
Altüst Oluyor 
Bir ırıngnyla horozla~h tavuklar eyvah, 
om~iiniip fer. ini birdenbire aklım kaçtı; 
Korkum altü"t olacaktır bu gidiş le dünya, 
Şa huluc; değme felaketlere yollar açtı! 
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SAIYFA 

vukatlar sınıflara ayrılırken! Habeşistanda i 
Silaha karşı silah Kurunun yanında yaş da h a.d ise da 

v 
J 

a • 
E\\'elki gün (KUHUN) da bir kü· H b d J • C 

cül• hil\ii~c rnrdı._nu_hi~f•yenin esa~• m· 1 yanacak· ? f a eş e egesı enevreye geldi. UI s-
Arn-n utlukta garıp bır adete daya • · • • J • • 
m)ol': Arna\utlukta bir yere dışar - ar sosyeteSJilJil acele araya girmes 
dan bir adam geldiği mkit oralarda 6 k 1 • • d b• 
!ur •zl•I<, uğursuzluk ile .geçinen.. ir avu at: çımız e ır celsede 25 bin gerek olduğunu bildiriyor! 
darnlal' bu yabancı) ı tccruhc ederler· ı• 1 1 d b • k k 
mi<i, Hir gece erinin önünde giiriil - ıra a 30 ar a Jr e me paraSJDa Ça• 

Musolini: }falya 
oyuncak olamaz! 

dedi 

tii lrnparırlar w silfıh atarhn·mı~. E· Jışanlar da Var; bu • Ş ZOr olacak diyor 
1-!er .} abd ııc·ı, j.\'Ürlil tii üzerine silflhını 
alıp kaıııdaıı dı arı}a fırlar YC ~ilaha· 

tanlan ararsa ka<;nrlarmış.Şa) et ya han 
cı J"mba)ı söndiirür. aman bana lıir za· ı 

rar gclr:tc in di} e C\ inin hir köşesine 
1 aranlıhta pusar~a korkal\Jığı anla • 
•ılır, ondan sonra ~crirleıin teca • 
'üzJerind •n kendini kurtaramazmış. 

Fil,rimizce rn:n utluğa giden lıir 
) abanc:nın ı,ö!ü !erden korunmak için 
na ıl hareket t•tnıesi lazım geldiğini 

gösteren bu lıikf•.rc J,onusu kadar bu· 
giinkii cliinynnın aısıulu~ıl l'mni) et 
sartlarını canlandıran hir örnek :r.or 
buJunur. 

Avukat 1Ja11 IJesim Avulwt /Jay /Ucm Rulıi IJalkan 
<Yazı ı 3 üncü ayfada) 

Honıa, 11 <A.A.) - Afrikaya hare· 

ket etmek üzere bulunan 120 general 

\e ~mba) Önünde ÖZ öyJiyen lJa) 

i\lusolini ltal)nnın ulu .. ıl prc tij \c 

a ığ (menfaat) mı )erine ~clirmck 

surctile ltnl)an - Habeş kavga ını 

f,t• in olarak kurtnrmağn karar H'I' • 

eliğini SÖ.} lemi \C dem istir ki: 

"lfalya Halıcşist:ın gihi karga~ı 
lık idncfc hulunan hir hiiktım(•tin 

mey dun okuma Sİ) asa ına O) uncak o· 
Jamaz.,, 

( Diiicr /ıaherlcrimiz 7 inci sayfadadır) 
Ilabeş imparatoru Haile Scla c 

(Yazı ı 7 inci &i) fada) 

llugiin her ulus kendi \arlığını ko· 
remak için emniyet tedbirleri almak 
Zaruretindedir. Pakat bu emniyet tcd· 
birleri g-ccelc.}İll e\inc siliihfa ata -
san ha.) clntlarn f,arRı bir adamın tam· 
bcı.) ı öndürmc,.i, kapmın arkasını de· 
mirlemc-.i, baca.> ı 'c ııcncerc.} i sımsı- ~----------,.....-------------------------------~~-------

Aydın demiryolu J rem er Rokf eller ölme I 
kı kapanrnsı \C tıkama ı, sonra bir kö· 
eyesinmesi şeklinde olmamalıdır. 

Bö.> le olur~a haydutlara umut Hril· 
mis olur. Ondan sonra gelecek hii • 
cuml ırı kuv,ctle l\arşılamaldan baş
ı a r<tı c yoktur. 

nasıl alındı ç· d k. h. Ajans yanlışlıkla öldügu ünü habe ve 
ın e ı sarı ne ır . 
sed er· ı ıyor1 rırken o, 96 yaşım kutluyor, sigortaa 

llalhuki <'Jl)ni.> et tcdbirlC'ri en 
kucak bir fccrıihc hnrcf,ctinde hay -
'1u'ları sil:lh ile karşıla.) abilccck, si· 
111' ik lıir ulu-. lizerinc s,ıldrrmak is
t;j --ntcri daha önccde11 silıihla 7.arnr· 
1 nclırnl i!ccck ekildc olur a kötürliik 

('.{İtiın <lc:ma!IÜ/J IC'ri daha başlangr· 
ınd;:ı. durdurulmu~ olur. Onun için 

1 arn hiıcumlnrına kar"ı hazırlık ) a · 
ı ır' en hu önemli no1,ta~ ı hic gözden 

1 tntm ımak l:hımdır. 

ASIM US 

Başbakanın tetkikleri 
\un, 10 (A.A.) - Başlıakan l:smct 

lııimii 9 temmuzda ('evaş, Ilavascır, 

b:.iJı•elerini H Şemnın kanalını tetkik 

Ctfiı..tcn sonra dün Vana dönmüştür. 

Bal} Vehbi geliyor 
Anl\nra, 11 (I{urun) - Trakya gc

llel müfettis \ekili, lci teri Dakunlı
i;ı nıü fc:sar: bav Yehh.i lstanhula git-.. . 
ti. 

8702 AN 

/Jay Ali Çcti11kaua 

Sekizinci sahifemizde, Aydın 
dcmiryolunun nasıl salın alın -
<lığını bizzat bayındırlık baka -
nımız Bay Ali Çctinkayanm im -

leminden okuyunuz. 

- Vaküdarda Süt güğümleri mühürlcniyormuı·· 
- Eyvalıhhh .. Bizimkiler de mühürlenirse myu nereden koyacağız! 

Boğularak ölenlerin 
dan da beş miJyon dolar alıyormuş 

sayısı: beş bin "1 ütün, içki kullannıazsı-
ııanı,cou, ıı <A. \.) - h·h,uıg !>'eh· n1z, kadınlarla hiç alaka. 

rindcld fcJc1.anlıır )iİZÜndcn IOO ki· nız k h ı·J 
"'inin ôlmüs olduğu ii) lcnmektcdir. yo ' o a ue sor uyo-
) nngtsc nehri cle,amlı surette .l lik - ru"ı size, qaşanıayı niçin 
selmektcclir. - i. ? 

:(. :(. :r. ıs ıyorsunuz ,, 
Suchow, 11 (A.A.) _ Yeııszc hiil· Dünyanın en zengin adamı. 

gcsindc fc) eı.anlar yiizünden lıir Rokf eJler ölmemiş!. İster şaşın, 
cok ı,a!'nb,l tanmmiyle harap olmus· ister şaşmayın: Öldüğünü bildiren 

tur. PcJ cznn kurlJantarmın hakil:i Anadolu ajansı dün de dirildiğini 
aJ ısı belli olma malda beraber iilcn - b"ld' d' N 1 ı ır ı. ası olur diyeceksiniz· 

lcrin bes bine rnrdığı sanılmakta -dr. Pek basit olduğunu gene ajansır 
:t- :r. :t. notundan anladık: 

'J'okJ o, 11 ( \.A.) _ Buı.l'iin nat O gün gelen telgraf bu zengin 
17.2:'.i de Tok) o giineJ hatı 

111111 
vüz adamın sadece 96 yaşına girdiği

mil uzağında hulunan Şizuoka bBl • ni bildiriyormuş amma "telsiz c
g(•sindc sidclctli bir deprem olmus - misyönlerinin fazla parazitten 
tur. :. 

Uirçok binal:ll'ln .) ıl\ıldığı bidirili • 
yor. Sizııo_ı.m 9ch~·indc )angınlar çık _ 
mış \c munnl\alat ke ilmiı:.tiı'. 

'J'ok) oda daha hafif lrlr dcprc·m 
his cdilmi:.fir• 

•i• :(. 1f. 

müteessir olarak çok karışık bir 

şekilde alınmış olması,, böyle bir 

yanlışlığa sebep olmuş. Bir hayat 

meselesi olmakla beraber yanlış
lığın sebebi pek basit değil mi?! 

Bu yanlışlıktan ajans hesabına 

Rokfeller 
du~duğumuz teessürle, şaka cr
taraf gelen yeni lınberlerin anlat
tığına göre biz burada ölümun i 
bildirirken meğerse Rokfeller o 
gün doksan altı yaşına bnsm ı 

dolayısile yapılan törende cglc • 

(Sonu Sn. 7. Sü. 3.) 

Nc\Jork, 11 (A.A.) - llin"deki su ~~--~--~~----~~~--~------~~~--------~------~ 

baskınında :rn kisi hoğulmuştur. Zi - Tu·· ze Bakanımız iz • 
) an 2;;.000.000 dolnr olarnk l\cstirili· 
~or. Sular ulçalrnağa baslamı~tır. 

:(. ~ ~ 

ll.ırkO\. 11 < \.A.) - :-;arı nehir 
imdi de Honan kuzeyindeki setlerini 

) ıl\nıı lır. Birl'OI, schir , c kentler su· 
ların altındadır. Yalnız tel, lıir kö • 
1 t 1• • .. t .•. .} 
< e: a ıa ının uç c '"' i hoğulmustur. 
Ag:u:ların \e damların tcı><•lcrinc 1• 

ğınmı, olan binlerce ki i ı\urfanl . 
mısfır. 

Genis alanlar simdi hir göl halini 
nJnıı fır. 

:uların iizerinde ) tizlt'rce lcı:. ... 
.. Öl 1 . ) u zu)or. en t'rın ı;;a)ısı :!ooo ı,adar ke· 

fiı ilmektedir. 

• * • 
C\)Orl\, JJ (A.A.) - 1\tiddehest 

hükl'ımetlcdnclc çok siddetli ıcaklar 
hiikiim ürmektedir •• 'ıcaklrk gölge • 
de 107 fahrcnha) t dereceyi bulmak • 
tadır. 31 ki:.i ölmiiştür. 

1 
Bay Saracoğlu dün sabah Jstanbul tüzesinde 

yapılan toplantıya başkanlık etti 

Tüze Bakanımız lzm irc yola çıkarken 

(Ynzı ı 4 üncüde) 
~~~~~~~~-
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r'Cumurluk reiimini kuran ~enelol} Merinos programının tatbikine IJ!e;ifdj_ 

utanılacak bir tarzda yapılmıştır!,, En iyi merinos yetişfr~-
y unan parlimentosunda Avusturya ceklere mükif at 
k il k 1 h • d t h •• t Başbakanı Ankara, 11 (KURNU) - Tarım Bakanlğı, endüstrimizin muhtaç olduğu ya r a l e ın e eza Ura Liabsbur·n/arın pağları temin etmek üzere hazırladığı Merinos programının tatbikine geçti. 

nı 6 lahia ge- programa göre Merinos yeti§tirme mıntakası olarak ayrılan Bursa, Balıkc-

~ihalô:kopulosun lideri bulunduğu parti bir beyan
name ile cumuriyete bağlı olduklarını bildirdiler 

iiri[mesi düşünülmedi sir, Çanakkale havalisindeki koyunlar sekiz acne içinde kamilen Meıinod ~tı-
• ' rılacaktır, bu yıl yalr.ız Bursada tatbikat yapılacaktır. Bu maksadla Bursada bir 

dıyor üretme müfettişi ve dört müfettiş muavininden mürekkep bir heyet teşkil c:li-
Viyana, 11 (A.A) - Bay Şuş- lerek çalışmalara başlanılmı§tr. 

hina, 11 (Kurun) - Yunan 
parlamentosu krallaık lehinde 
yaptığı tezahürat arasında teşrini
evvel sonuna kadar toplantılarım 
alil etmiştir. Parlamento dağıl -

nıazdan evvel rejim işinin halli i
çin Leşrinisaninin onbeşine kadar 
geneloya başvurulmasına dair o -
lan lcanun layihasını kabul etmiş
tir. Bu kanana göre geneloy, ya -
pılmazdan kırk gün önce, ne şe -
kilde ve hangi tarihte yapılaca -
ğı kararlaştırılacaktır. Hükumet 
taraftarı Vradini gazetesi ise, ge
neloyun yapılması daha uygun 
bir zamana bırakaılacağım yazı -

Çaldariıin diyevi 
Atina, 11 (A.A.) - Atina a -

jansı bildiriyor: Başbakan Çalda
riı parlamentonun dünkü toplan
~uında şu diyevde bulunmuştur: 

Müzakerenin mevzuu hangi re
jimin daha iyi olduğu değil, ulu
ıu krallı veya kralsız demokratik 
rejimden hangisini istediğini bir 
geneloyla bildirmeye çağırmak -

Q.imuriyct rejimini kuran ge
neloy, çok utanılacak bir tarzda 
yapılmış ve ulusun arzusunun sa
mimi sonucu olduğunu isbat ede
memiştir. Biz, böyle bir usul güt
miyeceğiz. Şimdiki geneloy tama
men kanun yolu ile yapılacaktır. 
Ulus fikrini özgür bir surette söy
liycbilecek ve sonuç, rejimde de -
ğişiklik yapsın yapmasın, fark 
··'lcmli olmıyacaktır. 

Biricik sonuç şu olacaktır: 
Gelecekte ulusun üstünde bir 

adam çıkarak kendisinde kanun -
ıuz icı-aata koyulabilecek bir kuv
vet Q)duğunu iddia edemiyecek -
tir. Ulusun monarşiyi mi, cümu -
riycti mi tercih ettiği meselesi 
m~vzuu bahis değildir, Krallı mı, 
kralsız mı demokrasi istediği mev 
zuu bahistir. Yunan devletinin 
'\844 teki ilk rejimi monarşi idi. 

Fakat salahiyettar müelliflere 
göre 1864 kanunu esasisi krallı 

demokrat rejimini kurmuştur. Ve 
itte Yunanistanda demokrasi re -
jimi 1864 denberi mevcuttur. Ha
len mevcut kralsız demokrasi re
jimi, bunu kuranlar tarafından 

yalnız kendilerine ait ve kendile-
rinin mah olarak telakki edilmiş
ti. Biz bunu ulusun rejim mesele
sinden daha mühim işleri olduğu
na tamamen kani olduğumuz için 
anımıştık. 

Öte taraftan başka bir siyasal 
parti de krallığın derhal getiril -
mesini İstiyordu. Bununla bera -
her, hiçbir rejim eğemen olan u -
lusun arzusu olmadan siyasal bir 
parti tarafından zorla kabul et -
tirilirse, yaşayamaz. Bunun için -
dir ki, geneloyu teklif ettim. U -
lus, krallı veya kralsız demokraii 
rejiminden hangisini istediğine 

karar verecektir. Çünkü rejim, 
daima demokratik olarak kal -

;9lt1tt. ..1--
wır .,, 

Muhafazakar Ahrarcılar 
Cümuriyeti 

Atina, 11 (Kurun) -- Eski 
Dışişleri Bakam Bay Mihalakopu
los 'un lider bulunduğu muhafa
zakar Abrar partisi üyeleri çıkar· 
dıkları bir beyannamede cümu -
riyete bağlılıklarını ilan etmişler
dir. 

ning, Havas ajansının mümssiline Karacabey harasında hususı te~kilat yapılmı!hr. Heyet, Bursadaki sürüfori 
Habsburg hanedanı meselesi hak- tesbit edecek bunlar içindeki yabani cinsleri ayıracak, lzımgelen damızlık koçla
kmda diyevde bulunarak Habs _ n temin edecektir. Tarım bakanhğı ayrıca yctiftiriciler için sergiler açacak, ko
burgların tekrar iş başına getiril- yunların gıdalarını temin için yetiştiricilere parasız yonca, tohumu dağıtılacaktır. 

En iyi Merinos yetiştireceklere biiyük para mükafatı verilecmtir. Ueride bir 
mesini hiç bir suretle mevzuu "Merinoscular kooperatifi,, teşkil edilerek yapağılann değer fiyatla satılması 
bahis olmadığım kaydettikten temin olunacaktır. 
sonra dmiştir ki: Bugün Bursa ve havalisindeki koyunların sayısı 600 bin kadar tahmin edil-

"- Haksız yere sürülmüş ve mektedir. 

Kondilis Romada 
Roma, 9 (A.A) - Yunan as

başkanı ve Sü Bakanı general 
Kondilis dün sabah buraya gel -
miştir- General Roma valisine ve 
hükumet erkanına kartını bırak -
mıştır. Bundan sonra Romanın 

anıtlarını gezmiş ve harp gönüllü 
leri başkam tarafından şerefi -
ne verilen öğle ziyafetinde bulun
muştur. 

General, öğleden sonra Ca -
pitole'de yapılan bir kabul töre -
ninde bulunmuş ve buna hükii -
metin ileri gelenleri de iştirak et
miştir. 

Yugoslav naibi bugün 
Romanyaya geliyor 

Bükreş, 11 (A.A.) - Rador a
jansı hild:riyor: 

Yugoslav naibi prens Pol ile 
prenses Olga kral Karola iki 
günlük bir ziyarette bulunmak 
üzere yarın Sinayaya gelecek -
ler. Kral Karol ile veliaht Mi
şel, başbakan Tataresko ve dı§ 

bakanı Titülcsko tarafından 
karşılanacaklardır. 

Gazeteler, prens Polün yabancı 

memleketleri ilk seyahati olan 
bu ziyaret münascbiti)e iki mem
lek~t arasında danışmayı kayde -
diyorlar. 

Ingiltere hava paktını 
imzalamıya hazır 

Londra, 11 (A.A.) -Daili Te
legraf gazetesinin diplomatik ay -
tarı, lngilterenin, bir hava pak -
tının imzalanması için elinden 
geldiği kadar ~alışmaya karar ver 
diğini yazmaktadır. · 

Amerikanın yaptıracağı 
yeni harp gemileri 
Vaşington, 11 (A·A.) - De -

niz Bakanlığı 1935/ 37 yılları içe
risinde yapılacak gemiler hakkın 
daki programını bildirmiştir. 

Amerika 12 parça torpido ile 
altı tane denizaltı gemisi yapa -
caktır. 

Deniz Bakanı, ileride eskimiş 
bir geminin yerini tutmak üzere 
bir d zırhlı yapılmasının bu prog
rama ilavesi ihtimali bulunduğu -
nu söylemiştir. 

Bay Kalenin yeni elçimizi 
kabul etti 

malları ellerinden alınmış olan 
bir A vusturyalınm dahili sıyasa -
sını ve onun egemenliğini ala -
kadar eder. Yalnız Avusturyaya 
taalluk eden ve hiç bir kimseyi 
tehdit etmiyen bu muamelesi bun
dan başka, daha evvel istimzaç e
dilen ecnebi devlet adamlarının 
da hiç bir itirazına uğramamış -
tır.,, 

Habsburglara ai.t kanun kabul 
edildi 

Viyana, 11 (A.A.) - Federal 
diyeti, Habsburg hanedanının 
nefyine dair olan kanunun kaldı
rılması ile bu hanedana ait mal -
]arın geri verilmesi hakkınd11ki 
kanunu oybir)iği ile kabul el -
miştir. 

Sofyada yakalananlar 
Sof ya, 11 ( A.A.) - Siyasal fa 

ailiyet hakkındaki bazı ittiham -
]ar dolayısilyle eski çiftçi saylav -
Iardan bay Stefan Popoff yaka -
lanmıştır. 

Eski komünist saylavı Jelioz 
koff ile Georgieff, haklarında a -
çılan gerçinin (tahki~atın) ao -
nuçlarmı beklemektedirler. 

Bundan başka, bir yıl evvel 
dağıtılan O. R. 1. M. birliğinin 18 
eski üyesi de yakalanmıştır. 

Türkçe 
Öğrenelim! 

Dün, Anadolu postası, bize 
hir dostumuzun bir mektubunu 
getirdi. Bir mektup ve içinde iki 
örnek: 

Örneklerden biri 1stanbulda a
dım söylemek g~·eksiz bir çikola
ta f ahrikasınrn, paketlerine koy
duğu ince kağıtlardandır. 

Ustünde şu yazıyı okuyoruz: 
})ayma sen cehdeyle 
J{i mukaclclcs olasın 
Sonunadak sabreylc 
l\i C('ltneti bula ın 

İkinci örnek, gene bir İstanbul 
eczanesinin hazır ilaçlar şişesi 
ağzını kapatan bir madeni 15.v
haya vm·ulmuş damgalar: 

ıııEFKELADE 

KREl\I 
ARISIN 

1STANBUL 
"Türk yurdunda tiirkçe, türk -

çc !,, diye barbar bağırılan çağ
da, Dayına gibi, Chaleyle gibi, 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet fcfkclade gibi kepazelikler ne
Rusya icra komitesi baıkanı ·Bay dir? 
Kalenine, yeni Türkiye büyük el- Türkiyeli olup ta türkçe bil-
çisi Bay Zekai Apaydın'ı kabul memek bağışlanmaz bjr suçtur; 
ebniştir. TUrkçc öğrenelim! 
Elçi kendisine güven mektubunu ""'-ındlllll._ı..-1111 1111fNIM!ttıııııtıtflltlM1ttııııırı1ıııı 
venniflir. 

Soydaşlar 
• 

Romanyadan memleke
timize gelmek istiyorlar 

Ankara, 11 (KURUN) - Yüksek 
yurtlandırma komisyonu bugün iç i§leri 
bakanı Bay Şükrü Kayanın batkanlığın· 
da toplanarak Romanyadan getirilecek 
muhacirlere ait işler etrafındaki müza· 
kerelere devam etti. 

Ankarada bulunan Bükre§ elçimiz 
Bay Hamdullah Suphinin bir kaç güne 
kadar lstanbula döneceği sanılmaktadır. 
Bay Hamdullah Suphi lç ve Dıı Bakan· 
lıklarıylc, ilgili göçmen İ§leri Üzerinde 
onuşmalar yapmaktadır. 

Öğrendicimize göre Romanyadan bir 
çok soydaıımız yurdumuza gelmek için 
hükumetimize 1'at vurmakta ve izin ia· 

tcmektedir. Bunlar ya hükumetin gÖs· 
tereceği yerlerde ve yahut öz istekleriy
le seçecekleri yerlerde oturacaklardır. 

TRAVERS F ABRIKASI MÜ
DÜRLÜGÜ 

Ankara, 11 (Kurun) - De -
rince travers fabrikası müdürü 
bay Hakkının değiştirilerek yeri -
ne Bayındırlık Bakanlığından mü 
hendis bay Mitatın tayin edilece
ği söylenilmektedir. 

KA YSER1DE iLK HAYVAN 
SERGiSi 

Ankara, 11 (Kurun) - Tarım 
Bakanlığınca Malatya da ve T o -
katta yeni iki hayvan sergisi da
ha açılacak, bunlarla memleket -
teki hayvan sergilerinin sayısı on 
dokuzu bulacaktır. 

14 temmuzda Kayserinin Pı -
narbaşı kazasında açılacak ilk 
hayvan sergisine iştirak eden köy
lülere dört bin beş yüz liralık ik
ramiye dağıtılacaktır. 

TELEFON SOSYETESILE 
KONUŞMALAR 

Ankara, 11 (Kurun) - lstan
bul telefon sosyetesi mümessil -
lerile Bayındırlık Bakanlığı ara -
sındaki görüşmelere yarın devam 
edilecektir. Yarınki toplantıda 
müsbet bir sonuca varılması muh
temeldir. Olmadığı halde, konuş
maların kesileceği sanılıyor. 

HAFTA TATiLiNE RİAYET ET
MlYENLER HAKKINDAKi 

HÜKÜMLER 

Afet yüzünden 
Mahsul alamıyanların 
borçları geri bırakılacak 

Ankara, 11 (KURUN) - Ziraat 
Bankasınca §Ubclcrine yapılan bir bı1-
diriğde §Öyle denilmektedir: 

"Ziraat kredi kooperatifleri ortak-
lanna bu sene borçlannı ödeyebilme 
imkanlarını vermek maksadıyla ortak-
lar zimmetindeki alacaklannm en aıaiı 
be§te birinin tahsil tıalinde gerisinin te-

cili münasip görülmÜ§tÜr. Kuraklık, ıu 
baskını, çekirge vesair afetler sebebiyle 
hiç ml\hıul kaldınnayanlann bütün krc-
di borçlannın bir yıl müddetle tecili icap 
eder .. , 

. 
iKiNCi BEŞ YILLIK ENDÜSTRİ 

PROGRAMI 

Ankara, 11 '(Kurun) - İkinci 
het yıllık endüstri planı tetkikle
rine devam ediliyor. İkinci plan, 
birincisinden daha geniş olacak, 

planda hayvancılık endüstrisine 
çok önem verilecektir. Tarım Ba· 
kanlığı planının bu kısmı et -
raflı proje hazırlıyor. 

ATATÜRK KIZ ENSTİ

TÜSÜNDE 

Ankara, 11 {Kurun) - Ata -
türk kız enstitüsünde bir nümune 
mektep müzesi yapıldı. Ders so -
nu münasebetile yarın enstitüde 
bir müsamere verilecektir. 

Casusluk mu? 
llclsingfors, 11 (A.A.) Bir yabancı 

devlet hesabına casusluk ettiğinden §Üphe 
edilen bir kurmay subayı (erkanı harp 
zabiti) yakalanmı§tır. 

Hükumet bu hususta daha a~ık malu
mat vermekten çekinmektedir. 

Riyo dö Janeroda da bir 
Alman pilotu yakalandı 

Rio de Jnnero, 11 (A.A.) - Polis li -
manın koruma sistemine ait fotoğraflar 

almakta olan bir Alman uçak sosyetesi 
pilotlarından birini tevkif etmiştir. 

1 .... KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

·-
Ankara, 11 (Kurun) - Haf- 12 • 7 - 93;; 

ta tatili kanununa aykırı hareket - Hu kupondaki tarihten başlı)a · 
Ierdcn dolayı verilen hükümlerin rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
müddeiumumilerce temyiz edilip gösterilirse bir küçük ilcinın l de . 

falık 1 satırı parası yerine alınır. 
edilemiyeceğinde ihtilafa dü§ül -

(lstiyenler, gününde idarede bulun • 
müştü. T cmyiz umumi heyeti, durulacak .urctte bu kupODları postaya 

müddeiumumilerin bu salahiyet • verecekleri mektuplıınn içine de koya · 
b!Ilrlcr. f kelime bir sabr sayılmalıdır.) 

!erini verdiği kararla teyit etmiş - --------------• 
tir. 
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İ işaretler 1 
~ 

Tenkit ve 
hafiflik 

Bir rleriıırle bir yazı gozume .. 4vukatlar sını~Zara aqrılırk 
ilifti. Bu yazı bir okul haklunrla f j en 
yazdmıf, tenkidli bir tarih~eydi. Kurunun yanında yaş da m kn 
1868 den 1935 e kadar gelıp ge· ı yanaca -, 
çen direktörler bir seri halinde O· us• •• •• •• •• •• •• d •• •• 
kuyuculara takdim ediliyor: iZ yuzumuzun ustun e surunerek, burnumuzdan kan 

Ali Suavi hakkında yazılan k t k 1 •• ·ı . . · parçayı yok farzerlecek olursanız a ı ara ça ışıyonız; muşterı erımız para veremiyor! 
müdürlerin .icili tama~rlrr. Yal· Yeni kanuna göre kazanç ver- vukatların mükellefiyet nokta.ın- göre hepıinin iktirları birrlir. '!n-
nız bir ftıY tuhafıma gıtti. gelip gisi doktorlar gibi avukatlardan dan haklarının tayin ve tarifi ci- cak hepsinin ka a b' .J "'l.J' • · f · · 1 k h · 'l b z ncı er aegı aır. 
geçen müdürlerı pek öven yazıcı da sım esası uzerıne a ınaca tır. etı ı e aro heyeti ile te1ekkül e· içimizde mesela bir hakaret da· 
yazııının bir kısmına gelince, ı~ Bunun üzerinde hazırlıklara baı- decek komisyon uğaTcqacaktır· va!ından clolayr bir celıelik mu· 
na halde hiddetleniyor, küplere ]anmıştır· Bununla beraber smıf· ~erecelerin tayininde avukatların hakemeye girip yirmi beı bin lira 
biniyor. Hatta hücumlar ba§lıyor• lara ayrılma iıinin doktorlar ara· lıyakat ve ehliyetleri değil, ka- vekô:let ücreti alan da vardır Bir 

Bu dehşetli hücumun sebebi ne unda olduğu gibi avukatlar ara- zançlarının dereceleri dikkate alı- ekmek paraıına çalı§an da 'var .. 
ola diye yazıyı dikkatle takip el· smda da zorlu aytışmalara ıebep o nacaktır. Gene içimizde bazı soıyetelere, 
tim. Ve nihayet direktörün kaba· lacağı anlatılmaktadır. ETEM RUHiNiN DOŞONCESI hükumet memurluklarına intisap 
hatini öğrendim. Dün bir muharririmiz bazı a· Avukat Etem Ruhi Balkan da etmi§ hazır aylık alan ve binlerce 

Merak ediyorıunu:z, canınız it· vukatlarla görüşerek fikirlerini şunları söyJemittir: lira mukannen geliri olan kimıe-
ktlıyor. Aklınıza kötü, kötü şeyler sormuıtur. Avukat Bay Besim ~un- - "Derecelerde ilim ve iktidar ler vardır, ki bunlar hariçten de 
reliyor. Dütünüyorıunuz. ları söylemiştir: mevzuu bahis değildir· Kanuna İJ alırlarsa, aldıkları caba olur. 

Acaba, bu direktör okulu.kapa- - Fevkalade avukat iki bin, bi- r ._ Hükumetin burada ayıracağı, 
tıp da kurağı apartıman diye tile· rinci bin, ikinci iki yüz, üçüncü Soruyoruz hiç bir yerden belli geliri olmayıp 
irine berikine mi kiraya vermif? sekıen dördüncü ırnıf avukat da eınal gibi ne çıkarsa veya çıka· 

Yoksa, okulda okuyan çocuk- otuz lira verecektir. 1, 700 bin )İrayı caksa onunla çalııanlar ve büyük 
lardan dönenleri para kazanmak Sınıllara ayırmada maliyeden mikyaıta belli gelir ıahibi olan· 
İ~in sınıftan mt geçirmif? onanacak memurlarla bCITO da İl• ne yapalım ? lardır.,, 

Yoksa çocukların yiyecekleri· gili (alakadar) olacaktır. Baro, GOÇ OLACAK 
11i satip ıavup yavruları aç mı bı· bıt ha:z.ırlığa esas olmak üzere bü- Okurlarımızın verdik- Etem Ruhi Balkan, bu tasnifin 
.,.akmı~! tün avukatlara birer mektup yaz· çok güç batarılacağmdan bahse-

Yokıa okulda çocukların eğili· dı. Mülga kanun mucibince her a· leri cevaplar derek tunları aöylemittir: 
mini başı bof bırakıp kendi keyfi- vukatın 931-932-933 senelerin; Okurlarımıza üç sorgu soru- - "ôyle cepleri dolu arkadtı§-
ne mi dalmıf?... de beyanname vermek suretiyle yoııız: Tramvay sosytesinin larımı:z vardır ki yoksul arkadtq· 

Hayır, ıakın aklını:za böyle bir ne miktar lrazanç vergisi vermif halktan fazla alıp geri verdiği farının ne çektiklerinden haberf~ 
fey gelmesin! olduğunu ve 934 ıeneıi için de 1. 700.000 lira ile Eyüp _ E- yoktur. 

Ben •ize •öyliy~yim, Direktö- muacldel kanun mucibince yazıha- minönü yolunu mu yaptırma - Biz, yüzümüzün üıtünde aürü-
riin bütün kabahati, günahı, rJeba- nelerin senelik gayri ıali iracllan lı, !stanbulun hava hücumun - nerek burnumuzdan kan akıtarak 
li okulda 67 yıldır çalınan tanbur üzerinden ne kadar vergi vermiı dan korunmasına gerekli işleri çalqıyoruz. Mütterilerimiz para 
''erine zil'in takılmasıdır. olduklarını ve yeni kanun muci· mi yaP..malr, bu parayı Hava veremiyor. 

bince kendilerinin hangi. srnıla ra· Kurumuna mı vemıeli? Taınilte adalet olmıyacak, çok 

Türk kültürü üstünde söz söy· 
liyen kalemin bu cin• c•aretinden 
ürktüm doğrum. 

Tenkid acı olur. Tenlrid yakıcı 
hatta yıkıcı da olabilir· Fakat bir 
kültür ifinin tenkidi, bir okul da
vasının merkezi ıikleti zille tan· 
bur arasına ııkıştırılarak incelene-
1'11ez. 

Zil ve tanbur hikayesi bir mı· 
•cdclir: 

Rejimi koruyucu, yapıcı ten· 
kiclden çekinmiyelim, lakat ten· 
kidlerimizcle bizi haklı çıkaracak 
kuvvetli sebepleri de beraber göı· 
termek boynumuzun borcudur. 

Böyle hareket etmeyince yapı· 
lcın tenkid değil, lıalillik olur. 

Sadri Ertem 

zı olacaklarına dair düşüncelerini Aldığımız cevapları koyu _ güçlük çekilecektir· Çok haksız-
bildirmelerini tebliğ etli. Avukat- yoruz: lıklar olacak ve çok itirazlar yapı· 
lar on Temmuz günlemecine ka- Kadıköyünde Rıhtnn cadde· lacaktır· Fakat dinleyen olurıa •• 
dar •orulan mailere yazı ile lıarıı· sinde Kırmızı Kuıak sokağında Şunu ela söyliyeyi.m ki bu iıde ku· 
lık vermiılerdir. 2 numaralı evde Çiftlikköyü ilk runun yanında Yaf da yanacak 

Kanunun tatbikat •ahannda a· okulu öiretmenlerinden Bay •anıyorum!,, 

Haliç Sosyetesi 
I 

Mukavelenin bozulduğu 
henüz belediyeye 

bildiirlmedi 
Haliç sosyetesinin, bakanlık • 

ça mukavelesinin feshedildiğini 
dün Ankara haberi olarak yaz • 
mıştık. Belediyeden ve sosyete • 
den dün bu huıuıta ıorutturma -
lar yaptık. Her iki taraf, böyle bir 
karardan henüz haberleri olma • 
dık]arını ıöylediler. 

Birkaç gün zarfında haber gel· 

Ekrem Tugutlu - Bu paranın =:::::::==================== 
bir milyon lirasile uçak alma - Yugoslav • • 

lı, 700,000 lirasinr da tstanbu -
hın hava hücumundan korun -
masr işlerin~ sarfetmeli. 

Fatiht4' tramvay durak yerin
deki evde Bay Fuat Şen - Bu 
paranın yarısr ile Eyüp - Emin
önü yoluna başlamalı, öteki ya
rısmr hava kurumuna verme. 
li. 

gemısı 

Dün akşam limanımızdan 
Karadenize gitti 

içinde kotor deniz tecimi aka
demisinin 45 talebesi bulunan 
Villi - VeJebita Yugoslav mektep 
gemisi dün aktam Kanıdenize 
gitmek üzere limanımızdan ay • 
nlmıttır. 

1 Gezintiler1 
= 

Yetiş Timakoy ! 
davran Karajak! 

Kızgınlığı daha geçmemi§ bir 
ikindi güne§i altında ıaçakların 

gölgesine stiınarak yürüyordum. 
Yan sokakların birinci en çocuk 
sesleri ve telaşlı avak patırdılar 
duyarak irkildim. Küçük bir ar• 
parçasına açılan bu ıokağın içi 
cıvıl cıvıl kaynıyordu. Saçları kav 
rula kavrula mısır püskülün 
dönmüı sekizle on iki Ya§ araıın· 
da belki yirmi çocuk, karıılıkl 

boğuıuyorlardı. Ellerindeki ağaç 
tan tabancaları ağızlarıyle patla-, 
tarak taftan taıa sekiyorlar, 

- Eller yukan! 
- Yeti§ Timakoy! 
- Davran Kara Jak ! 
Diye bairıııyorlardı. Olduğu 

yerde durdum. Çocuk clünyannı 
bu ünlü kahraman/an kimlerd 
bilmiyordum. Fakat onların böyl 
kan ter içinde kendilerinden geç 
rek adlarını söyleyi§lerindeki i 
nanç ve güvene bakarak anlıyor
dum ki bu (Timakoy) ve (kar 
Jak) ile "Homer,, in "Ajaks,, v 
"Aıil,, i araıında ef büyüklükler 
var. Çocukların hayalinde bunlar, 
adam oğlunun erebileceği en yük
sek birer anıt olmuıtur· 

Ônümdeki köfeye ıinen göğsü 
körüklenen pancar yanaklı yavru
ya ıakacı bir sesle: 

- Kim bu Timakoy ile Kara 
lak? 

Diye ıordum. Gözlerinde faf
kınlığın en kocamanı ile 'Jöndü. 
Sonra bilgisizliğime acımı§ gibi 
gülümıedi: 

- Timakoy dedi, Haydut/an 
yere serer. Hele siyah atına bin· 
di mi· .. Ôyle güzel kemend atar 
ki ... Nah iıt~ geliyor! 

Dönüp baktım. Y okuftan ka
ğıddan panamalı, kolları alile 
sallanan, kQ§ları çatık bir çocuk 
iniyordu. Gözünün altında bir 
yumruk çürüğü vardı. Gülümse
dikçe, kanamıf di§ etleri görünü• 
yordu. Bunlar deminki boğu§ma
nın izleri olacak. 

Soyunun anacak bin bir kah
ramanı, tarihini dillere deıtan ıa
yı•ız erleri YOfayan Türk çocuk
larına bu imrenmeyi •İnema veri· 
yor. Dağ filmleri, kov boy palaıJ

raları taze btı§ların :zengin kim
yahanelerinde yaldızlanıyor, öze-

S. Guı&ez 

~(Lütfen sayıfayı ~eviriniz) Adalara su verme işi 
hazırlıkları 

. Adalara au verme iti etrafın • 

. da. haznlıklar devam ediyor. A· 
da.da.ki eski ıu depolarının işe ya
~blıyacağı anlaşılmıştır. Yeni • 
den yapılacak depoların yerleri 
tÖrülmekted ir. 

mesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan Ekonomi ba

kanlığının Haliç sosyetesine taah
hüdünü yerine getirmesi için teb
ligatta bulunduğu, sosyetenin bel 
li müddet zarfında parayı öde • 
yemediği için mukavelenin fes • 
hedildiği söylenmektedir. 

Yüce ülkü lisesi öğretmenle • 
rinden Bay ismet Ulukut _ 
Bu para ile ailesi kalabalık o
lanlara lüzumunda verilmek ü
zere gaz maskeleri yaptıralım. 
Hüh.ilmet memleketin selame _ 
ti için hava tedbirleri alırken 
belediyenin de halkı korumayı 
düşünmesinden daha önemli 
bir iş olamaz. On kişilik orta 
halli, yahut fakir bir ailenin 
lüzumunda maske tedarik ede -
meınek durumunda bulunaca -
ğı düşünülürse halkın selameti 
için bunun ne kadar önemli ol
:uğu anlaşılır sanının.. ... 

Bu Göret (ziyaret) Türk ve 
Yugoslav uluılarmı birlettiren 
dostluk duygularının ne kadar 
kuvvetli, içten ve sağlam oldu • 
ğunu bir kere daha göıtermeğe 

···-··...-·----................... 111 ..... vesile olmuttur. -raretli karşılamadan dolayı hü .. 

. EyJül birden itibaren adalar -
d~ depo yapısına başlanacak· 
tır. 

Gelecek yaza kadar depolarla 
ıu boruları dütenmeıi işi tamami· 

Jç işler ı bakanımız 
İç işleri bakanı Bay Şükrü Ka· 

ya birkaç gün zarfında Ankara · 
dan şehrimize gelecektir. le kotarılmış oJacaktır. -- -----·--------

9!!0--~----- ' -· 

Kotor deniz teenni akademisi kümet örkünleıinc (erkanına) 
direktörü Bay Miloh Lipovaz ha- ve bütün Tiirk ulusuna çok sami
reketinden evvel tunları ıöyle • mi teşekkürlerimizi ve derin 
mittir: minnettarlığımızı söylemenizi ar-

"Bize karşı gösterdiği içten kadaslamn profesörlerle deniz c
dostlukla bizi gerçekten ınüte- cimi subayları adına rica ede • 
hassis etmiş olan bu güzel dost 
ve müttefik ülkeden büyük bir 
heyecanla ayrılıyoruz. 

1stanbulda kaldığımız mi.iddet • 
çe bize gösterdikleri içten ve ha-

riın.,, 

Vma • Velebita mektep gemi
si dün aktam K;aradenize git • 
mck üzere 1stanbuldan hareket 
edecektir. 
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Tiize 
Bakanımız 

Dün lzmire doğru 
yola çıkh 

' latanbul tüzeainde dün 
yapılan toplantı 

Tiilıe bakanı Şükrü Saraçoilu, 
dün sabah on birde latanbul tüze
ıine aelmİf, OD ÜÇ buçuia deiin O

rada kalmıtıtr. 
Tüze bakam, önce lıtanbul ıe

nel savamam Hikmetin odasında 
oturnHıf, kendiıile ve bqyar Sa· 
lih Eaatla ıöriifmiiftür. Sonra en 
üat kata çıkarak tüze iıpektörlü • 
lü odasına ujranııı, daha sonra 
da birinci tecim bakyeri bafka
nı Memduhun odasmda yapılan 
toplantıya batkanlık etmittir. 

Dün sabah dunıtma yapmıyan 
hakyerlerinin bqkanları ve üye • 
leri ile ıenel savaman Hikmet, 
bu toplantıya kablmıılardır. Top
lantıda tanqdmıı, duruımalarm 
çabuklqtmlması yolunda neler 
Japmak serek olduju ve daha 
J,qka tüze toruları yönlerinde 
konutulmuttur. Bakan Şükrü Sa
raçoflu, toplanbCla bulunanlv 
yönünden ortaya atılan dütünüt
leri dinlemittir. 

Bu yolda türlü dütünütler nota 
lmıp ve yapılması prek ohm itler 
belirtilince, toplantıya son •eril • 
mittir. 
Şükrü Saraçotlu, dün akıam 

üzeri (Tarı) Yapurile lzmire doi
nı yaia çıkmıt, ıenel saftm&D 
Hikmet ve daha birçok kiti ken • 
diıini ufurlamıılardır. 

Menşe şehadetnameleri 
lnıı~tere ıle yapılan ticaret an

latJDUmda, lnsilizler mente t•· 
badetnameai vermekte idiler. 

Türkiyeden mal çıkaracak te
cimerler kendilerinin de mente 
tahadetnameai ıönderip gönder • 
miyeceklerini Türkofilten aor • 
lllUflur. Ofis iki 11D"fJtli mente fa· 
hadetııamesi çıkanlmuı gerekli 
olduiunu bildirmiıtir. 

Sövme ve 
Korkutma 

"Sövmedim de,korkatma
dım da bilakis o .. ,, 

Hayrettin iıminde biri, "Şirke· 
ti Hayriye,, çımacdarından Nezi • 
rin aevdiii ve tehditte bulundu • 
iu iddiasile dava açımı. Sultan • 
ahmet ikinci sulh ceza bakyerin
de bu davaya bakıldı. 

Hayrettin, bakyerinde davasmı 
anlatırken, üatelik Nezirin ken· • 
diıine ıilih çektijini iddiasına 
katb. Bunun üzerine bakim Sali
hattin Demirelli ıordu: 

- Dava arzuhalinde bundan 
babiı yok? 

- Efendim, orada yazmalı u
nutmutlar. Nezir, hem aövdü, 
hem "ıeni öldürürüm,, dedi, hem 
de pantalonunun arka cebine el 
attı. Sebebi de, bunun akraba • 
larmdan birinin dvumda tahitlik 
ederken söylediklerimin botuna 
aitmemeıi! 

- Silah çıkardı mı? 

1 KUltUr ltlerl 1 
Çek profesörleri ve tale
besi yurdumuza geliyor 

Çek üniverıiteai birliii Türki· 
yede yapılan önemli itleri ince • 
)emek üzere 150 kifilik bir kafile 
halinde latanbula ıelecektir. 

Bu kafilede birçok profeaör • 
lerle doçentler bulunacaklardır. 

Talebe yirmi temmuzda ıe-le • 
cek ve tehrimizde dört aüıı kala
caktır. Bu müddet zarfmda bun· 
ların araıından ayrıle.cak bir he • 
yet Ankarayı ziyaret edecektir. 

Talebenin iyi kartılanmuı için 
tedbirler alınmaktadır. 

Konuklarımız tıp fakülteıi pro
fetörlerinden bay Fahrettin Keri
min batkanhiı altında toplana • 
cak bir kurul tarafından ,ezdi • 
rilecektir. 

Ayni zamanda, fakültelerde 
franıızca ve almanca bilen tale
beler konuklara arkadatlık ede • 
cektir. 

Kamplara bütün talebe 
iştirak edecek 

- Efendim, ıilihı zikretmek, Bazı okul direktörleri ımıf ıe-
çekip çıkarmak demektir. Hepıi çemiyen talebenin kamplara itti • 
bir! nk edip etmiyeceiini sormuılar· 

Anasmm adı Halime, babaıı • dır· 
nınki Danilo olduğunu aöyliyen Bakanlık tarafmdan gönderi • 
çimacı Nezir, töyle dedi: len cevapta bütün talebenin kam-

- Benim ıilib tqımadJiımı, pa ittirik edeceii bildii-ilmiftir. 

kullanmumı bile bilmeditimi la- ilk okullardan bu yıl 
tanbulun bütün poliılerinden '° · çıkan talebe 
rabilirainiz. Ne IÖvdüm, ne de Bu yıl ilk okullardan çıkan tale-
"ben seni öldürürüm,, dedim. Bi- benin hakiki sa1111 teabit edilmit
likia o bana hem sövüp saydı, tir. Tam tetkilltb okullardan 
hem de dövdü beni! .2135 erk.ak 1821 kıs çılmHi(ll'. 

Hakyeri, phitlerin ça~Yilı'a • ~rBii Cfu~ ~. f;u yı} o~ 
ıı kararile dunıpnayi baftla lü · ' okullara airecek talebenin ayııı 
ne bıraktı. 4856 dır. 

Takas yolsuzluğuna Yarım tetkili.tıı üç ımıflı okut-
ait evrak ' fardan da; 470 erkek 520 kız ta-

lebe çıkmıttır. Bütün çıkan tale
Otuz yedi kilo aiırhimda ol • benin yekibıu 5921 kitidir. 

duiunu yazdığımız takas yolıuz· 
luiuna ait evrakm incelenmeıine Belgrad üniversitesi 
bqlanmıftır. musiki şubesi talebesi 

Şimdiye kadar bet yüz sahife Belırat üniveraiteıi musiki fU • 
Borsada buğday okunmuıtur. inceleme bittikten besinden 60 kifilik bir bfile bu-

ıonra duruımaya baflanacak· ·· h · • lec-1-&ir Konuk Diln borsaya 124 ton buiday sun te nmıze ıe ea' • 
ıelmiıtir. Bet kunqtıan sert ve br. talebe tehrimizde kaldıkları müd 
5,35. ten yumutak buiday aatıl • Biribirlerinden davacı detçe bir kaç konser verecekler-
mıttır. Rahime, Muıtafadan davacı. dir. 

Berber mi, 
Doktor mu? 

Bir genç berberden aldıfı 
ilaçla ~ehirlenip öldii 
Vefada Molla Hüsrev mahal

lesinde Kili8e aobimda otaran 
yirmi iki yqlarmda lsmail, bel • 
soiuklufu için Kantarcdarda ber
ber lamailden aldriı bir iliçla ze
birlenmif, kaldmldıiı Cerrahpa • 
fa baıtaneıind ölmüttür. Berber 
lımail yakalanmıı, tahkikata bq
J.anmıttır. 

SEKSEN KiLO YOK AL TIN • 
DA - Afitap motöründen kqar 
peyniri çıkarmakta olan hamal 
Halil, üzerine düten seksen kilo 
peynirin altmda kalarak yaralan-
mııtır. 

Ameli Hayat 
Mektebe geni bir şekil 

veriliyor 
Ameli hayat mektebi timdiye 

kadar vilayet bU1U11 idaresinin 
yardım faslmdan verilen tahsisat 
ile bir ticaret liaeai halinde idare 
ediliyordu. Orta ve lise derece • 
ıindeki tahıilin Kiiltür bakanlıiı 
müeueaeleri tarafmdan, ticaret 
tabıilinin de iktisat vekaleti mii· 
eueaeleri tarafmdan temin edil • 
diii ıöaönünde tutularak ameli 
bayat mektebinin busiinkü tekli· 
nin deiittirilmeai kararl&fbrdiDlf
br. 

Amelt:-eı~~Ml'~'1fll~ 
~larına dalia 11Cııa Ir _zamanda 

ameli .abalarda ve itlerde fayda· 
lı olabileeek bir hale ıetirilecek • 
tir. 

Mektebin yeni teklini teabit 
etmek Üzere vali ve belediye re • 
İli Bay Muhittin Ostünclaim re • 
iıliii altında bir komiıyon tqkil 
edilmiftir. 

Bu heyet yakında toplanarak 
ite bqlıyacaktır. Buaünkü tale • 
benin açıkta kalmaıma mahal 
verilmiyecektir. Tahsil va~iyet • 
leri yeni tekle uyıun olmıyan • 

lar ticaret mektebindeki mua • 
dil ımıflara yerlqtirilecektir. ;;;;;;;;;;;;; ______ ;;;;;;;;;;;;;p;I Muıtafanın kendisini ölümle teb- TALEBE GEZiSi - Talebe 

l v.1.a Haberler ı dit ettiii ve çakı ile yaraladıiı id- Birliii yönetim kurulu dün birli· D . l • • I k 
nı ~ M taf d ı"'m" Ça-ıkapıdakı" merkezinde bir enızyo lar1 IÇID a ınaca diasmı ileri ıürüyor. us a a ·s 

BAY SEDAT KANSU - Ankara hem Rahimeden, hem onun oiu1 toplantı yapmıftır. Vapurlar 
Ziraat enstitüleri uiatanalanndan B. ları Mehmet ve MMmmerden Univeraitenin tatili münuebe • Deniz yollarile Akay yönetıe • 
Sedat Kansu Bakanbk tarafından Al· d Bunl 1;._ b. ı tile birlik üyelerinin Sunaya, ç.. ıinin (idaresinin) Avrupa ter• • manyaya okumaya gönderilmektedir. avacı. arm ncp ır o up 
Bay Sedat birkaç gine kadar gide • kendiıini dövdükleri iddiumda· nakkaleye ve orta Anadoluya ya· nelerine birkaç vapur 11111arla • 
cektfr. dır. Dava, Sultanahmet ikinci pacaklan ıezinin programı ha- mak iatediiini evvelce YUIDlf • 

ŞiLEPÇiLiK - Yelkend Zadeler sulh cezada. zırlanmıttır • tık. 
tarafından lqlltereden dlrt bin li . Muataf a, hakyerinde hakim Sa- IZMIRE GiDECEK TALEBE- Muhtelif yabancı tersaneler ta· 
raya bir filep ahnmıpır. Birkaç tan libattin Demirelli tarafından sor- MIZ - lzmh: valisinin daveti ü- rafından Akay ve D•nizyollarma 
daha abnacak ve ""'lepler Avrupa U- • 1 • "d k alt O 

!r• k·1· k k d. · · Ra zerıne zmıre ıı ece mıt • bi..,,.ftk mura·· caatlar •apıhn•• • manlanna ifletilecektfr. auya çe ı ır en, en ııının • _ r"· 
1 

-s 

---------.----ı bimeye biç bir teY yapmadıjmı, niverıiteli ıencin adları henüz tır. 
nilecelr renlılae 6o7C1111yar. fakat onun ve mahkemede hazır teabit edilmemittir. Yalnız tıp ve Bunlarm ıonu almdıktan IOll • 

Ahoyıın ü•tiinlüfiinii ilm .ar- bulunan iki oğlu Mehmetle Mu - edebiyat fakültelerinden gidecek ra ekonomi babnlıima bildiri • 
ml 1:: -~~-•.. Ra talebenin adları belli olnıuftur. melı, müde erce .,....'",._."ıganr ammerin, bunlardan batka • lecek ve -nurlar bir eene zar· 

lı ~.-.ı _.._!, 1 1 H Gezi ağuıtosta ykpılacaktır. ·-ltolılı gis.terme a5 ... mıa 'e11nıcn himenin koca11 Haıan a oi u a· fmda teılim edilmek üzere ıa-
6a lilmla genç ruhlara sanliı~a limin ve kızı Haticenin elbirHiile Kadıl,Öy Halkevinde marlanacakbr. 
ydanltlflyor. Nikel lıııtalar i~rule kendisini dövdiiklemi, bu iti ai- ikmal sınaçları 938 yılı tonlarına doiru ıelec~' 

SiYASA 

Avusturya ve Ha• 
beşistan meseleleri 

Uluslar ICIBfeteai ıenel aekreteri 
bay Avenol'tln lqlltere yeni Dıfiılerl 
Bakam ile taıufmak 8zere Londrayı 
zlyanti 111'881Dda hfltiln ltalya - Ha· 
bet anlapmamulıtrnın yeniden in • 
cele~ (tetkik edlleeeti) anıw 
byor. A vrupada kollektif emniyet iti 
bu mUzakerenin sonucuna bafb ıö • 
rillmetkedir. Bay Aveno), Lonclrada 
balaadufu sırada Uluslar Sosyetesi· 
nin Habef meeeleel berinde ne 18P • 

ması mlmktln oldafaaa anlataeak 
ve blylece bant davuma lılzıaetill 
hadudanu izaha çalıpcaktır. 

Fakat ae yapılsa her 19yden önce 
Franu.nın haaflnldl vaziyetini ıöz ö
niinde bulundurmak icap ediyor. 

(Tayınla) in anlatrpna ıöre, ln • 
gllterenin flmdlye kadar Pariste yap· 
tıfl bütün tefebbtlsler iyi bir netice 
vermemlı bulunuyor. 

Sebebi ltalya ile Framanm Afrika 
topraklan berinde ulapuf olma • 
lan ye Avutarya meaelesinde iki 
tarafın ayal menfaatlerle latb ba • 
Junmalandır. Bu bailıhk yiiziinden 1· 
ki tarai, ltalyanm Habq itile met • 
pliyetl mrasında Almanyanın fır • 
uttan istifade etmemesi için, yeni 
pllnlar hazırlallllflardır. 

Gerek FraDBa, gerek ltalya, in • 
gilterenin AV118turya itine llyık ol • 
dutu önemi vermediilnl cörerek onun 
Habet J,Ue bu kadar alAkadar olma· 
sını mantıksız görmekte iseler de la· 
giltere vaziyeti bu gözle görememek
tedir. 

<Tayml8) in anlatıpna gire, fngll· 
tere, Avusturya itini bamlaşka bir ba• 
lmndan muhakeme ediyor. lngilterr 
ye ıöre Avuaturyada Alman1a1a 
katıfmak istiyenler vardır. Yahqt,A· 
vuturya halkından mfihim bfr kısmı, 
Almanyaya katı§nıak istiyecelderdlr. 
Habq i§l ise bambaşkadır. Bu lfl 
sür'atle kotarmak llzımchr. Habef. 
u~-:r ~dan ,ardnn lstemek-

lemekle ·itin ne kadar acele oldu~ 
tunu göstermif oluyor. 

Jlu böyle oldutuaa söre asıl mr 
sele: Ulular Sosyetesinin bir iş ya • 
pıp yapamıyaeafıaı anlatmaktır. 

Uluslar 1C1Byetesiııin bir iş yapa • 
bilmesi için 1'ollektif hareket gerer 
tir. Yoksa yalnız bir devlet ite glri • 
şecek olursa harbin öahe ıeçecettae 
harbin çevresini ıeni§letmete yardlDI 
eder. 

Uluslar sosyetesi kendisinden ~ek• 
lenen kollektif harekete girişme~ 
varhtını tehlikeye koymuş olacak • 
tır. .. 

O. R. Dolrul 

Plaj tarif el eri 
Bele.diye latanbul plijlarmı bi

rinci ve ikinci ımıf olmak üzere 
ikiye ayırmıı, tarifelerini buna 
röre yapmııtır. 

Birincilerde ıirit i!c:reti 20, i• 
kincilerde 15 kuruıtur. 

Mayo için bet kurut konmur 
tur. Denizden çıkınca kurular 
mak için verilen havlu yüz para"' 
dır. Tam mayo 10, lüks msyo IS. 
bornoa ıs kuruıtur. Batlık, ayak• 
lık, tqlı su banyoı" da beter kr. 
l'Uflur. 

Kabine ücretleri teabit olun "' 
mamıtbr. Plaj sahipleri ~lar İ"J 
çin de nomal bir fi,.at koyacd 
lardır. 

~dlenen 6u türlü lilmlerin J'I· lece toptan yapiıklarıpı ıöyledi. 
Kadıköy Halkevinden: - olan bu vapurlar Hamburı, Bren- Nöbetçi eczaneler lııntı, raltlartla yalnız topralı yağ· Bunun üzerine, Haaanla Halim ikmale hazırlanmak için fU ders· dizi, Pire ve Marıilyaya itletile • ılıl._iııııııııiı __ ._ _____ ...ııl!' 

ıncuımn yiihelı ateıli atmasını ve Haticenin davaya dahil edil • ler açılmıştır: Tarih, Riyaziye, Fen - cektir. samatyada: Teoflloe, Aksara~ 
.,ıltımalıla lıalrna. Yavnılan i, melerine, onlara da celp çıkarıl • bilgisi, Nebatat, Kimya, Fransızca, da: E. Pertev, Karagtimrilkte: 8 
6ozpnlanna, yam imrenınele- masına karar verildi, durutma kal lngilizce, Hayvanat, Cofrafya. Tayyare piyangosu Şelareaalalade: A. Hamdi, Fen 
re, ..1ıtıf inanqlara tla 8Üriilıla. dı. Geliniz, çabpnız. Parasızdır. VltaU, Şehzadebapnda: ı..atı 
B-- ,,.eoinnenl:ıı=ıu1e 6a film .,. • On dokuzuncu tertip tayyare lo, Aıtbra caddesinde: Btnf N 
1=;,~ 

11

afratanl;..~ bulantlağunu iç j şleri müsteşarı Tütün ikramiyeleri piyanaoauiıun üç.üncü çekilmeai Emiaönflnde: Arop Minuyan, 
:.:...:..:-. 111.Jıtcp ~alıi ~ iki ay mezuniyet almıt olan Sayıger Aıkerlik pbainden: dün yapılmlfbr. Bu çekilmenin tqta: Süleyman ltecep, Beyaa 
.,.. •• ..,..... 1 935 tütfln ikramiyesi tevziatına baş- b:~~L ikramiveleri dün çdmi.a • Cemil, Zqrekte: Yotgl, Galata _ ... , 6a u_ı,· ..___ ... ,_.ı_ bırınc" • 1° eenel iapekter Bay bra• .. ,.... .1 ~--ı 
auaanmuı Anın UQU111ara.... • landıtrndan ikramiyeye mtistahak ma mq, busüne kalmqtır. Mahmadiye caddesinde: .. n..,.. 
onlar tla 6enim lıaılar lrartannalı him Talie vekalet edecek olan iç IGl nbaylarala tehlt yetimlerinin lk • ronyacUs, Tabimcle: Niamettln, 
l.ıerl.er. Ba ..mlar, lıentllerine itleri mÜltepn Bay Vehbi bu- ramiyelerinl almak flzere Sarıyer Çekilmeye bu sabah doku hu- yon~ukullatu..da: Züirdl.Yoloa, 
6lr t1ir11J olana &ana ne rrmlla/ •• tün Ankaradan tehrimize ıele • Mal Md. liljune müracaat etmeleri çukta Asri ıinema binaamda de- Ha1Ram~: Halk, Kunnpepda: 'f 

S. Q ... ~ln:_~~===--=Ed=ü=rne=fl'/~e=--=p=d~ece~kt~ü-.~~---=--·-IAn~ol_un_ur_.~~~~~~~_:_v_am~ed~il-ecek~mr-· _.~~~~~~-Tm&a,~~H-a_lıa_oi~hm-da~:-Yı_at~~-
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~~~S1981t~j~ ~l!!JL.f<f'Mi Z D:f /f --------..::. 
Atletizm birincilikleri 
yarın ve öbür gün 

Akçekoca halkı 
neler istiyor? 

·• ·· · 1 • ·· b k Mahkeme, askerlik şubesi, 
Çıkan anlaşmazlık ~ozulmelı ve at etızm musa a a- yol, vapurun geliş saati 
1arile lstanbul -Atına maçı aynı alanda yapılmalıdır Akçekoca, (Özel) - Burası 

Dün ak9am öğrendiğimize gö -
re İstanbul atletizm heyeti, atle -
tizm birinciliklerini yarın ·ve pa • 
zar günü Taksim ıtadmda yap -
hrmaya karar vermittir. Atletle -
rimizi çalıştırma yolunda bu ka -
rar tabii pek yerindedir. Fakat 
gene öğrendiğimize göre bu yüz -
den futbol heyetile atletizm he -
Yeti arasında önemli bir anlaş • 
ma.ılık çıkmıtbr. Sebebi ıudur: 

ıabakaları bittikten sonra yapıl -
masında zarar yok; fayda vardır. 
iki tarafın anla,malarını isti • 

yoruz. 
Atletizm heyetinin müsabaka -

lar için yaptığı proğram tudur: 
31/ 7 / 935 CUMARTESi 

Saat 
15-100 M. seçme - üç adım 

Soluya bağlıdır, çok miktarda 
fındık yetittirmekle ün almıt bir 
ilçedir. Bundan 50 yıl önce Ri • 
zeli Hacı Ahmet adında giriıken 
(müteıebbiı) bir adam fideler 
getirerek fındık yetittirmeğe baş 
lamıt ve baıarmıttır. Bugün on 
bet bin hektarlık yerlerde 1 mil· 
yon 200 bin fındık ağacı var· 
dır. Ve orta heıa.p olarak bir mil-15.15 110 M. seçme 

15.30 1500 Final 
15.45 200 seçme 
16.00 400 seçm~ 

Diks <Yunan) yon kiloya yakın fındık alınmak· 

16.20 10000 Final 
17.20 4X400 Bayrak 

14/7 / 935 PAZAR 
15 - 100 m. Final Yüksek Final 

tadır. 

Fındıkları iç yapmak için dört 
tane· de kırma makinesi getiril • 
mittir. Bunlardan birisi su ile di .. 
ğerleri de el ile it1emektedir. 

Çorum orta okulundan 
çıkanlara şölen verildi 

4:V ' +ı 

Çorum orta okulunilan fıkanlar 'Atatürk anıt;nda 

l 

Futbol heyeti tehrimizde bulu -
nan Yunan futbol takımile fut • 
holcülerimizin bir maç daha yap
l'llalarmı kararlattırmışbr. İkin -
ci ınaçtan evvel bu yolda ba.tlıyan 
konuıma anlaşma ile bittiği için 
hu ınaç yapılacaktır. Yapılan iki 
l'llaçın birinin beraberlikle bitti -
iini, diğerinin mağlubiyetle neti • 
celendiğini biliyoruz. Mağlubiyet
le neticelenen maç futbolcüleri -
ınizin yorgunluğuna rastladığı, or
taya çıkan karıtık takım en kuv • 
\>etli karıtık takımıı;nız olmadığı 
İçin bu maçın neticesi ıporcuları 
ı>ek de doyur:-.;:.ıamıştır. Bu itibar· 

la bir üçüncü maç yapılarak iki 
§ehrin futbol derecesini daha iyi 
olarak ölçmek düşünülmüttür ki 
bu da güzel yerinde bir fikirdir. 
Fakat bu vaziyette ortaya alan 
(saha) meselesi çıkmıttır. Fut • 
hoJ heyeti sahayı o gün saat üç
ten sonra kendiıine hasretmeyi 
atlezim heyeti de alanı paylafına
Yı istemektedir· Meselenin nasıl 
halJedileceği beiH olmamakla be • 
taber biz öyle sanıyoruz ki orta
da anlat amıyacak bir vaziyet yok
hır. 

15.15 400 m. ,, Gülle ,, 
15.30 
16.00 

5000 m. ,, bir adım ,, 
200 m. ,, Disk ,, 

sırk ve cirit ,, 16.10 800 m. ,, 
16.30 4X100 bayrak 

Şimdi de çartınm ortasında 
dört kat üzerine mükemmel bir 
fabrika yapılmakta.dır. Bu yıl 
burada fındık çok bereketlidir. 
Dallar fındığın ıağrrlığmdan yer• 

Çorum, (Özel) - Çorum orta l li batkanı, yeni mezunlara l:nyat· 
okulu bu yıl 10 u kız, 33 ü erkek ta yükseliı, faydalı o luş yclundn 
olmak üzere 43 yeni mezun ver- güzel bir söylev verdi. Kız ve cr-

1 _ dereceli 1 inciye (beş), 2 inciye 
(üç), 3 üncü (1) puvan aJı_r. 

2. - Atletlerin JisansJarı ıle yanşa
lanında gösterilen vakitte bulunma • 
ları. 

Atletizm heyeti aşağıdaki bayları 
hakem olarak çağırır: Burhan Ah • 
met, Rıza Süeri, İlhami Unvan, Adil· 
giray, Ekrem Rüştü, Enis, Hikmet, 
Vedat Abat, Sudi, Şinasi, Rauf, Şe • 
kip, Tahir, llhan, Cemil, M. Kazun, 
Talat, S. Mümtaz, Umran, Ali Rıdvan, 
Recep, Ferhat, Ekrem, Nadokki, Sup· 
hl Hayri, Agopyan Kangelidis, Pri • 
dis, Davit Devecis, Şekip Besim, Cev • 
det I. Hikmet. 
MACA~ GüREŞÇlLER DÜN tz

MIRE GİTTİLER 
Şehrimizde iki maç yapmış olan 

Seget Macaı· güreş takımı Türk takı· 
mı ile birlikte dün saat 16 da Tarı 
vapuru ile lzmire gitmişlerdir. Macar 
takımı lzmirde burada güreştiği ta -
kımımız)a iki maç yapacaktır. 

ŞlLT VE KUPALARIN DAGlTtL-
Çünkü seyircisi futbol seyirci- l\fASI GÜNÜ 

ai kadar olmıyan atletizm birinci- T. J. c. J. lstanbul bölgesi Baş • 
lilderini elbette futbol seyircileri kanlığından: 
kar§ısında yapmak çok f aydah o- Geçen ve evvelki senelere ait bölge 
hır. Bu, arayıp da bulamadığımız birincilik şilt, kupa ve madalyalarının 
f 31 - 7 - 1935 günlemecinde C. H. P. ıtsatlardan biridir ki bunu mem-

Istanbul vilayet idare heyetinin Ca • 
llUniyetle kartılayacağımıza, ba - ğa1oğJundaki merkez binasında da. • 
ıı rııaddi zorluklar yüzünden iti ğıtıJacağı ilan o1unmuştur. O gün için 
anJaıınazlığa dökmek garip olur. bu tören geri bırakılmıştır. Giln ve sa· 
Bizce futbol maçının atletizm mü ati aynca bildirilecektir. . ' 
···································~· .. ·················································· 

lere eğilmiıtir. 
Bura11 her ne kadar kazaya 

çevrilmit ise de haıkyeri, halkın 
ihtiyaçlarını giderecek derecede 
değildir. Eıaıen ıon zamanlara 
kadar burada. bir sulh mahke • 
meıi var idi ve halk gene Düz • 
cedeki hakyerlerine gidiyorlar .. 
dı. Şimdi iae durum gene ayni • 
dir. Binaenaleyh, hakimin ıali • 
hiyeti geni§letilerek hakimi mün
ferit haline konulmasını yalva • 
rıyorlar. Tüze bakanlığının bu 
yeni ilçe halkının dileklerine kar .. 
şı: yabancı kalmıyacağı muhak " 
kaktır. 

llç~nin eksikliklerinden biriıi 
de, burada bir aıkerlik fubesinin 
henüz açılmamıt olmasıdır. As • 
kerlikle ilgili olan yüzlerce hal • 
kın yoklama ve muayene için bir 
çok paralar harcayarak ve işleri .. 
ni güçlerini günlerce bırak~rak 
Düzceye kadar gitmekten kurtul .. 
maları için buraya bir muamelat 
memuru gönderilmesini, bu cihet 
mümkün olamadığı takdirde hiç 
olmazsa yoklama ve muayene 
zamanlarında yılda br kere bir ~ 
liaç memurun muvakkaten bura· 
ya yollanma~ını diliyorlar. 

Üçüncüsü de, Akçakocayı ge -
rek Düzce ve gerekse Bolu ile di· 

miıtir. kek okurlar buna karşılık vere • 
Orta okulun yeni mezunları ~ rek teşekkür ettiler. 

refine halltevi tarafından bi~ çay 
töleni veriJmittir. Halkevinin ıe· 
nif salonları dün akşam Çoru
mun seçili birçok ailelerini bir a· 
raya toplamıştı: Partimizin "değer· 

Şöleni dans takip etmiş ve l!c, 
bir gece geçirilmiştir. Yeni mc • 

zunlara muvaffakıyet dileriz. 

Cevdet BaYkal 

Çocuğunu döve döve 
öldüren bir baba! 

Bahkesirde Konakpınarın Biga J rilerek memleket hastanesin .~ 
tepe köyünde üç ya§mda bir ço· de otopsi yapılmııtır. 

~uk ölmÜştür. Fatma isminde °"' Ölü üzerinde otopsi yapan dok• 
Jan bu çocuğun anası Cemaliye torlar henüz rapor vermemiş ol • 
genel savamanlığma başvurarak duğundan çocuğun hakikaten id • 
çocuğunun babau Mustafa tarafın dia edildiği gibi dayakla mı öl • 
dan döve döve öldürüldüğünü id· düğü bilinememektedir. 

dia etmiştir. Mustafa ile Cemaliyenin bir 
Bunun üzerine savaman mua • 

müddettenberi darzm bulunduk • vinlerinden Hilmi Çil hükUmet 
lan anlaşılmaktadır. Bu itib:.ula 

doktoru ile birlikte Bigatepe kö • 
yüne giderek iddianın doğru olup 
olmadığım yerinde incelemiıtir. 

Hükumet doktoru ötopsi yapıl • 

kadının kocasına iftira etmiŞ' ol • 
ması da hatrra gelmektedir. 

Genel savamanlık bu hususta 
masına lüzum gördüğünden getİ· tahkikatını derinleştirmiştir. 

Sinopta yağmur ıBir kızı parça parça 
Sinop, 11 (A.A.) - Dün gece 

Sinop ve çevresine sürekli ve be- ettiler 
reketli yağmur düşmüştür. Yağ • 
murdan mısır ve tütünler çok fay-

Dokuma boyacılığı ( Köy muhtarlarına 
öğretmek için çag şöleni ğer ilçelerine bağlayan şose yıl· .~.!!.!'~~~!!!!:~ıımımm--·-"'-ıcw :wıo 

Sungurlunun Mehmetbeyli kö • 
yünde çok feci ve eşine az rast· 
lanır bir cinayet olmuştu• Nuri 
adlı bir baba oğlu Hacı ile bir o

larak Musa isıninde bir adamın 

çok güzel kızı Fatmayı kirlcte • 
Tek öldürmüş "suçumuz eşsiz kal
sın,, diye baba ile oğul genç kızı 
parça parça ederek öldürmüt ler • 
dir. 

Ş. K. hisar, 11 (A.A.) - Do· Çorum, (Özel) - Parti baf • 
kurna uzmanı kimyager Sabri ile kanımız Ali Rıza Özenç köy muh 
aı-kadaşı Hausmonniı dün Gire • tarJarını halkevi salonunda topla
•Undan Karahisara geldiler. yarak kendilerine çay §(>leni ver-

Iki saat sarbaylıkta kaldıktan mi~, ulusal konuşmalar yapılmıt • 
'

0 nra Tam;zardaki dokumıı tez • tır. 
~ahlarını görmek ve boya ame • Parti batkanı Çorum memur • 
l~Yeaini göstermek için oraya git· larmın halkevindeki her müsa -
lder. Oradaki tezgah sahiplerini mere, konferanı ve toplantıya ça· 
toı>Jayarak iplik üzerine dört sa- ğırısız gelmelerini dilemiştir. Par· 
at kadar kendileri bizzat boya ti baıkanı pek yakında Ankaraya 
boyamak ve has boya boyanma - gidecektir. 
81llt aanatkarlara tamamen öğret· 
lne]de beraber, ileride zorluk gör
tnellleleri için formüller verdi • 
ler. 

Hava tehlikesine karşı 
Uşa.k, 11 (A.A.) - Hava teh

lil<e3ini biJen üye yazmıı devam 
ediyor. Çalıtma alanı kamun ye 
hatta köylerimize kadar genit -
letilmiıtir. Bundan ba.fka yardım• 
cı üye kaydına bat1anıldı. 

Hava tehlikeaini bilenler heye· 
tine y~zrlan üye sayııı yüz dok • 
aan biri buldu. Yakında bu sayı· 
ıun 300 ü q&cağr N.Dılıyor. 

Ş. K. Hisar, t t (A..A.) - Ha· 

Trabzon fındıkları 
kurtuldu 

Trabzon, 11 (A.A.) - lki gün
denberi aralıklarla çok yağmurlaı 
yağmış, ilimizin en önemli ürünü 
olan fındık tehlikeden kurtul -
muıtur. Bu yıl fındık ürünü Trab
zona 4 milyon lira getireceği için 
halkın bütün umudu ondadır. 

uannuıı.1111ı1ılf9lııtflllt1Jllllllllt 1&11•.-mnmtrmım11nmftuuıuuıınRt11ttmrmu .. 

va kurumu halkevinde toplana • 
rak hava tehlikesini bilen 19 üye 
daha kaydetmit ve bu it üzeıin· 
de her gün ça1ıtmak kararı ver
mittir. 

lardanl)eri geçilemiyecek dere -
celerde haraptır. Yaz Ye kı§ bir 
çok güçlük ve tehlikelerle geçil· 
mekte olan bu yol yürekler acı -
sıdır. 

Kı§ günlerinde şu yolsuzluk 
yüzünden gidip gelmeler büıbü· 
tün kesilmektedir. Gerek tecimel 
ve gerekse hakyeri itleri için hal
kın geçmek zorunda oldukları bu 
şosenin bir an evvel yaptırılma • 
sını ve mutlaka buna bir çare bu-
1 unmasını rica ediyorlar. 

Ben, be§ sene evvel bir talika 
arahasiJe bu şoıeden kıtın geç. 
miıtim de biliyorum. Bir daha 
milyonlar verseler bu yoldan geç 
ır.em demittim. • • • 

Demek ki o zamandanberi bu 
şoseye bakılamamıt olduğundan 
daha beter bir hale geldiğine i
nanrrnk lazımdır. Bu yolun uzun .. 
luğu 37 kilometreden ibarettir. 
Bunun bozuk kısmı İse (20) kilo
metrelik kadar bir §eydir. Bu 
kadar bir yerin senelerce yapıl -
maması Akçakocanın bayatını 
zehirlemektedir. 

Dördüncü dilekleri ise, inan • 

bula giden vapurların buraya ge· 
ce yarı11ndan sonra uğramaları 
yüzünden çektikleri perişanlığın 

kaldırılmasıdır. Bu yüzden ge • 
rek buranın ve gerekse hinter • 
Jandi olar: Gerede, Bolu ve Düz· 
cenin tüccs.r eşyaları yollanama • 
makta, bu mallar navlun daha pa
halı olmasına rağmen Adapaza • 
rı üzerinden gönderilmektedir. 

Biri şosenin harap olması, öte 
ki de vapurların geceleyin uğra

ması yüzündeu sKrsıntılar geçir • 
mekte olan bu yeni ilçenin kal
kınması için fu iki engelin kal • 
dmlmau gerektir. 

Her ne kadar şosenin yapılması 
."çin başmühendiılilden mükellef 
ameleler verilmit iıe de hunla ~ 

ra (iş batına!) dedikleri zaman 
yol paralarını vererek çekilmi~ -

l 

lerdir. Eğer bu paralar bir müte-
ahhide verilip te şoıe yaptırılmış 
~saydı timdi derdin en büyüğü 
ortadan kalkmış olurdu. Bolu il· 
bayının bu dört dileğe karşı ilgi· 
5İz kalamıyacağmı ve çalışkan ak. 
çakocaldarı sevindireceğini un .. a 
rız. R. K. Cantii;li 

Katil baba oğul yakalanmış· 

tır. 

KURUN -
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Istanbut Ankara caddesi, (\.'Al\IT) yurdu 

~İdare: 2f370 
1 Telefon 1 Yazı lşlcrl: 24379 
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--~~~----~----------~, 
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derdi 

Yazan: Kadircan Kaflı Bö lem: 10 Hasan Çavuı, arabacıdır. Tek 1 san çavuı bu rayları gö~te~erek 
atlı a.rabasile Suadiye, Göztepe, 1 sözünü tramvay itine çevırdı: 
Feneryolu taraflarında ç.ahıır. -" Bu demirleri, dedi, Avru • 
Bundan elli yıl evvel Kndıköye padan getirip buralara döıüyor • 
gelmiı, bir zaman oralarda esnaf lar. Halbuki o memleketler.de 
yanlarında çalışmıştır. Altıyol ağ· bunların modau çoktan geçmış. 
zının boı tarlalardan ibaret oldu- Demirleri dö§e1i olduğu yerleı den 
ğu günleri bilir. ıöküp duruyorlarmı§. Onların at. 

Istelya ağlıyordu. Kalbi . o kadar hızlı çarpıyordu, ki yalınız 
onun gürültüsü bütün köy halkını uyandıracak sanıyordu. 

Abdülhamit zamanında bu ci • tıklarmı biz para verip alıyoruz. 
vara yakın mezarlıkların saray a· Göreceksin, bütün bu paralar hep 
damlan tarafından nasıl gaspo • havaya gidecek. Fakat ne oluna 
lunduğunu gözleri ile görmüştür. arada bize oluyor. Otobüsler yet· 
Denebilir ki Kadıköy ile Bostan· miyonnuş gibi timdi bir de başı • 
crya kadar olan köylerin ve ame· mrza bu tramvay belası çıkıyor. 
lelerin adeta canlı bir tarihidir. Bazı kendi kendime düşünüyo • 

Geçen yaz mevsiminde idi. Bir rum. Şu atı, arabayı tutup sata • 
gün arabasına binerek Kadıkö • yım, diyorum. Fakat sonra ne 
yüne geldim. O sıralarda Kadı. yapmalı? Yalnız bir ümidimiz 
'köy - Kızıltoprak _ Suadiye var: Bu tramvayı belediye yaptırı· 
tramvay yolu yeni yapılıyordu. yor. (Parmakları ile para sayar 
Şimdi haltın geçliği yerlerde a- gibi iıaret ederek) belediyede 
mele çalıştığı için arabalar Papa- para nerede? Her halde bir yıla 
sın bağı önünden geçerek gidi ., varmaz, bu tramvay iflas eder.,, 
yor, Altıyol ağzına gitmeden ar· Ben burada kendisini teselli ct-

ka sokakları dola!arak Kadıköy mek istedim: 
iskelesine varıyordu. Yolda gi • - Hasan Çavu§, o kadar me • 
derken bana geçtiğimiz yerlerin rak etme. Tramvay yapıldıktan 
eski hallerinden bahsetti. Mezar • sonra otobüsler işlemiyecek. Oto· 

büsler yolda rast geldikleri her 

Şlrndlyo kadar rıkan k111mların 

hlllilsaıı 1 : 

HiS yılı ağustos orta.ıarmda Ka 
ra Veli RelB ltıııya kıyılanna yap· 
tığı akından dönUyordu. Erken ol • 
duğu iı;ln leventler memnun değil • 
lcrdl. Kara Veli Reisin Rum gUzclı 
lsteıyaya tutulduğundanberi eski 
ati1ganlığmı kaybc.ttlğl.ni söyliycrek 
onu çekl;ştirlyorl:ırdı. Veli Reis il • 
zUldü ve scvgili5lnl baştnn savmaya 
karar verdi. Bu ısırada urukta. bir 
Venedik gemisi görUndU. 

O günlerde Vcncdik korsanı Al· 
ban Armenyo ko.rdcııl Jak'm öcUnli 
almak tçl.n I\:ara Veliyi arıyor, bula· 
mıyordu. t s tclya vaaıtasilc öldürmek 
veya tuzağa dOşUrmck için onun 
kardeşi Nlkoyu iki bin altın adaya
rak kandırdı. 

1stclya. bir gece pencereden bir 
k!ğıt atıldığını gördU. Okudu. Kar· 
de§indcn geliyordu. 

- Fakat neden yüzüu sararmış? 

Titriyor gibisin! ... 
- O kadar ansızın geldir. ki, beni 

korh"'tı ttun ... 

-6-
PARULA lık arasından geçerken ta§larm 

nasıl sökülerek götürüldüğünü 

anlattı. Bazan bir fınm gösteri • 

yolcuyu almak için duruyorlar. lstclya o gece hiç uyuyamadı. 
Durak filan tanımıyorlar. Tram • O 1.amana kadaı- ){ara Yeliyi öl· 

yor: vaylar yalnız duraklarda dura - dürmeği, yahut ele vcrmcği hiç dü· 
cak ve oralarda müşteri alacak. şünmemişti. Demek ki hu da yapıla· 

" - Bey, işte bu fırın yerini vak bilirmiş. Demek ki kardeşi bunun o· 
t·ı f"lA J k Belki tramvay otobüs kadar ara-
1 e ı anca mezar ı tan zaptet • labileceğini sanıyordu ha ... 

t . s··t·· b ·· d.. ..... ı bacılara zarar vermeı:.,, ı. u un u gor ugun yer er ıer· Artık mektubu unutmuştu. 
vi ağaçları ile dolu idi. Bu yüz- Dedim. .. Zaten onu o kadar ezberlemişti ki 
den cinayetler oldu. Babamın me· "" "° 1(. yeniden okumak ihtiyacını da duy· 
zarını yok eden adıimı hen de Hasan Çavuı il~µarpızda ·ge· muyordu. 
ya§atmam diye birisi silahını çe • çen bu konuşmalardanberi şimdi Niko, gözü pek bir delikanlıydı. 
kip birini vurdu. (Eli ile uzakları hemen bir yıla yakın bir zaman lstelya onu herkesten daha iyi tanı· 

oluyor. Fakat her rastlayı§ta gö- yordu. Eğer üç yıl önce Kara eYli 
östererek) orada, Altıyol ağzın- gms: \Q~l tsir ~l~•Kl ~~an ;Niko ha-

da bunaan etli yıl evvel çingene- rüynrum ki Hasan ÇaVUfün tlw~ Jıkçılarla birlikte Korfu taraflannda 
ler vardı. Bunlar ıskara maşa gi- eksilmiyor; daha '1:İyade arhyor. olmasaydı l ste])a) ı daha o z~m1ln8aii 
bi şeyler yaparlar, satarlardı. Fır· Geçen gün gene tramvay durak lrnrtarmağa çalışacağını biliyordu. 
sat bulunca etrafta hırsızlıklar da yerinde duruyordum. Ha&an Ça • Genç kadın belki Kara Velinin o· 
yaparlardı. vuşun arabası ile bana yakJa~tı na getirdiği a\ uç. anıç liraları, çe.!iid 

Bütün bu gördüğün yerler hep nı gördüm. Maksadı tramvay· çeşid kumaşlarr, dantelleri bırakarak 
dan evvel beni alıp iskeleye gö .. köyünün fakir kulübesine dönmek i-

som-adan olmu§ mahallelerdir. rin birnz bocalardı. Fakat Nikonun 
B 1 d K 1 türmekti. Fakat daha o benim ); ura ar an ızı toprağa ve daha mektubundaki son satırlar onun bu 
ötelere gitmek vaktile bir mesele yamma yaklaıırken uzaktan Sua- tcreddüdünii lı:ökiinden söküp atı)or· 
idi. Etrafta eşkiya yatakları var- diye tramvayının ıesi duyuldu du. 
dı. Şurada yel değirmeni yok mu, Araba geliyordu. Hasan ÇavuJ Bu i;;in sonunda zengin olmak da 
işle orası vaktile eşkiya yatak • gelen tramvay arabasına doğru 'armış ..• 
1 bu§ını çevirdi, ditlerini gıcırdt.ta- Hem de ~ok zengin olmak! ... 
arından biri İmi§.,, Henliz hir karar vermese bile kar· 
Arabacı Hasan Çavuş, böyle rak: deşini görmek ve onunla konuşmak 

~tiğimiz yerler hakkında bana - İste kahrolası hınzır geli • arzusunu bir türlii yenemiyordu. Böy
malumat vere vere giderken niha· yor! Ah, bu tramvay otobüse rah. Jelikle, kurtulmak ve çok zengin ol -
yet Kadıköy iskelesine yaklaş • met okuttu. Her ,eyi sildi süpür· mak işini de anlamı~, merakını gi -
mı§tık. Burada amele tramvay • dü. Bize bir §ey bırakmadı.,, dermiş olurdu. 

gece olduğu gibi uyanır \'e kardeşi yu· 
karda iken odaya gelirse ... 

Her hnlde Niko bütün bunlan dü· 
şünmüş \ ' e hesaplamış olmalıydı. 

Bu düşüncelerle sabah olmuştu. 
Gün ağarırken biraz daldr. 
Uyandığı zaman gökleri bul ut kap· 

lamıştı. Ye. ince bir yağmur sicim 
sicim yağı) ordu. 

Çok geçmeden büsbütün hızlandı. 
Ortalığı oldukça koyu bir sis de 1 

kaplayınca hem dışarda kimse kal • 
maclı, hem de insan sekiz on adım ö· 
tcsini bile görnıcmeğe başladı. 

Ilö.> le bir hava, kardeşinin kim • 
C'.) e görünmeden gelmesine ;>ardım e· 

dccekti. Fakat şimdi acaba nerede idi? 
Nereye sığınmıştı? •. 

lstelya öğleden sonra penceresi • 
nin bir kenarına, beyaz bir mendil as· 
tı. Fakat diğer odalarda, sofada, mut· 
fakta ve bahçede dolaştığı halde sağ· 
lam 'e kalınca bir ip bulamadı. Hah -
çedeki çamaşıı· ipleri hem ince, hem 
de güneşten ,.e yağmurdan neredeyse 
çürümüş gibiydi. Bunlara gü,·enemez· 
di. Zaten çözüp götürse bile Hatice 
kadının gözüne çarpacak, kuşkulan· 
dıracaktı. 

Kambur Aliden isteseydi her hal· 
de istediği sağlamlıkta ,-e istediği ka· 
dar ip bulmak güç değildi. Lakin bu· 
na da güvenilemezdi. 

Gene yukarı çıktı. Kendi odasının 
\e ona hitişik küçük sandık odasının 
her tarafını yokladı. 

Geç vakte kadar deli gibiydi. 
Bu kadar hir şe)i beceremediği i· 

s:in fena halde üzülüyordu. 
Yemiyordu ve içmiyordu. 
Niçin )i.}ip içmediğini soran Hati· 

ce kadına FıU cevabı vermişti: 
- Başım çok ağmyor. 

- Açhktandır. 
- Ha\'a pek fena •• Ondandır. Belki 

de diin gece uykusuz kaldığım için · 
dir. Erkenden uyuyacağım. 

Hatice kadın lstelyada hiç biç böy· 
le bir hal görmemişti. Onda bir baş 
ağrısı değil, korku çeken insanların 
hali Yardı. 

- Sen bilirsin .•. 
Dedi \'e bir daha ne sordu, ne de 

aradı. 
Grcc yarısı oldu \'e geçti. 
Yağmur 'e sis hala devanı edıyor

du. 
lste]ya pencerenin yanı başında du· 

ı·u) ordu. Bahçe) i, bahçe du\'arını, o· 
nun üstündeki kır yolunu göremi -
yordu. 

Her >er, zifiri karanlıktı. 
Gökle toprağın arasını sanki son -farın raylarını dö§Üyorlardı. Ha • Dedi. 4' JI. Yalnıı, Hatice k;ıclın o gece de hu 

~-::.;:,..:.:~.;:~:.,:~,::.:,::,:::_:;.:. __________ ...,. _______ ~f~i';f "::b~ir:-:'at::e:ş~t~·a:':s~ı l:a~':.e~r:m:c~d~e:n'":,:.ü:. c~u~d:ü':n~· ~)~'~iizüm de renk, gözümde f el" kal mallı. 
.,.adı'·o·· l'DID fll Hl ttnınnıınnmnl!l nıııımrnn de yanıyordu. Sabah ateş, akşam ateş, nu halimle arkadasınız beni beğen • .. .. V Wıu 111 UWUlllilllilllllUI iill!llill her giin her gün. Maddi manevi, faz· mezse haklıdır. Onu fazla sevdiğim 

J la yorgunluk. Dimağın ,.e asabın anıç iç.in böyle oldum. Onu daha iyi seve • 

B O Dl a D 1 1 dolusu israf edilme i. hilmck için daha az seYmeliyim. Ne 
1 1 Orhan, sarı döşemeli piyano oda • acıklı mesele, değil mi Orhan, bir ka· 

sına ı:irip de onu biraz daha süzgün, dın ki çok se\'diği ,için az scvmeğe uğ· 
kchriba gözleri daha irileşmiş görün· raş1yor? ! 

Bölem: 52 

:yrıtıcı ifadeye harı an olgun \C ergin 
h:lkimiyeti anladı. llk defa olarak er· 
keğin sembolünü karşısında buldu: 
Namütenahi bir arzuyu namütenahi 
bir i tiğna ,.e irade ile bağlayan kur 
\etli bir mahlUk. Bedriye, be) nine ka· 
kılan hu kun etli tesirden kurtulmak 
irin gözlerini kapadı. Duramadı, tek· 
rar açtı. Ye gene semanın ma\i mine· 
i \izcrinde beyaz spor ktyaf eti, par· 

lak siyah saçları ile dikilen Bürhanı 
gördü. Hafif birse le )ah·ardı: 

- Bürhan, çekil. 
Bürhan ce,ap \ermedi. 
Bedri}e, biraz doğrulmak ister 

gihi kıpırdadı. Fakat manya.tize ol -
mmıtu, \Ücudünc hakim değildi. Se· 
si artık bir küçiik nefes gibi hafif 
çıktı. 

- Burhan çekil, öleceğim. 
Ve yüzü hirdenhire solup gözleri 

kapanarak kuru otlar arasında ba -
ldı. 

Yazan: Safiye Erol 
Köşk tarafından l\Jiikerremle da· 

yı acele acele geliyorlardı. 
4 4 "" 

Birkaç gün sonra. Orhan bir yı • 
ğın nota ile Bedriyeye geldi. Şimdi 
fıdet edinmişlerdi. Beraber çalışıyor· 
]ardı, Orhan keman, Bedriye piyano; 
ldasik par!jalar talim ettiler. Orhan, 
daha ziyade alaturka musiki. bildiği 
için keman çalmasında bir fe,kala • 
delik yoktu. 1'~akat Bedriye için de • 
ncbilirdi ki: Işte bir iistat. Şerif Bey· 
le e,·Jendiktcn sonra başlamış, o gün 
bugün bütün gayretile de,·am etmiş • 
ti. Ce,·izlikte onların köşküne çalğılı 
köşk demişlerdi. Yolcular, hazan ef · 
karlı, bazan hulyacı ve tatlı bir mu • 
sikinin köşkü inlettiğini duyarlardı. 

Çoğu kaldınmda durur, ) olunu unu\. 
tur, dikilir kalırdı. 

Orhan, sırf duo yapılsın diye ke· 
man çalıyordu. Bedriyeyi eğlendir -
mek, oyalamak, için. On on beş gün · 
de Bedriye o kadar zayJflamışh ki 
yakınlan tel!ş etmeğe başladılar. Ha· 

ce: 
- Aaa hanım sultan, bu oldu mu 

ya? Sizi yine yorgun görüyorum. 
Bedriye bir el aynasına baktı. 

- Sahi, dedi. 
Yorgun halile, bir koltuktaki yas· 

tıklarrn üzerine serpildi. Titrek par· 
maktan, perişan bir ifade ile geYşe • 
yen dudaklannı çekip çevirmek, nor· 
mal bir çizgi içine toplamak ister gi· 
gi, ağzı üzerinde gezindi. 

- Çok 1.ayıfladım, çok bozuldum, 
değil mi Orhan? Dedi. 

- Çok zayıfladını1., yazık ki bu söz 
doğru. Fakat hiç de bozulmadınız. 
Biliyor musunuz, Bedri,>'e sizin gibi 
kadınlar güzelliklerilc yaşar. Sizin 
için gençlik, ihti:rnrlık, zayıflık şi~ · 
manlık meselesi yoktur. Her daim e· 
bedi cazibenizle hiikiirn sürersiniz. lş· 
tc şu mecalsiz \'e düşkiin halini:r.de 
hile ayrı bir güzellik \·ar. Dertli Mer 
) eme benzediniz. 

Bedriye sönük bir tebessüm gös • 
tcrmeğe davranarak: 

- Yttk eamrn, dedi. Orhan, şaka), 
bırak. Fena halde kaknem oldum ben. 

Orhan şu kadındaki dehşetli deği • 
!Şikliğe baktı. Onun altı ay e"\elki ha· 
tini göz önüne getirdi. O zamanlar 
Bedriye, bir altın oktu: Parlak, kes· 
kin, alımlı 'c dik. Şimdi ise, gölge \'e 
~erinlik ile tazelenmeğe Yakit bul • 
madan hep güneşe hakan nazik bir 
çiçek manzarası gösteri.) ordu. Fakat 
onu böyle kendi haline hıral~mağa gel· 
rnez. Kadın, bütün hızı ile baştan ka -
-~:ı gidiyordu. Onun lı.endine gelmesi, 
seyrini değiştirmesi, hiç olmazsa ha · 
fifletmesi için Orhan butün kunetile 
~alışacaktı. 

- Haydi !;alalım, dedi. 
l\emanını akort etti. Bedriye, piya· 

no başına geçerek, o bezgin halile bir 
iki el tuşlarda dolaştı. BethoYcn'in 
kwrak akışlı, bol nağmeli banar so • 
natasını çalacaklardı. Kadın birden • 
bire canlandı. Pembeleşen yüzü gii -
lümseme nurlarilc boğul<lu. Dedi ki: 

- EYet, evet, e'et (Bu <""etlerin öl· 
çülü ahengine başını salJayarak refa· 
kat etti) evet Orhancığım, öyle ola • 
cak. Kendime bakacağım. &,.hah ak • 
şam yarımşar litre pastörize edil • 

suz bir katran denizi doldurmqtu. 
Haya o kadar ağırdı. 

lstelya durduğu yerde çırplDJYor • 
ip bulamadığı için ne yapacafmı bl· 
]emiyordu. 

- Ah, bu gece gelmese.:Yarm el· 
bet bir çaresini bulurum. 

Diye düşünüyordu. 
Bu yağmur ve karanlık acaba kar

deşini bu işten caydıramaz mıydı?. 
Uzakta bir ishak kuşu öttü. 
lstelya köyünü hatırladı. Orada 

da bu kuş böyle öterdi. Ve bir defa 
öttükkten sonra hep ayni aralıkla , .• 
ayni yerden, saatlerce duyulurdu. 

Halbuki bu sefer öyle olmadı. 
Hemen hemen bahçe duvannın tia· 

tünda daha hafif olarak öttü. 

lste1ya titredi n kardeşinin gel • 
diğini, yahut gelmek üzere olduğunu 
o zaman düşünebildi. 

- Ey\'ah .. Şimdi pencereden aşalı· 
ya bir ipin sarkmadığını görünce ne 
yapacaktı? Yukardan aşağıya doğru. 
onunla konuşmak gerekti. 

O zaman on tarın seselerini duy
mazlar mıydı? li:ambur Ali şimdi 
bahçenin köşesinde, ahırın yanındaki 
kulubesinde ölii uykusuna dalmı§tr. 

Hatice kadın ise onun odasının altın· 
daki sofa penceresinden biraz ileri • 
6İndeki odada yatıyordu. Her halde 
uykusunun en derin yerinde olma • 
lıydı. 

1stelya bahçe du,·annın iç tara • 
f ında çok hafif bir ses duydu. Bu an· 
cak bir kedi yanusunun bir iSkem • 
leden atlayışını anlatacak kadar bir 
kuvvette idi. Karanlığı dinlemiyen ·ve 
hirisini beklemiyenlerin işitmelerine 
lınkiıa...Yakt.u.~-.--~·-

Aradan iki sani) e bile geçmemiı • 
ti iki bir e1, pencerenin alt tarafım 
) oklamağa başlamışıt. lstelya dikkat 
etti ,.e orada bir insan olduğunu, sar
kan ipi aradım anladı. 

- Niko! .. 
- Ne \'ar?. 
- Sen misin? lp bulamadım. Ya • 

rın gel! ... 
- Bende Yar .. Atıyorum. Ucunu tut. 

Kancalı dır. 

O kadar yavaş konuşuyorlardı ki .. 
lki~i de tiu sözleri ancak duyabildik· 
teri bazı ufak tefek parçalarından 
anlıyorlardı. 

Bir ipin ucu pencereden içeriye 
geldi. lsteha onu aldı. Kancunu 
pencerenin kenarına tutturdu. 

lp gerildi. 

(Arka&ı var) 

miş süt. Her gün follukta taze ) u • 
murta. Öglenleri uzun bir siyest. -
Kendime kışlık tu\'aletler de ısmar· 
tadım. Her biri bir mücevher değer. 
Burhanı düşünmüyorum. Onu az dü • 
şüneceğim. Onunla az meşgul olaca· 
ğım. Çünkü onu görmek, sesini duy
mak, hatta sesini, yüzünü, bir hare· 
ketini hatırlamak bile ömründen bir 
parça törpiilüyor. Orhan ömründe 
duymamışsındır. Bu hakikati iyi bel· 
le: Burhanı çok s<"·diğim için az: se
veceğim. 

Ve Kemanın refakatini bekleme • 
den coşkun bir hamle ile çalmağa ba~ 
tadı. Orhan, onun arkasında duru • 
yordu. Kemanı çenesinin altına bir 
ipek mendille sıkıştırmıştı. Yay elin· 
den sarkıyordu. Nedir deminki ta • 
katsızhk deminki hüzün? Ya bu şim• 
diki taşkın km'Vet, neş'e atılganlık ne? 
Orhan, her lahza renk değiştiren bu 
kadının haleti ruhiyesini anlamafa 
uğraşırken Bedriye konserinde ağır· 
l::ıştı, ~urdu. başını çe,•irmeden, Or 
han! Dedi. OrhaJt, şaşkın bir zihin· 
le, hele şimdi ne gelecek? diye bekler 
kfln, kadın piyanonun üzerine kapan• 
dı. Yavaş bir sesle 

- Orhan! diye tekrar etti, kimse· 
ye söyleme. Yalnız kendin b21. Ben ko
camla bir müddet daha yap.sam ö • 
leceğim. Ben buradan kaçmalıyım, 

Orhan. 
( Arka.11 var) 
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Habeşistanda iki yeni Rokfeller 
ölmemiş! 

1 1 ş E H i D E 

hidise daha ! .- (Üstyanı ı. sayıfada) 

niyor ayni zamanda servetine 5 
milyon dolarcık! daha katıyor • 
muş. Bu parayı sigortadan almış. 

Belediyede 

t.konomik bültenler 
Belediye lstanbulun ekonomik 

durumunu (vaziyetini) gösteren 
bültenler çıkarmağa başlamı~

tır. 

Taşdelen suyunda hile 
· mi yapılıyor ? 

İstanbul belediyesine yapılan 
bir ihbarda kapalı şişeler içeri • 1talyanın Harar konsolosu tehdit edildi; 

bir yerli askeri Habeşliler taşa tuttular İşte size, Rokfellerin 96 yaşına 
girmesi münasebetiyle yabancı bir 
gazeteden aldığımız bir fıkra: 

Bunlar da yaşayış maddelerinin 
her yıla ait satış fiyatları göste· 
riJ.mektedir. 

sinde !atılan Taşdelen suyunun 
hileli olduğu bildirilmiştir. 

Bugünlerde kontrola başlamak 
üzere olan belediye, sularda hile 
gördüğii takdirde, dağıtma işini 

kendi araçlarile ( vasıtalarile) ya· 
pacaktır. 

Habeşliler Uluslar Sosyetesi konseyinin derhal 
toplanması gerektir diyorlar 

"Rokfeller, bu gi!ne kadar hiç 
bir milyarderin erişemediği bir 

yaş rekoruna ermiş bulunuyor. İş
te Amerikalıların en ziyade önem 
verdikleri bir iş : rekor! 

Şimdiye kadar pirinç, makar • 
na, sabun, patates, soğan, zeytin, 
süt, peynir, yumurta. gibi yiyecek
lerin fiyatları tesbit edilmiştir. 

Gönderilen askerler. Musolininin söylevi· Protestolar • 
lngilizlere göre 'iricik kotarma yol~.· iş zora binecek Suyun deniz kenarına indHl • 

mesi işine de bu sene başla,:ın\ak 
Napoli, 11 (A.A.) - Kolom • 

bo adındaki vapur, 1800 den ar· 
tık askerle, dün saat 19 da Ma
ıavvaya hareket etmiştir. Bu va· 
purla, general Montanini de git
miştir. Gidenler büyük bir kala • 
balık tarafından uğurlanmışlar • 
drr. 

iKi HADİSE DAHA 

Roma, 11 (A.A.) - Resmiğ 

bir bildiriğe göre Habe,istanda 
yeniden iki hadise olmuştur. 

6 temmuz sabahı, İtalyanın 
Harrar konsolosu otomobille Li
recanaya doğru gidiyorken bir 
Habeş subayı ile bazı Habeş as~ 

lcerlerine rastlamıştır. 
Bunlar kendisini söverek ve 

te~dit ederek durdurmak istemiş· 
lcdir. 

O]foden sonra, Harrar konso
bsl uğu yerli İtalyan askerlerin • 
c: cn biri, konsolosluğa giderken, 
j -

1c;··n de uray (belediye) polisi 
• , 1 • b ıı~ ı;. :: .• ~er.er de ulunan yirmi ka-
cİ;ır yerli tarafından taşlar ve so
y:;.· ' ;_-1.r'r. tecavüze uğramıştır. 

tdi~ababadaki İtalyan elçisi 
o s:lat Hc:~eş hükumetini şiddet
i ~ p•·otesto etmiştir. 

.--2I!i BtR UZLAŞMA TEKLIF1 
MI? 

Paris, 11 (A.A.) - Echo de 
i.:ıris'nin yazdığına göre, ltalya
•1::1 Lcndra büyük elçiliği, dün 
'::nı:ııulan uzlaşma teklifinin 
i:e;;:Jisi tarafından yapılmadığını 
1 ·ı 1. • • 
l G.Irmı~tır. 

Bu gazete diyor ki: 
"B . · k :ı proJ<?nın ısmen Bay A-

ı.·:n'.>l !r.. ı-a~ından yapılmış olma
sı muhtemeldir.,, 

IIABE~l..ER ULUSLAR SOS-
Y"':'TES!NlN TOPLANMASINI 

tSTED~LER 

Adisababa, 11 (A.A.) - Res
mi Habeş çevenleri, ltaly;ının 
ualualın Habeş toprakları için · 
de olup olmadığını incelemekten 
çekinmiş olmasına şaşmamışlar • 
dır. 

Geııe bu çovcnler, ltalyanın bu 
h;:ı.ı-eketile ualuahn işgalini hak
sız gören Habeş tezini kuvvet
lendirmekte olduğunu kaydedi • 
vorlar. 

Ayni çevenlerin düşüncesine 
göı-c, ltalyanın, hetinci bir yar • 
gıç (hakem) atanmasını (tayini
ni) istemesi, bu memleketin hak 
Yolun dan yürümektense, işi zora 
b indirmek niyetinde olduğunu 
göstermektedir. 

Habesistan davayı barış yolu i
le kotaı~ak isteğinde olup, bu
nun için de uluslar sosyetesi 
konseyinin hemen toplantıya ça· 
ğırılmasını dilemektedir. 

HABEŞ DöLENMESl 
CENEVREDE 

Cerıevre, 11 (A.A.) - hal· 
~'a. - Habe~ yargıç (hakem) ko
mitesindeki Habet delegesi Bay 
G-.:ton J eze buraya gelmiştir· 

K?mitenin, bugün neşredil~cek 
o!;:-n kararlarını beraberinde ge· 
t.. ~:-::: i tir. 

Bu kararlara ilişik olarak yaz· 
dığı mektupta, Bay Jeze ~lusl~r 
sosyetesinin acele araya gırmesı 

gerekliğini bildirmektedir. 

Çünkü sigorta şartnamesine 
Bu istatistiklere göre, fiyatla -

rın şehir içinde en kabarık ol-
isteniyor. · 

göre Rokf eller 96 yaşına kadar 
duğu yerler: ' 

Şehrimizde finans teşkilatı 
değişecek mi? 

KELLOG ANDLAŞMASI VE 
PROTESTO lŞl 

ölmezse bu para kendisi nizamen 
(sigorta nizamı tabii) ölmü! sa
yılarak ödenecekti. Aksi takdirde 

931 yılında Beyoğlu, 932 - 933 
yıllarında da Üsküdar, Kadıköyü
dür. lstanbuldaki finans teşkilatını 

incelemek için şehrimize gelen 
yabancı ozman (mütehassıs) a
raıtırmalarını yakında bitirmeli 
üzeredir. 

Vatington, 11 (A.A.) - iyi 
haber alan çevenlerden anlaşıl • 
dığma göre, ltalyan ordus~~n 
Habeşistana tecavüz etmesı ıh
timaline göre ltalyanın habe!İs • 
tana karşı, Kellog antlaşma -

&mm hükümleri mucibince pro -
testoda bulunmasının yerinde o
lup olmıyacağını incelemek üze • 
re şimdiden yerinde olup Lon
dra ile Vaşington arasında tema-

sa geçilmiştir. 

SOSYETE GENEL SE~E'!°E· 
RI BALDVINLE GöROŞTÜ 
Londra 11 (A.A.) - Ulus • 

lar sosyet~si genel selaeteri Bay 
Avenol .. Bay Baldvinle konuşmuş· 

... 
tur. 

Bu konuşmada ltalyan • Ha· 
beş meselesinin görüşüldüğü 
sanılmaktadır. 

Bay Avenol bundan başka dış 
bakanlığı daimi sekreteri Sir Ro· 
her Sittart ile de görüşmüş· 
tür. 

Bay Avenol yarın, Bay Edeni 

görecektir. 

lNGlL TEREDEN SiLAH 
GlTMlYECEK 

L d ll (A.A.) - tngiltr-
on ra, ·rh 

re hükumeti Habeşistana S! a ' . . 
gönderilmesini yasak etmıştır. 

BiLECEK ÇARE NEDİR? 
LONDRA, 11 (A.A.) - lngil· 

tere dış işleri bakanlığı ile it.al .• 
ya büyük elçiliği, Bay Gran~ının 
1 ı Habeş anlaşmazlıgmm 
ta yan • b 
kotarılması için tekliflerde u • 

~ d · ı n yayıntları lunduguna aır 0 a 
(şayiaları) yalanlamaktad":lar. 

para ailesine verilecekti. Bu şart 
yerine gelmiş olacak ki Rokf eller 
sigorta parasını bizzat almış bu

lunuyor· 
Rokfeller, bugün kırda küçük 

bir sayfiyede muntazam bir Bur
jua hayatı sürüyor. Her zaman ay
ni saatte yatar, ayni saatte kalkar. 
Her gün doktorunun tavsiye ettiği 

kadar yürür· Tütün içme:ı, kat'i. 
yen içki kullanmaz. Fransa köylü-

leri böyle bir adamdan söz açar
ken şu hikayeyi an,atırlar: 

Bir ihtiyar köylü doktoruna baş 
vurur, daha uzun müddet yafa
mak için ne yolda hareket etmesi 
lazımgeleceğini sorar. Aralarında 
böyle bir konuşma olur: 

- Yirmi yaşıma girdiğim gün
denberi s.ğzıma bir darnla ispirto 

koymadım. 
-Tütün içer misiniz:? 

_ Yirmi, otuz yaş arasında bir 

kaç sigara içmi§tim. 

Ondan sonra tamamiyle bıraktım, 
artık içmiyorum. 

_ Kadınlarla alakadar mısı-

nı:ı? 
-Aman, .doktor, ne diyorım-

nuz? Otuz yaşımdan sonra bir 
tek kadınla olsun alakadar olma-

dım! 
_Ya, öyle mi? ·Pek güzel! 

Şimdi bana cevap verin, tütün iç
mezsiniz, ispirto kullanmazsınız, 
kadınla alakadar değilsiniz; o hal . . . . ., 
de yaşamayı nıçın ıstıyorsunuz . 

Rokf eller, yalnız kendisini de
ğil, bütün yurddaşlarmı hayatın 

bu zevklerinden alakoymak isti
yor. Bu yolda kurulan bir sosyete-

ye tahsisat veriyor ve kendisi de 
reisliğinde bulunuyor.,, "Times uluslar sosyetesı kon· 

,, v 1 
seyinin derhal toplantıya çag~rı • --------------

. 'n bir sebep olmadıgmı K LJ R U N 
ması ıçı r~ 
yazmaktadır. 1 • ABO:!'l'E ŞARTLARI 

"Morning Post,, İtalyan • H~- Türkiye Yubancı yerler 

bec. anlaşmazlığında barışçıl hır Yıllık '750 1550 1800•) Kr. 
:r l . . b 6 ay!ıl( 420 725 050 " 

kotarma yolu bulma { .ıçın ~ş 1 a;lık ııo ı:ıo 180 " 

vurulacak biricik çaremn, lngıl- s aylık 2sı> 400 500 ., 

t 
ile Fı·ansanın Adisababada Ttırklycnln her posta mcrkPdnde bu t.a-

ere l . J rlt«>yfo KURUNA'a abone yazılır. 
elbirliği He hareket etme erı o - r•ı Busonsutuii' posta birııg-ıne glr-
duğuna göre daha iyi olduğunu memiş yabancı memleketler içindir. 

ıa...----------------iiiiiii---~ yazıyor. 

Söylendiğine göre, Habeş . h?· 
kUmetinin, uluslar sosyete~ının 
Habeşistandan yana bir durum 
alacağına güveni vardır. 
Habeş imparatorunun, dışar· 

dan yardım görmeksizin harbe 
girmek veya ülkesinin egemen -
}iğini doğrudan doğruya tehlike -
ye koymayan bir barı§X kabul et· 
mek şıklarından birini seçmek 
zorunda kaldığı takdirde, böyle 
bir barışı tercih edeceği sanıl
maktadır. 

HABEŞ DELEGELERİNİN BlR 
ISTEG1 VE lT AL YAN 

GAZETELERİ 

yonundaki Habeş delegelerinin 
Ualual topraklarının kimin ol -
duğu meselesinin de görüşülmesi 

için gösterdikleri ısrardan hah -
seden ltalyan gazeteleri, hakem 
komisyonunun emeklerini boşa gi-

derten bu ısrarın yerinde olmadı -
ğını l'azmaktadırlar. 

Çünkü, Ualua.1 birkaç senedir 
İtalyanın elinde bulunyordu ve 
Habeş hükumeti şimdiye kadar 

1 

buna kartı hiçbir itirazda bulun -
mamıştı. Sonra İtalya hükumeti, 
hakem komisyonunun seçilmesi -

ni yalnız son sınır hadiseshıi tet
kik etmek ve Ualual toprakları -

Roma, 11 (A.A.) - Stefani a- nın kimin olduğunun görü§iil
jansı bildiriyor: Hakem koınis • memesi §artile kabul etmişti. 

BUZ SATIŞI - Belediye buz 
satışım sıkı surette kontrol et· 
mektedir. 

Hile yapan bazı esnaf, şiddet· 
le cezalandırdmıftır. 

Buz her yerde kilosu 100 para
ya satılacaktır. 

HAMAMLARDA KAÇ KU • 
RUŞA YIKANILACAK - Şehri
mizde bulunan 101 hamam müş
terisizlik 

0

yüzünden kapanmağa 
yüz tutmu~tur. Buna sebep banyo 
işinin evlere yapılmasıdır. 

Şehrimizde bulunan bütün ha· 
mamların birleşerek bir koopera • 
tif yapmaları teklif edilmiştir. 

Fakat hamamcıların bir kıs • 
mı bu teklifi kabul etmiyerek yi· 
ne eski şekilde kalmak istemiş -
lerdir . 

Belediyece hazırlanan tarife • 
ye göre, birinci sınıf hamamlar 
erkekler için 60, ikinci sınıf ha· 
uıamlar 50 kuruştur. Bunun içinde 
kese, sabun ve saire dahildir. 

Yalnız yıkanmak istiyenler ve 
kese sabun ıürdürmiyenler için 
fiyat 25 - 30 kuruştur. 

Kadınlar için de birinci sınıf 
45, ikinci sınıf 35 kuru!tur. Kese 
sabun hunun içindedir. Yalnız 

yıkanmak istiyenler de 20 - 25 
kuruş vereceklerdir. Çocuklara 
5 - 7,5 kuruştur. 

YOL PARALARI - Bazı il -
çebaylıklar (kaymakamlıklar) 
belediyeye baş vurarak yol para • 
larr taksit zamanlarının değişti • 
rilmesini istemişlerdir. 

Belediye kaymakamlıkların bu 
dileğini inceleyecektir. 

Sarıyer kaymakamı 
Kendi evresinde yetişmiş ağaç

ları kanuna aykırı olarak kestir -
diğinden dolayı Sarıyer ilçebayı 

hakkında içişleri bakanlığı is • 
pcktörlerinden Bay Feyzinin yap
tığı gerçinleme hakyerine veril -

Bakırı altın diye 
sürmüşler! 

Adanada tekaüt olmuş subay
lardan olup halıcıhk yapmakta o
lan Mehm-;-t c ğlu Hakkı bundan 
bir hafta önce eski izerlerden ol -
foğu söylenen altı tane altın kül-
çesini, tamm"". C:ığı bir adamdan 
585 lira ve bi.r Negant tabancası 
karşılığın~a :atın almıştır. Birkaç 
gün sonra bı•nların altın ren'ine 
boyanmış bet kır olduğunu anlıyan 
Hakkı hemerı polise başvurmuş -
tur. 

lki sene evvel yeni bir kadro
ya bağlanan İstanbul finans tet

kilatında, evvelce olduğu gibi bir 
defterdarlık kurulmau için J)a • 
kanlık tarafından ileriye sürülen 
görüşler, ozmamn raporund;n 
sonra kati yet alacaktır. Bu ta~- . 
dirde, bütün finans işleri, yeni 
makama bağlanacaktır. 

Mezarlıkların korunması 
Belediye imar direktö~lüğü 

Zincirlikuyuda yapılacak atri 
mezarhğm planlarını hazırlama • 
ya başlamıştır. Diğer yandan 
Berlin, Viyana gibi büyük şehir
lerin mezarlık planları da geti • 
rilmektedir. 

Bunlardan da istifade edile· 
cektir. iç işleri bakanlığı dün 
belediyeye bir yayım göndermit· 
tir. 

Bunda şehir içinde, cami ke· 
narlarında bulunan müstakil kü-

çük mezarlıkların harap olması· 

run önüne geçilmesi, bunların 
etrafına parmaklık ve duvar çev
rilmesi, bu işin hızla yapılması 

bildirilmİ§tİr. 

Yola çevrilecek olan mezar • 
lıklar tarihi bir kıymeti olmazsa 
ancak bozulabilecektir. 

Dil çalışmaları 
Öğrendiğimize göre Türk dili 

araştırma kurumu genel yöneti • 
mi_ cep kılavuzu üzerindeki çalJ! -
malarını bitirmiştir. Bundan son• 
raki çalışmaların büyük dil söz • 
lüğü üzerinde olacağı anlaşıl • 
maktadır. 

unuıı•tutııı111tt1amıM1mu1m1ıfllllltllllllltn1tı•ıını1111111unııu:ıwaewwwıwııwwwna 

mesi lüzumu ile sona ermiştir. 
Kağıtlar yerine yollanmıştır. 

El işleri yapan yoksul 
kadınlar 

Jstanbul halkevindcn~ 
Ga1ata~arayda 18 temmuzda açıla· 

cak olan Yer1i Mallar sergi.sinde ge
çen sene yapıldığı gibi bu sene de e
vimiz soysal yardım şubesi tarafın • 
dan )oksu1 kadınların eli~lerini sat· 
mak ye bu suretle kendilerine soy • 
:-;al yardımda bulunmak için bir pa • 
viyon hazırlatmaktadır. Evlerinde 
elişlerini .}aparnk bunları satmak s u
rctile geçim1crini temin eden yok ul 
bayanların her salı günü saat (11) 
den (16) ya kadar Cağa1oğlunda hal· 
kevine el işlcl'ini getirmeleri. 

Şi~li, Beyoğlu, Üsküdar Kadıköv 
Zabıtaca yapılan incelemede ' ·' Be~iktaş, Şehremininde bulunan ve el· 

bunların 1stanbulda yapı1arak A - i~lerini vermeli istiren bayanlar ci • 

danaya getfr:Idiği, bir suçtan do- var1anndaki halkevlerinc müracaat 
layı ceza evinde hapis yatan Ali ec1ebi1irler. 
adında birisi tarafından bakırcı "";~tl;;;uu[fi'~";'ffM
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ya geçtıgt, hı... bakırların lstanbul damları v3sıtası'l s ·· ··ıd·· ~ -· . . . e uru ugu an • 
palısınde ad, sanı belh olan geç - )aşılmıştır. Tahk'k t d 
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mışı ozu < at an e mecı adı ıle lunmaktarlır. 
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Aydın demiryolları nasıl 
satın alındı? 

TORK milletinin her sahadaki Yar
lığını, bütünlüğünü 1:erçekleştirmeği 

en büyük bir ülkü sayan Cumurluk 
'fürkiycsi ekonomik alanda en büyük 
adımı memelekctl demir ağlarla ör -
mek \'e bu ağların yabancılar elinde 
bulunan parçalarım millete mal et · 
mek yolunda atmıştır. 

Lozandan sonra Türk sermaye-i, 
'!'ürk tekniği ve emeği ile memleke· 
tin ana hatlar kurulmağn başlanır • 
ken yabancı sermayelerle kurular im· 
tiyazlı demiryollarını da satın almak 
yolunda girilmiş ' 'e 928 senesinde A
nadolu ve Mersin - Adann hatlnrile 
Haydarpaşa limanr, 934 senc.cıinde fı· 
mir - Afyon, Manisa - llıındırma 
hatları satın alınmıştı. Şebeke vah -
de tini temin etmek için bf r eksiğimiz 
kalmıştı. O da. Aydın hattı idi. 1 
l'tfayrs 93.S tarihinde hükumet He fiı·· 
ket arasında imıalanan bir mukavele 
bu emellmizi de tahakkuk ettirmiştir. 
Satın alınma ı:;uretile hükumet eline 
geçen Bursa - Mudanya, Samsun -
Çar§ahtba dar hatlarile Kurum ser • 
mayesi. esasen hükumete ait olan Bnğ· 
dat hattının Adana - Fevzipaşa kıs· 
mını da bu ana hatlnra katmak la · 
~ımdır. 

Fakat; ~unu hemen işaret etmek 
gerektir ki; cumuriyet hükumeti Ay· 
dm demiryolunu Devlet demiryolla • 
rına bağlamak için herhangi bir te · 
şebbit3te bulunmağa vakit kalmadan 
bu hat bazı hadiselerin sevkile kendi 
kendine Devlet efü1e geçmiştir. Bu 
h~dise ve sebepler şunlardır: 

1 - Afyon - Antalya yolunun Jıü
kümct tarafından yapılmağa başlan· 
ma.'lı - 933 senesinde hükumetin 2134 
numaralı kanunla Afyon - Antal • 
ya. hattının inşası için salahi • 
yet aldığını gören Aydın şirketi 
1906 tarihli munzam mukavelesinin 
ikinci maddesine yadanarak bu te • 
şebbüsü protesto etmiştir. Bu mad • 
deye göre hükumet Afyondan Antal· 
yaya bir demiryolu inşası için ,ba\,\a 
bir kimseye veya şirkete imtiyaz ve
remiyecdkir. Bu hattın hükumet ta· 
rafından yapılması kararla tığına gö· 
re bu işte taahhüde aykırı bir cihet 
bulunmadığı şirkete bildirilmiş ise de 
irket müracaatından vazgeçmemiş, 

Sütlaç - Eğirdir mmtakası nakliya· 
tının bu yeni hatta. geçeceğini ve bu 
yüzden zarara uğrıyacafınr öne süre
rek tazminat i temeğe kalkır:mış n 
hükumetin bunR. da. yanaşmadığını 
göriince bu ihtilafın hakeme veril· 
mesini istemiştir. 

Hükumet; imtiyaz mukavelename 
,.e şiırtnameletindc bu işi hakeme gö· 
türecek bir madde olmadığını şirke
te bildirmekle beraber bu Jhtilflf mev
zuu üzerinde görüşmeğe amade oldu· 
ğunu şirkete bildirmi~, hazan çetin 
safhalar geçiren ,.e dört ay süren bu 
görüşmelerle nihayet bu mukavele 
meydana gelmiştir. 

2. - Şirketin mali vaziyeti - 1 50 
tarihli ve İzmir ile Aydın arasında 
bir demiryolu inşasına dair olan ilk 
mukavele şirketin koyduğu sermaye· 
ye en az yüzde bir gelir temini esası 
üzerine yapılmış idi. Hat uzadık~a bu 
mukaveleyi diğer mukaveleler takip 
etmiştir. Bunlardan 1888 tarihli mu • 
kavele, hattın hükumetin teminatı 
ile işlemesi c asını kaldırmış, yalnrz 
o zamana kadar teminattan ve diğer 
hesaplardan hükumetin :.irkete kar· 
şı borçlandığı 630.000 İngiliz liralık 
hir borca f aiz.qiz olarak hattın mü -
bayaasında ödenmek üzere hükumete 
tahmil etmiştir. Ayni mukavele hat • 
tın satın alınma tarihinin 1931 sene· 
sine n hattın Eğirdire kadar uzatıl· 
masını tazammun eden 1906 tarihli 
muka,·ele be bu müddeti 1950 senesi· 
ne kadar uzatmıştır. 

l'ıtuka,·eleler ve itilafnameler hü· 
kümlerine göre Aydın hattının 1935 
"ene~i fptidaı:1ında mübayaa bedeli 
;;.216.200 İngiliz lirası olması Uizım 
geliyor. Bu paranın içinde hattın be· 
delinden başka yukarıda yazılan 

6:10.000 Ura ile 1927 itilafnamesi mu
cibince hattın hükumetçe umumi harp 
•rıelerinde i§gal edilmesinden dola· 
~ . 

Yazan; Ali Çettkaya 
yı şirkete nrilme i kabul edilen 
"l.061.200., lngiliz liralık borç da da· 
hildir. 

Gene mukaYele hükümlerine göre 
mübayaa bedelinden hattın tamiratı -
na mahsus edernt menkul eşya ve 
hattm altı aylık işlemesine Iazım o • 
lan levazım bedelleri dahil olmayıp 
lıunlar için muhamminler tarafından 
takdir edilecek bedelin ayrıca şil-ke· 
te verilme.si lazım gelmektedir. l\fu • 
knYclede satın alma bedeli olarak tes
lıit edilen 5.216.:?QO İngiliz lirası şir • 
ketin bugünkü sera1aye ine çok ya -
kındır. 

Şirketin son plcinçolarında ser • 
mayesi: 

Şirketin tcd;niilc ~ıkarıp ,.e sar · 
fettiği aksiyonlar bedeli 1.291.340 İn
giliz lira«ı. 

Şirketin tedavüle çıkanp tahsil n 
sarf ettiği obligas):onlar bedeli 
3.S9S. '62 İngiliz liraısı ki cem'an 
:>.193.202 olarak görülmektedir. 

Umumi harp başlangıcına kadar 
bu şirketin işletmeden elde ettiği safi 
hasılat aksiyon , .c obJigas~·onlnrına 

yüzde 5 ile 7 arasında bir gelir temin 
ctml:., fakat umumi harp ve onu ta • 
kip eden harp sonrası devrelerinin 
ihdas ettiği siyasi, iktısadi hadise ve 
sebepler bu hattın umumi harp başına 
kadar süren parlak devrini kapamış 
ve bundan sonra elde ettiği safi hası
lat bir müddet obligasyonların faiz • 
lerinl temin etmiş ve aksiyonlara pek 
az dh-idant \'erebilmiştir. 

müteharrik ede,·atı, demirbaş e~yası, 

mağaza meHutları, hususi binaları 

ve lzmirdeki iskeleleri bugün ün ra
yicine göre en az yirmi be~ milyon li
ralık bir kıymet ifade etmekte bu • 
lunmasma göre kabul edilen müba • 
yaa bedeli hattın kıymetinden çok 
aşağı bulunmaktadır. 

Hattın mevcut te.si.sat ve malze -
mesinin noksanlarına ait zaruri ihti· 
yaçlarını nihayet bir milyon lira sar
file temin etmek rnümkiin olucnğım 
::;on keşifler gÖı;termektedir. 

934 sene.sinde, yüz on beş bin in· 
giliz lirası safi hasılat ,·eren bu hat • 
tın yabancı memurlara verdiği yük • 
sek ücretıede Londra masrafları da 
t.asarruf edilince safi hasılatı 93-1 
sene.si i~in 13:>.000 IngiJiz lirası olarak 
mülahaza etmek mümkündür. 

Bu itibarla şimdiki halde bile sa
fi hasılatı mübayaa taksitine yakla~· 
mış bulunan bu hattın memleket ik • 
tısadiyatının, sınai faaliyetlerinin ya
rattığı hareketlerle günden güne in • 
ki~f etmekte olduğu da göz önün· 
de tutularak bu hareketlerJn varidat 
üzerine yapacağı faydalı tesirler de 
hesaba katılırsa kısa bir zamanda bu 
hattın safi ha~ılatile mübayaa taksit· 
terini Devlet demiryolJarı bütçesine 
bir yük olmadnn mümkün olacak ve 
bu imkan He memleketin öz çocukları 
elinde iştiyecck olan bu hat güzel tz· 
mirin ve hinterlandının iktısadiya • 
tına yeni bir hız ve canlılık verecektir. 

- ULKU-
19.29 dan sonraki senelerin safi ha- .-----------... ---•I 

sılatı obligasyonların faizine bile ye- CUMA 
tişmemeğe başlamış , .c ~irket bu faiz- Takvim t!Temmuı 
leri ihtiyat akçesile karşıJamafa mec· •======= " R. Ahır 

Cumartesi 
1:1 Temnıuz 
12 it Ahır 

bur olmuştur. lngiliz lirası altın e • 
sasını bırakarak yüzde kırk derece-
inde kaybetmesine rağmen bu fena 

,·aziyet devam etmiştir. lşte şirket bu 
vaziyeti göz önüne alarak mukavele· 
ye göre hükumetin satın alma hak • 
kının gelmesine dnha 15 sene \ 'arken 
hattı satmağa razı olmuştur. 

Satın alma §artları - Şirketin, bu 
günkü sermaye.sinin Yecibelerini ye • 
rine getirmek şartile, bu hattın mem • 
leket jktısadiyatının icaplarını yerine 
getfrecek bir şekilde i~letilmesi müm
kün olmayacağını, bu şirketin sahip -
leri do anlamış olacaklar ki milba • 
yaa bedeli olarak daha ilk tekliflerin
de ''mağazalarda mevcut e!ıiyanın be· 
deli ayrıca tediye edilmek üzere,, yal
nız obligasyonların bedeli olan 3.883 
bin İngiliz lirasını istemişlerdir. 

Hükumetin borçları hariç olmak 
üzere mukavelenin mübayaa için tes· 
bit ettiği bedele yakın olan bu rakam 
üzerinde müzakere ve münakaşalar 
yapılmış ve bilha .. sa bu hattın atın 

alma taksitinin hattın işlemesinden 

elde edilecek safi hasılatı çok aşma · 
ması Iazım geleceği prcnsipi üzerinde 
ısrar edilmiş \ ' C nihayet mağazalarda 
mevcut eşya ve malzeme içip hi~bir 
bedel verilmemek şartilo yüzde 7,5 fa· 
izli 1. 25.$40 İngiliz liralık bir serma· 
ye borcu üzerinde mutabık kalınmı~· 

Güu dolu~u u~ U9 
Güo batısı 10.•'ı! (9,41 
Sabah namazı 3.38 ~.l'8 

Ogı e nam.azı 12.19 lt.19 
ltladl ııımuı 16.10 16,JO 
Alc~ım l!amav (9.42 19,41 
Yatsı nam.azı 21.40 ~ 1 .39 
lmrak U4 !.2~ 

Yılın ge~en :\iıılerı i9l 193 
Yılın talın ~ünleri 16t 163 

~ R O R 8 H : 11-1 · l~J~ ~ 
Wza.larmda yddız ı,areW olanlar, üze • 

rinde muamele ıörenlerdlr. Rakamlar ... 
ıı kapaıut fiyat.landa. 

1 nukut 
( • tondu fı2l', - • Vlyıu 

• Nnyork 115. ~o • Mıdrld 
• Parls iM. - * Berl!o 
• l\lllbo fOO, - • Vırşon 

~3. -
!6 -
42, -· 
H, SO 

* Brükse 81?, - • Bndapeşıe ~4. ~o 
* Atlu 94, - • Bültrc~ ı:s, -
• Ceııcnt fil •• • Belırıd f- 4, -

j 
• Sorya , 24, - * Yokthımı 3'l. -
• Amsterda 'I S:l, - + Altıo 941. -

• 

I • Praa 102. - * Mecidiye 59, -
• Stoltholm :ı r. •· * Banknot ! 30, - ] 

I' Çekler ----
1 • r.ondra 6tl.7:'1 * Stokhlnı 3. tt4!4 ı 

i 

• :'- e,.yor. 0.797'00 • \flyın p 4,lı.tl'ıl 
• Paıi5 •2.114 • Mıdrtd :S.81 -
• Mlllno 9.6934 • Berlln t,9760 
* Fırlikse 4.7)13i • Vırşon 4,21?;> 
• Atlu f3. 6•~ • Budapestt 4,4'2-

• \ enevr• 2.4ıı56 • flülı:res 
• Solya 63.63 • l'cl~rıd 
• Amsterdam ı . l7- " \'okohırrıw 11.737~ 

tır. Bu borcun ( 10) senede itfa edil- • rul! 19,0892 • ~ıoskovı 109~ ~o 

mek üzere senelik taksiti 146.440 ln - •----E 5 H A M ----
giliz lira<;ıdır. iş Banhs• 9•5•1 _ Tramvay H>.-

Faizin yüzde 7,5 olarak kabul e • • ADldol ıı ~ !l. :ıo • Çimento a) ı ıı.o~ 

dilmesi ve hatta bu hususta hükumet- ! ReJı i! 6•> Cnyon Dc1 - . - · 
çe ısrar edilmesi sekiz sene sonra bor· sı r. Bıyri ve ıs. - ~ark Oe!. -.-
cumuzun konversiyone tabi tutulabil· ,: ~1erlı:eı Bulı:uı :>7.7S Balyı -.-

1 

U. !'lgortı - .oo ;'ark m. ecza -.-
mcsine imkan vermek içindir. Kabul nomontt <l,40 rcıeron -.-

etmiş olduğumuz senelik taksit nor • -istikrazlar - tahvlller-.- I 
mal olan yüzde 5 haddine göre 2,5 r* 1933Turk. Bor. , 7.70 ~:lelı:trlt 
milyon liralık bir sermayenin faiz 'e * . ıı ~.~.s ! rr.ımvo 31.70 1 
amortisrnanıdır. 1 • • ili 76.07 l{ ıh tım 1 ~.00 

Hükumetin şirkete ödeyeceği tak • 1 lstlkruıUıhlll 1 94.oo • Anadolu 44 o 
1 

tr111 ı istll.;raıı gı;,- • Anadolu ı ı 4.ı,w 
sitler hiç bir teminat ile mukayyet 1928 ,4, :\1 ı o, ı:\uıdolu ili .5 1.~0 
değildir. Bu itibarla bu mukavelenin .J Sıvu-E rzurum o.~ --. *'lüme•~i • .A+. 4~ oı 
hükumete yüklettiği borç, münha ı · =::;:=:=:=:=:=:=:=::=:::~ c=:::::=: 

ran hükumetin şeref ve itibarına da- _I R A O y Q ı_ 
yanmaktadır. llamillerin temsili ' 'a- --~ 
zifesinin' Düyunu Umumiye idaresi ye· lSTANBUL - 18.30: Dans musiki· 
rinc Oc:manh Bankasına ,·erilmiş ol - ~i <plak) 19.10: Hafif musiki (plak). 
ması ve bu yeni borç ~enetıerinde 19. tO: Ege caz. 'fürk~e özlü eserler. 
Cumuriyet Maliye Vekilinin imzası 20.10: Konferans. 20.30: Stüdyo or • 
bulunması da hu mukayeJenin gene kestrası. 21: Stüdyo caz Ye tango oı .. 
Cumuriyet hükumetinin şeref ,.e iti- ke ·traları. 

barına dayanan yeni bir hükmü ve 21.:m: Son haberler - Bor~ alar. 

horç mukavelelerimizde yeni bir ha · 21.40: Bayan Alexandre Meyler. Ma
dfsedlr. car halk havaları. Orkestra refakatile 

Hattın sabit tesi ab, muharrik ve 22.10: Plak neşriyatı. 

Gözlerine kızgın bir mil gibi sokulan 
şaşaladı bu geçmiş kandan 

- Sizi her gün daha iyi, daha 
güzel görmekle ne kadar ıevin . 
diğimi bilemezsiniz. On be§ gün 
içinde epi topladığınızın farkın · 
da mısınız? Ben, sizin yerinizde 
olıam, biraz da çıkar, gezer · 
dim. 

- Bunu doktor da söyledi; fa. 
kat nasıl yalnız çıkabilirim. 

- Aaa ... Neden yalnız çıkacak 
mışsımz? Bakın, bugün hava çok 
güzel; benim de izin günüm. Ba· 
na a;kada!lık elaeniı: ne olur? 

Binnaz hemşireyi kırmak iste· 
mi yordu. Fakat sokağa ne ile çı • 
kacaktı? Böyle hastahane kryafe· 
tile mi? Bunu söylemekte bir za· 
rar görmedi. Hemtire, tam iste · 
diği fırsatı yakal&mıf tı. 

- Dütündüğünüz §eye bakın. 

Ben nasıl çıkacağım? Haıta ba • 
kıcı kryafetile değil mi? Size de 
boyunuza göre lacivert bir elbise, 
beyaz bir baılık giydirdim mi, 
bir hemtire oldunuz gitti . Hem 
ne yakışacak bilseniz!. Durun, 
allah af kına, bir deneyelim. 

Hiç bir cevap beklemeden oda
dan çıktı· On dakika sonra, hemti· 
re elbisesiyle geldi; şakalar yapa· 
rak Binnazı giydiriyordu. Kız, 
hemtircnin acelesinden ve yaptı. 
lığı şakalardan şaşırmı§tt. Bir 
ıey söylemiyor, biraz merak
la ona uyuyordu. Giyinmesi bi-

dımınıza muhtaç olmuf. Hem, rica 
ederim, böyle lakırdılarla ;unu· 
müzü ıeçirmiyelim· Haydi baka· 
hm; sizin çantanız yok, paranız 
bende dursun olmaz mı? 

Kızın koluna girdi. Binnaz i
çin artık itiraz etmeğe zaman ve 
sebep kalmamıştı; yalnız dedi ki: 

- Doktordan izin almıyacak 

mıyız? 

- Ben haber verdim. 
- Ne dedi? 
- Çok memnun oldu; it emen 

otomobilin hazırlanmasını emret· 
ti. 

- Nereye gideceğiz? 
- Bugün bana uyacalism1z; 

hiç itiraz dinlemem. 
- Polis müdürüne de uiraıak 

diyecektim. 
- Olur, uğrarız. 
Hemşire Binnazı otomobile 

bindirdi; kapıcıya bir §ey ıöyli
yerek o da bindi. Korne sesi İ!İ· 
tilince doktor polis müdürüne te· 
lefon ediyordu: 

- Binnaz, bugün ilk defa ola
rak baş hemşire ile çıktı; sizi gör
meğe gideceğini söylemi§. Eliniz
deki it ten söz açmamanızı rica e
derim. 
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tince aynaya baktı; ıen bir kah- Polis müdürü, Hiriato Delebe· 
kaha ile dedi ki: def'in tevkifi için her şeyi liazır-

-F ena mı? Buraya on bet lamışh. ihtiyaten komisyoncunun 
gün önce gelen zayıf, renksiz bürosu etraf r sivil memurlarla gö. 
Binnaz, şimdi sizi görse, kıskan- zetiliyordu. Bulgar, 0 gün, büro
cından ne hallere girer bilseniz! suna gelmif, akıam da çıkarken 

Şen gülmeleriyle aynaya ha- halinde hiç bir değiıiklik görül
kıyordu. Orada, bu yeni kıy af et- memitti. O gece Hüs1"Ü, bütün kur. 
le daha güzel görünen bir çehre nazlık ve çevikliğiyle mektuplan 
vardı: Uzun kara kirpiklerin ıak- yerine koydu. Bununla beraber, 
lamak istediği, parlak, kara göz- Hiristo, evine kadar takip edildi. 
lerle, çukurları epey dolmuf, pen· Evi de göz altındaydı. · 
beletmit yanaklarla, renksizliği Ertesi sabah, itinin batına re
kalmıyan ince dudaklar altındak! len komisyoncu hergünkü uğraf
düzgün çene ile narin, sevimi\ bir maıına bat ladı. Bu, kırk, kırk bet 
çehre! Bunu hemşire de görüyor- 'atlarında bir adamdı. Kapıya 
du. vurulduğunu İ!İtti: 

- Gördünüz mü ( Size yakışa- _ Giriniz. 
cak dememit miydim? Bu haliniz içeriye orta boylu, kavi vücut• 
bana yeni bir fikir verdi. Bura- lu, otuz yaşında kadar görülen hi· 

dan çıkınca size güzel bir tuvaletle ri girdi. Naziklikle ıelim verdi: 
beraber, ihtiyacınız olan feyleri _ Hiristo Delebedef aiz miıi• 
de alırız; olmaz mı? Hem bende niz? 
paranız da var. - Evet benim. Bir ıey mi isti• 

-Ne parası? • yorsunu:z? 
- Dün akşam katip vermişti. - Biraz görüımck istiyordum 
-Ne diye veriyor? d a. 

- Doktor söylem it; siz almak _ Buyurunuz. 
istemiyormuıunuz da. Dün aktam Bu a-elen adam, kendisine göı· 
verdi; işte çantamda. terilen koltuğa oturdu. 

Binnaz parayı görünce hayret· - Komisyoncu, Tatar Pazar· 
le ıordu: cıkh Cevatla önemli bir it yapmak 

- Ben bu kadar parayı ne ya• istiyordum. Kendisini aradım; 
parım? Bulgaristana gitmiş dediler. Ad-

- Neden şaştınız? Tahsisatı- resini sordum, kimse bilmiyor; 
nızın ne kadar olduğunu lutfen önce onunla it yapmış olan bir iki 
söyler misiniz? ki§iyi tavsiye ettiler; onların ara· 

- Ne bileyim ben! Doktor. üç sında siz de vardın1z, bunun için 
ay için altı yüz lira diyordu. rahatsız ettim. 

- İyi ya; hakkmrz demek! Da· - Bir §ey değil. Cevadı tanıyo· 
ha yüz lira alacağınız kalıyor. rum; fakat bir sene-den beri bura• 

- Böyle söylemeyin hemşire· dan çekilmiştir; bsna adres, fa .. 
ciğim, benim gibi bir kıza ayda lan da bırakmadı. Tecimel (tica· 
iki yüz lira verilir mi? ri) bir itin iz mi var? 

- Neden verilmiyecekmiş? - Hayır; yanında evlatlık o-
Katiı>ten i,ittiğime gör~ çok Ö· larak tuttuğu Binnaz adında bir 
nemli bir iş yapıyormu!sunuz; kızı soracakhm. Siz, Cevadı tanr· 
benden de az mr alacaksınız? yorsunuz, belki bu kız hakkında 

-Ben bir iş istemedim ki... bir şeyler biliyorsunuz. 
- Daha iyi; doktor, sizin yar· (Arkası {JOr) 
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• 7 5 
M1 

No. Lira No. Lira No. 

18 500 3730 40 7213 

45 50 764 500 221 

128 tO 900 200 284 

129 40 903 40 292 • 
210 50 914 

~' 
314 

228 50 4036 515 

230 40 89 501 563 

270 50 127 50 559 

325 40 197 40 632 

340 ıoo 210 500 949 

685 50 235 40 644 

722 40 372 50 8061 

lOıı 50 375 40 131 

92 100 644 40 8197 

95 50 573 200 283 
458 

169 100 699 100 
469 

aJ7 100 744 40 
495 

251 40 755 40 
528 

351 50 4806 40 
548 

480 50 883 50 
552 

550 40 915 500 
567 

631 50 5067 200 
608 695 40 70 40 

750 50 96 50 637 

918 200 111 50 733 
803 

920 100 240 40 
845 

960 50 383 200 
9084 

984 100 478 40 194 2011 200 535 40 203 75 50 632 40 9219 104 50 652 40 
238 128 5Q, 664 50 250 189 50 50 

204 50 
6679 262 
872 40 

326 50 273 
920 40 373 381 40 951 100 377 427 50 979 50 453 2485 40 990 100 528 2485 40 50 sos 998 568 100 6016 50 610 590 100 

'623 28 50 616 40 40 620 627 40 35 
~ .. 

40 62 40 648 
~45 50 80 200 746 

-:~.,,.. 206 40 826 u • \) 50 
493 40 9894 41 40 

123 40 766 40 972 

146 ı=: "' 815 50 10110 

?28 40 865 50 129 

411 40 878 50 146 

574 40 688 50 177 

6J4 50 882 40 206 
40 311 

7os 500 934 
40 419 

715 100 980 

Lira No. Lira No. Lira No. 

40 461 50 182 40 387 
40 594 50 245 40 400 
40 815 40 14269 50 485 
50 835 40 319 40 510 
50 853 50 393 40 526 
50 966 50 427 50 581 
40 11027 40 447 40 625 
5f 199 40 504 40 662 
40 11240 50 548 40 687 
40 457 40 610 50 707 
40 1 481 50 657 40 762 
401 523 5 692 50 812 
50 525 40 800 40 883 
40 542 100 856 40 17887 
50 642 40 887 40 934 
50 677 40 888 100 18011 
40 755 50 15046 50 44 
50 814 40 94 100 96 

200 993 40 15095 50 146 
50 12045 50 106 40 171 
50 101 40 215 40 192 
40 169 40 230 50 274 
50 311 100 257 50 365 
40 335 50 342 50 412 
40 12349 40 31)9 50 496 
50 510 40 515 50 575 
50 543 50 628 100 618 
50 745 40 643 100 703 
40 765 100 694 50 728 
50 923 50 729 40 783 
40 972 200 740 40 18828 

50 976 40 764 40 899 

100 13021 40 884 50 945 

50 52 40 15916 40 19210 

100 156 50 933 40 288 

40 165 200 963 50 369 

100 282 50 987 50 383 

50 388 50 16060 40 399 

50 496 50 l15 50 550 

40 626 40 145 100 643 

50 642 50 161 100 646 

50 13697 50 176 40 656 
803 

40 728 50 194 40 
40 732 40 50 8-11 204 19815 100 782 50 458 50 
50 800 100 100 

839 
837 40 17024 985 

40 41 40 919 40 864 100 105 40 925 50 904 50 128 40 20030 100 9J1 40 
200 959 40 156 50 53 

17264 200 251 40 14052 50 
50 73 50 268 40 289 
40 136 6r 316 50 322 
50 ısı 50 345 100 325 

• 
ıi;~lenııoo~·;· ue liınanıarı ısıeıme Umum ı~aresı ııanıarı f 'f ıs~i~:v;::::.~::~~li~,~~~:~71 
~ 

1 
.. 1 'kdarları aşağıda yı.zılı lastik malzeme 

1 Yeşilköy hnva makinist mek -
M h bede ı ı e mı f ı-· S u ammen . .. ü saat JS 10 da kapalı zar usu u tehi için 42 biri kilo ekmek 23-

.,. 3. 1935 tıo ihinde Pazartesı gu n 1 cakt.r. Bu işe girmek iste - 7-1935 salı günü saat 14 de a
ı c A k <l • d binasında satın a ına 
~ . ·". are a 1 ar~ uvakka t temiı:al vermderi ve kanunun ta· çık eksiltme ile alınacaktır. Tah-
~::~erın 148(•.65 lırahk. m . - anii kanuni bulunmadığına da· min bedeli 4116 liradır. Şartna -

~ın ettiği vesikalar ve ışe gırmeg e .~ t 14 30 a kadar komisyon mesi parasız alınır. 
ır b kl'fl 1 ayni gun saa . 

eyann'\me ve te 1 er e isteklilerin 308 lira 70 kuruş 
t'eisliğine vermeleri lazımdır. l k H· ytfarpaşada tesellüm ve ilk teminatlarile Tophanede satın 

Bu işe ait şartnameler parası~ ~r:nıe ~ııiresinde dağıtılmak - alma komisyonuna gelmeleri • 
Seyk mfüfürli!ğünde, Ankarada a z (3820) (55) (3834) 
tadı,., be·le1i 19742 lira. :ı. .y. :t-
32 Kalem lastik malzeme Mu haınmen 

- da yaıılı balata kayışları 6. 8. 
l Muhamm'm bedeli ile miktarı aşaf lü ile Ankarada idare bina· 
935 s3ı. gür~ saat 15 de kapalı zar usu 

sında satın alınacaktır. ı· k uvi'kkat teminat verme· 
b • f l · n 641 25 ıra ıı m • b 

1 • :ou işe girmek ıs ıye~ :.rı . · . e irmeğe manii kanunı U · 

1 erı v~ kanunun tayin cttıgı vesık: :ı~f;c ı~lc g:ıynı gün saat 14 e kadar 
u11n1aclığma dair beyanname .veA te ı er ı 
kottı• . ,. -· ermelerı lazımdır. ıı·· •SYon -:-eu;.ıgıne v 1 k Hayda:paşada tese um ve 
s 13u işe ait şartnameler parasız o a~a du;resinde dağıtılmakta· 
eyk l!l"d" 1 .. ~ .. d ve Ankarada ma zeme · t! u ur ugun e 

ll~j (3821) t Muhammen bedeli n ,ata kayı§ı 100 m/ m 1400 me re 8550 lira 
a ata kay151 120 mi m 1000 metre 

H<ct.rhiye mektebi için 18500 ki

lo sade yağı 23-7--1935 salı 

günü saat 16 da kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 13875 
liradır. Şartnamesi parasız alınır. 

isteklilerin 1040 lira 63 kuruş ilk 
teminatlarile teklif mektupları -

m belli saatten bir saat evvel 

Tophanede satınalma komisyonu
na vermeleri. (54) (3835) 

Harbiye mektebi için 328 ton 
kuru ot 23-7- 1935 sah günü 

Lira No. Lira 

50 405 50 
200 422 50 
50 423 40 
50 449 500 

500 541 40 
40 700 100 
40 737 50 
50 780 40 

500 20840 40 
40 938 40 

100 966 50 
40 21023 40 
40 46 100 
50 83 40 
40 194 40 
40 244 40 
40 385 40 
40 441 40 

100 445 50 
40 458 40 
40 507 40 

1000 637 40 
40 21671 50 

200 706 50 
40 740 40 
50 785 50 

7r 804 40 
100 893 50 
40 963 50 
50 965 200 
40 22010 50 
50 130 50 

500 135 40 
40 161 40 
50 195 200 
50 217 50 
40 247 40 
50 288 40 
40 345 50 
40 22504 200 
40 513 50 
40 590 40 
40 605 100 
50 678 50 
50 723 40 
40 734 50 
50 906 40 
40 932 50 
50 23015 40 
40 135 500 
40 267 50 
40 318 50 
50 345 40 
40 351 40 
50 23449 50 

& 2 

No. 

554 
585 
638 
639 
668 
706 
831 
915 
928 
967 

24031 
92 

110 
121 
164 
290 

24303 
331 
335 
352 
403 
488 
545 
683 
763 
706 
881 

25075 
128 

25367 
389 
390 
456 
460 
474 
495 
562 
605 
646 
715 
725 
740 
811 
851 
925 
944 

26137 
225 
247 
301 
330 
427 
428 
608 

E A'fff ' 4 
Lira No. Lira 

50 620 40 
200 688 40 
40 729 200 
50 791 50 
50 801 50 
50 888 40 
50 962 100 
50 27111 40 
50 127 40 

100 185 40 
500 186 500 
50 199 40 
40 235 50 
40 311 40 
50 401 40 
50 453 40 
50 546 40 
40 604 so 
40 729 40 
50 753 40 
40 851 200 
50 855 4P 
40 871 50 
f 27876 50 

100 892 40 
50 913 sn 
40 942 50 

100 950 20(l 
100 969 50 
40 998 50 
50 28038 50 
40 150 50 
50 371 50 
40 443 40 
40 455 sa 

100 625 40 
500 708 40 
500 744 100 
40 28863 100 
so 921 1on 

100 925 Sü 
40 29377 40 

200 399 50 
50 740 40 

200 745 50 
50 746 40 
50 755 40 
40 723 40 
50 824 50 
50 826 40 
40 890 

100 896 
... o 982 

100 30000 

50 
40 
50 
50 

:; ıswugggı;::~J 
(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet

liği için müsabaka imtihanı) 
Türkiye Ziraat Bankasından; 

1 - Ba11kamıza müsabaka ile (5) Müfetlıs Namzedi ve (5) 
Şef rıamz.ocli almacalct?r· ~ 

2 - du müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustl)s 935 tarihlerinde Anka -

ra, 1stanbul Ziraat Bankalarmd a yapılaca1<tr· Tahriri imtihanda 

kazananl.ır i,eliş ve dönüş yol paraları verilmek suretile Ankaraya 

getiriierel: ~:fahi bir imtihana tabi lutujurlar. Du imtihanda da kaza

nnnlardau bc-şi 140 lira aylıkla müfettiş nam:r"!ıliğine ve diğer beşi 
de (130) lir .ı aylıkla şef namzetti ğine tayin ".>lnnurlar. 

3 - Müfottiş namzetleri iki sene stajdan sor.ra Miifettişlik ehli -
yet imtih'\nına girecek ve kazanırlarsa l 75 iira u.ylıkla Müfetti~liğe 
geçirilecekle!"dir. • 

Ankanıda Umum Müdürlük s ~rvislerindP. ç..ı.lıştırılacak olan şef 
namzetleri j ı:. bir senelik stajlarının ~ nunda < hliyet imtihanına gi

recekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müımbakalara girebilmek için {SiyasJ: bilgiler) veya (Yük

sek Ticaret ve lktısat) olmlasından veyahut Hukuk Fakültesinden 

veya bunların yabancı memleketi erindeki benıerlerinden diplomalı 
bulunmak c~:-ektir. 

5 - lmt;han programını ve sair şartları ~rf'tercn izahnaıneler 
Ankara, Jstanbul ve İzmir Ziraat Bankaların~bu elde edi!ebilir. 

(3951) - , -.--) - T ve tıbbi malzeme 25 Tem· 
M h b d r 59280 lıra o anı aç ·1 A k u amn:en e e ı l 5 30 d· kapalı zarf usulü ı e n a -

lllu~ 1935 Perşembe günü saat ' a 
saat 15 de kapalı zarfla alına • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tad .d Iınac aktır. 'l k 
a. ı are binasında sr.tın ~ 214 liralık muv"'.kkat teminat ı e ~ · 
Bu işe girmek isteyenlerın 4 ,. .. .. maddesi mucibince ı-

nu k nunun -s: uncu . 
nun tayin ettiği vesikaları, a d - dair beyanname ve tek -

§c g· 1 • b lunma ıgına 1 . 
l 'fl •rmeğe kanuni mani erı u K isyon Reisliğine verme erı 
l e - . 30 k d ar om l" tını ayni gün saat 14, a a 
a~rındrr. kabilinde Ankar~ ve Hay • 

d Bu i~e ait şartnamtler 295 kuruş mu (3591 ) 
arpaıa veznelerinde satılmaktadır. 

caktır. Tahmin ~deli 9840 lira- ~ ' ' • ı •· . : .• ~ • I f, • '..._ •' ' 

DÜN ve YARIN külliyatı Avrupanm en canlı, örnek eserle-~ 
rinden ~lmır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös
te~ir. DÜN ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
DÜN ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teşkil eder. 

dır. Şartnamesi parasız alınır. 

isteklilerin 738 lira ilk teminatla
rile tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Tophanede satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

.(53) (3836) 
Tevzi Yeri: V AKIT matbaası - lstanbul 

. ' 1 . , :. >. . . ' • . -&+ D, 
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eledi yeler 
liankasından : 

. ,. f. " 

~.,kamız sigorta servisinde açık olan 125 lira maaşlı 20 lira 
me;;~.en bedeli ayrıca verilir. Şef muavinliğine aşağıdaki şartlar 
dahilinde memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmak, 
3 -Tam sıhhatli olmak 
4 - İyi ahlak sahibi bulunmak 
5 - Askerlik hizmetiyle alakası bulunmamalf, yaşı 30 dan 

ruI arı olmamak, 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, garp dillerini bilenler 

tercih olunur. Bankalarda en az beş sene hizmet etmiş olanlar 
yaş kaydından müstesnadır. 

Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün evvel sicil mü· 
dürlügüne teslim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan : 
A - 1lmi iktisat 
B - Muhasebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve bankac. ılık hakkında umumi 

malumat. 
E - Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariycye ait kanuni 

hükümler. 
F - Ticari muhaberat 
G - Sigor•alar ve sigortacılık hakkında umumi malumat 
İmtihan 9 - Eylül - 1935 saat 14 de Ankarada Belediyeler 

[1 ... nkasmda yapılacaktır. Bu saatten sonra gelenler imtihano 
'llnıl olunmazlar. (1679) (3909) 

. ~ ., .. • ,_ . ' . . . . . . :· ' . ~. . ' ". 

stanbul Beledlyesı ilanları I 

Dünyanın en iyi tıraş bıçağıdır. 

lstanbul mahkcmci Asliye Ü· 

çüncü Hukuk dairesinden : 
Semihamn kocası Eyüpte si· 

garacı dükkanında ikametgahı 
meçhul Şadan aleyhine açtığı bo· 
şanına davasının icra kılman mu
hakemesi neticesinde kanun me· 
deninin 132 ve 134 üncü maddele
rine tevfikan boşanmalarına dair 
mahkemeden çıkan 28--6-935 
tarih ve 935-324 numaralı kara· 

rı havi ilamın Şadanın ikametgahı 
meçhul olmasına mebni ilanen 
tebliği tesbit kılınmış o!du&rundan 
tarihi ilandan itibaren on beş gün 
içinde Şadanın temyizi dava ede. 
bileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (8130) 

Deriizyolları 

, KURUNun okurlarına hizmeti 

Verdiğimiz kuponlar 
(Küçük ilin)larınız için 
iğıtpara hükmündedir 

J\.URUN her sa\'ıı::.ında size bir hizmet l\uponu sunuyor. 
Bu knponıarı kesip saklaJ anlar, gazetemize hastıracakları küçük 
ilanları 1çin bunları kflğıt para gibi kullanabileceklerdir. 

Kücük ilan nedir? 
Küçük ilfın d<!dıklerimjz ilanlar Hc>ri memleket gazeteleri -

nin hemen hepsinde sayıfalar doldunır. Bunlaı tecim (tica
ret) sıfatı, )ahut resmi bir zor olmak ızın yazılular. Her takım
dan okurların bir türlü medenı ilıı.tiyacım gideımeyc yarar. Bazı 
kısaltmalarla iki üç satıı içinde biı ldm~cnin istedikleri uzun U· 

zun anlatır. 
Bir e', bir dükk:ın, bir bahçe, bir oda, bir ) er mi ldralamak isti) or 

.. unuz? Yahut böyle bir )CIİ kira ile tutmak ihti)acında mısınız? Va 
• ıfJarr, ~artları nedir? lstcdi- iniz kiralamak, kira ile tutmak değil de 
-...1tmak, satın almal\, )ahut lrnn.ı benzer hir :i§ mi )apmaktır? 

Bir hizmet~i, bir u ak, bir siitni ne, hr•rhangi bir derse bir i~c özel 
hususi) bir o•ıctmen (mu.ıllim), bir usta mı arıyorsunuz? Nerede 
bulunduğunu hilmediğiniz bir e ki kitap, bir eski mecmua nüsha ı nı 

i-;ti) or unuz? Bir şey, bir fil,ir, bir şayin, bir dedikodu üzerine hilen 
!erinden, uzman (miitchas8ıs) lamı dan bir !'iC} mi <:ıoracaksınız? Hilml' 
diğ'iniz bir adresi mi öğrenmek ihti )acmda rnız. Kendinize, bir tanı · 
dı~ınıza bir İ5i mi isti)orsunuz; }nhutraı>ılaca•r bir i~niz, calıştırılacnl\ 
daimi yahut mmnkkat bir hizmetiniz 'ar da buna göre bir işçi, bir 
isadamı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleketlerde bunların dalın ba .... ka türJüleri var: Evlene 
ceksiniz de ,kendinize göre bir kı?., bir kadın, )ahut cvJcndirilccck biı 
\ıza, lıir kadına göre giİ\e) mi araştm}orsunuz? Biitün bu ihtiyarları 
gazetelerin ikiscr üçer satırlık ilan Jarı gid<'rirler. Gazete idareleri bu 
'1inhiı' çeşit ihti}ncın sessiz saclasız pazar yeri gibidir. lstiyenler böy 
le bir fümın cevabını ) ine gazeteye bastırırlar. Yahut böyle yapmazlar 
da ccrnplarım dilerlerse açık, dilerlerse kapalı bir adrc le gazete ida 

Y enişehiı de Yenişehir caddesin de 62 numaralı ahçr dükkanı maili 
iŞLETMESi inhidam olup ref'i mahzuru için sahibinin adresi malum olmadrğm-

ı c ine bırakırlar 'e lüzumunda ga zeteyc ele "Cevap şg işaretle gaze 
tc idarc::;ine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan Yerirler. 

.5clıirlcr büyiidiil~çe, medeni mü nasebctlerin çeşidi arttıkça bu türlü 
ihtiyaçlar arlar. /JuTılarm lwrbirini bir tecim maddesi haline koyarak 
bir dükkfinın. bir mağazanın, bir iş odasmın sermayesi yapmıya im 
kaıı yoktur. /1111:.(m olsa da sizin, faraza Adadaki, Erenl.öyündcki c • 
l'inizdetı ı.alkarak lıcrgün semt semt, yer yer dolaşmanız içiu vW.it kay· 
bctmiue dcjjmcz. Sonra, bakalım, istediğiniz kendi bulunduğunuz §C

lıir içi11de midir? llalbuki bir gazete Tıcr yere gider, her yere girer, 
ıcrJ..c c süıılcr.tstc bütün bu müTıcrsc betleri gazetelerin bu kilt;.ük ilan sa 
uıfaları kolayla trrırlar. /Ju küçükiliin sa11ıfaları birbirlerini görnıi 
ucn, bilmiycn. fakat birbirlcrilc bu· luşmak ilıtiyacında olan Tı:imsclerüı 
tanır-mı tar na, lJulmmınlanna hiz - met eder. 

dan tebliğ makamma kaim olmak üzere tarihi ilandan itibaren bir Acenteleri: Karaköy - l\:öprUbaşı 
Tel. 42.~62 · Sirkeci Mühürdar zade hafta. zarfında tehlikenin giderme si aksi takdirde belediyece yrktırı· ıa-- Han telefon: 22740 --•I 

cai!ı ilan olunur "B,, (3971) 

Belediye kanununun 15 inci maddesi mucibince esndın tescili için 
verilen mühletin son olarak bu ayın nihayetine kadar uzatıldığı ilan 

nur. "B,, (3973) 

13· m tresine 12 lira kıymet bi ~ilen Cihangir yangır. yerinde So 
· sokagmda 36 ıncı adada 3 metre 96 santim yüzsüz arsa alfi. 

darlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. ls
~i ol ular şeraiti anlamak üzere Levazım müdürli~iinc müracaat 

et 1elidir. Arttırmaya girmek için de 3 lira 57 kuruşluk muvakkat te
"nat makbuz veya mektubu ile beraber 29-7-1935 Pazartesi gü-

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 13 Tem

muz CUMARTESi günü saat 

17 de Dikiliye kadar. (3965) 

/Jtlersin Yolu 
ÇANAKKALE vapt\ru 14 

Temmuz PAZAR günü snnt 

10 da Mersine kadar. (3966) 

Gazetemiz bu küçük ilan yolunu açmak sm·etile halka yarar 
mPdcni bir hizmeti daha üzeıine almak istiyor. Medeniyet daha 
iyi, daha güzel, daha kolay, daha ucuz demektir. 

saat 16 da Daimi Encümende bulunmalıdır. ''B,, (3972) ii•&•r..ımm•••••••••m•ıii 
Kadıköy ikinci Sulh Hııkuk 

Biz bir müddet bu medeni hizmeti daha ucuz değil parasız 
yapmaya başlıyoruz. Gazetemizin son sayıfasma koyduğumuz 
(U~zmet kuponu) nun ~imdilik ilk yapacağı budur. 

Karaköy köprüsünün sabahları açılan parçasının dubalarından 

bir tanesi degiştirilecektir. Bundan ötürü köprü ayın 15 inci Pazartesi 

sabahı açıl.p kapandıktan sonra Perşembe günü aksamına kadar a. 

çılıp kapanmıyacak ve gemilerin Halice girip çıkmaları kabil olamı

yacaktır. Gene bu müddet zarfın da küçük merakibin Halice girdiği 

İstanbul tarafındaki göz kapalr kalacağı cihetle merakibin Halice gi-

rip çıkmaları yalnız Karaköy tarafındaki tek bir gözden 
Alakadarlaraca bilinmek üzere il an olunur. "B,, (3974) 

olacaktır. 

Evvele.• 118.n edildiği veçhile Levazım ve rnübayaat şubemiz 12· 

7 - 935 tarihine rastlayan Cuma günü Kaba~~scb.ki 
nakledile-:el tir. 

yeni binasına 

'i eni bim:.daki telefon numaraları aşağıd , 8 österilmiştir. Cuma 

günü zaruri olaralc muamelat tati 1 edileceğinden iş sahip!erinin 13 · 
7 - 935 Cum~rtesi gününden itibaren yeni binaa .... işlerini takip ede · 
bilecekleri "IP,n olunur. (3857) 

Levazım Vf!' Mübayaat Şubesi Müdürlüğü 

,, " 
" " 

" ,, " 
" 

Müdür Muavinl:?i 
Dahili ve Harici 
Mübayaat Şeflik''"'. 

T 49367 
,, 49357 
,, 49358 

iLAN SATILIK ARSALAR 

Hakimliğinden: 

Küçük Hatice Muzaffer ve 
Fatma Mukaddes Kadıköy Acı 

Bademde Dört yol ağzında Saray 
arkası sokağında 5 numaralı evde 
oturan büyük teyzeleri Hafize İh
sanın küçüklerin dahili işlerini ve 
amcaları Halid in de harici işlerini I 
görmek üzere her ikisinin de bir
likte vasi tayinine mahkemece ka· 
rar verilmiş olducu ilan olunur. 

(8127) 

Bu kuponları biriktirerek üstündeki tarihlerden on beş gün 
gccınccye kadar gazetemiz idaresine kaç tanesini getirirler ve -
ya mektuplan içind<:' gönderirlerse gazetemize bastn·acaklan bir 
küçiik ilanın bir satırına karşılık, kağıt para imiş gibi, kabul 
olunacaktır. 

llfm şartlannı gözden geçirenler bilirler ki gazetelerde en 
·ız 11fın Ucıeti s·ıtırda 10 kuru~tur. Küçük ilan tarifelerinde bu 
ücı et kayıth r .altında 5 kunı a kadar düşer. Demek ki KURUN 
olu;rlaıı, yüz parn~a aldıkhrı bir O'azcteyi, okuduktan, faydalan
dııd·m nnra, bunun bir kuponile de, küçük ilan yolunda bir 
ihJ~aclaımı da oidcrebilecckler dir 

Kuponlammzı saklayınız. (KURUN) un küçük ilan oluk 
(sütun) ları . ize açıktır. 

Samatya nüfus memurlugun -
dan: lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 

Hacikadın mahallesinin Yaz - k · ı k • d 
macı Kaspar sokak 51 No. lı ha - Ve e Si tme OffilSYOllUO an! 
nede kayıtlı Arşak kızı Mt:lina İstanbul leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune v• 
lslamiyeti kabul ile ismini Mü • şartnameleri veçhile 2100 adet fil dekos fanile, 2100 adet fildeko• 
zeyyen ve diğer kızı Arusyak da don, 800 adet yün fanile, 4200 çift çorap ve 1400 adet yüz havlusıJ 
islfırniycti l<abul ile ismini Selma açık ek iltmc suretiyle alınacaktır Eksiltme yeri, Cağaloğlunda l:s 
olarak koymuştur. tanbul Sağlık Direktörlüğü binasın daki komisyondadır 
--------------- Eks!ltme tarihi 29-7-935 Pazartesi günü saat 15 dedir. 

ZA Yl Tahmini fiyatı, fildekos fanile nin birtanesi 70, donun 65, yün fş' 
Tatbik mühürümü kaybettim 

nilenin 245, çorabın ~3 ve yüz hav !usunun da 33 kuruştur. 
yen isini çıkaracağımdan hükmii Muvakkat teminat, fanilelerın 359 lira 62 kuruş ve çorap ile yU-
yoktur. havlusunun 138 lira 60 kuru tur. 

Şem inur •·i 
Tarsus tahsil espetörü Bay Fe

ridun on yıldanberi yitiğimdir. 

Bilenler insanlık namına haber 
versinler. 

1 - 1 t kliler bedelsiz olarak Fuat Pa a türbesi karsısında .. 
Beşiktaş, \" ıldız Ihlamur c:ad - -- ·------- 1 

ZAYİ - Tıp fakültesinden al- Tıp talebe yurdu merkezinde art nam ve numuneleri görebilir er'· 
desinde bireı evllk müfrez arsa-

F. Alp Sakarya İstanbul: Aksa -
ray, Haseki No. 35 de H. K. 

mış olduğum 624 numaralt hüvi- 2 - Eksiltmeye gıreceklerin cari seneye ait Ticaret Odası vesik3 ' 

lar; beher metresi 50 kuruştan yet varakam kaybolduğundan sı göstermeleri ve meslek erb hın dan o'duklarım ispat etmeleri 
130 kuruşa kadar satılıktır. Be • hükmü olmadığı ilan olunur. 3 - 1 teklileı in belli sa U n önce bu i Iere yeter muvakkat te.,Jı 
tiktaş tramvay garajı karşısında (8124) nal makbuz veya banka m ktuplnrıyle komi.,yona baş vurmalar•· 
manav Şabaııa müracaat. Tıp fakültesi 624 numaralı Ga- (3959) '-

lip Etem. ~ 

SPOR POSTASI ZAYi- Nüfus kağıdımı yitir· 4!f!!IB'i~ üsl<iidar Amerikan kız lisesi-.. 
dim. Yenisi alacağımdan eskisi 1 M te~ },·dulun 23 .u~cu l'a1:·ıı t e i unü saat _ı ·~? d~ ~çılır. Ka· 
d "' · d' (8121) )ıt ünlen Aı~u to tan ıtıb.ut•n ~alı '<' < umarle ı gunlcrıdır. Fazla 

Her hafta Pazrtes .• gu·· nler·ı çıkar egyersı~ lı.r. el M' h 1 malümat için mektUJl}a )a bi znt müracı,ıt edilcllilir. lstiyenlcre 
cnı ıse en ıt at 1 t b' t ·r · "d ı· 1· l r 60171 

1 
me < c ın arı n m<' ı ~o en ıı. <' <' o : 
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