerlogof, Yönetim (lda- j!'Ünü tekrar toplanılarak klilbün ya-
re) heyeti ba:;;kanlığına Necmettin sası yapılacaktır. (Ct'raplar 3 üncü &al/lfanuzda) 

Sadık, başkan ,·eldlliğinc Abidin Da· 

Doğrusu hayret ediyorum,, 
Sultanahmet birinci sulh ceza 

hakyeri hakimi Reşit, dün iki ec
zacı arasındaki bir mesele ile jJi. 
şiği olan iki davaya bakmıştır. 

Bunlardan birinde davacı ecza· 
cı Haydardır. Dava ettiği de 
ortağı eczacı Hüsnüdür. Davacı • 
nın avlı.katı Fuat Sedat, hakye • 

rinde davayı anlatırken, şöyle de
miştir: 

- Ecza işinde ortak olarak ·ça
lışan iki arkadaş, ayrılmağa ka • 
rar veriyorlar ve bu ayrılış vaziye· 
tinin usulü diresinde hal ve tesbi
ti sırasında, Hüsnü hiddete kapı· 

(Sonu Sa. 7 Sii. 1) 

Aytışmalı bir toplantı 
Gayri mübadillerin yıllık kongresi çok gürültülü 

oldu; yeni yönetim heyeti seçildi 
........... \ıo 

Dün top_lanan uau.ri mübadillerden hir grup 
(}'azısı 4 üncü sayfada) 
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iki yüz bin asker daha mı yollıyacaklar ? Yunan parlamentosunda 
aytışmalar ateşleniyor! ltalyan -Habeş uzlaşma komisyonu 

işleri akamete uğradı! Jtalyaya giden 
Musolini ile 

General 
bir saat 

Kondilis 
konuştu Genç Faşistlerin yapacakları - Silah altına - Japonya teşebbüste 

bulunmıyacak - /tal yan gazeteler inin lngiltereye tavsiyeleri -
lngiltere dur um unu değiştirecekmiş 

Atina, 10 (Kurun) - Dün Yu
nan parlamentosunda geneloy la
yihası etraf mdaki ayhfmalar 
(münakaşalar) devam etmi9ıir. 

Çıkan gürültüler ve arbedeler., 
yüzünden celse, uzun müddet ta • 
til edilmiştir. Roma, 10 (A.A.) - ÜçüncüJ 

''Grönadye,, alayı Afrikaya bir 
tabur gönderecektir. Gidecek o -
lan tabur kura ile belitilmit (ta -
yinedilmit) ve bu kura bir Ge -
neral tarafından çekilmittir. 

Askerler bu kararı "Yaşa Dü
çe,, nidası ile kartılamışlardır. 

Grönadye'ler Savoya kral ai -
lesinin ıeçhıe kuvvetleridir· 

GENÇ F AŞISTLER 
Roma, 10 (A.A.) - L~ttorio' 

nun genç Faşistleri parti genel 
sekreteri Batil Strasa yolladıkla -
rı bir mektupda, doğu Afrikasına 
hareket etmek dileğinde bulun -
duktan sonra tunları yazmıtlar -
dır. 

"ÔClevimiz, aüel olduğu kadar 
tinel/ir. Agropontino Kolonları 
oğullarının damarlarında hftrbı 

kazanan babalarının kam dolaı -
lığını acuna göstermek istiyoruz. 
Habe§istanda §ehirler kurmak is
teyoruz.,, 

SiLAH ALTINA 
Roma, 10 (A.A.) - Bir emir -

name ile 1909, 191 O sınıflarına 

mensup bir mıkdar uzman (mü -
tohahssıf) silah altma çağınlmış

~ır. 

JAPON iMPARATORU 
TEŞEBBÜSTE BULUNMl

Y ACAK 
Tokio, 10 (A.A.) - Röyler 

Ajansı ayları bildiriyor: 
Burada, Japon imparatorunun 

ltalyan - Habeş anlatmazlığının 
gelişimi ile çok ilgilendiği ve har
bin öniine geçmek için gayri res
mi teşebbüslerde bulunacağı söy
lenmektedir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon 
İmparatorunun, bir balyan - Ha -
beş harbinin önüne geçmek üzere 
gayri resmi teşebbüslerde buluna
cağı hakkındaki haberler yalan -
lanmaktadır. imparatorun arsı -
ulusal ıiyasa meselelerine hiç bir 
zaman karı§madığı hatırJatılmak
tadır· 
HARP SUSUZLUK YÜZÜN -
DEN BiR MÜDDET BAŞEA -

MIYACAK 
Paris, 10 (A.A.) - Eko de Pa

ris gazetesinin Londra aylarının 
fikline göre: 

ltalyan hükumeti maddi se -
beplerden dolayı bir müddet için 
Habeşistan' da süel hareketlere 
başlamıyacaktır. Sebeplerde şun -
tardır: 

Bir çok kuyular açıldığı halde 
içilecek ıu azdır. büyük miktarda 
asker ve harp gereçinin Habetis
tan sınırına tatınmnk için gere -
ken tatmma araçlannın (nakil 
vasıtalannın) sağlanması (temi -
ni) aylara muhtaçtır. 
400 BiN ASKERE IHTIY AÇ -

LARI VARMIŞ 
Londra, 10 (A.A.) - Deyli 

telegraf gazetesinin Adis Ababa 
aytarının verdiği mal6mata göre 
İtalyan kurmayı (arkam harbiye
si) Habeşistan'da süel hareketle -
re hatlaması için en az 400 bin ı 
kitiye ihtiyaç olduğu fikrindedir. 

Halbuki şimdi doğu Af ... ikasmda -f 
ki İtalyan askerlerinin sayısı 200 
bini bulamamıf~,;r. 

Ayni gazetenin fikrine göre 
Musolini görüşmelerden kaçma -
makla beraber bu görüşmelerin 

Uluslar sosyetesi dışında yapıl -
maıını istemektedir. ltalya'nın a
macı Fransanın Fas'taki kontro -
Ju gibi Habe§iıtanda da tam bir 
süel kontrol kurmaktır. 

ADALET DiVANINDA 
Lahey, 10 (A.A.) - ltalyan ve 

Habeş delegeleri tarafından ya -
pılan diyevlcrden anlaşıldığına 

göre İtalyanlar aytışroalarm yal
nız hadiselere hasrmı istedikte -
rinden ve sınır meselesinin görü -
şülmesine yanaımadıklarınclan 

dolayı uzlaıma komisyonunun iş
leri akamete uğramıştır. Habeş 

delegeleri Uluslar sosyetesine mü· 
racaat ederek komisyona bir be -
şinci üye atanmasını (tilyin edil
mesini) isteyeceklerdir, 

halyan'Jarın fikrine göre 15 
5 tarihli İtalyan Habeş anlaşma · 
sına tevfikan komisyon sınır me · 
selesini görüşmek hakkına malik 
değildir. Halbuki Habeşler böy 
Je bir anlaşma olmadığını söyle " 
mektedirler. 

İtalyan'lar 15 günlük bir ara " 
dan sonra yeniden toplanılma · 
sını teklif ettiklerini fakat Ha be§ 
delegelerinin bunu kabul etme -
diklerini bildirmektedir. 

Roma. 10 (A.A.) - iyi mallı~ 
mat alan çevenlerde söylendiğine 
göre İngiltere hükumetinin Ha -
beş meselesindeki durumunu de -
ğiştirmesi beklenebilir. 

Yarı resmi Giornale D'ltalyl\ 
gazetesi İngiltere hükumetine, 
Uluslar sosyetesinin prestijini 
pek ciddi anlamnğa çalışmasını 

tavsiye etmektedir. 
Bu gazeteye göre Habeşistan' 

ın İtalya taraf mdan işgali , bugün 
Habeş hükumetinin tehdit ettiğin 
den fazla İngiliz as:ğlarmı (men· 
faatlerini) tehdit etmeyeceğini 

ya~makta ve lngilterenin Avrupa 
dayanışmasını (tesanüdünü) kır -
masını istemektedir. 

MISIRLA iT AL YANIN ARA
SI AÇILIYOR - İngilizce ' Afri
can World isimli bir gazetede l
talya-Habeş meselesine aid ö
nemli bir yazı çıkmıştır. İki mil
let arasında bir harp çıktığı tak
dirde Mısırın alaGjlğı dururmu in
celiyen bu yazıda §Öyle deniliyor: 

1talyan-Habes anlasmazlığı 

her devletten evvel. Mısırı ilgili
yen bir meseledir. Çünhii Sih cyş 
kanalı ile Tona l\f15'1rm can da
manm te~kil edivorlar . .. 

Herhangi bir anıa~mazlık kar-
~ısmda Mısır ttalynyı ho~nutsuz 
bırnkmıyacaktır. Fakat bitaraflık 
ilan etse bile, bu, ttalya) a karşı 

alınmış bir hileden baska bir ~ey 
değildir. Mısırın ilan edeceği bi
taraflık ltalyanın kolunu bağlıya
caktır. 

Dnha .:::onra, l\Jısırlılar, ltalya
ya karşı şimdiden cephe alınış 

bulunuyorlar! Doğu Afrikasmda
ki !talyanlar t<ı.rafından yapılan 

yollarda çalışan Mısırlılar işlerin
den menedildi; ve Mısır hül·f1meti 
ltalyan müstemlekelerine vayvan 
ihracını kesmiştir. Unutmayınız 

ki, .l\Iecusiler tarafından zulüm 
gören ilk ıniislümanlan Habeşis~ 
tan himayesine alınıştı. 1\1ısırlılar 

Habeşistam onun için çok sever
ler. 

FRANSA KUVVETLERiNi 
ARTTIRDI - İtalyan - Habe! 
ihtilafının birdenbire genişlemeıi 
üzerine Fransa hükumeti şimali 
Afrikasındaki süel kuvvetlerini 
100,000 kişiye çıkarmıştır. 

Fransanın bu tedbiri, Afrika· 
daki Fransız topraklarını koru
mak için aldığı söylenmektedir. 
Londra, 1 O ( A.A. - T sana gö
lünde yapılacak bende ait olup, 
Habet hükumetinin de karşı dur· 
mamağa karar verdiği meaele 
hakkında sorulan sorguya cevap 
olarak B. Eden §Un1arı söylemi§· 
tir: 

"Habet hükumeti 15 Mayıata, 
İngiltere, Mısır ve Sudan hüku· 
metlerini, bu meıele üzerinde bir 
anlaJmaya varmak iç in Adis- A· 
baba' da toplanacak konferansa 
delegeler gönder:meğe davet et
miıti. 

Maamafih lngiliz ıhükumeti, 
bilhasaa barııcıl bir kotarma yolu 
bulmak üzere elinden geldiği ka
dar çalıştığı bir sırada, ltalya ile 
Habeıistan arasındaki anlafmt\z
lığı şiddetlendirecek hiç bir ted
bir almak istememiştir. 

Bundan dolayı İll8iltere hüku
meti, llgili hükumetlere konf eran
sm sonraya bırakılması lazımge.l· 
diğini ıöylemekle beraber, Mısır 

ve Sudana, yukarı Nil çevresinde
ki asığ)armı da (menfaatlerini 
de) gözden uzak tutmamalarını 
tavsiye etmiştir. Aslında bu asığ
lar (menfaatler) yalnız Kahire ve 
Adis- Ababa hükumetleri tara· 
fmdan değil, ayni zamanda Fran
sa ve ltalya, tarafından da tanın· 
mıştır. Bundan dolayı İngiliz hü
kumeti, bu projeyi meydana getir 
mek için daha müsaid bir zamanı 
beklemeğe lkarar vemıİ§tir. 

MUSOLINININ ATEŞLl 
BiR SÖYLEVi DAHA 

İlk olarak söz alan Baltacis, Stra 
tosun eski kral Jorj aleyhindeki 
ittihamları doğru olmadığını söy
lemiştir. 

Bundan sonra Kriejis söz ala -
rak krallık lehinde bulunmuş ve 
krallık aleyhinde söyliyen say -
lavlara hücum etmi9tir. 

Cumhuriyet lehinde söz ıöyle • 
miş olan üç saylav, bu aözleri 
kendilerine karşı tahkir aanm19lar 
ve protestoda bulunmutlardır. 

Celse, açılınca Kondilisçi say -
lavlardan Apostolidis söz alarak 
cumhuriyef lehinde söz söylemiş

tir. 
Başbakan Bay Çaldaris, dostla· 

rile ıgörü§ürken geneloy hakkın • 
daki aytışmaların (münakata -
ların) bu kadar genişlemesinden 
dolayı, kırgınlık göstermiştir. 

KOND1L1S MUSOL1N1 iLE 
Atina, 10 (Kurun) - General 

Kondilis, Musolini ile bir anat gö
rüşmüştür. 

Istanbul Telefon Sosyetesile Bayındır
lık Bakanlığı arasındaki konuşmalar 

Ankara, 10 (KURUN) - 1s tanbul telefon sosyetesi mümessil
leriyle Bayındırlık balranbiı ara sındaki konuşmalara devam edili· 
yor. Bugünkü görüımelerde bakan da bulundu. 

Sosyete mümeaaillerinden Bay Kadri Canan, dedi ki: 
- Görütmelerimiz henüz bir neticeye varamadı. Bununla bera• 

her gelecek müzakerelerde her iki tarafı tatmin edecek bir ~ekil bu· 
• 

lunacağım umarım.,, 

Bayındırlık bakanlığından sala hiyetli !bir zat de, görütmelerin 
bir iki gün içinde biteceğini, sos yetenin istediği para ile balkanlı

ğın teklif ettiği para arasında bü yük fark bulunmakla beraber ba
kanlığın teklif ettiğt paraıun haki ki değer olduğunu söyledi. 

Sürekli yağmurlar Ondüle makineleri 
Ülkenin bir çok mıntaka- Ankarada sıkı bir mua-

larına qağmur yağdı geneden geçirilı"gor 
Ankara, 1 O (Kurun) - Dün 

gece ve bugün ' burada sürekli 
yağmurlar yağdı. Y enişehirin bir 
çok taraflarını sel bastı. 

Bakanlıkların bulunduğu yerle 
elektrik sosyetesinin bulunduğu 

saha geçilmez bir hal aldı. 
Meteoroloji enstitüsüne gelen 

malUmata göre, dün Çanakkale, 
Bursa, Trakya, İstanbul mmta • 
kalarında yağış olduğu gibi, dün 
gece de Isparta, Kırşehir , Kon
ya, Sıvas, Yozgat. Çorum ve Nev
şehire sürekli yağmurlar yağmış
tır. 

Kara4eniz kıyılarında ela ya -
ğışlar olmuştur. Yağıısız kalan 
saha Akdeniz kıyılarile Diyarıbc
kir, Malatya ve Urfadır. 

TURK - FRANSIZ MAH
KEMELERiNiN ÇALIŞMASI 

Ankara, 10 (Kurun) - Uıay 
(belediye) tarafından muhurl -

nen ondüle makinelerinden h·~ 
birine çalışma izni verilmemiş -
tir. ' 

• 
Ondüle ilaçları sıhhiyece lck 

trik tesisatı elektrik sosy tesin , 

ondüle makineleri uı aylık a 

bir muayeneden g~irilmekt c ir. 

Uraylık, halkın menfa tle i j 

gözönünde tutarken berbeı leri d~ 
a:arara düşurmemek dü1'üncesin • 
dedir. 

Bunun için muayenelerin müm
kün oldugu kadar çabuk bitiril • 

meaine çalı§ılmaktadır. Bununla 
beraber ondiılasyoncuların daha 

bir müddet işsiz kalacakları an

laıılıyor. 

Şimdiye kadar muayeneleri ya• 

Ankara, 10 (Kurun) - Dış ha- pılmış makinelerin sayısı üçu geç• 
kanlığı, Türk - Fransız mahkeme- mıyor. 

Lö Jurnal gazetesine Roınadan ferinin cah~maları etrafında ye -
bildiriliyor: . ni bir formül buldu: Yakında ha· 

Ankara ve Dı arı haberlerimiz Doğu Afrikasına gitmek için kanlar heyetine sunulacaktır. 
hazırlanan "üç son kanun,, fırka- ... "',__.., ···-·-·····-- - den arta kalanı yedine: say lam 
sını teftiş etmek üzere, Musolini ini düşünecek yerde parla.mento dadır· 

tayyare ile Saleme'ye gitmiştir. entrikaları ile uğrapn bir hüku ============== 
Orada askerlere yaptığı bir söylev met vardı.,, • 
de şu sözler vardır: Halkın heyecanlı göıteritleri , KURUN okurlarına Jı 

"Biz, hükümet ile ulus, sonuna karşısında Duçe şunları ilave et- rl HiZMET KUPONU 
kadar gitmeğe karar verdiğimiz miştir: "Bütün ltalyan doğu Af- ,._._ ____ • _ _. ....... 

bir kavga içinde bulunuyoruz.,, rikasına giden çocuklarının arka· 11 - 7 · 9"1 

Bundan ıonra Musolini İtalyan- smda bulunuyor be bütün İtalyan· llu kupondaki taııhtcn ba lı ) a · 
ların daima Karaları tepelediğini, lar faydaşız bir hayattansa kahra- rak 15 gün içinde IH IU N idar~ ine 
fakat Adua hadisesi tarihte bir is- manca yaşamayı üstün tutuyor- gö tcrilirse bir kurük ilcinm 1 de · ~ 

fahk 1 satırı parası) erine alınıf'. 
tisna teşkil eylediğini söylemiş ve lar. Bugünkü İtalyanlar büyük bir 

(lstıyenı r , gUntınd l re e bu .ın ~ 
bnun sebebini şöylece anlatmış- tarih yaratmak üzere bulunuyor- dunııacak suret te bu kuponları poı 
tır: "O zaman yüz bin Habe§liye lar. Bütün dünya Faşist fedakar- verecekleri mektupların içine de kıya 

blllrler. 4 kelime bJr atır snyılm ıo1r l 
ka-ı ancak dört bin ltalyan bulu- lığı ruhunun değerini anlamalı-

·~ -------------nuyordu ve başla, askerlerin tali· dır.,, 
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1 işaretler 1 
Z' 

1 ki tipin =f~~iJ,~=e~-~~i1 
tahlili Ek k a 

ı Gezintiler~ 

Bir tepe ve bir 
çukur 

aı:::::.a:::::~:"~~.y:,:;: me işinde söylenenler! "Rokleller" in öldüğünü bildi
ren bir gazete, bQ§ka bir yaprağın· 
da "Kaportala" Mihraceainin Pa· 
risteki yaıay~ını anlatarak binbir 
gece masallarından örnekler veri
yor. Bunlan okuyunca, içim bur. 
kuldu ve gönlüme ak§am saatleri
nin garipliği çöktü.• Şimcli birkaç 
kürek toprak alhnda dağıla da -
ğıla eriyen Rokleller, ku§tüyü 
pullalar üstünde büe nazlı kemik· 
lerinin sızınnı duyan bir adamclı· 
Talihinin büyülü oluklarından her 
nefeste tonlarla alhn dökülen bu 
canlı mumya, §atolannm engin 
bahçelerini /;IJiıi kaldırımlarla 

dö§emiş, köpeklerine elmaslı taı -
.malar ifletmiıti. F abrikalan, ma
denleri, gaz kuyuları tJe bunları 
biribirine bağlıyan Jemiryolları 
vardı. Fakat kilerleri, izbeleri do· 
luluktan çatlarken, kursağının, 

bir lokmayı öğütecek gücü yoktu. 
Ardında binlerce kat giyepek bı· 
rakarak çırçıplak gömüldü. 

aralanncla ayrılıklar olanlar ara- • 
sı:a~a ~edikodu .i~i. ta§ arasına Belediyenin ıncelemesine göre bir kilo ekmegw in 11 kuruş 
siirülmıq harç gıbıdır. 44 . ) . Uzaklıkları gösterir. Fakat bi . santime satı maSI ICab ediyormuş 

Dünkü ar&§trrmalarımızdan öğ
rendiğimize göre, ekmek narkmm 
on bir kuruşta bırakılmuı etra -

Hususi fmn tuttuk. 94 ekmek çık
tığım bulduk. 

Sonra bir çuval una ne kadar 

liriz ki bir duvardaki taılar ayrı, 
cım yerlerde dur•alarclı, ne bü • 
'Yiik taı küçük ta§ ü.tüne lazla a· 
iırlık verecekti, ne ele küçük ta§, 

biiyük ta§ın altında ezilecekti. 
fında yazılan bazı yazılar bele • l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:: 
diye çevrenlerinde esassız ve tet· 
kik edilmeden yazılmış yazılar te

masraf gittiğini de tesbit ettik. 
Hesap önümüzdıe ve açıktır.,, 

Diğer taraftan dün belediye -
den de ayrıca ıu bildiriği aldık: 

lfftanbul Belediyesinden: 

Fakat onları bir duvarcı yan • 
3'cına getirmi§ dizmiştir. Şika • 
Yetler böyle bir duvar için tabii· 
dir. Bunun en hafifi dedikodu • 

lakki edilmektedir. 

Bu arada şunlar 

tir: 

söylenmiı • 

'llr. 

Bazı dedikodunun torni.tan e· 
dümif bir ıeklini görürüz. Sev -
nıiyen yanındakini ıevmi.§ gibi 
iÖziikür· Çirkine güzel eler, kö • 
tiiye iyi •.•• Böylelerine biz riya • 
har, dalkavuk deriz. 

Riyakar adamla, dedikodu ya · 
Pcın adam aynlıkları duyan, bi
len, anlatan inanlardan birer ör • 
nektir. 

Dedikodu yapan içinde şiş· 
ınanlayan hiç sevmediklerini sı -
lıa.r. Ayrılıklardan emdiği kinleri 
boıaltır. Dedikodu yapan konu -
fa, honuıa, dilinin altında biri -
ken, kendini rahat.ız eden duy
guları ıalıverir. 

Dedikoduya susayan adam 61-

cak yaz gününde rüzgar bekliyen 
buna/mı§ adam gibidir. Serinlik 
bu adamı nasıl hoşnut ederse, 
dilinin bağını çözüp içini döken 
"'damın da gözleri acılır. 

Dedikodu, so11yal hayattan 
doğma Endüvidüalizmin bir ham· 
lesi ise, riyakar, yalancı, clalka 
Vqk ta ayni ıoayetenin içinde ay -
rıltklan duyan parçaların kendini 
korumak, ezilmemek, üstün ol -
f'ltcık için yaptığı harekettir. 

Bir bakımdan birisi kahrama· 
llQ, öteki zekiilt adama benzer· 
ler. Fakat iki.ide acizliğin, gücü 
l'etmeme:zliğin ifadesidir. Fakat 
di.inyanın nereıinde, ve hangi 
~ctrrtanınJa acizlik kahramanlı • ... 
Vırı, acizlik :zekanın eseri oldu? 

_ lı birkaç adam önünde bir ma· 
•Qnın bcqıncla olduğu müddetçe 
1>teıele pek basittir· 

Fakat dedikodu veya dalka· 
"llkluk kollektif &ir ıekü alınca 
0nlcırı gerçek kahramanlıktan 
Ve zekalılıktan ayırt etmek mü§· 
kiil olur. O zaman şQ§ıran kütle' 
le,. n .. •• •• •· e;orursunuz. 

Riyakarı zeki, ağzına geleni söy
l' l:Veni kahraman sanır •.• 

- Bugünkü !:aşniyi taşıyan 72 
ldloluk bir çuval w1da bulunan 
yüzde doksan nisbetindeki yumu
şak unun maliyet fiyatı 598 ku· 
~ı5 24 santimdir. Yüzoo on nisbe
tindeki seıt unun ise maliyet fi
ratr 50 kuruş 74 santimdir. 
Buna zahire borsasında vergi ve 
resimler bindikten sonra bir çu • 
val un 863 kuı:Uş 87 santime mal 
olmaktadrr. Bir çuval başına 165 
kuruş imaliye masrafr koymakta
yrz. Bu masraf içinde fınn kirası, 
elektrik, su, tuz, odun, pişirici, çı
rak, tezgahtar, katip ücretleri da-

hildir. 
Çuval başına 50 kuruş ta fırıncı 

ya kar verilmektedir. Bımlarr top
ladıktan sonra bir çuval un 1078 
kurug 87 santime mal olmakta -.. 
drr. 

72 kiloluk bir çuval undan 94 
ekmek çıktığına göre, bu maliyet 
fiyatım 94 dle taksim edersek bir 
kilo ekmeğin on bir kuruş 44 san
time satılmasr icap etmektedir. 

Halbuki vaziyetin nezaketini, 
halkın fazla para ödememesi i
çin kırk dört santimi hallan lehi-
ne olarak fırıncılara vermedik. 
Çuval başma karı indirdik. !mal 

masrafım daha az hesap ettik. Ba-

zr fırınlar ekmeği ucuza satıyor -
sa ya imal masrafından tasarruf 
etmektedir. 

Yahut ta fırrm kendisine ait
tir. Kira vermez, bu yüzden de 
tasanııf yapar. Her hangi bir fı
rıncı müstesna olarak bütün 
masraflardan azami derecedıe ta
sarruf yapar ve ekmeği yedi, se -
kiz kuruşa satarsa muhakkak nar
kr da o hadde indirmesi icap ede-

cektir. 
Biz ç~niye göre hazrrlanmış 

72 kiloluk biı" çuval undan kaç ek· 
mek çıkacağım senelerce evvel 
merhum iktisat müdüıii Kemal 0-
merin zamanında tecrübe ettik: 

lf ele bu, aydın kaf al.ı in•an ., •ttJTIRUIJtll"llNllHlllWlllHftftllmllllUUtullll•fflllllrtlllllUlllllfmOlllnlfttnltn111ffttllllll 

lttr cırcuında yer tutar•a· Tahta 
ltc:ılıramanlar, tJe kendinden bcq -
4aıını göremiyen sözde zeki a· 
-lqmlar birer örnek tip olurlar. 

leri, derinlikleri görmektir. Soı • 
yal tezatlar wriip gittikçe, aciz
leri kahraman, dejenere olma§ 
duyguları zeka aananlar çok ola-

Gerçekten aydın kalalı inıa • 
llın yapacağı it Jııları değil, iç· 

caktır. 

-~----

Sadri Ertem 

}f 

Soruyoruz 

1,700 bin lirayı 
ne yapalım? 

Okurlarımızın verdik
leri cevaplar 

Okurlarımıza üç sorgu soru
yoruz: Tramvay sosytesinin 
halktan fazla alıp geri verdiği 
1. 700.000 lira ile Eyüp - E
minönü yolunu mu yaptırma -
lı, 1stanbulun hava hücumun -
dan koıımmasma gerekli işleri 
mi yapınalr, bu parayr Hava 
Kunımuna mı vermeli? 

Aldığımız cevapları koyu -
yorıız: 

Tıp talebe yurdu idare he • 
kimi Bay Ziya - Tramvay sos
yetesinden alınmış olan bir 
milyon 700 bin lira ile önce 
Y cnikapıdan itibaren açılacak 
olan Atatürk bulvarının ikına· 
lini teklif ederim. 

Şark Demiryollarında A. Öz
kan - Tramvaydan alınacak 
para ile tstanbulumuzu toz ve 
toprldan kurtararak cazip bir 
seyyah şehri yapmak ve bu 
yüzden elde edi1ecek temelli 
varidat ile hem uçak, hem de 
diğer işleri görmek lazımdır. 

Devlet Matbaası memurla -
rmdan H. Mübeccel Kaymak -
çı - Tramvay sosyetesinden 
alınacak 1.700.000 lirayı: hava 
kurumunun ihtiyaçlannm te _ 
mini için hava kurumuna ver _ 
meliyiz. 

Tecim odasında 
Tecim odası meclisi dün top -

Janmıf, bazı itleri gözden geçir
mittir. Oda kaydiyelerinin toplan
ma müddetinin cezasız olarak a
lınması müddeti üç ay daha u· 
zatılmıftll'. 

Bir ticarethane tenzilatlı satrs 
müsaadesinin müddetini geçir .~ 
diği için idare heyetin<:e cezalan· 
dınlmıftı. Oda meclisi bu kara· 
rı tasdik etmiştiı-. 

Afyon ürünü 
Yeni afyon ürünü (maluulü) 

dört bin sandık tahmin edilınit • 
tir. 

Kuraklık olmasaydı ürün daha 
fazla olacaktı. 

- Bir Amerikalı tayyareci ne yapmış 
okudun mu Bay gülüm? · ... Tam 28 ~ün havada kalmış 

şu .. 

••• Artık her yönünü karış karış bil-ı 
ve diğimiz karalardan .. 

Belediyece tayin edilmekte bulu· 
nan ekmek fiyatı hakkında ·on gün• 
lerdc bazı gazetelerde hakikata uy· 
mayan nesriyata tesadüf olunmakta· 
dır. Doğru vaziyet ~u suretle izah o• 
Junur: 

1 - Belediye ekmek fiyatını hesap 
ederken un fiyatını esas olarak alır, 

buna imal masrafını ilave ederek ek· 
mek fiyatını bulur. 

2 - Un fiyatları Zahire ve Ticaret 
Borsasında serbest sahşlar neticesin· 
de takarrür eder. Ve belediyece res· 
men Zahire ve Ticaret Borsasından 

alınır. Un fiyatlarında son ay zarfın· 
da ekmek fiyatını bugünkü haddin• 
den aşağı indirecek bir tenezzül gö 
rülmemiştir. 

3 - lmal masrafı iki yüzü aşan ye 
muhtelif büyükliikte bulunan f mnla· 
rın ,·asati işletme kabiliyetlerine gö· 
re ,.e bugünün şartlanna uygun ola· 
rak hesap edilmiştir. 

4 - Belediye ekmeğe azami fiyat 
tayi~ ed.er. Fırıncılar daha aşağı fi
yat uzennden satış yapmakta serbest· 
tirler •. Nitekim bazı fırıncılar muay· 
yen bır dereceye kadar istihsali art 
tırmak, imal masraflanndan tasar 
ruflar temin etmek ve un piyasasmm 
müsait bulundu'ğu zamanlarda un 
stoku yapmak suretiyle belediyenin 
tayin ettiği azami fiyattan daha ucuz 
ekmek satabilirler. Bunun haricindt' 
çaşniye uygun olmıyarak yapıbp u· 
caz fiyatla satılan ekmeklerin amille
ri takip ve tecziye edilmektedir. 

KURUN: Dünkü sayımızda ek
mek yapılan ekstra un çuvalının 
on beş gün önceye göre, otuz ku _ 
ruş ucuzladrğmr ve bu vaziyette 
ekmek fi_Yatlaıının da on para u
r.uzl~yabılcceğini bu işleıi iyi bil
mesı gerek olan bir frrmcmm 
sözüne dayanarak yazmıştık 

Admm. yazılınasmr istemiyen 
bu fırıncı belediyenin ileri sür _ 
düğü diğer masrafları da hesap _ 
Jamış bulunuyordu. 

Bize bu hesabı veren fırıncı 
ile belediyede ilgili makamlarda 
görüşe bilirler. 

ZAHiRE BORSASINDA 
Dün zahire borsaşında yumuşak 
buğdaylar 5,25 - 6,35 kuruş a

amda, sert buğdaylar 4,30 kuruş
tan satılmııtcr. 

Ziraat Bankaaı da yedi kuruş _ 
tan yetmif ton buğday satnuı .. 
tır. 

Türkofise alınacak 
memurlar 

Türkofise on beş memur alına
caktır. Yalnız lstanbuldan yetmiş 
beı kiti ba§vurmuştur. 

--

Dünyaya bir labrika, in•anlara 
makine gözü ile bakan bu ihtiya • 
rın alnı katlanmıı, yüzü buruf • 
mu§, dizleri fitremi§; fakat yüre
ğindeki para cehennemi ıönme • 
mifti. Ruminde kırık dudakları, 
canının nöbetçisi gibi sımsıkı ka • 
palı dunıyor. Bu bitkin gövdedeki 
ycqamak ittahı bana bir dalga çe
tinliğile çarptı. Ne para, ne ün, ne 
de sayısız hekimler onu kurtar
clı. Pariıte Kaporlala

0 

Mihracesi 
e11ki (Gırnata) gecelerini, "El -
hamra,, alemlerini gölgede bıra. 
ilan mcaal dekorlu bir ömür •Ürü
yor. 'Ardında büyük küçük rütbeli 
bir •ürü uşakla dolaşan, aklına eı· 
tikçe pencerelerinin alhnclan ge

çenleri inci Cloluıuna tutan bu a • 
dam kimdir? Sarıklı ba§ıncla ni • 
çin tuğ fa§ıyor ve belindeki pır • 

lanta kakmalı mlıç, hangi zaferin 
armağanıdır? 

Resmine baktım ve böyle düfiin· 
düm. Y anya kadar inik fİ§kİn göz 
kapaklan, ağzının iki yanında de· 
rinle§en çizgiler, bana hiç de iyi 
ıeyler söylemediler. Hindin me -
zarları nasıldır, bilmem. Fakat ta
rih gösteriyor ki en §atcJatlı Ka
ğanların mermer tabrıtlannda a
ğır kokulu bir bo§luktan bcqka 
bir§ey kalmıyor. Kaporlala Mih • 
race•i ele en sonunda keneli çu • 
kurunu dolduracak· Hem inci ve 
altınla swanmı§ bir leş olarak d.
ğil, toprak olarak dolduracak. 

"Rokleller" le Kaportala Mih • 
racelli, bugün bir tepe ile bir çuku· 
ru and.ınyor. Terslikle"'i, aynlıh -
lan pek az süren bir tepe ve bir 
çukur· Yatın bu tepenin de ba§a
§ağı o çukura yuvarlandığım lJe 

yıldızlarla çiyanlarrn kucaklaftı • 
ğrnr göreceğiz. Bu kadar açık bir 
gerçeği na11l görüp de §ahlanan 
iıteklerimizt> gem vuramıyoruz 

bilmem. 
s. Gezgin 

/ 

- -· 
•·• Denizlerden başka bir alemde 

yaşamış .. 

~ay gülüm -Ah akılsız ah .. Ne di;·e 
bır taraftan barut kokan, bir taraf
tan afacak1ıJarln dolu olan yeryüzü
ne tekrar inmiş? 
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Hakqerlerinde 

Kutubarı cinayeti 
muhakemesinde 

karar 
Suçlu ~;ı beş seneye mah
kum edildi. Ceza yarıya 

indirildi 
"Kutun ba.nnda içki paruı 

ıorumundan çrkan kavga &ıraım· 
da çalgıcı Samiyi öldürmekten 
ıuçlu Adil, İstanbul Ağırceza hak 
yerinde muhakeme edilirken, ıa· 

vaman Kiıif, tehevvürle öldür· 
~ekten ceza iıtemif, sıra müda-

faaya gelmiı ve ıuçlu müdafaa 
yapılmadan hakyeri heyetini red-

detmiı, duruımaıının baıka hak· 
yerinde yapılmau isteğiı:ıi ileri 

aürmüştü. Bunun üzerine . muha· 
keme durmuı, bu red ve nakil is-

teği muhtelif kanuni merhalele~
den geçerek, reddedilmit, Adil de 
ıebepsiz olarak hakyerini redetti• 

ğinde yüz lira para cezasına mah· 
kUm olmuştu. 

Bundan ıonra, dava, tekrar 
İstanbul Ağırceza Hakyerine gel· 

mit, suçlunun avukatı Cemil Na• 
zif müdafaaamı yapmııtı. 

Hakyeri, kararım lbi'ldirmittir. 

Adilin ceza kanununun 448 inci 
maddesine uygun olarak tehev• 

vürle öldürmekten on 'beı sene a· 
ğır hapse konulmasına karar ve

rilmiı, ancak Saminin Adile bi~ 

tokat atması tahrik mahiyetinde 
görüldüğünden, on beş senelik 'C~ 

za yedi buçuk seneye indirilmit
tir. 

ilmühaber almadan 
mecmua· çık~ran 

Beyanname vermi§ olmakla 
beraber llbaylıktan ilmühaber al

madan "hızlanış,, İşimli bir mec· 

mua basıp çıkarmaktan suçlu 
"Reklam,, hasmı evi sahibi Her• 
koviç'in İstanbul üçüncü ceza hak 

yerince dün yüz lira para cezası 

ödemesi kararlaşhnlmıştır. An· 
cak evvelce başka bir suçtan mah· 
kUm olmadığı nokta~mdan, bu ce· 
z..,.anın çektirilmemesi karard.a be
lirtilmiştir. 

"Hızlanış,, mecmuasının bası

lan ilk ve son sayısı, Nisan ayı i· 
çersinde toplattıırdmı§ ve ayni za· 
manda bu dava açılmıştı. 

Usul dışında para değiş
tirenler mahkum oldular 

Türk Parasını koruma kanunu· 
na karşrt ol$rak yabancı tecim-

lerle para değiştiriş işine giriş
mekten suçlu Hüsrevle Yakonun 

duruşmaları, İstanbul üçüncü ce
za hakyerinde dün bitmittir. 

Hakyerince suç sabit görülmüş, 
Hüsrevle Yako, usul dışında para 
değiştirmekten üçer ay: alakonul· 

mak ve yüzer lira da para cezası 

Ödemek hükümlerini 'giymişlerdir; 
Suçun mahiyetine göre, cezaların 
tecil edilmemesine de ayrıca ka
rar verilmiştir. 

Gayri müb~diller 
Dün gürültülü bir 
toplantı yaptılar 

Gayri mübadiller dün halke -
vinde yıllık toplantılarını yapmıt· 
)ardır. 

Toplantıyı cemiyet başkanı Hüs 
nü açmış, baş~anhğa general Ha
lil, yazıcıhklara da Muhsin ye· Fu-
at ıeçilmitlerdir. . . ·, · 

Toplantıda bir yıllık çalı!ma ra
poru okunmuştur. Raporda yöne -
tim kurulunun iki mesele üzerin-
de yürüdüğü yazılıyordu. • 

Bunlardan biri bonoların faina
mile ödenmesi, ikincisi 'de geri 
kalan hakların temin edilme işi-
dir. · 

Yönetim kurumu bu çeklerin 
verilmesi için Finans bakanlığı i
le konuşmu§ ve gayri mübadille • 
rin hakları olan 36 milyondan 
ancak 16 milyonunun verilmit ol
duğunu ve bu paraların bono ola
rak ~~rilmesi dolayısile bonoların 
geçmediğini ileri sürmüş, bakan· 
lığın bu işi incelemesini istemiş -
tir. 

Bakanlık yönetim kuruluna 
yolladığı cevapta dileklerin yeri • 
ne getirilmesine imkan olmadığı· 
nı, gayri mübadillerin almağa hak
lı oldukları p~ranın yüzde 47 si· 
ni aldıklarını bildirmittir. 

Bakanlığın bu cevabı kongrede 
şiddetli aytışmalara (münakaşa -
lara) yol a~mış, üyelerden . bazı • 
lan salonu terkebnişlerdir. 

Bir üye: 
~~-:: Cemiyetin artık hi~ bir İ§ 

yapmasına imkan kalmamıştır. 

F e.shedilmesi lazımdır,, demiş • 
tir. 

Fakat fesih kararını üyelerden 
bir kısmı kabul etmemiş ve hakla
rının tekrar müdafaa edilmesi i
çin başb~kanlığa hatta yüksek 
devlet şurasına başvurulmaamı is· 
temişler ve bu istek kabul edil · 
miştir. 

Bu sefer eski yönetim kurulu, 
yaptığı tC-!ebbüslerin müsbet ne
tice vermediğini ileri sürçrek çe • 
kldiklerini bildirmişlerdir. 

lr·········································--··········ı ····························••11••··················· 
D "Şeref,, stadı Q 
:: k d h"d· h H apısın a a ıse ıı 
~ ~ 
H intizam elde etmek ft 
I~ için tedbir alanlar, 1 
~ zhtiyatlı davranmalıdır ft 
fa Evelki gece "Şeref,, stadın- f 
İi da yapılan Macar - Türk gü-
Jİ reşçiler arasındaki müsabakalar 
!: da, gerek stada girilirken, gerek ı 
H müsabakalaı· vapılırken ne ka- · "E • ı 

!; dar zorluk çekildiğini dünkü sa-il yımızdıa kısaca notetmiştik. Bu- fi 
;i gün stad kapısında geçen bir g 
Ü hadiseyi anlatarak, bahse dön -1~ 
n mekten kendimizi alamıyoruz. ii 
~ " :9 Stada bir aralık açılan bü - fi 
li yük kapıdan giriş sırasında, ii 
H memurlar birdenbire ve şiddet- ff 
" ~ !ile kapıyı kapamağa davranmış- :i 
is lar, bu davranış anındıa büyük 15 
ii kapının iki ağır kanadı arasın-Ü 
ii da ezilmek tehlikesini güç hal- ei 
ii le atlatanlar olmuştur. Bir ar - U 
n kadaşımız da, çifte kanat ara- n 
i! smda gövdesi sıkısık bir vazi - ii 
.., ' .> •• 

i! yette kalmış, ancak bir eli ha - ii 
:: f'f d 1 k t' l k ı: u 1 çe ze e enme sure ıy e a - ea 
ji natlarm tamamiyle bitişmesi - !i 
ii nin önüne geçebilmiş ve de - 5i 
ii mir kanatların tazyikmdan ba- ii 
·= .. ı~ ... :ta t .. is şmı guç. ~u.ı. z:mış rr. ii 
i5 Bu gıbı hadiseler, bukadarla n 
ii kalınca fazla üzerinde durnıağa Si 
H değmez görülür. Fakat, anlattı- fi 
H ğnnız gibi bir vaziyet, kurlu- ii 
U l~ta bir saniye daha gecikişle if 
ii ağrr yaralanmaya sebeptir. ii 
5! Hatta, bunun insnm hayatına P. 
U mal olmasr bile miitrt.kündür. ir 
~i Dolayısile intizam ve inziba- ~ 
H tı elde etmek vazifüsi olanların, fi 
ii bu yolda harekete gecerken, bir 5! 
" . r ii kaza ortaya çıkmamasını gö- H 
iı zetmeleri, ihtiyatlı bir tarzda ie 
li tedbir almağa girişmeleri ge - ii 
ai rek~ir. Bundan sonrası için ol - ii 
~ sun, bu cihet, alakadarlarca ii 
i daima göz önünde tutulmah - i~ 
!! dtr! =: 
• "'·····························--·······~···uı······· ii im'·········································· ....... 1111111 

Liman işleri 

Yeni proieler yapıldı,· 
rıhtımlar uzatılacak 

Yeni yönetim kurulunun seçilme 
işi oldukça aytışmalı geçmiş, a
day {namzet) gösterilenlerden ba-
zıları adaylıklarını geri almış, en Liman işlerinin ekonomik ba • 
son aşağıda adları geçenler yeni kımdan ve iş noktasından iyi git
yönetim kuruluna seçilmişler • mediğini gören ekonomi bakanlı· 
dir: • ğı yeni bir takım projeler hazırla-

Şahap, Kadri, Hüsnü, Osman 
Faiz, Bayan Saadet, Mustafa A
rif, Rauf, General Esat, Nüzhet. 
Cemal, Sadi Galip, Celal Galip. 

Kopenhag radyosunda 
Türkiye hakkında 

kanferans 
Yıldız sarayında toplanan ka • 

dınlar kongresinde Danimarka 
yı temsil eden bayan Karlı 

Alye yarın saat 20,30 (Danimar
ka saatile 19,3) de Kopenhag rad 
yosunda yeni Türkiyeye ve Türk 
kadınlığına ait' bir konferanJ ve-

mıştır. . 
Bu projelere göre, lstanbulun 

rıhtımları geni§letilerek ihtiyacı 

karşılayacak bir hale getirilecek, 

bütün vapurların doğrudan doğ -· 
ruya rıhtımlara yanaşmasına 

imkan verilecektir. Şimdiye ka -

dar yükleme ve boşaltma işi de
niz iizerinde mavnalarla yapılı -
yordu. Yeni getirilecek tesisatla 

bu iş makineler vasrtasile elde e
dilecek ve daha hızlı bir hale ko
nacaktır. 

Diğer taraftan yeni liman di· 
rektörü şunları söylemiştir: 

eserler 
Bizans imparaiorlarına 

ait bir yol bulundu 
Ayasofya.nın arka tarafların -

da bir haftadanberi araştırma • 
lar yapan ve eski Bizans ıaray· 
larını meydana çıkarmaya çalı .• 
tan M. Bakoter, bir yazıcımıza 

araştırmaları hakkır.d.a ıu sözle- . 
ri söylemiştir: 

"llk çalrşmalar neticesinde be
yaz mermerli bir yol meydana çı
kardık. Bu yolun eslii Bizans im
paratorlaıma ait olduğunu sanı -
yorum. Bundan başka t kıymetli 
bir mozaik te elde ettim. Çok ya
kında bu araştırmalal'a ait önem
li tafsilat verebileceğim. · 

Müze direktörlüğünün !stan -
bul vilayetinin ve resmi makam -
larm ·gösterdiği kolaylrklara ı~ğ
men çalışmalarımıza iyice devam 
edemiyoruz. Çünkü Bizans saray
larmm bulunduğu yeri altüst et
mek kabil olamıyor. 

Tahsisat işi için, lstanbulda 
bulunan ecnebi arkeoloğlara mü
racaat ed1lirse lazım ,gelen para
nrn elde edileceğine kaniim . . Yal
nız ben birçok dostlarımdan tah
sisat alabilirim. 

Araştırmalara. devam etmekle 
beraber, deniz ile şimendifer yo
lu arasındaki Jüstinyanos evini 
de muhafaza etmeğe çahşryo -
nım. 

Bizans mimarhğmrn bu değer
li eserini tamir için para bulma- · 
ya muvaffak oldum.,, 

• ·~11 Inkıiap-sınaçları 
Üniversitede inkilip smaçla -

rma dünden itibaren başlanmış • 
tır. 

Smaçlar doçentler tarafından 
konferans salonunda yapılmak • 
tadır. 

Dün Tıp, süel bp, dişçi okulla
rrmn smaçları yapılmıştır. 15 tem 
muzda hukuk fakültesinin sınacı 
yapılacaktır. 

TALEBE YURDU - Kültür 
cemiyetinin Kadiı·gada talebe yur 
du binası is:inde bulunan iki boş 
yapı ile eski kültür cemiyetinin 
dö!enmelik yapısı tamir ettirile • 
cektir. 

Bu üç bina da yeniden 60 ya . 
tak açılacaktır. 

Bakanlığın yaptıracağı yurt bi
nası gelecek yıla kalmıştır. 

Ôztürkçe kitaplar 
Okullarda öz türkçe kitapların 

yazılma işile kültür bakanlığında 
toplanan bir komişyon uğraş • 
maktadır . . 

Bu yıl yalnız kıraat kitapları 
önümüzdeki ders yılı başına ka -
dar yetiştirilecektir. Bundan baş -
ka riyaziye ıstllahlannın öz türk· 
çeye ~evrilme işi de ders yılı ha~ 
şına kadar tamamlanacaktır. 

1 Nöbetçi eczaneler 11 ı·ecektir. 
Bayan Alye, Kopenhagda

ki Polilikes gazetesinin başyazı -

"Teknik icaplara göret teşki -
lfüta değişikli:cler yaprlacakt!i'. 

llk okulların kitapları tama • 
men deği§tirilecektir. Öğretmen· 
ler arasında açılan miisabaka 
müddeti bitmiştir. Gelen ki.taplar 
incelenecek birinci ve ikinci -
ler:ne mü.kafat verilecektir. Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 

Sarım, Karagümrükte: Fuat, Şehre
mininde: Nazım, Fenerde: Hüsamet
t~, Şehzadebaşmda: lbrahim Halil, 
Deşik taşta: Ali Rıza, Gedik paşada: 
Asadoryan, Cibalide: Necati, Çenber
l!_!aşta: Sırrı Rasim, Bahçekaprda: 
Mehmed Kazım, Galatada Okcu Musa 
caddesinde: lzidor, Beyoğluda Posta 
sokağın da: Garih, Misk sokağında: 

Limoncıyan, Kurtuluşta: Dimitri, Ka
~rınpaşada: Merkez, Hasköyde: Halk. 

cısıdır; Bu konferans, Türkiyeye 
dair Kopenhagta ilk verilecek o
lan konferanstır. 

.Fransız bayramı 
14 temmuz Fransız ulusal bay

ramı münasebetile Fransız elçisi 
Kamerer pazar günü saat 11 de 
lstanbuldaki Fransız kolonisinin 
tebriklerini kabul edecektir. 

Fakat kadro olduğu gibi muhafa
za edilerek hiçbir memur çıkarıl- PROGRAMLARDA DEGJŞ • 
mıyacak ve yeniden memur da a- MELER - Orta okul ve liselerin 
lınmıyacaktır.,, mufredat programlarında yapı -

1 Gelenler, gidenler 1 
lÇ iŞLERi MÜSTEŞARI - iç 

işleri müsteşarı Bay Vehbi yarın 

ıehrimize gelerek T rakyaya gide

cektir. 

lacak olan değişmeler hakkında 

bakanlık incelemelere baş~amış -
hı·. 

Orta okullarda erkek talebe re· 
sim, eli~i' dersleri ya.parlarke~ kız 
talehe::.de biçkj,_.nakış. v:e -- dikit 
dersi · ör 1 

Hava Kurumuna 
yardım işleri 

Yapılacak büyük mitin
gın hazırlıkları bitti 
Bayanlar kolunun 13 temmuz• 

da Takıim alanında yapacakları 
büyük mitingin bütün hazrr!ık • 
Iarı bitmİ§tir • . 

Bütün yurtta§ların miting ıa '" 
atinde alanda hazır bulunmaları 
için her tarafa. afiıler asılmı§ " 
tır. 

Dün -gene Eminönü hava ku • 
rumu nahiye kollan hava kuriı " 
m~ merkezinde bir toplantı ya " 
parak üye yazılma İ§i etrafında 
görü,müşler ve bazı tedbirler al• 
mıtlardır .. 

YENİ ÜYE VE .ARMA~ANLAlt 

Onnik Gragosyan yılda 20, Ha.• 
çik Ohaneayan 20, Cemil 20. Ni• 
sak 20, Nehabet · 20, Nikoli 20, 
Aram 20, Feridun Zihni 20, Vah• 
..-am 20, Gabisi 20, Baki · 20, Da• 
vut Şükrü 20, Niko 20, Sami 20, 
Aram Cevizci yan 20, Mustafa 
Hayri 20, Serkisi 20, Sepon 20, 
Marko Naum 20, Brezilya kahve 
sosyetesi direktörü Ahmet Amıi 
72, Osgar Basyan 30,84, Muıta • 
fa 29, 76, Mustafa 20,64, Ömer 
20,64, lira vermeği taahhüt et • 
mişlerdir. 

Türk bira fabrikaları' anoninı 
soıyetesi 500, Türk anonim gaı 

sosyetesi 300, Nehabet kuyumcıJ 

30 · ıira · armağan etmişlerdir. 

Lehli uçakçı gidiyor 
Evvelki gün lstanbula gt-len 

Leh tayyareeisi Kazimir Ziem " 
linski bugün Ankara yolile Filiı .. 
tin~ Mısır ve Arabiıtana gidecek• 

M Kendiıile konuıan bir yazıcı • 
mıza Leh tayyarecisi tunları &ÖY" 

lemiştir: . 
"- Bu yolculuğu doğrudan 

dıoğruya gezi isteğile ya pıyonıın. 
Bu suretle Lehistan_da yapılan u .. 
çağrının sıcağa karşı olan dere • 
cesini de deneyeceğim. · 
Habeşistana uğrayıp uğramıya· 

cağını soran muharririıniıe 

Lehli tayyareci şu cevabı vermi~· 
tir: 
. - Şimdilik böyle bir niyetiııı 

yok. Orada harp olduğıınu söylii; 
yorlar; kendimi şimdilik tehlike; 
ye atmak niyetinde değilim.,, 

I . Kısa HaberD 
MEYAN KOKU - Bursada ırıı' 

yan kökü çıkarması seneden sene)·ı 
artmaktadır. Bu yıl 40-50 bin kil" 
meyan kökü almacağı anlaşılmıştı!• 
Avrupaya meyan kökü gönderilme~ 
için inceleme yapılmaktadır. 

MAÇKA PALAS-SlLAHHANE""' 
Ma~ka palasın önünden Silahhane,• 
kadar olan trarnv;ıy hattının yapıgı 
bitmiş, dünden itibaren tramvay i( 
lerneğe başlamıştır. 

ÇAY AZALDI - Piyasada ça~· t>' 
zalmıştır. Bu yüzden kilo başına fJ' 
yatlara 20 kuruş binmiştir. 

YEMiNLi EKSPERLER - Gele' 
cek Çarşamba günü bir toplantı yapt>' 
rak kuracakları sosyete etrafında ga· 
rfü;ıecekJerdir. 

DUT AGACINDAN DÜŞTÜ ;1 

Sultanselirnde oturan dokuz yaşınd' 
8aim cami avlusunda dut ağacmdllıt 
düşmüş . sol kolu kınlmış, Etfa1 Jtşs' 
tanesine kaldırılmıştır. 

YENi TRAMVAY ARABALARI..., 
Üsküdar tramvay sosyetesi için dil~ 
Almanyadan dört araba daha gel 
miştir. Bu arabalar evvelce gelenle( 
den daha iyidir. 

KURUN' a abone 
olunuz 
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Dil kritikleri: 

Sorum ve mesele .. mJ~C.f<f-Miz Df/1~ 
Dılimiz.in arıtımı yolundaki ça-ı 

lıımalara eau olmak üzere Türk 
Dili Arattırma Kurumunca yeni 
deyimlerin yazmanlarmuzca tam 
Yerinde kuİlanrlmamuı, bazı an • 
laınıazhklarfl. ve anlamların yan-

SORU: Bıriıine ıorulan ve bi
linmesi iıtenilen teydir ki bunun 
oımanlıcadaki kartılıiı mal ve 
franıızcadald kartdıiı da (ques· 
tion) veya ( questionnaire) dir. 

Gönenin güzel 
bir nahiyesi 

Eflanide lzmirde yakalanan 
Kız kaçıranlar nasıl komünistler 

Kavakta neler gördüm? 1 tutuldu? 

ht bellenmeıine ıebeb olduğu rö
rülnıektedir. Dil hareketine çabuk 
\'e doğru bir yürüyüt vermek ve 
onu bir anlam kargaf&lıiına dü • 
tünnemek için gazetelerde yanbt 
ıördüiümilz bazı aözler hakkın -
da faydalı bvldufumuz dütünce • 

Örnek: Siıin bu ıorunuza hiç, 
bir cPvabım yoktur. 

Kavak, (Özel) - Bandırma ile 
Gönen ar~sındaki toıenin orta • 
unda ve yolun ıolunda afaçlıkla
rı ve yeldPiirmenleri iJe fu:erine 
ıözleri çeken bir köy vardır. Bu -
ra11 Gönfl!nin önemli kamunların
dan hirid;r. Her ne zaman bu yol
dan geçıem f Uraıını ıörmek iıte -
ğinde bulunur ve bir türlü muvaf • 
fak olamazdım. Fakat, bu ıefer 
panayırdan dönerken uiradım. 
Şoıeden syrdan ve iki tarafına ıı
ra 11ra ajaclar dikilmit olan ol • 
dukça düzıürı bir yoldan köye gi-

Müyesserin başına 
gelenler 

1eri atağıya yazıyoruz: 
Bir batbetkecle: [Bu hnan OG• 

ini ıorumunu lıölrünJen kuip a • 
fcrcd bir ar~ ( ocuda) olmıyabi • 
lir .... ] 

Buradaki ıorum kelimesi mese
le anlanıınadır. Sorum aözü ise bu 
•nlanıı vermemektedir. Her ne 
ltadar kılavuzda maele kartılıiı 
'0rrırn denilmi11e de bu mesele 
(riyaziye) deki meıele, yani 
franıızca (probleme) kartılıiıdır. 
l\t1a.'nlZ meıeleyi de Türk kökü 
~arak al dıfına göre onu burada 
•llllanmalda tanı yerine koymut 
oluruz. 

O halde yukanda geçen vakıf 
•0runnında yerine vakıf mesele • 
•İnde demek daha dofrudur. Bu· 
tadaki me.ele anlamını sorum .a
ZÜ ile söyl,,mek dofru olmayacafr 
düıünüle"ek maele hırakılmıtbr. 
Sıruı ıelmiıken tunu da söyli

)'~lim ki ıormddan çıkan kelime
ler de çok kPre (ekseriya) biribi
rine karıttırılmaktaıdr: 

Meseli: Soru, ıorgu, ıorav, so
rum gibi. 

Bunlar' mı-ıele ile karıttn'!Da -
lllahdır. 

Meseli.· Uzak Doiu m...ıai 
Yetine U z,,k Doğu illeri ıorumu 

denıek doğru olmaz. 
Smaçta bana çok güç bir ıo

ruda bulundular yerine de maele• 

Sınaçta (imtihanda) bana ıo
rulan ıorularrn hepıine de güzel 
cevablar verdim. 

Ona hiçbir ıoruda bulunmayı • 

nız. 

SORGU: (lıticvab) kartılıiıdır, 
ıoru anlamından büıbütün batka 
bir teyi anlatır. 

Örnek: Bay Ahmedi poliı dün 
uzun uzadıya ıorguya çekmit. 

Polisçe yapılan ıorgalardan da· 
ha bir ıonuç (netice) elde edile • 

memittir. 
SORAV: (Meau'Uyet kartılığı

dır). (Fran11zca re1ponaabilite). 
örnek: Soraulı (mes'uliyetli) 

itlerden çok kiti çekinir. 
O, bu itin ıoravmı üzerine al • 

mıttır. 

Sorcwa katlanmıyanlar bir it 

ıöremezl er. 
SORUM kelimetine ıelince; 

bunun yeri büıbütün bafkadır. 
Bunda ıorm'\k fiilinin anlamı var· 

dır· 
Ornek: Bu yoldaki ıonımun 

hiçbir faydaaı yoktur. Bunu aorma 
diyede yazabiliriz. Sorum, aorma, 
aorutturn1a apjı yukan bir anla~ 
madır· 

Bir de yeni kelimelerde önem 
verilecek bir nokta daha vardır ki 
o da dilin gü:ıelliğini liozacak Jeı· 
leri yan ysna ıetiunemelctir-. Me
aell aoru tormak, ıöylev aiiyle • 
mek, yüköim yüklenmek ıibi. So
ruda bulu~mak, a&ylev vermek, 
yüküm altına girmek demekl~ ~es 
çarpıtmalarmın önüne ıeçebdı • 

Yi kullanmamalıdır· riz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C el&l Eıat Arıec.ıen 

........................................................ . 
Siklyetler ( Saygı ve sevgı 

4 • •• d 1 "k• Galataaaray Gençlik Kızılay Kolu 
Lırahk cuz an ar J 1 10 (A) ıubeıl üyelerine: 

liraya satılıyormuş! Dernek kolunuzun sayın başkanı 
imza ve adreıl bizde ıaklı duran sizlerin dernek kolu içi_nde en ço~ 

bir okuyucumuzdan aldığımız bir çalışmakta ve gençlik Kızılay Deme. 
1'ıektupta, TiJrk vatandQflanna tah· fine e~ çok ya~dım etmekte olduğu 
'it edUen ldlçlJk ıanallerln Mlıl lıl· nuza bıldirmittir. 
leJi Yollarla ıuilltimal edUdilt anla- Gençlik Kızılay UlkUıilne varmak 
fılıy0,., için arkadaşların en önünde yer al· 

Okuyucumuz gönderdill bu flkdgd mıı olmanızdan duyd~amuz kıvancı 
lttelctubunda fÖyle ıöglmıeldedlr: anlatabilecek pek az söz bulabiliriz. 

uy azüeleri otelin ,..&uz temizlik Türk genç lifli ba iflerde çok ileri 
lcı..ru dikka etmekten hatka bir .. Y gitmit ve büyük bqarımlar yapmı~ 
0hıuy: Nzı :..U.cı kadınlar yerine olan ulusların gençliği ile bir düzeye 
hu iıi bir Türk bduu yapamaz mı?.. çıkarmak yolundaki ~u ~yretiniz 

. Diier taraftan sanonlar cemiyetine Gençlik Kızılay iiyelenne ~m~t~r. 
lıı\i"-~t ettifimiz Vlllkit bir çok ya- Size sonsuz saygı ve sevgı~erımızi 
~ı ranonlann cüzdan almlk için sunarız. 

rerek otomobilden indim· Köy Cafer OnbQfı Mehmet Onbafı 
bekçiıi beni lrartılayarak çantala-
mnı aldı, önüme düterek beni bir Eflini, (Özel) - Eflininin 
kahveye götürdü. Oradakiler ba - Kultucak köyünde Cinemli bir ka
na buyur ettiler, hotbet ederek dın kaçırmak vakur olmuf, Mü· 
kahve ve ~azoz ikramına kalkıttı- ye11er adında genç bir kadm it • 
lar. Bira:ı ıonra da Kamunbayla ıiz güçıüz bazı kimıeler tarafm • 
buluttuk· dan köy civrırmdaki bir ormana 

Burada bir tek kavak aiacmın kaldırılmıttır· Hadiıeyi olduiu Iİ· 
bulunmama una raimen adına bi yazıyorum: 
Kavak denmesine bir anlam ve • MüyeH~r, Eflani Kamunlia1h • 
remedim; ve acaba (bu adrn kon· iına bağlı Çekmece köyünden Se· 
ma11 bir alay olıun için midir?) fer ojlu Arif;n kızıdır ve öteden• 
dedim. Otedenberi bisde: (Gö - beri Kultucak muhtan Alojla Sa· 
ründü Sıvuın ballan!) derler. lihin yanında hizmet etmeldedir. 
Halbuki Sıvaıta bir tek bal yok- T~bak1ar köyünden Kara Meh
tur. Her halde bu Kavak da onun met iımindf'.ki sabıkalı ile Hal • 
ıibi birteY olmalıdır. Köyün orta- kavlı köyünden Halit ve OtmaD 
amdan ıeçen genit ye temiz bir adındaki 'idamlar, ıenç ve olduk
cadde vcd~· , Bunun münasip bir ça güzel ol.-n Müyeıaeri zorla 
cadde vardır. kaldırmayı tasarlamıtlar, kam 

Bunun münuip bir yerinde bir tarlada ot yolmakta olduğu bir_aı
Cümuriyet Meydanı ve ortaama rada üzennt' çullanarak ıürükle
da bir aadaç ve lii~ tane .ele ye aüiiikleye köyden çıkardıktan, 
afaç dikilınittir. Kamun daireaile kurtarmak i!tİyenleri de ıillli Sfe
jandarma, tt"Jefon ve kiy odalan kerek aavdıktan ıonra ormana 
ve bunlar&n önündeki çiçek ve sirmitlerdir. Kızın zorla kaçırıl• 
aebze bahçeıi tertemiz ve ferahlık dıfını duvan anuı kota kota Ef-
verici yerlertlir. Ça11ıda köy için lini özeğill!e gelerek meseleyi Ka
gereken dükkanlarla bir araba ya- munbay Bay izzet Aykut ile ka .. 
pıcısı ve ;ki tane de kahve vardır. rakol komutanı Mehmet onbaııya 
Evlerin bahçeleri çitle çevrilmifle anlatmıt, kadını kaçıranları bul .. 
de yeni K:ununbayın emri üzerine mak ödev~ Cafer Onbatıya veril
bunlar beyaz dıvarlara çevrilme- mittir. Cafer onbqı kadının kaçı
ie bati t!llllıttır• Nitekim muhta- rıldıit DoV,ruJuktaki Halkavh ka
rın bahçe duvarı böyle yapılmıt· yüne gide,.~lc: gerçinlemeie (tah -
tır. Köy:.i.ı girilecek yerinde yeni kikata) baıbmıt, kadınla kaçı -
bir hükUmtt konağı yapılmakta • ranların henHz köyün Şark ıırtla
dır. Onun için lazım olan herteyi rındaki ıı!l ormanlık içinde bulun· 
köylüler vermPktedirler. dufunu teıp!t ederek arkadatlan 

Bu kona im kart11mda büyücek ile birlikte tarama yöndemi ( uıu • 
bir ilkme1dep yapılmıısa da hiç • lü) ile ormanda arattırma yap • 
bir teye 1>ennmemit gibidir. Ya- mala bq~amıttır. Fakat çok aık 

ve irızalı olan ormanda yapılan 
pılan masraflara ve emeklere ya-
zık olmuıtur· Gerçi ben içine gi - arama bo,a citmit, Cafer onbqı • 
remedim, fakat girenler ıöylü - nın arkadaıları umudu keımiıler
yorlar ve hi~ befenmiyorlar. Za • dir. Üzerine aldıfı iti, neye mal -
ten dıtarHlat n da ne biçim oldufu olursa olı•1n bqarmak iıtiyen Ca
bellidir. fer onbatı arl\mağa devam etmif, 

iil•Iere ı..1 ~rcluldanm sörüyoraz. Gençlik Kızılay Derneği Merkez 
'llllar, sanem cüzdanı alaaıldan yerde Heyeti BQfkanı w Tekirdağ Saglavı 

~laıdccı cüzdanı alıyorlar, ha suretle Cemil Uybadın 

nihayet keıif fundalıkh ve çukur 
Bu köyde 200 ev ve 800 nüfuı 

bir yerde kadını bulmuttur. 
vardır· Ha!k çok uyanıkbr, yata· 

Cafer onbatmın Üzerlerine gel
yıtın ne oldujunu anlamıtlardır. ~<l.n parasını yan J'llnY• indiriyor- -------------

1>-ı.a sonra, bu)afdrcı o1sm1r ecnelN- K U R U N 
Kıımen Run:elinden aelen muha· diiini se~-en terirler derhal or • 

man içine da!arak gözden uzak -
cirler vardır. Hepıi de çalııkan ve 

Ağır cezaya ver ildiler 
lzmirde geçenlerde yakalanan 

komüniıtlPr hakkında lzmir O • 
çüncü Karar Hikimliğince iki ay· 
danberi mevkufen yapılan tahki· 
kat bitmiıtir· Bunlar aralarında 

Komünist hiirreıi tetkil ve gazete 
gibi makine ile yazılmıı bir riıela 
çık~rarak yekdiğerini tetvik ve 
nihayet bir Mayıı 935 günü lzmi· 
rin muhteHf yerlerine beyanname 
atarak Türkiye Cümuriyeti teıki
litı eaaıiye kanununun tebdili i -
çin halkı iıyana teıvik etmekle 
ıuçludurlar. 

lıimleri: Giritli Hazım, Giritli 
Ahmet, kunrluracı lımail, Dedea· 
façlı Ahmet, makineci Mazhar, 
Giritli Hasan ve Yuıuf, Ahmet E· 
min, Hay:i Tekin, toför Zekeriya, 
çorapçı Süreyya, manifaturacı 

Hilmi, kuuduracı Salihatin, bas -
toncu Hüsey!n Feyzidir. 

Bunlar~an manifaturacı kür.ük 
Hilminin !iu ıuçta alikaıı göriile
mediiinden ~uhakemeıinin men'· 
ine ve tahliyl'ıine, diğerlerinin her 
birerleri Üzerlerine düıen vazifeyi 
yapmak ıuretile müıtereken bu 
l1İÇu itled!kleri ıabit görüldüğün
den TürK ceza kanununun 146, 
171 ve 64 üncü maddelerine uy -
pn olan bu ıuçlarından dolayı 
mevkufen Ağırceza M~hkemeıin
C:le 'dunıtmaJannın yapılmasına 

karar verilmittir. 

Hüseyini k~f;ı.$ı m~ 
zehirlemiş ? 

lzmirde Yeniköyde kırk bet 
yqlarında Hüaeyin adında biri -
nin . tüph.,Ji bir tekilde öldüğü 
Müddeiumurntliğe haber verilmit 
ve tahkikata memur olan Yar • 
müddeiumu.'111 Orhan köye gide .. 
rek Hüıeyinin mezarını açtırmıı
tır. 

On bir llY evvel ölen Hüıeyinin 
kadavra11na, hatta kefenine hiç • 
bir ıey olmadığı görülmüıtür. Me
zar rütubetli bir yerde idi. Olünün 
mide ve barsakları alınmıt ve bir 
kap içine kor~uttur. 

ihbar edildiiine göre Hüıeyin, 
genç olan karı11 tarafından iıtrik
nin ile zebirl~nmittir. Sabahleyin 
yemek ye..Jikten ıonra evinden çı· 
kıp ormana aitmit ve orada bir • 
denbire sanc:Janmıt. kıvranmağa 

ve feryad!l batlamııtır. Kadının 
baıka biri ilr evlenmek maksadile 
bu iti yaptığı iddia edilmektedir. 

Ölünün mide ve barsakları ls
tanbulda Ad)f Tıp müe11esesine 
gönderilec~k ve oradan gelecek 
olan rapora göre hareket edile -
cektir. 

Agdın demirgollarında 1tre 1'asak em'Jm.nit midir?. Cemiyet Gtıadellk .ıyut cuete 
lll8JJ cüzdan veriyor. Ve bunların çalış- latanbul Ankara cadddl, <VAKiT) yurdu 

ltıalarına nasıl müsaade diyor.? jldar•: 2f870 

namuılu in1Aulardır. laflllıtlar.a da kadın elegeçmiı 
ve kaçıranların orada bıraktrklan 

Buraıile beraber Kamunun 10 ayakkabılan ıuç nitanı olarak 
Devlet Demiryolları Genel Di • 

rektörü Bay lbrahim Kemal, hat· 
ta teflitlerini bitirerek lzmire dön· 
müttür. T~tkiklerden alınan ıo • 
nuçlar çok müıaittir. Devri le~ • 
lim muamelPsi tamamlandıktan 

ıonra Aydın hattında da yeni yol· 
cu ve efY" t&tıma tarifeleri tatbik 
edilecektit. Yeni yolcu ve etya ta· 
tıma tarif'!ler!, Devlet Demiryol • 
larının difer ' hatlarında olduğu 
gibi azami tenzilatlı olacaktır. 
Halkın bu tenzilattan önümüzde
ki mahıul y,Jında iıtifadeıi, bir • 
çok ürün!er1n maliyet fiyatı üze 4 

rinde önemli bir_rol oy~acaktır. 

!•nl "•Irat 
Yeni Adam 

Telefon l Yaaı lflert: , 24379 

Tel.,.af adresi: KURUN latanbul 

Poeta kutuu No. 48 

QuetemiZe c6nderilen yazılar, pzete
ye prmek tçfn ı-. zarfmm kÖf"IDe Cca· 
zete) keltmeai yuılmalıdır. 

Karfllık t.ttyen okurlar, mektuplarma 
ıo lrunıtluk pul koymalıdırlar. 

Terbiyeci hmail Hakkı tarafından 
fclare edilen bu taftaJıfln 80 inci •· 
Yt8ı pek gtizel bir tekilde çıktı. için• 
de yerli, yabancı bir çok yazmanların 
teerlerl TII tenkldler var. Bunlar ara· 
anıda İsmail Hakkı, Cami, Vehdet euıımıyan yuıJan prt cöndermekten, 

kıymet.iz yollanmlf mektuplarm içine 
GUitekln'fn ettitlerlni Fransız, lnrf· konulan paraJarm kaybolmumda.D, U&ıı 
Uz, Alman Ye ltalyan müelliflerinin olarak çıkan yuıJardan dolayı, direktör -

nuJannı okuyunuz. Yeni Adam her IUk. UatUne 80l'U eorsu almaz. 

.. lenht W iter pndn bir tane edin· U&utodzde oıkan J'Ullar&a realmluta 

mesi ıvek• iz kUltür ıuetesi· 11er lıakkı .ıt lıeadlel ldııdlr. 

db. ı.-~--------------•ı 

köyü ve 3 mektebi vardır. Son ıiı· karakola getirilmittir. 
tem bir de un fabrikuı yapılmak- iki gün ıcııra yakalanan ıuçlu-

. tadır. Çünkü Kavak Kamunu bui- lar hakkındaki ıerçinleme a11ivi 
dayının ~ib:elliii ile anrlmııtır. (tahkikat evıakı) bitmittir. Ya • 
Buraıı Gönen ilçesinin bir zahire kında Safral'bolu Cümuriyet Ge
merkezi fibidir. 8 tane de yelde - nel Savamar.hiına (Müddeiumu
ğirmeni vardır. Bunlar köyün un mtliiine) gönderilecektir. 
ihtiyacını fidermektedirler. Celôl Salih Güney 

Köyün ıuyt. ve hava11 iyidir. ------------
Sıtma gibi hastalıklar yoktur. A- halkı timdi E"lrinlerini biçmekle ve 
haliıi gayet gürbüz ve pehlivan. onları hannan yapmakla me,gul
dırlar. Etraftaki ufak tefek batak- dürler. Bu y:J, ekinler dolgun ve 
tıklar da kurutulmuttur. Tarım bereketlidirler . 
itlerinde çokJ.!erlemit olan kamun R· K.. Cantiirlı 
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.~_Hi~AYE 
Alev alan eter Yazan: Kadircan Kallı 

Şevkiye ile Nazım ikiıi de hir· ı Nazım, hu aöz)ere in4nıııamruc· 
birini seviyorlardı. Artık bu ae • la beraber çaresiz inanmış görün· 
vişme bir niıanlanma ile reımi dü. 

Tam osırada üst kata çıkan merdivenden bir ayaksesi i..u 
yuldu. Hızlı hızlı yaklaştı, kapıyı açmak için mandalı zbrladı. 

bir tekil de almıftı. Her türlü Aradan iki ay geçmiıti. Şevki· 
hazırlıklar yapılınııtı. Nihayet yenin artık sargıları ç.karıldı. 
yirmi dört &aat sonra düğün ola· Y anıklat tamamile geçr.ıişti. Fa· 
caktı. Her iki genç biribirinin kat izleri kalmııtt. Şevkiye ay • 
olacaktı. nanın kartııına geçip te kendi • 

Şevkiye düğün için bir gi.in ev· ne bakınc..'l. saçsız, kaşsız, kirr.ik· 
velden ısüsleniyordu. Gelinlik e~- tiz caacavlak ba_şını gördü. Faz • 
vaplarmı giyiyor, aynanın karşı • la olarak yanaklarında ,-e alnın· 
una geçip kendisine bakıyordu. da kırmazı et renginde büzükle. 
Ertesi günü davetlilerin ka.rtısı - vardı. lrnkanı yok, Nazımı bu 
na nasıl çıkacağım düşünüyor • l::ali ile ~· .. 1a. alamazdı. Gen~ 
du. İ§te tam böyle bir aırada Şev- kendiıiııi görmeğe {(e!en t>':--
kiye hiç beklenmiyen bir fela - kabul etmek için hemtireıi Le· 
kete uğı·adı. manı çıkardı. Le-:nan Naz;mı heı 

Saçlarım temizlemek ve yu • kabul edişte onu teaelliye çalı;ı • 
muşatm~ için eterden geçirmit • } ordu. Düğünün ıefikm~ai c:-: 
ti. Daha kurumadan naıılsa hu sıkacak bir §ey olmakla beraber, , 
saçlar kızgın ütünün demirine ·çaresiz oluyordu. 
değlvennişti. Birdenbire genit bir Nazımın üzüntüsü o kadar :ı.rt· 

alev dalg3.!ı yükaeldi. Eter hu - :nıştı ki, uZl:nca bir seyahate ~r~;
harları ütü.nün hararetinden par · maktan baıka ç.lre bulamadı. A
layarak zavallı Şevkiyenin bü • d3.nada büyük bir çiftlik idare e--
tün saçlarım ve yüzünü yaktı. den dayıımın yanma gitti. Ora • 

Öbür odadan Şevkiyenin "ye-. da altı ay kadar kaldı. Büt;;n 
tişin ! Yetişin! Ölüyorum!,, diye bu zamın içinde gene hep Şevki· 
bağmşmalarına koşanlar kendi • yeyi ve geciken düğünü döfünü• 
sini p~k acıkh bir manzara kar • yordu. 
şıımda buldular. Başının ve yü - Ara 11ra Şevkiyedcn aldığ: 
::.ünün her tarafı yanmıttı. Yal • mektuplarda iyilikten bahsolunu
nız gözleri yanmadan kurtula - yordu. Fakat Adanadan dönü • 
bilmişti. şünde gene Şevkiyeyi göremedi. 

Derhal doktor çağırıldı. Şevki· Şevkiye saçları iyi çıkmıyan ha • 
yenin yaraları sarıldı. Ertesi gün §mı örtmek için eski saçının ren· 
için hazırlanılan düğün yarala • ginde bir takma u.ç tak.mı§ iıse 
nn iyi olmasına bırakıldı. Dok • de yüzlerindeki yaraların izleri 
lo;· ~evkiyeyi teselli ediyordu; en kaybo1mU! değildi. Onun için ge
çok iki aylık bir tedavi için bek- ne Nizımr klz l<ardeşi Leman 
b:n~k lazım geliyordu. Şevkiye kabul etmitti. 
bir ü:cl~tup ile Nlznna hastalığı - Yalnız Nazımın Adana dönü· 
nı J:iltlirdi. Düğünün gtri kaldı • şünden sonra Leman ile konut • 
ğmı cle::nli bir ifade ile anlat· malarmda bir değifiklik olmağa 
tı. ha.ılamıştı. Bu konuşmalar evvel 
Nazım mektubu alır almaz ce olduğı.. gibi kıaa sürmüyor, her 

ko~up gelmişti. Fakat Şevkiyeyi gün biraz daha fazla uzuyordu. 
göremedi. Şevkiye sargılar için • Konutma. mevzuu evvelce sadete 
de kaybolan yüzünü Nazıma gös- Şevkiye iken, artık yavaf yavaş 
termek istemiyordu. Onun ıçın onun hastalığı unutulup gidiyor • 
Nazımı hemşiresi misafir odasm· du. Nazım ile Leman aralarlnda 
·da kabul etti. Şevkiye . Nazıma konuımak için her defasında ye • 
ha~iscyi olduğu gibi söylemedi. ni yeni §eyler buluyorlardı. Her 
Ş,;vkiyenin bat ağrııma müptela ikisinin ruhlan birbirlerine daha 
oldus\.:.nu, bu raha.bızhk g~h . ziyade ıımıyordu. 
ceye kadar beklemek icap etti • Bir gün geldi ki Na.zım Lemam 
ğini anlattı. eski Şevkiye gibi görmc~e başla· 

Şlmdi)·e kadar çLkan kwmların hulhaaı:: 

1478 yılmda Kar& Veli Reiıı 1taıyan 
kıyılarına yaptığı akından dönüyor· 
du. Ağustos orta.tan oldu!';undıın er
kf!n ııayı:lıyordu ve ıevf!ntler mem· 
nun değillerdi. 

Kara Veli Reis 1stelya lımlndeki 
Rum gilzeline tutulduğundan beri 
eski atrlga.nhğmr k&ybet.mi~ti. Ar
kadEl§lan onu çekl§tlrıfüer. O da 
Rum gilzelini ba§mdan aavmağa ka
rar verdi. 

Bu sırada Venedik kor88.D..I Alba.n 
Armenyo, Kara Velinin batırdlğı 

kardeşinin intikamını almak 1ç1n &· 

ramı§, bula.mamıştL Hile ile tildUrt
mek için Ruıu gtizelinln l{efalonya
daki kardeşini gizlice gönderdi. Ona 
tki bin düka. altmı adıı.dı. 

İstelya. bir gece evin bahçesine 
birieinin atladığını duydu, doğruldu 
ve dinledi. 

Fakat gürültü bir daha olmadı. 
Kendi kendine: 

- Bir kedi atlamıştır. 
Diye düşündü ve yeniden yattı. 
Henüz gözlerini kapamamıştı ki a

çık pencereden içeriye beyaz bir şe· 
yin fırladığını, tahtanm üstünde ha • 

ınıJtı. Ayni his Lemanda da doğ
muftu. Artık bu konuımalarda 
müşterek saadetlerden bahsedili
yordu. 

Bir gün Nazım ile Leman gene 
böyle konuşuyorlardı. Kendileri 
ni oda içinde yalnız bildikleri i
çin etraftan çekinecek bir şey gör
müyorlardı. Birdenbire ltapı ar • 
kasında bir bağırıt oldu ve bir 
kachnm yere yı1<ilCl.ıgı a~raü. 
Bu Nazım il e"man kapı •arka • 
sından dinliyen, anahtar deliğin • 
den gözetliyen Şevkiye idi. Ara~ 
larındaki münuebetin mahiye • 
tini ve derecesini görünce daya • 
namamış, bayılmış kalmıştı. Gü -
rü)tiiye Nazım ve Leman ile bera· 
her bütün ev halkı koştular. Ar • 
tık saklanacak bir !ey kalmamış
tı. Ayıldıktan sonra Şevkiye de 
bu neticeyi tabii bulmuştu. 
Düğün günü kararlaştı. Fakat 

Şevkiye bütün gayretine rağmen 
evde kalmamı§, Nazım ile Lema • 
nın düğünlerinde bulunmamak i
çin bu defa lzmirdeki amcaı~nın 
yanına gitmişti. 

ririz. 'l'ald o büyük saadet kendi gö· 

Kadll•o•• , ••• 'DID m =' :::::::Llll ======== zümüzde bile çürüyünceye kadar. o Rı ~ zaman da sukutu hayale uğrarız. I· 
çin için bu sukutu hayali· istemişiz • 

~:::::::ı~ıııı:::::;ııı~~ll!:::::::::lllll!!lll:::::::::m ::::::::::::::==::=~I~~ B o • a D 1 1 :~~l~:~ı~:!~~ek içi11 böyle acı bir 

Bedriye bir gün Bürhana bakıyor

du. Bürhan, ekseri zamanlar yaptığı 
gibi, kollarını kaldırdı. Başınm üze· 
rinden gömleğini sıyırdı, yarı bele 
kadar çıplak kaldı. O böyle, kollar 
kalkık dururken, omuz altından bele 
kadar vücudunun yanları ne güzel 
gerilip a~ılryordu, enfes! Redriye, o· 
nun boş bulunarak anlattığt bir hi
kaye) i ha hrladı: 

Bölem: 51 

Burhan bir binek atı mua • 
yene ed&r, dişlerine bakar, mafsaıın· 

rrna bakar, elini hayvanın boynunda 
şaklatır, etrafında dolaşır. Burhan, 
elleri cebinde, bahçede gezer, başını 
kaldırır bulutlara bakar, rüzgarın e· 
si~ yolunu arar. Islık çalar, köpekleri 
etrafına toplar. Bir insanın yevmi ha· 
l atında normal geçen yüz bin hare · 
Jrnt ) 'apar. Bunlar ehemmiyetsiz 
şeyler, değil mi? Fakat hayır. Bedri
ye için herbiri bir cazibe, bir helecan, 
ürpermeler, titremeler arasında ya • 
şanmış bir hadisedir. 

Burhanın dudağı Bedriyenin nere· 
sine dokunsa orada. yeni bir hayat 
kaynağı fışkırıyordu. Kadının viicudü 
\'e ruhu, son randımanını veren bir ma 
kine gibi işliyordu. Bu anormal fa · 
aliyet uzun süremezdi. Makine sa · 
katlanmağa mahkumdu. Znallı in • 
sanlar! Büyük saadeti ararlar. Büyük 
saadet onlara. geldiği vakit kuvvetleri 
yetmez, kaldıramazlar. Bir insan ka 1-
bi büYuk saadete ancak muvakkat bir 
m~ 

Yazan: Safiye Erol 

müddet için tahammül edebilir. A -
demle Havva kendilerini cennetten 
ko,·durdular. Onların beşer olmaları, 
yaratıldıkları vakit değil, cennetten 
kol·uldukları vakit başladı. Ceddi -
mizden miras kalan bu mukadder bu
güne kadar sürüp gidiyor. insan cen
neti kısa zaman görmeğe, sonra kay· 
betmeğe, sonra da ebcdiyyen hasreti· 
ni çekmeğe m1thkumdur. Büyük sa • 
adet herkesi bir kere kıyıdan bucak · 
tan olsun görür, unutamaz. Bazısı o· 
nu kucaklar, ateşi kucaklamak gibi
dir. Ne nıutlu yanmadan silkip ata · 
na. Ademle Ilavvanm kendilerini cen· 
netten kovdurup yer yüzüne inmeleri, 
ne derin hikmettir o. Cennete tanam
m ül edilmez. Yaşamak aleminde bU -
yük saadet büyük felaket demektir. 
Onu ta~ımak zayıf yüreklerimizin 
harcı değil. Bize hazmedebileceğimiz 
gıdalar, küçük çapta bahtiyar1ıklar 

lazım. Onun için büyiik saadete erdi· 
ı?imiz gün onu teperiz. Onu sufü;tl • 
mal eder, sulandırır, mezbeleleşti · 

Kendisine düşkünlük gösteren bir , 
daktilo kızı, Bürhan bir gün apansı
zın kucaklamrş. füza dch;etli ispaz
moz gelmiş, bayılmış. 

Bayılsa da haklı. Bir kadın, Biir= 
hamn kollarında bayılmaz da ne o· 
lur? İşte hu adam şimdi onun kocası 
idi. Ani bir kararla: 

Eyvah, dedi, lrnçmah.} ım. Ondan. 
ı~tanbuldan, evet hatta Türkiyeden 
kaçmahyım. 

Her Şe)i yüzüstü bırakıp gidecek
ti. Kendisini en iimitsiı: zamanında 
bastıran saadet sağanağının süreksiz 
olacağını bildiği için ,·atanından ka
çacak. Değilmi ki bu adam zaptedil· 
mez, kayde gelmez bir şa.h~iyettir, 
değilmi ki bütün kadınların tamaı 

onun üzerine nişan alacak, o halde 

fif bir ses ~rkararak düştüğünü gör • 
dü. 

Merak ve korku ile kalktı. 
Yere baktı. 
Hafif bir J,ldız aydınhğında, yer-

de beyaz bir şey gördü. 
Acaba bu ne olabilirdi? 
Kim atmıştı 
Şimdi bağırarak Hatice k:ıdınr ve 

uşağı uyandırmalı mı ? 
Fakat bundan ne fayda ·nr? O • 

daya yahancı birinin girdiği yok ki .. 
Sadece bir şey atıldı. 

Acaba bu ne idi? 
Yataktan indi. Yerdeki şeyi kolay

lıkla buldu ve aldı. Bu, ufak bir taş 
11arçasına sarılmış olan bir kağıt par· 
çası idi. 

Merakla açtı. 
Karanltkta okunmasına imkan yok

tu. 
Pencereye yaklaştı. 

Yıldız aydınlığında bu kağıtta rum
ca birlrnç satır yazı olduğunu sese
bildi. En alhnda diğer yazılardan da· 
ha büyük olan iki kelimeyi de hece· 
leyebildi. 

"Kardeşin: Nikay, 
Günlerdenbeıi kafasını ve göıılünü 

saran srla hastalığı Ye melankoli ken· 
disine cef'ap bulmuş gibiydi. 

Kardeşi ha ... 
Bahçeye gö.ı attı. Ta öte baştaki 

köşede bir karaltı gördü: 
Duvara brmandı; öteye atladı ve 

kayboJdu. 
Komşularm köpekleri acı acı ulu

dular. 

Fakat işte o kadar. 
Her taraf şimdi gene sessizdi. 

P c ~ klf,Mlı~P6~e)ll~11tı-
di. 

Sl)nra odanın köşesine doğru yürü· 
dü. Oradaki mumu yaktı. Solsun bir 
ışık odayı doldurdu. lıııtelya elindeki 
kağıdı bir bakışta baştan sona kadar 
okudu: 

Ka.ı-deşim lstelyacığım, 
Annen senin için ağlan1aktan kör 

oldu. Beu <;nu a' ııtam:;>orum. Sen bi
zi unuttun mu? Bu b:ıydutlaı·ın e -
linde sonur. nere)e varacak? Seni kur
tarmak ıstb orum. Yer.edikli meşhnr 
korsan A··mcn:ro ,.e I\dalonya prensi 
Leonarclo !.ize }ardım edecekler. Hem 
kurtulacaksın ve ana yurda ka' uşa· 
cagız, hem de çok zengin olacağız. 

Seninle uzun uzun konuşmak is
terim. Yarın gece yarısından sonra 
odana geleceğim. Pencereyi açık bı 
rak , .e a~ağıya doğru bir ip saı-kıt. 

Bıı dediklerimi yapacaksan yarın öğ-

l'r geç yrkrJmağa mahkum olan bir 
bina), insan kendi eliyle yıkmak da· 
ha. az acı gelir. Hiç olmazsa ileride 
diyebilir ki: Ben istedim, ben yaptım, 
onu kendim terkettim. 

Zor şey! Fakat aksi takdirde vazi
yeti çok daha elemli olacaktı. O za· 
man mecbur olup dbecekti ki: 

- O istedi, o yaptı, o beni terketti. 
l~isi mi? ... 
Bedriye bu diişüııcel~ri. duyguları 

tahlil etmek istedi: Ne l11haf iş. Bir 
kadın böyle şiddetle sevsin, i~tediği 

('rkeğe ,·arsın, en çılgın saadeti tat· 
srn rn :r-:onra kaçmak istesin. Neden? 
Bu (neden) e cevap bu lamı~ ordu. Fa· 
kat anlıyordu ki İ 1'i tarlm,fa brrak· 
mak gerC'k. Bürhauclan kaçmalıydı. 

~::ı.yet gevşek bulunur da yapışkan 

hir aşkla onun boynuna takılı halmak 
i<ıt~rse ~kibt'ti feri olacaktı. Bunu i:.ri 
ce akh ke!di. Faknt ne de olsa henüz 
l.;a fi kararmı 'eremcmişti. Bir gün 
chı.hp. hir giin daha! diye yalvarıyor. 
J;~ndinl iknz eden hiı;:;si kablelvukudan 
'ude".lin l'Zatılmasrnr dileniyordu. 

Bir gün l\lükerremi görmeğe git· 
tiler. Oğf•m evde yoktu. Dayı, onun 
:.rarım ~aate kadar gelece~nl söyle
yince Bedriye ile Bürhnn bahçede 
heklemeğe karar Yerdiler. Hava gü· 
ncşli hem ue sıcakb. Söz arasında 
kııv,·et lafı açıldı. Bedriye, ben km-
Yetliyim, ba'ka kadınlar gibi değilim. 

dedi. Bürhana bazularını yoklattı. Bür-

leden sonra pencerene beyaz bir meıtı 
dil as ... Korsanların eJlerinde kalma! 
istemiyeceğini \·e zavallı annenle k.at 
deşini diişüneccğini sanırım. Sen he 
şe:rden önce bizden ve bizimsin .. rşı 1 
sonunda çok zengin olmak da ,·ai r 
Bu gece, gelmekte olduğumu habt1 l 
yerme"k için lshak kuşu gibi bağırıı 
cağım. Bu kağıdı okur okum:ız yallı 
Gözlerinden öpeı:im. 

Seni çok set'cn kardeşin Niko . 
tstelramn kalbi sevinç Ye kor~d 

ile çarpıyordu. Kardeşini kendisirıi 
bu kadar yakın bulmaktan da o ıa 

mana katlar bilmediği bir haz duyıı 

yordu. 
Kağıdı dudaklarına götürdü. 

Gözlerine, yüzüne sürdü. Onda, gU 
ıcl Ji:efalonyanın bağ bozumunda• 
balık avı dönüşlerinden, çiçekli bayır 
lanndan, serin havasından ,.e a1'J\ 
siyle kardeşin den kokular vardı. 

Niko son satırda onu hemen yak' 
masını yazıyordu. Halbuki genç 1'• 
dın saklamak istiJ ordu. Onu tekrB1 

tekrar okuyacaktı. 
Bununla beraber eğer başkasııtı' 

eline geı.:erse başrna gelecekleri dt 
düşündü ,.e mumun ale\ine yaklaf ' 
tırdı. 

KAğıdın ucu tutuştu. 
A:ev gittiltçe büyüyordu. 
Tam o sırada üst kata çıkan ınef , 

divenden bir ayak sesi duyuldu. 13~ 
sesler hızlı hızlı yaklaştı. Kapıya gel' 
di ve acmak icin mandalı zortadlt 

Bir ~öz açtP kapayacak kadar ıs· 
manda lstelya elini çekti. Kakıdı bit 
anda a,·ucunda buruşturdu, sıktı, yıl 
varladr. 

- Jstelya ... lstelya ! .. Knpr)'t a' ! .. 
Hatice kadın kapıyı bayağı zorl 

yordu 
Türk akıncısının sevgilisi elinde~ 

kağıdı en yakın minderin altına so~ 
tu ve kapıyı açtı. 

Hadice kadın odanın dört yanııtl 
gözden geçirdi. Bakışlarında şüpl1( 
ler vardr. Istelya sordu: 

- Ne var? :Se istiyorsun? 
- Hi~ .. Bahçede bir ayak sesi. ycff 

atlayan birinin gürültüsünü duyd1ıll1 
da ... Gene. penceren açık sandım. f&' 
kat kapalıymış. İyi yapmışsın!.. ]it" 
den bu zamana kadar uyumadı~· 
mum yaktın? ... 

- Ben de o gilrültüyii duydum. J(t' 
di atlamış olmah ! Sıcaktan uyku tııt' 
madı da, soyunacak ,.e ince bir göııl' 
Jekle yatağa girecektim. Onun içİ
munıu yaktım. 

(Arkası rar) 

han hafif tertip alay etti. Vele,· ~if 
dedi, bir kadının kuvHti ne olabilıf 
Bedriye yalancıktan kızdı, Bürhı11~ 
p:üreşe davet etti. Şartları konuştıı 
lar. Bu, acaip bir güreş olaca1'1~ 
Bedriye her şeyi yapabilecek, di;l~ 
tcrnağını, elini ayağını, elhaıı.ıl Jıt . 
UZYUDU :istediği gibi kullanacak. 13~fl 
han, hiç elini kaldırmadan ken~'~i 
:müdafaa edecek. Bakalım kim 1<111' 
yere yatıracak. ı1 

Bedriye, bir kadın için epey zot.I 
denebilecek bir kaç hücum yaptı. JJÖ~ 
hanı ittirdi, ayaklarını yerden kes11'~. 
iie çalıştı. Nihayet göfüs göiüse ıe, 
diler. İkisinin de şiddetle kalbi ~ıtft 
tı. Bürhan, ani bir helecan içinde, 11 

··( 
omuz harekeli yaptı; Bedriye sırttı 
tü yumll:."ak otlar üzerine yuYarıa11d" 
Bir müddet. gözleri kapalı, öyle yattı: 
Hiç kıımdamadı. Gözlerini açtrğr rıı. 
hit iki adım ötede Bürhanı gördü. 1'.", 
lunduklarr yer bir küçük tepeydi. l)Ü~ 
Iranın şekli gökyüzünün parlak J'l1S~ 
zemini üzerinde teressüm ediyord; 
Rürhan, hareketsiz duruyor. öniiıt 
otlara seriJi yatan kadına bakıyord~ 
Alnında, şakal.tarında damarlar "', 
ha rmıştı. •rırnakları avuçlarının tçifl, 
gömüldü. KapJan karacayı pa~~1:, 
mazdan errel belki bir lahza Şo~ r 
durur ve şikıirına bakar. Fakat JJU ıJ 
han karnc.'lya atılmadı. Bedriye 0~1 
böylece gördü; onun duruşu11dl 

(tlrkası var) 

t 

o 
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_iii8R_~tak~ 
Ci~ Londosun sırtı yere A vusturyada 

nasıl getirild~? Hahsburg ailesi saadet getirebilir mi? 

krallık 

1, Amerikadaki Yunanlılar Londosun da!n;._:71:~;~ gazetesine Viyana- /u Beni öldürdü 1 er!,, 
v düşürüldüğünü söylüy. _orlar.! Avuıturya baıbakanlığı yardım. 1 Uçan Villanın hıkayesi 

tuzaga hakkında yeni tafıılit gelmıı - cısı prens Starhemberg Tun3 and· Paris Banliyösünde müthiş hir fa-
' latması ve krallığın yeniden ku dn olmu , gayet güzel bir 'ilh1, bir 

rulmaaı hakkında şu sözleri ıöy patlama neticesinde bir yığın dökün· 
tir. 

Cim Londoı, Amerikan lejiyo • 
ıu tarafından tertip edilen güreı- . 

te yenilmiştir. Bu güreı 1 saat 15 
dakika sürmüttür. Amerikan ga
zeteleri, rakibine yenilen Cim 
Londoaun, ıampiyonluğu da kay
'ettiğini yazıyorlar. 

lemiıtir. : tü haline gclmi~. genç ve güzel lıir 

Cim Londoı 

Halbuki Cim Londosun menece· 
ve Cim Londos tarafını tutan 

\merikadaki Yunanlılar, Yunan -
'ı 1ampiyonun tuzağa dütürül -
' i.i ğünü ileri ıürüyorlar. 
Bunların sözlerine göre, maç -

an evvel kararlaştırılan tartlar i
:inde iki gürex:iden birinin ga • 
Üp 1ayılmaıı için rakibinin iki 
defa sırtını yere getirmesi lazım· 
dı. Halbuki Mac Onney, Londo -
sun sırtını yalnız bir defa yere 
getirmiştir. 

Ahrian tafsilata göre Cim Lon-
dos, iki defa sırtı yere gelmek ü • 
zere iken büyük bir kuvvetle bu 
tehlikeli vaziyetten kurtulmuş, 
fakat üçüncüsünde aırtı üç sani -

Yere geldiği cihetle hakem he-
ye 'k ·ı· d'I yeti tarafından yem ı an e ı · 

mittir. 

------· b' görütmede, kendisi hakkında 
-

..-(üst.} an'ı Biı-inc-i sa.> fada) ır . .. l d'gv ı'ni 
1 ~ yakı!ık almıyan soz ~y e 1 

ilrak avukat İsmail Münirin yazı· ileri sürerek, Dürdane ıle ba§ka 
haneiinde müvekkilim hakkında · 

birkaç şahit gösterıyor. 
}'akışık almıyan bir söz söylüyor. Avukat İsmail Münir, şunları 
Şahitlerimiz avukat İsmail Mü • 
tli k' ' b' s l k o· !Öyledi: . . k r, atı ı a vator, avu a.t ı- _ Benim mevzuu bahıs 1Ş • ~ -
hınandi Havuzluda bobinaJ· Rüt· b at ıçın 

nu~malarr arasında u z k' de tü, poHs komiseri Emin ve sıhhat ""')' 1 d "ğim va 1 -

tneınuru Mehmetten ibaretti.r. kötü bir laf söy e 
1 

.. ı' hep i
ğildir. Söyledi~m. sozr er, hi . bir 

Davacı, okunan istidaund~ taz ~in hal tarzına mttır. \ e . ç b' . 
tninat ve veka'et ücreti olarak da· :ı 

1 
nden yadırganacak ıı 

Va edilenden iki bin lira alınma· z_~maandıJı·eoJmanuştır. iddiaları a
soz Sc 

aını da ayrıca istiyor. d ı 
srlsız ır.. h' d 

Eczacı Hüsnü, tıorguya cevap Böyle olduğu halde a_ıey ım C-

"Bence eıki Avusturya _ Ma bayan olan sahibini de gönımü:ııtür. 
Genç bayan Sol, villa kendi mali 

caristan imparatorluğunun bozul nlduktan sonra, bazı dl•ği>iklil\kr 
ması hem Avrupa siyasası hem .'apmış, ık sık yalnız )ahut bir tn-
de barı§ için çok büyük bir hat?. kım arkndaşhıri) le gelip gitmeğc ha • 
olmuıtur. Şüphesiz şimdi 1914 lamı~tır. Doğduğu Yl'ı' Rorrez olduğu 
deki imparatorluğu yeniden kur için ,· illfı ma ''Knstel Korreziyen., a

dını ''ermi:. tir. 
mayı düşünmek kabil değildir Son zcımanl:u·da l\orreze gitmiş, 
Çünkü o vakitler bu imparatorlul döndükten ~onra mevsimi ,illada ge· 
içinde bulunmu§ olan uluslar §İm çirccek duygu unu vermiş, hattıi ora 
diki erkinliklerini (istiklallerini) polisine etrafta sıkı bir gözetme ya-

) pılma!'rnı rica etmiştir. 
ve ulusal ülkelerini bırakmak iste- Starhemberg Hadiseden bir gün önce gene gel-
miyeceklerdir. 1 

Bununla beraber, ne yolda o· f Avusturya hükumetini canlan· 
luna olıun Tuna uluslarının §İm· dıran Avusturya ruhudur. Mem -
diye kadar olduğundan daha çok leketinin geçmi§ devirlerini dü • 
gayrette bulunmaları lazımdır. 

şünerek, ileride buna uygun gele

cek bir yolda yürümeyi bir ödev 
~ 

(vazife) bilmiştir. Eğer krallığın 

mi~ti. Mrtesi günü ı;;nn t on biri yirmi 
geçe etrafı titreten müthiş hir patla
ma oldu. Villa uçmu), her tarafa göz 
gözü görmiyecek bir toz duman bulu
tu yayılmı tı. 

Benim dütüncelerime göre Tuna 
ulusları, önce ekonomi alanında 
birbirlerine daimi yardım ile, son· 
ra bunun zaruri neticesi olarak 

siyasa işleri le bağlıdırlar. Eğer a· 
di politikacılık kavgalarından yük 
seliraek, eğer birlik çalı§mamız i-

yeniden kurulması, Hapsburg ai-

Hadi e yerine koşan kurtarmlar, 
döküntüler ara.,.ında genç l\lart Sol'U 
yarı ezilmi~ \e can ~ekişme halinde 
bulmuşlardı. 

Ağzından yalnız u sözler alına• 
bildi: 

çin kuvvetli bir esaı seçecek olur· 

lesinin iş başına gelmesi Avustur-

yayı mesut edecekse hu, arsıulu • 

sal bir muhalefete meydan ver -

miyecekse hükumet itin bu yol-

- Deni öldürdüler ... 

sak Avrupanın ilerlemesi kabil da halledilmesine engel olmıya -

Biraz sonra ölen genç bayandan 
başka bir ~öz alabilmek imkanı ola
madı. Zabıta gayet sıkı araştrrmalnra 
başlndr. Uugün Ol'tada bir ~ual ,·ar
dır: Bu, hir patlama, bir ka7.a mı, ya· 
hut bir suikast mi? olacaktır. 

Izmirde üzüm satışları 
Jzmir, 10 (KURUN) - Bu yıl 

burada timdiye kadar ıekiz yüz 
bin kutu üzüm satılnıı§hr. Fiyat 
geçen yıla göre yüzde 30 azdır. 
Mahıul fazla olmuştur. 

GÜVENLtK GENEL DJREK
TÖRÜNÜN AVRUPA GEZJSl 
Ankara, 10 (Kurun) - Suriye

den dönen güvenlik genel direk -
törü Bay Şükrü, Avrupa gezisine 
ne zaman çıkacağı sorguma , şim
dilik böyle bir seyahatin mevzuu 
bahsolmadığı cevabını verdi. 

ERZURUM SAYLA VLARl 
SAMSUNDA 

caktır.,, 

Japonya Çindeki siyasasını şimdi de 
Mongolistanda gütmek istiyor, fakat .• 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 

Mançuri Mongolistan sınır du
rumundan bahseden Pravda ga -
zetesi, Mongol cumurluğunun sı· 

nırlarını casuslara açmasını isti -
yen Japon militarizminin kiis -
tahça taleplerini kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"Bu hadise, Japon militariz -
minin evvelce Mançuride Jeholde 

Sof yada 
Eski ilbayla bir banka 
direktörü yakalandılar 

Sofya. 10 (A.A.) - Poli , 19-5-
:l4 hükumet darbc..;ini hazırlıyan Al
bay Vci-çeff başlıca yardımcısı e-.ki 
Sof)a llbayı B. Knralal.off'u yakal:ı· 
m1ştır. 

ve halen Güney Çinde güttüğü si· 
yasayı Mongolislanda da güt
mekte olduğunu gösteriyor. 

Japon militarizminin ilhak hır
sı. hudutsuzdur. Bu, her gün daha 
aşikar bir surette görülmektedir. 

Bununla beraber artık hududu 

aşan esinliyenlerin ( ilham eden • 
lerin) kafalarını kayaya çarpma .. 

farı mümkündür. 

Buğday istasyonla
rında elde edilen 

tohumlar 
Ankara, 10 (Kurun) - Tarım 

bakanhğrnca Ankara, Adana, Es· 
kişehir, Y eşilköy, Adapazarı ve 
Nazillide açılmıı bulunan buRdny 
ıslah istasyonlarından iyi netice • 
ler alınmıştır. 

\>ere:-ek, yakı~ık almry~n bir ~z ki iddialarım dava şeklınde mah
&Öylemediğini, yalnız ortakhgın kemeye aksettirnı~k~e kalma -
ayrılı§ muamelesine ait bir ınese- mışlar, bu yolda şıkayet tarzında 
leC:en dolayı münakata aıras~n - l)aroya da müracatta hulunm~ş -
da hiddete kapıldığını, eğer hıd - Jardrr. Doğııısu hayret edıyo
detini hazmetnıeğe çalı~ırs~ bu, rum !,, 
kalbine dokunduğu için, bu yolda Bu dava da ıahitlerin dinleniJ -
ki hiddetini sadece tenkit y~llu mesi kararile, on sekiz temmuz 
.. 1 l .. terdigv ini anlatmıf - d . d k ld ıoz er e gos saat on ör e a ı. 

hr. 
Hakim Re§İt, bu davayı şahi! • 

lerin çağırılmaıı kararile on sekız 
temmuz ıaat on dörde bırakmıt 

Bir çok şehirler su 
altında kaldı 

Samsun, 10 (Kurun) - Erzu
rum saylavları general Zeki Soy 
demir,· Bay Zeki, Bayan Nakiye, 
Bay Nafiz, Bay Fuat, Erzuruma 
giderlerken buraya da uğradılar 
ve ıehri gezdiler. 

B. Karakoloff. geçen ikinci kanun
da, içlerinde <'.-.ki baknnludan T"am· 
koff ,.c Gueorguıcff bulunan bazı hü· 
l<ümct adamları ile birlikt<.' Santa
.\na<:tıısia adasında h:ırp edilmişti. 

Polis e ki llhayın el'inde anıştır
malar yapanı!, hazı belgeler Cn ika· 
lıır) hulmu-:hır. 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar ajan· 
sın dan: 

Bu yıldan sonra Ankarn r.ım

takasında, iıtasyon!arda elde e· 
dilen kurağa dayanır tohumların 
denemeleri yapılacaktır. 

TORK MACAR TECiM 
ANLAŞMASI 

• • 1 
ve diğer davanın celsesını açm Ş· 
tır. 

Bu ikinci davanın davacısı, ilk 
davanın dava edileni olan eczacı 
Hüsnüdür. O da ilk davada ıahit 
olan avukat IsmaiJ Münirden d.a
vacıdır. 

Avukat Ismail Münirin eczacı 

Harda .. ın avukatlığını aldığını ve 
ortaklık İ§İnin bozulmasına ait 

Hanko,·, 10 (A.A.) - Yedi ilin sü: 
el kunctleri, Yang - Tse nehrı 
bendlerinin sağlamla;;;tırılması ı51n 
~ah~tırrlmaktadır. Bu bendlerde şım· 
did;n acılan yarıklardan sular fışkır· 
maktadır. Binlerce kişi damlara çık
mak ve ağadara tırmanmak suretiyle 
kurtulabilmi;;ıerdir. Şaşi bölge~i şim· 
di büyük bir göl halindedir. Gerek 
bu şehrin. gerek Şangte Ye Kiugiang 
ehirJerinin sokakları sular altında ... 
kalmıştır. 

__ .,. __ 
JLBA YlMIZ VE HAKKlNDA 

VERiLEN LÜZUMU MUHA
KEME KARARI 

Ankara, 10 (Kurun) - latan -
bul ilbay ve şarbayı Bay Muhit -
tin Üstündağ hakkında verildiği
ni haber verdiğim lüzumu muha • 
keme kararı kendisine 17 hazi -
randa bildirilmiıtir. 

Bay Muhittin Ustündağ buna 
henüz itiraz etmemİ§tİr. 

Eski Başhal\an B. Georgierin iizel 
kalem dir<'ktörü B. Karnkulakof ile 
e..;ki tıırım banka ı direktörü H. Ku
ınanof'un ıya al faaliyt•tleri hakkın· 
da ileri ~ürülen su~lar üzerine hun· 
Jnr haşlanılnn gerdni (tahkikat) lıi
tinci.} e kadar t<.'\l\if t•dilmi;dl•rdir. 

Bay 1 itü1esko 
Londra, 10 (A.A.) - B. T;tü -

lesko Romanya'y:ı dönmek için 
dün Londra'dan hareket etmiştir. 

Ankara, 10 (A.A.) • Türkofiı 
başkanlığından: 

18 Nisan 1934 tarihli Türk -
M9:car ticaret anlaşması ile bu an• 

laşmanın devamı müddetince u • 
zntılmış bulunan 1 Ağustos 1933 

tarihli klering anlaşması 31 Tem
muz 1935 de meriyetlen çıkmnk 
üzere f eshcdilmiştir. 

Yeni anlaşma için müzakerele
re başlanmak üzeredir . 
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~ E H i c:J> D E ı Takvim ııTcmmuz _._ ____ Y ___________ ~_ ... ________ ..;;..... l==-=-=-===1 10 R. Ahır 

·rüze Bakanımız Polis halterleri : 
Gilo do~uşıı 4.38 
Gfln batm 19.ıY. 

Sabah umu. 3.38 
Oğle tıımuı lt.J9 
ikindi DlmAzı 16.19 

CUMA 
12 reınrmız 1 

11 ~. Ahır 

4 . .19 

19.4.! 
~.l!S 

lt.19 
16.19 KURUrt'un Romanı : 42 Yazan~ A. ismet Ulukut 

Tüze hakanı Şükrü Saracoğlu, 
diin adliye tıp itleri direktörlüğü 
ne gitmiştir. Burada direktörlük 
mensuplariyle görü§mÜf, izahat 
almış, tetkik ve tef fişlerde bulun 
muJtur. 

Kadınlara bakmak 
yüzünden çıkan hadıse 

Dökmecilerden geçen Süley -
maniyeli marangoz Bilal 93 nu · 
maralı evin önünde oturan ka -

Ak~am namaz 
Yatsı namazı 
lmsat 
Yılın gtçea ıilıılerı 

Tılın kalan ı:ünleri 

1<1.42 19.4.l 
!1.41 !!l .40 
us ~l.'24 

191 19l 
16S ıaı 

dınlara bakmıttır. Bu bakıta ka · .._ ________ .;... __ ...: 

Binnazın zengin bir 
surette geyinmesini 

kıza yakışacak 
temin etmeliyiı 

Halkevi temsil şubesine 
alınanlar 

dınların kocaları Remezanla ar • ,.- ·B o a ~ B · 1n 11n~c ~ 
navut Faik kızmıf, BHili eyıce D • U - • ;fdd -

l b b l d F W&alarmda yddız ı .. retll olanlar, llze • 
dövdük eri ıi i un ar an aik rinde muamele &'ÖttnlercUr. Rakamlar ... 

lstanbul Halkevi temsil §ube • 
ainin ücretli Öır temsil trubu için 
hazırlıklar yapmakta olduğunu 
yazmı§tık. Gazetelerle ücretli ar -

eline geçirdiği biçakla Bilili sol 12 kapanı, tlyatıandır. 
1 

tist almak için yapılan ilanlar -
dan sonra temsil §Ubesine otuz 
kadar kadın erkek bat vurmuf· 
tur. Dün Alay kö~künde bunla -
rın smaç (imtihan) ları yapıl • 
mııtır. İmtihanda yirmi genç mu
vaffak olmuştur. Bunlar ücretle 
daimi artist olarak Halkevi tem· 
'il koluna alınmı,lardır. 

Dünkü amacı, tiyatro muhar · 
rirlerinden Bayan Seniha Bedri, 
Müsahip Zade Celil, Şehir tiyat-

kalçasından yaralamııtır. 
Yaralı hastaneye yahrılmıf, 

suçlular yakalanmıtlır· 
TRAMV A "lDA Y ANKESICI 

- Yankesicilerden Hakkı tram • 
vayda bir yolcunun caketinin iç 
cebini geıerek 300 lirasını çal -
mış, kaçarken yakalanmııtır. 

RÜŞVET TEKLiF ETMiŞ -
Birçok dolandırıcılıklardan suç • 
)u İhsan zabita memurları tara -
f ından yakalanmıf, ikinci tube • 
ye getirilmittir. Ihsan tubede me· 
murlara ruşvet teklif etınit, bu 
yüzden de hakkında zabıt tutul 
muftur· 

rosu Dramaturğu Mehmet Şükrü, 

temsil ıubesi reisi doktor Celi) Evkaf direktörü Taşdelen 
Tahsin, Şehir tiyatrosu artistle - kaynağında 
rinden Vasfi Rıza, Kemal Küçük, .,Evkaf direktörü Bay Niyazi, 
muharrir Refik Ahmet Sevengil yanmda tube direktörleri olduiu 
ve Selami izzet Kayacan tarafın· halde dün Tatdelen suyunun kay
dan yapılmı,tır. smaç geç vakte nağına ıitmif, yeni yapılmakta 
kadar sürmü~tür. olan tite yıkama kurumunu göz • 

Belediyeye yazılmaları 
lazım gelen esnaf 

den geçinni,lerdir. 

Kadıköy Su Sosyetesinin 
aldığı maktu ücret 

nukut 
l 

1 • tondu fı2t, • \'i}aoı 93, - i 
' • ,\'nyorı 126. - • Ma-irld !6 - . 

• Paris 160. - * Rerlin 
4!, - ı • MIUno !Ol, - • Vırşova ~·. so • BrilkH• B'l, - • Bııdapeşı• 14. ~o ı 

' • Atlna i'4, - • Bükreş ıs.-· 
• C"'eııc~ t • • 18 •• • Belgrad :'4, - ı • Sol'ya H. - • Yokebımı 3~ -

ıl • Amsterda l 8!', - •Altın 941. -
• Praı 102. - *Mecidiye !19, -

j • Stotho'm 31, •• • Buhot 230, - ı 
Çekler 

1 
ı • Londra 6tı.oo * Sıothlm 3.(t .. ~ 
• 1' evyor• 0.799fOO * \'lyan? 4.1117~ 

• Pırb •2.06 • Mıdrld !1.8( -
• Mllhn 9.80 • Bcrlln 1,9760 
• Briik~e 4.792:1 • Varsou umı 

, • Atin' '3.615 • Rodıpe~ı · 4,4'l-I • Ceııevıe 1.4~~6 t flütreş l8,04~t 

• Sofya 63,63 • P.elzrıd :14.6344 

'i • Amsttrdın• t.17- • YokobınıA 2.73711 

ı • Pr12 19,089? • Mostovı ı09s ~o 

ESHAM 
ı, Bıııt:a'' o.s•ı - Trımva7 S9,-

•Anadolu 9:ç,~o • Çimento u 11\-
Rell ?.6•l Onyon De! -,-· 

Slr. lllJfivP 1 ~.- fark ()e!. -,-
' Mertez Baatası ~7.7~ Balya -, -

U. Stıort~ -,00 ~ırk m. ecza -.-
Bomontl ıı,40 Telefon -.-

-l•tlkrazlar - tahvlHer-

r
ı93JTllrt Bor. ,7.~0 Elektrik -·- ı 
. . il 2~,60 Trımvn 31.70 
. • m 26.0l" Rıhtım 17,00 

lstlkruıDa.hllt ı 94,00 • A11doto 44 10 

1 
trıaal lıtlkruı 9S.- • Anadolu il 44.10 

i
l 1928 A :-.1 ıo. - Anadolu 111 sı,so 

5ınt·V.rzuRm 95 .. , •'lbıusll A 4~l0 

RADYO 1 

Cemille doktor gülüyorlardı. 

Nezir, Hüsnüyü memnun t-tmek 
istedi: • 

- Merak etmeyiniz, Bütün it • 
lerimiz bittikten sonra görüşecek 
siniz. Size tefekkür etmemek ne • 
zaketsizliğinde bulunamaz. 

- Ben de sözünüze inanarak 
bekliyeceğim. 

Cemil dedi ki: 

- Şimdi Binnazı görebilir mi· 
yim? 

- Bugün değil, böyle Hbah er
kenden l'eldiğinizi görünce ıebe -
bini anlamağa çalııacak. İyiıi mi, 
yarın, tevkiften ıonra gelir, ha • 
hasmı öldüreni yakaladığınızı 

ıöyleniniz. Daha iyi olmaz mı? 
- Öyle ise ıizin çalııtığınızı 

da aöyliyeceğim. 

- Yalnız ona, evet. Çünkü er
geç bunu öirenecektir. 

Hüınü söze kanıtı: 
- Nereden bilecek? Tabii ıiz 

ıöylemezıiniz. 

- Hayır, Hacı Yatar Ağa bil· 
direcek sanıyorum. 

- Demek Hacı Yatar Ağa bu· 
raya ... 

Doktor gene söyletmedi: 
- Gelmiyor. Bana olduğu gi

bi, Binnaza da mektup ıöndere -
bilir diye söyledim; fakat ıizinle 
bir anlatma yapmak ve ona ria
yet ettirme1c ne kadar aUçmGt ! 

Esnafın belediye müıtahde • 
min şubesine yazılmaları için ve

rilen mühlet son defa olmak ü
::-~re hu ayın sonuna kadar uzatıl· 
ırııtır. 

Lokanta, gazino, kahve gibi 
· '!rlerin listelerinin de tasdiki işi 
de gene temmuz sonuna kadar u
zı.tılmıtlır. 

Kadıköy ıu aosyeteıi tarafın • 
dan abonelerden maktu ücret 
namı altında senede alınan betli-
1"& baymdll'hk bakanlığınca ye • 
niden incelenmeye ba.tlanmıt • 
tır. 

Su aboneleri bundan 
dert yanmaktadırlar. 

daima ' BugUn 
lSTANBUL 

11 T eunuz Perıembe ıünü 
bul radyosu: 

- Hayır, hayır ... Sustum. Po • 
liı hafiyeliği iliklerime kadar İl'· 

latan· lemif, sormadan edemiyorum it • 
le! 

Esnaftan bazılarının muaye -
nelerine lüzum gösterildiği için 
bunlar her gün sıhhi heyete gön· 

dcrilmektedir. Muayene edilen . 
er garsonlar, lokantacılar, atçı · 
er, otel hademeleri gibi halkla 

~,,,kından temas edenlerdir. 

Diğer ,..esnaf belediye doktorla: 
n tarafından muayene edilmek
tedirler. Dört temmuz akşamına 
kadar belediye müstahdemin fu • 
besine 2000 lokantacı, 400 ayak • 
kabıcı, 500 sütçü, 600 ekmek ya
pıcısı, 800 frrıncı, 2200 bakkal, 
2000 kahveci, 950 tekerci, 650 
garson, 418 bahçıvan yazılmış -
br. 

Bayan Pilsudski 
Maretal Pilsudskinin karısı dün 

1abah çarııda bir gezinti yap
tiltan ıonra, Köstence yolile rnem 
~~etine dönmüıtür. 

Galata salonunda kendisini kar· 
filayan İstanbul güvenlik di -
~rü tarafından bayan Pilsu • 
J;kiye bir Türk kahvesi ikram e· ... 
dUmiıtir. Bayan Pilıudski doktor .. 
ların tavsiyesi üzerine Jsta.nbula 
hava değiştirmek için gelmiş
ti 

Teleton Sosyetes; 
Telefon tarife komisyonu ev • 

velki gün toplanmıf, telefon iic • 
retlerini ıimdiki miktarda bırak· 
•ıuıtrr. 

Bozuk raylar la makaslar 
Belediye, tramvay ıoıyeteıine 

yeniden bir tebligat yapmı§, en 
kııa bir zaman içinde bütün bo
zuk ray ve makasların yapılma • 
ıını bildirmi,tir. 

Tramvay sosyetesi bunları yap· 
mazaa belediye yaptıracaktır. 

Bisiklet altında 
Şithanede oturan sekiz yafın • 

da Ratel Voyvoda caddesinden 
ıeçerken 3029 numaralı biıikle • 
tin altında kalarak ayaklarından 
yaralenmı!, hasteı.neye kaldırıl • 
mıttrr. 

Bay Ziya çekildi mi? 
Belediye imar tubeıi direktörü 

Bay Ziyanın ödevinden (vazife· 
sinden) istifa ettiği haber veril -
mektedir. 

Bay Ziya iki gündür işinin ba
şına gelmemektedir. 

Belediye çevrenleri iıe bu is· 
tifayı yalanlamaktadır. 

18,30 Yüzme derıleri. Bayan Tarcan, · 
18,50 Almanca dera, 19,10 Dam muıi· 

kiıi (plü), 19,40 Balalayka orkeatraaı 
ve koro, 20,10 Konferaıu, 20,30 Stüd· 

yo orkeatraaı, 21. - Stüdyo caz ve 
tango orkestraları. Avni. Türkçe aözlü 
eserler, 21,30 Son haberler - Boraa
lar, 21,40 Bayan Rozi (Şan), 22.-plak 
netriyatı. 

Uşak avcılarına 
U~ak ve havali3i avcılar birliğin· 

den: 
Elimizdeki yasaya göre 20 - Tem· 

muz - 935 Cumartesi günü akşam 

saat 20 de klübümüzün yılhk kurulu 
açrlacaktrr. Klübe yazılmış üyeleri
mizi kurula çağrıyoruz. 

SATIL!K ARSALAR 

Beıiktat, ) ıldız Ihlamur cad • 
desinde birer eYlik müfrez araa
lar; beher metresi 50 kuruıtan 

130 kuruta kadar satılıktır. Be -
tiktat tramvfty garajı k~rıısında 
manav Şabana müracaat. 

Tayyare .piyangosu p=--••••• •··~ u Sünnet Düğünü 1 
Tayyare piyangosunun on do · ft y ki 

kuzuncu tert.ibinin üçüncü çekil • ı: apaca ara 
!

0

!, Tarihi Karagöz, Asri Kukla, 
meıi bugün saat on ikide Asri ıi· ! .: Hokkabaz 
nema binaıırida yapılacaktır. U Yorganet oğlu Mehmet 

Çekilen numaraları sıraya kon- U lncesaz n düğün a§Çılrfı da deruh· 
•• 

mu1 bir halde yarınki sayımızda !: te edilir. 
bulacaksınız. İ! lstanbul: Eminönü, Valde Kı- •• 
-------------- !J r~atha~.esinde Bay Abdullah Ham·q K LJ R LJ N 1. dıye muracaat. H 

~ ••====-nıaa:ım: :mıwı .1 
ABONE ŞARTLARI 

TUrkJye Yaban<-.ı yerler 
ZAY1 ,,.. 

\'dlık 7:w> lS.50 1800•) Kr. 
6 aylık 420 726 9~ " 
1 aylık tJO 150 180 ,. 
3 aylık 2S~ 400 600 • 
Türklyenln hf'J" po•ta merketlnde bu ta· 

rlf~yle KURUNA'a abone yazdır. 

( •) Bu eon ııUtun posta birliğine g1r-

Diğer taraftan aldığımız malu
mata göre, telefon sosyetesi bu a
yın on s~kizinde hükumete geçe- ' 
cektir. Yalnız ıimdiki sosyete bir 
kaç sene daha itletici vaziyetin • 
ae-..kalacaktır. L. neını, yabancı memleketler içindir. _. 

928 senesi lıtanbul muallim 
mektebinden aldığım tahadetna • 
meyi kaybettim. Yenisini alaca ~ 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

H. Bedi 

Anll~ 

Poliı müdürü kalktı. 
- Artık bize izin verirsiniz, 

dejil mi? 

- Yarın, tevkifi bana telefon
la bildirmenizi rica edeceiim. 

- Buna ihtiyacınız var mı? 
- Belki. Hacı Yatar Ağanın 

mektubu gecikir. Siz ICttfen ha • 
her veTiniz. Son1"&, akpm gelir, 
yemeğe bizde kalırsınız, olmaz 
mı? 

- Olur, birini daha getiririm. 
Binnazın annesi lzmiTden ıeldi 
de .• 

- Çok güzel, çok münasip; 
buyununlar. Sivil memur evH de
ğil ki hanmıını da davet ede -
lim. 

- Onun yalnız bir kız karde • 
ti var, batka kimsesi yoktur. 

- Öyle iıe benden daha bah · 
tiyar. O halde kendilerini de 
bekliyeceğiz. 

Hüsnü cevap verdi: 
- Teıekkür ederim, fakat ... 
- Görüyorsunuz ki buıün ıizi 

aöyletmiyorum; daima sözünüzü 
kesiyorum. Biz ne dersek o ola
cak. 

- Öyle olduktan sonra! .• 
Polis müdürü ile ıivil memuı 

gittikten sonra, doktor bat hem · 
fireye talimat veriyordu: 

- Binnaz dıtarıya çıkmak is • 
terse yanına bir hemtire verit ıi • 
niz. Şimdilik yalnız çıkma11 doğ
ru değildir. Bir de elbisesi olma
dığını dütünelim. Size, hastaha • 
nenin onun malı olduiunu ıöyle· 
mi1tim. Henüz kendiei bunu bil . 
miyor. Daha bildirmemenin de 
sll"ası değil; fakat biz bildiğimiz 
ıçn o yolda hareket etmeliyiz. 
Bakınız, üzrnde bizim verdilde • 

rimizden baıka ıiyecck bir ,eyi 
yok. Zengin ve kibar bir kıııa 
yakııacak surette giyinmesini tr 
min etmeliyiz. Bunu benden si ' 
yade ıiz anlarsınız. Nasıl yapa • 
lım? Ne dütünüyorsunuz? 

- Moda olan kumatlardan Si 

lrr, en iyi bir terziyi buraya ar 
tirir diktiririz. 

- Doğru; fakat bu uzun ı~ 
Ben bu iti bir saat önce yap~ 
istiyorum. Yalnız tuvalet iti dl • 
değil; çamaıırı, çorabı, ayakka ' 
bıaı ... Bilir miyim ben ? İtte ba ' 
tından ayaiına kadar her ıey, d ~ 
kıaa bir zaman içinde liznn. Mf' 
seli, bugün ! 

- Öyle ise, daha kestirme bİf 
yol buluruz. Büyük majaza}ar~ 
hazır ve iyi tuvaletler buJunufı 
sanırım. Ötekilerine ıelince bit 
saatin içinde alınacak §eyler. 

- Çok güzel; bunu siz yapa ' 
caksınız. Hemen şimdi, yahut bİ' 
raz sonra, Binnazı alır, ıidertİ' 
niz. Son moda, ıayet zarif bir td' 
valeti olmalı; ötekiler de ona ı'1 
re seçilmeli. Dilediği ıibi, z~ ' 
kine uyiun ne buluna alım. Yel' 
nız fiyatta aldanmaması için si• 8 
yardım edersiniz. Fakat bu itti 
çok nazik bir nokta var: Bu, bİ' 
zim tarafımızdan teklif ecHl111İf 
gibi olmamalı, kendisi istemeli' 
dir. 

- Anladım, merak etmeyin\S; 
ben onu da yapanm. 

- Pekala. Şimdi katibe cidi ' 
niz; Binnum heaabma 500 li• 
ra alınız; lakin yeter mi? 

- Yetmezse, aldıklanmızm bit 
kıamını mağazada bırakır, sonrl 
aldırırız. 

- Hayır, hayır! Öyle olması • 
nı istemem. Siz ihtiyaten, beniıO 'Y 
hesabıma da iki yüz lira alınız·" ç 
Artarsa geriye verirsiniz. e 

- Olur. 

Başhemtire, daha ilk aünün • 
den, Binnazın kim olduğunu öi ' 

t 
renmif, hastalığına kartı yapıt. ' 

tt 
cak tedbirler için talimat almıf • 
tr. Çalııkan, açık göz bir kadın ' 1 

dı. Hastanenin gizliliklerini ı' 
çok biliyordu. Binnaza yapıla~ 
eylemleri (muameleyi), öteld 
hemıirelere o, öğretmitti. Kızıd 
sorularına hep bir yolda cevap • e 
lar verilmesinin sebebi bu idi. 

Bugün kendisine verilen yükii• 
mün (vazifenin) büyük bir ön• ' 
mi vardı. Binnazda, iyi bir kı1" 
f ete girmek isteğini uyandıra~ hi 
onunla beraber gidecek, bir ıeırf 
kız için, İğneden ipliie kadar, lii" 
zumu olan her feyi alacaktı. Bas' 
ları da buıün yapmak lazım relİ' 
yordu. 

Her sabah yaptıiı gibi, bufii' 
de biraz konutmak için kızın odf' 
ıına ıitti. Binnaz kahvealtııdl' 
çoktan bitirmif, bahçeye çılad~ de 
üzere idi. Bat hemtireyi ıöriiD • otu 
u: hcl 

- Hemtire, gene vazifen,izd" bet 
kaçtınız. ha 

Dedi. Hemtire gülerek ce.,,-1 Pro 
verdi: 

- Her zamanki 
sizi görebilmek için 
bulabildim. 

gibi! GeO' 
bir sırataıt' 

- Teşekkür ederim; bana °' 
iyi ablalık ediyorsunuz. 

(4rk~ı og_rl ı 
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Müsabaka ilinı ··--·----· , 1 

Tiirkiye Ziraat Bankasından : 
Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci .Mühürdar zade 

Han telefon: 22740 

Tarbzon Yolu 

BankamJ:ı muhtelif servislerinde çalııtırılmak üzere müsabaka 
ile ve Yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya girmek 

kul için Liseleri veya Ticaret Liselerini ve yahut Galatasaray Lisesi Ti-

k 
caret kısmını bitirmi§ olmak ve yirmi yaşından atağı, yirmi beşden CUMHURiYET vapuru 11 

8 yukarı ya~ta l .ulunmamak lazımdn. Temmuz PERŞEMBE günü 
•ti# Müsabaka.ya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve neler • saat 20 de Hopaya kadar. 
l" den imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve İ7nıir Ziraat Bankaları- (3889) 

1' mızdan eld~ edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka _1. 8. 
te 935 Perşembe günü sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Zıraat /mroz Yolu 
~- Bankalarınd:ı yapılacaktır· KOCAELİ vapuru 11 tem-i:. Iıtekli1er aranılan belgeleri bir mektuph fJirlikte en son 24. 7. muz PERŞEMBE günü saat 16 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin iiçüncü fıkrasına tevfi • 

kan fiat E5telerinin tetkiki icap eden lokar.ta, kahve ve sayfiye 

mahallerindt-.ki gazino ve birahane gibi müessesat sahiplerinin bir 

kısmının °on verilen mühlet zarfında f1yat Hste.~erini tasdik ettirme· 

dikleri anla~ıımakla 10 - 7 - 935 tarihm:le hitam bulan işbu 

müddetin bir daha temdit edilmemek ~art ile T-:>mmuz nihayetine ka
dar temdidi tensip edilmiştir. 

Henül! listelerini tebdil ettirmemiş bulunan müessese sahipleri -

nin son temdıt edilen müddet zar fmda yeni fiyül listelerini tasdik 

ettirmek Üzf"re eski listelerile birlikte Belediy~ iktisat işlerine müra • 
caatları ilan olunur. (B.) (3942) 

a • 935 Çarş3mbz: günü aktamına kadar Ankarr.d!', Ziraat Bankası Me- da lmroza kadar. (3890) 

p . 1 .. ·=--·--------.. nıurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek stJretıy e muracaat et- ı N 

Bir metrosuna 3 lira kıymet takdir edilen Ishakpaşa yangın yerin

de Güngörmez mahallesinin Şifa hame.mı cadllesi sokağında 14 ha

rita No. da yüzsüz 132 metro 54 santim murabbaı arsa alakadarlaı ı 

arasında açık a~tırma ile satılacaktır. istekli ohmlar şeariti anla -

mak üzere l t:vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya 

girmek isteyenler de 29 lira 83 ku ru~luk muvakkat teminat makbuz 

veya mek•uLu ile beraber 29 - 7- 935 Paz:utcsi günü snat 15 de 

n _. nıit bulunmalıdırlar· (3952) 

•• (Müfettiş namzetliği ve Şef namzet-
~ liği için müsabaka imtihanı) 
~ Türkiye Ziraat ·Bankasından: 

l lst. Levazım Amlrll~i Satan 
AlmaKomisyonu illnlar1 

ba' 1 - Baııkamıza müsabaka ile (5) Mi\fettif Namzedi ve (5) 

Şef 1'amzedi alınacaktır· 

Tophane fırınında teraküm eden 
1200 kilo kırıntı ve kazıntı 17 
Temmuz 935 çarşamba günü sa • 
at 15 de pazarlıkla satılacaktır, 

Tahmin bedeli 12 liradır. istek -
lilerin bedelini tamamen yatıra • 
rak belli saatte Tophanede satın • 
alma komisyonuna gelmeleri. 

bit 

2 - Su müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağuatos/935 tarihlerinde Anka -

ra, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 

kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek suretile Ankaraya 

getirilerek dfahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza· 

:nanlardau bt>§İ 140 lira aylıkla müfettiş namzerliğine ve diğer beti 
de (130) Hra aylıkla şef namzetli ğine tayin '>hmurlar. 

' 3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan sor.ra Müfettitlik ehli • 
Yet iıntih:ı.nına girecek ve kazanır laraa 175 lira aylıkla Müf ettiıliğe 
Reçiri lecekle:-d ir. 

Anka fada Umum Müdürlük s ervisle:rind~ çalıştırılacak olan tef 

llaınzetleri ise>J bir ıenelik stajlarının sonunda ehliyet imtihanına gi-

?ecekler ve kazananlu terfi ettirileceklerdir. _ 

4 - MüAAbakalara girebilmek için (Siyasa: bilgiler) veya (Yük

le\ Ticaret ve lktısat) okulasında n veyahut Hukuk Fakültesinden 

\'e~ bunların yabancı memleketi erindeki ben7erlerinden diplomalı 
bulunmak g.erektir. 

5 - lmtJhan programını ve sair şartları gc!teren izahnameler 
Ankara, 1 hmbul ve Izmir Ziraat Bankaların!l!ln elde edilebilir. 

(3951) 

lstanbul 3 üncü icra memurluğundan 

Emniyet Sandığına 

(60) (3937) 

• lf. • 

Tophane fırınında teraküm e· 
den bin kilo sönmüş kömür 17 
temmuz 935 çar~mba günü sa • 
at 14,30 da pazarlıkla satılacak -
trr. Tahmin bedeli 750 kuruştur. 
isteklilerin bedelini tamamen ya· 
tırarak belli saııtte Tophanede 
sdınalma komisyonuna gelmele-
r1. (59) (3938) 

"' lf. • 

Topçu atış mektebi hamam o-

cağının maden kömürü yakmak Ü· 

zere tadili için pazarlığı 17 

Temmuz 935 çarfamba günü sa

at 14 de yapılacaktır. Tahmin be
deli 399 lira 20 J<uruitur. Şartna· 
meaİ parasız alınır. isteklilerin 

belli saatte 60 lira aon teminat • 

Jarile Tophanede satınalma ko • 
misyonuna gelmeleri. 

(58) (3939) 

ti 550 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme- "° "" • 
ainc karnr verilen ve tamamına 1625 lira kıymet takdir edilen Saraç· Iatanbul levazım amirliğine 

ı • hancbaşında Dülgerzade mahalle sinde Saraçhane sokağında eski 45 bağlı kıtaat için 700 ton kiriple 
idi Yeni 45, 4S 1 numaralarla murak kam hane ve dükkanın tamamı a • kömürünün kapalı zarfına istekli 

J•" sık arttırmaya vazedilmi§tir. Arttırma pqindir. Arttırmaya iştirak çıkamadığından ekailtmcsi 15 
ed~ek müşterilerin kıymeti muh ammenenin 5'o 7,5 nisbetinde pey temmuz 935 pazartesi günü saat 
~kç~si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları I ıca.... 16 da kapalı zarf a yapılacaktır. 

' t" eder. Müterakim vergi, tanzi fat tenviriye ve vakıf boriları borç- T b h J ahmin bedeli e er tonu 16 bu-
uya aittir. Arttırma ıartnamesi 2 7. 7. 935 tarihine müsadif Cumar-

• te• · k . 8 . . . ruk liradır. Şartnamesi komı·s ., 
• 01 RÜnü Dairede mahalli mahsus una talik edilece tır. ırmcı art - :ı-

tır.... d . . .. d · · d t yondan alınır. Eksiltmeye mre • 
•qaır 12. 8. 935 tarihine müsa i f Pazartesı günu aaremız e saa _ 

, 14 t b d I k · ceklerin 866 lira 25 kuruş ilk le-
en 16 ya kadar jcra edilecek, birinci arttırmada e e , ıymetı 

:tn,ıL· kd. d ·· b k ı Ak · t k minatlarile tekliflerini belli gün· . naırıırıenenin % 75 ini bulduğu ta ır e ustte ıra 1 ır. sı a • 
dırde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bef de saat 15 e kadar Tophanede sa 

Kİ.in daha temdit edileı ek 27· 8. 9 35 tarihine müsadif Salı günü saat tına ima komisyonuna verme le • 
l4 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde rı. (44) (3575) 

' en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas 
ltanununun 126 mcı maddesine tc \'fİkan hakları tapu sicillerile sabit 

İl" o~ınıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa· 
•' hıpleı-inin bu haklarını ve hususi) e faiz ve masarife dair olan iddia-

l~rını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
bırJikte Dairemize bildirmeleri 18 zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

•ici1Jeı;1e sabit olmıyanlar satış b edelinin paylaımasından hariç ka
lırlar, Daha fazla malumat alma k istiyenlerin 34 2944 numaralı 
doal'ada mevc.ut evrak ve mahall en haciz ve takdiri kıymet raporu-
nu törüp anlayacakları ilan olun ur. (3926) 

1 
! stanbul dördiincii icra memur

Ugundan: 
Eskiden Beyoğlunda. Taksim • 

• de Şişli sokağında 18 numarada 
otururken bugün bulunduğu yer 

bu paranın 6--8--34 den berice 
faizi ve yüzde 10 avukatlık ücre· 
tile icra masrafları isteniyor. 

ZAYi 
Haydarpaşa gümrüğünden al • 

dığım 1723 No. ve 6- 5-935 
günlü beyannameye ·,it müfrez 
ordino kaybolduğu için yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. (8112) 
H. pasa rıhtım No. 1 l\1uhittin oğ
lu Fahrettin. 

' 

Haydarpaşa gümrüklerinden 
aldığım 1304 sayılı 11-6--33 
günlü beyannameye ait 449570 
sayılı 223 lira 56 kuruşluk Bele • 
diye hissesi makbuzunu zayi et • 
tiğimden eskisinin hükmü yok • 
tur. (8115) 

Daimi Encümende bulunmalıdır. (8.) (3945) 

Anadolu kavağında iskele mey -
danı sokağında 18 N. lı dükkan 

Galatada Karaköy caddesinde 
6 8 N. lı düi<ki.n 
Y enibahçe~e Arpa emini mahal

lesinde Tatlı kuyu sokağında 1 N. 
lı ve iki k-.ıyulu ve tahta dolaplı 

...._ 
- '-:ıelik mu.l.,ammen 

Kiras' 

36 

1300 

• 

Muvakkaı 

Teminatı 

2,70 

bostan. 125 9 38 
' 

YukardP\ semti, senelik muhammen kirası ve muvakkllt teminatı 

yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıı sonuna kadar pazarlıkla kira. 

ya verilecektir· istekli olanlar teraiti anlam"lk üzere levazım müdür

lüğüne miir::ıcaat etmelidir. Pazar lığa ~irmek için de hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek•ubu ile beraber 26-

7 - 935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır.(B) 
(3944) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Evvelce ılan edildiği veçhile Levazım ve mübayaat şubemiz 12-

7 - 935 tarihine rastlayan Cuma günü Kaba!3şdi\ki yeni binasına 
nakledileı:ektir. 

Yeni binadaki telefon numaraları atağıdN gösterilmiştir. Cuma 

günü zaruri olarak muamelat tali 1 edileceğinden iş sahiplerinin 13 -

7 • 935 Cumıtrtesi gününden itibaren yeni binadn işlerini takip ede -
bilecekleri ifan olunur. (3857) 

Levazım vt: Mübayaat Şubesi Müd ürlüğü 
,, 

" 
" " ,, " ,, 

Müdür Muavinli?,i 
Dahil i ve Harici 
Müb ayaat Şeflilr1r ... 

T. 49367 

,, 49357 
,, 49358 

Jandarma Genel Komutanlığı U. K. 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - ..\ nhara Jandarma ve Polis mektebi!'lde yaptırılacak olan 

Elektrik teshatı 27 - 7 - 1935 Cumartesi giınü saat 10 da kapalı 

zarf usuli:e < ksiltmeye konulacaktır. 

2 - Yirmi bin liralık Elektrik teaisatı işlerini başarmış olan is

teklilere =-art name ve ilişikleri 25 5 kuruş kar~1lığında komisyondan .,. 
verı .ır. 

3 - Kesif bedeli (50494) lira (94) kuruş, ilk teminatı (3774) 
lira (57) kuruştur. 

4 - f.k-s;Jtmeye gireceklerin kanun ve 1Rrtnamede yazıh belge 

ve teminatı tf klif mektuplarını üs·terme saatı,,dan bir saat evveline 

kadar Jaudai ma Genel Komutan) ığında kon· is onumuza vermiş ol 
mal:ırı. (1629) (3818) 

Istanbul Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Jand2.rma Matbaası için Resi mleri ve Mnrlcaları ve evsafı ve be· 
raberlerinı:le bulundurulacak yed ek malzeml!nh cins ve mihtarı şart 

kağıdında ya71Jı linotip ve dikiş makine!eri pnarlıkla satın alına • 

cak ve puar!ığı 13 - 7 - 935 Cumartesi günü saat On da Ge • 

dikpaşada Jcındarma Dikimevi binasındaki komisyonumuzda yapı • 

lacaktır. isteklilerin belli gün ve saalla kom:syonumuza gelmeleri. 
(3918) 

~ 
helli olmıyan Mihal kızı Eliza • 
bet Leponyadi, Mihal oğlu Miti
hadi Elizabet, ve Mihal oğlu ls -
Pro Elizavete: 

Ya bu borç ve masrafları ilan 
tarihinden itibaren 20 gün için· 
de ödemeniz veya bir diyeceği • 

niz varsa yine bu müddet içinde 
iatida ile yahut şif ah en dairemi· 
ı:e bildirmeniz ve bunlardan biri· 

Mikail Pap:lzyan ...... Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
11 Beyoğlu 5 inci noterinin 6- ni yapmazsanız hakkınızda cebo 
'il 8-34 günlemeçli ve 13937 692 ri icra yapılacğı ödeme emri teb· 

numaralı ıened mucibince Dimit- liği yerine geçmek üzere ilin olu· 

1 
ri Madenli oğluna 4900 lira ile nur. (8120) 

505 No. lu reis §ahadetname • 
mı zayi ettim. Yenisini alacaoım -

"" dan eskisinin hükmü yoktur. 
Mehmet 

Kırıkkalede iatihdam edilmek üzere 1 O t~nesi birinci sınıf ol • 

mak üzere 75 tornacıya ve beı mastar tornacısı iie 4 ma t t · s ar esvıye • 
cısıne v~. ~~~ i:~ frezeciye ihtiyaç vardır. İsteklilerin istidalarile U _ 
mum Mu<.urluge müracaatları. (3886) 
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TiE 
Şehrın §ebekesine b'ağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını. tenzil ettiğini muhterem müşterilerine 
bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmiştir. Blr 

motör satın almadan veya herhangibir kuvvei muharrike tesisatı yaı>tırmadan evvel lier halde Satie'den 
bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

~ATiE 
Teminatlı ucuz mal jsteyenler Bahçekapı Hacı Bekir karşısında 86 No. Türk Elbise deposuna uğrasınlar. jstediğiniz yerli ve 
yabancı kumafları bulduğunuz gibi her nevi ısmarlama ve hazır elbiseler vardır. Veres ye muamele. Bir defa müracaat. : Türk Elbise Deposu 

~~ 
Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve· 
rilmiş MAVi JiLET biçak~ 
!arını kullanınız. 

1. fstanbul Evkaf MüdUrlUAU ilanları 

1 -- Çenberlitaş Mollafenari Boyacı S. 3/ 5-No. lı ev. 

2 - Karagümrük Karabaş Kalfa S. 19- No: h ev. 

3 - Uzunçarşı Yavaşçaşahin Mektep S. Mektep mahalli. 

4 - Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat C. 2 - No: lı ev. 
5 - Tophane llyasçelebi Cami S. 12 ' 14 - No: lı meşrutahane. 

G -- Kasımpaşa Bedreddin Mezadık S. 3 • No: lı ev. 

7 - Üsküdar Gülfemhatun 5 • No: l: ev. 
8 - Bahçckapı Hobyar Hamidi ye C. 23/ 25 - No: lu dükkan. 

9 - Çelebioğlualaettin Sultanha mamı 2/37-No:lı dükkan ve iki od?I 
.O - Kadirga Bostamali 31 - No: lı dükkan. 
11 - Çeıebioğlualaeddin Y enica mi avlusunda 134/ 8 No: lı dükkan 
12 - Çelebioğlualaeddin Sultanhaınamr C. 4 • No: h dükkan. 

13 - Catsı Feraceciler S. 15 No: h dükkan. 
~ . 

14 - Çarşı Sahaflar S. 95 - No: h dükkan. 

15 - Çarşı Sipahiler S. 22 - No: h dükkan. 

16 - Çarşı Kürkçüler S. 26 No: lı dükkan. 

17 - Fener Abdisubaşı Cami altında 4 - No: h dükkan. 

18 - Beşiktaş Dikilitaş Cami yanında 2/ 1 - No: 1ı dükkan. 
19 -- Kasımpaşa Gazihasanpaşa Mesçit S. 2 - No: h dükkan. 

20 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Atik Tersane 44 - No: lı dükkan. 

21 - Kasımpaşa Gazihasanpa§a Mektep S. 15 - No: lı dükkan. 

~2 - Kasım paşa Gazihasanpaşa Güllehane S. 20 - No: lı dükkan. 
23 - Kasımpaşa Gazihasanpata Kayık iskelesi 23 - No: lı dükkau 

24 - Kaeımpaşa Gazihasanpaşa Kayıi< iskelesi 41 / 43 - ,, ,. 
25 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskelesi 19 - ,, ,, 

26 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskt:lesi 42/ 43 - » ,, 

27 -- Kasımpaşa Bedrettin Kay~k iskelesi 7 - No: 1ı dükkan. 

28 - Bahçekapı Dördüncü Vakıf han asma katta 32 - No: lı oda. 

29 - ,, ,, ,, ,, 1...ci ,, 24, 25 ,. odalar 

30 - Bahçekapı Hobyar Aşırefer.di kütüphanesi S. 19/ 1 - No: lı lb-
rahimpaşa Mektebi ve oda ve arsa. 

31 - Çakmakçılar Valdehan üst katta 32 - No: 1ı oda. 
~2 - Çakmakçılar Sünbülhan üst katta 34 - No: lı oda. 
33 - Kadirga Şehsüvarbey bir oda ve bir sofa. 

34 - Boğaziçi Çengelkö1 Kuleli C. 4 - No: 1ı oda. 

35 - Üsküdar Hecehesnabatun Mihrimah Camii içinde .:>da. 

36 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık İskelesi 11 - No: lı kulübe. 

37 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskelesi 33/ 35 - No: h ahır. 
38 - Kasımpaşa Cami'ikebir KRyık iskelesi 55- No: lr ahır. 
39 - Üsküdar Rummehmedpaşa Balaban S. 52/46- No: lı depo. 

4-0 - Üsküdar Karadavutpaşa Karacaahmet 168 - No: h arsa. 
41 - Kuruçeşme'de 119 · No: h iiç kıt'a arsa. 

42 - Kanmpaşa Gazihasanpaşa Havuzkapısı'nda 7 - No: h arsa. 
43 - Kaınmpaşa Bedreddin Havuzkapısı 115 - No: lı arsa. 

44 - Kasımpaşa Bedreltin Havuz kapısı 41 - No: h dört parça arsa. 
15 - Kasımpaşa Kayık lskelesı' nde 300 - metre arsa. 

Yukarda yazılı mahaller 936 Senesi Mayıs bitimine denlü ki -
raya verilmek üzere arttırmaya kon.muştur. lstekliler IS; Temmuz/ 
935 ~ Pazartesi günü saat 15 - e denlü Evkaf Müdiriyetinde Vari -
dat Kalemine gelmeleri. (3710) 

Kasa~ 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BAN ASI 

61711935 vaziyeti 
PASiF' AKTiF 

Lira 1 Lira 

Altın sa.ti kilogram 16.060,983 1 L.22.591.IO~. 54 
1 
Sermaye ............................. . ................................... ı s.000.000.-

Banknot....................................... ,., 13.218.3+2. - Ihti\'a t ak çc~j ........................... . .................................... 1 026.756.67' 

Ulaklık ....................................... il ,.. 707.955. 27 

Dahildeki Muhabirler: 

fürk lirası ............................. ~-L __ .6_9_6._80_2_s_o 

Hariçteki Muhabfrler: 
Altın : Safi kilogram 4.401,260 ~ 6. 190.737. 52 
ı\ltına tahvili kabil Serbest döviz l eı /I .631.934. 75 

Hazine Tahvilleri: 

36 5J 7.402 81 

.696 802.50 

6 822 672 27 

l edavUldeki f.3 anknot 

Deruhte edilen evra ı.. ı naktiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tev(i 'i an hazine tara· 

lar: 

1 
L. 158 7 48.563 -

fından vaki ted iya ı 10.640380.-

Deruhte edilen evra kı naktiyt-

ba1<tyesi ·········-···-··················· 14810818.3.-
Karşılığı tamamen altın olarak • 

l!L. 10.000.000. - T 58.108183 . ...; Deruhte edilen evrakı naktiye ~ 
karşılıgı L.l 58.748.563.-

tedavüle il~veten vazedilen 

Kınunun o ve 8 inci mad· 
~elerine ıe~fikan . Hazine tara- ılı 10.640.380 _ 
fından vakı cedıraı . " · 
Senedat Cüzdanı ~ 
Hazine bonoları ······················· ~ L. 3.000.GOO -
ficari senetler ····-········ .. ······· ~ ... T0.020.506 I 1 

' 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
f Deruhte edılen evrakı oak

A l ti yenin karşılığı esham ve 
tahvilAt l İtibari kıymetle l 

,. 30.498.371.46 

148.108183.-

13.020.506.I J 

TUrk Lirası Mevduat 1 ~ 
\ 1 ad esiz ............................. . 

Vadeli ········· ···· ···~··--····· 

Döviz Mevduatı: 
Vadesiz 
Vadeli 

il 

~ 

14.281137.59 

- -
I I.848.721.51 

.758.352 80 

Muhtelif ................................. 

14.2811975!'.J 

12.607.0743! 

56.519.182 35 

B ) Serbest Esham ve TahviUt ., 4.659.461.94 35.I 57.833.40 

Altın ve döviz üzerine av&n!i ~ .. 25.548.59 
f ah\·il.it üzerine a\•ans 3.220.634 81 3 246 183 40 

Hissedarlar ....................................... -............. 4 sooooo -
muhteeif 9 472 7so 43 -

YekQn 2~1.542.333.9~ Yek an 257.54,\333.92 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren~ 
lsl4onto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine ·avans yUzde 4 1·2 

... ...................................... ._ .. lllllİ ... llllİ ................................................... ... 

*ıw+'lmlr 

Haydar Rif atın 
eserlerinden: 

Fclcsefe 
Epikür 
Küc;ük Hikayeler 
Lenin ~lezhebi 
IIep Yatan için 
Hep MiJlct için 
timi ve Ha\ali . . 
Sosyalizm / 
S talin 

Kuruş 
3;) 

30 
100 

7:) 

60 
60 
50 

ı;;u 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

f • 
1 - Eksiltmeye konulan lt ( Malatya vilayetinde Malatya E- · 

laziz yolunda Betonarme Manika n köprüsü inşaatı) dır. 

inşaatın ketif bedeli 24000 liradır. 

2 - Bu İ§e ait şartna~eler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 

me. 

C - Nafi:l işleri şeraiti umum iyesi. 

D - Tesviyei Turabiye, Şose ve kargir İnşa?.la cl"'ir fenni §arına" 

E - detonarme biiyük köprüler hakkında fenni ~nrtnnme. 
F - Keşif hülasası cetveli. 
G - Proje. -1' 
İsteyenler bu ~artnameleri ve evrakı 120 lrnru'i\ bedel muka'biliıt' 

• ! 

de Nafia Vekaleti Şose köprüler dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23/ 7 ; 935 tarihinde Sah günü saat 16 da Ankara• 

da Nafia Vekaleti Binasında Şose ler reisliği dairesinde yapılacaktır• 

4 - EksHlme kapalı zarf usu Jile yapılac:ıktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek içi n isteklinin 1800 lira muvakkat tr 
minat vermeei, bundan başka aşa ğıdaki vesikaları ha.iz olup göıtet" 
mesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İst~ldiler yapmış oldukla rı işlere ait vesikaları göıterere1' 

cbıltmeye girmek için Nafia Vek aletinden ehliyet vesikası alacak • 
]ardır. 

• Cinayet ,.e Ceza 7';) 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden' Tarih Felsdesi ı~:ı 

6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı ıaatteıı 

bir saat evveline kada• Şoseler re isliği dairesine getirilerek eksilt " 
me kc-misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta il• 
göndcrilecı;:k mektupların, nihaye t üçüncü maddede yazılı saate ka -
dar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice kapa~ıt 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3772), 

Müessest>miz için 60,000 kilo Motorin eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Yledeti muha!r-meni 5400 liradır· 

Şartn-ımc!er Kadıköyünde Rıza pa!a çeşmesi caddesinde 33 nu

marada Sıtr.u Mücadele Reisliğin dedir. 

Eksiltme 19 Temmuz 935 cuma gü:qü saat ~4,30 da Kadıköyün
de Sıtma Mür.~ delesi binasında yapılacaktır. 

Muvakka! teminat miktarı 405 liradır. 

Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf us\)liyle satın alınacak
tır. İstekliler Tlcaret Oaasına kayıt h olduklarma dair vesika getire
ceklerdir. 

~-'1 ft 9 .. ++aw ..... 

Fatih sulh üçüncü hukuk ha
kimliğinden: 

F atihtc karaman cadde:; inde 
27 No. lu hanede oturur iken ~İm· 
di fransız emrazı akliye ve a~:\bi
ye hastanesinde tedavi altında 

bulunan Sabri kızı Mutiaya ayni 
evde oturan kardeşi Sabri kızı 

M~lahatın 10--7-935 tarihin -
den itibaren vasi tayin olunduğu 
ilan olunur. (8114) 

Eksiltme3•e girecek istekliler hazırlayacakJarı teklif mektupları- ========================== 
m eksiltme saatinden bir saat ev vel Kadıköyünde Sıtma Mücadele 
binasındaki komisyona vermit olacaklardır. (3826) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT matbaası 

Neşriyat Direktörü: Refik Ahmed Sevcngil 

60000 Metre torbalık bez 
Askeri Fabril<alar U. Müdürlüğünden: 

f ahmin ,.dilen bedeli 18000 lira olan yukarıda miktarı ve cintİ 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdiir]üğü Satınalma ko • 
misyonurn:a 23 - Temmuz - 93 5 tarihinde Salı günü saat 15 d• 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname ı>arasız olarak K~mi•"' 
yanda verilir 

Talipleri-; muvakkc.\t teminat olan 1350 lirayı havi teklif mek -
luplarmı rne:z:kfir günde saat 14 e kadar ko':l'li~yona vermeleri ~• 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve;•• 
iklc mezkfü gün ve sadtte komisyona müracaatları. (3841) ,.,.,..,.. 


