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Ingiltere Almanyayı paktları imzaya çağırıyor! 
Buqün gerçekten tehlikede olan 
"Müşterek qüven,, sistemidir I 

Haftada bir 

Dünya sıyasasına 
toplu bir bakış 

1 ltalyanın şikayet
leri bir harp için 

sebep olamaz 
ltalga ve Habeşistan 
Geçen yedi gün içinde ltalyan -

Habe§ anlaşmamazhğı harbe doğru 
bir adım daha attı. llk önce Muso • 
lini tayyareci olarak yetiştirdiği iki 
Oilunu birden doğu Afrikasına gön· 
derdi. ltalyan Başbakanının bu ha · • 
l'eketi sembolik bir hadisedir. Bu ha • 
!'~~eti ile Musolini ltalyan Habeş i • 
:~• batarmak için en son feda • 
t rhkları yapacağını göstermek is • 

telaaı,tir. İtalyan - Habeş işini kes • 
rmek i . k l'lll çın kurulmuş olan hakem u· 

ra u da Yine iki gün önce hiç bir ka· 
ıe r~ \'armadan dağılmıştır. Bunun ü· 

1 ~ne Habeş hükumeti Cenevrede U
J 118

1 
ar Kurumuna baş vurmuştur. U • 

: ar kurumu afustosun yirmi befine 
dar ha.kem kurulu bu iti bitiremez

:. k'ndisi yeniden ele a1maiı karar • 
a tırnuştı. Onun için ttalyanm (25) 
~stostan önce harp hareketlerine 

Iİl'i§trek bir o1at (emriviki) yapma· 
• bekleniyor. Şimdiki hal.de l~.lya 
•otu Afrikasına asker ve sılAh gon · ı 
dertror. Eritre ve Somalfye gönde • 
ıllen 118kerlerin dört yüz bine çıka · 
ltl~tafT hele tıı(ivlPnh·or. 

lloiltere ve Babef ıfi 

~nlerde lngllterealn Cenevre 
fıterfae bakan (Eden) Romaya gide· 
!'ek ltalya ne Habeşistanın arasın• 

~lnaak istemişti. Musolini <Eden) in 
iS.ıerge (teklif) sini kabul etmeyince 
lııgiltere hükOmeti kızmışıt. O kadar 
ki lııgmz kabinesinin bir toplantı • 
811lda İtalyayı ekonomik yoJlar ile sr 
kıttrıınak fikri bile konuşulmuştu. 
8oa ıelen lngiliz gazetelerine göre 
Liıf ıtere bu işten dolayı Jtalya ile 
boıuŞacak gibi görünmüyor. Çünkü 
PrallSa bu işte ttalyadan yana çık • 
lllııtır. Bununla beraber lngiltere l· 
falnnın Habeşistan taraflarında çok 
tenişlemeslnf, ileride Arabistan ya • 
l'nnadasına ayak atarak Yemen ta· 
!'aflanna da yerleşmek istemesini ı.:ı 
lair gözle görmediği için açıktan açıga 
ltaınya karşı gelmese bile el a!tın • 
dan zorluklar çıkarabilir. K -·şısta • 
!aa da yine el altından birçok yardım· 
lar Yapabilir. 

Bitler - Berk konuşması ------------------Lehistan Dış Bakanı ile Bitlerin 

/ng iliz Dış Bakanının 
Aoam Kamarasında 

söyledikleri 

Jngillz dış Bakanı Avam kamara· 
u ndSI ln~iliz dl§ SİY8SRS1ft] anfattı. 
M111ltıeUf lflerct.. .. ktlarclan ve 1 -
&aJyaıı - Habet anlaşmazlıiuıdan 
bahsetti. Çemberlayn, Eden, Loid 
Corç dtltUncelerinl anlattılar. Pakt -
lar ve Avusturya durumuna karp 
İngiliz Dış Bakanının söylediklerini 
bu sayfada, diğer sözlerini ve buna 
karşı yabancı gazetelerin düşünce • 
]erini 8 inci sayfamızda okuyunuz. 

- Prağda çıkan Simpl gazeteılnden -

ltalya uzaktan kolay avlıyacağını 
sanıyordu, fakat yaklaşınca-

i\kdeniz 

KıralKarol 
VE 

Prens Pol 
Sinagada konuştular 

Bükreı 12 (AA.) - Anadola Aju. 
smın hususi muhabiri bildiriJorı 

Bu •bah Sİfta7a,. pi• Yaaoa • 
lavya naibi preaa Pol'aa .....,ıme Kral 
Karol'un Siaa,.da nrcliii öile ,. 
melinde bütün nazırlar ltalllDJllQftar. 
Yemekten eonra Romen nUll'lar mec • 
lisi toplanmııtır. 

Mecliate Batbakan M. Tataresko, 
M. Titüleıkoya Romanyanm menfaat • 
)erini sö*tmek haıaıandaki iayret 
lerinden dolayı teıekkür etmiıtir. l 

Kral ile Prenı Pol'ün mülüatlan • 1 
na dair, hatta preaa Pol'ün ziyaretinin 
ne makaatla Q)dujuna dair henüz reı • 
mi bir bildirii ,.oktur. Pnnain ziyanı • 
tinin ıiyaaal olmadıima delil olarak sa· 
zeteler, Prenain refakatinde aadece aa 
ray mareplınm bulunmumı sösteri -
yorlar. Fakat, bu ziyaretten iıtifade 
ederek, bu aralık Avrupa ıiyaaaıınr 

Hava Kurumuna Yazılalım 

Kadınlar mitingi bugün 
Taksimde yapılıyor 

Tayyare kurumu için kadm1ar ta
rafından hazırlanan miting bugün 
saat on yedide yapılacaktır. Kadın -
lar, Taksim Cümuriyet anıtında (a
bidesinde) toplanacaklar burada mer 
kez kolu başkanı hayan Nakiye Emin 
bir ııöylev ile mitingi açacaktır. Bun· 
dan sonra Bayan Meliha Avni ne 
Cemile Şevket Süreyya birer söylev 
nreceklerdlr. 

Tören <merasim) ae ~flfr bando· 
su bulunacak ve söylevlerin her ta • 
raftan iyi duyulması için önceden 
radyo hoparlörleri hazırlanacaktır. 

Türk kadın üyeleri burada Cümu· 
riyet anıtına bir çelenk koyduktan 
sonra Fatihteki tayyare şehitleri a • 
nıtına gderek buraya da bir çe • 
lenk koyacaklardır. 

iıgal eden meıele1erden bahuıuı habs
burgl11"n Avuıtnryaya dönmek ihti • =7-!E:S.: '.F--r--a_n_s_ı_z __ d_e_n_i_zk_u_v_v_e___;t_l_.;,e_r~i-
rüyorlar 

Bundan bqka müzakere halin"- • •• t •• ı t • ı ::;--,..=-..;.:-;:.:.-:u 1ı:::~ nı us un eş ıren an aşma 
lacaiı aöyimiyor. 

TITOLESKO ANLATIYOR lngiltere Doğu anlaşması ile 7 una paktı
P_:;::~~;~ı!; ·= nın bir an evvel imzalanmasını istiyor 
baklanda beık.alar kurulunda ba sö • 
riımeleri izah ederken demiıtir ki: 

"Arsıulusal durum, timdiye kadar 
kUçUk anlatma ve Balkan anlaflDUI ta. 
rafından takibedilen aiyaaanm yerinde 
olduğunu her ıamankinden ziyade iı . 
pat etmektedir. 

Bu ıiyaaa bJJ iki anlatmayı teı1dl 
eden devletler ıraaında tam bir uyuı • 
maile aynı olarak ~caktır." 

B. Titüleıko'nun diyni, p.,... Pol' 
ün Siaaya aesi•i münasebetiyle Mzı 
çnenler tanfmdan lriiçük anJapna 
auilanna aypnıaz olarak orta,. çan. 
nlan latkırbcı yanıtlara aonaç Ter • 
melrtedir. 

meselesi 

.'ngiliz dış bakanına göre Avusturyada yapılacak 
bir değişiklik Avrupa barııını sarsmıs olacakhrl 

lonuşmasından çıkan yankı (akis) _ıar -ha durmamııtır. Bu arada Lehis • 
faıt ile Almanya arasında süel bir 
llldlaşma hazırlandığı sözü de var • 
4ır. Her halde Almanya İngiltere ve 
li'l'anu ile anlaştıktan, Lehistanı 
kendi yanında tuttuktan sonra Do · 
hda eli boş kalmak ve sınır dı~ı 
•rzulannı ilk önce Avusturya yönün· 
de yerine getirmek istedJil ileri SÜ • 
Jilliiyor. Bunun için Frana JtaJya· 
:ta Habq işinde yarclım ederek Anr 
turya tarafında birlik hareket etmek 
Pllmm gütmektedir. lnglltereye p • 
linee, o Avusturya sora (meae1e) suır 
da pek ilgili göriinmUyor. Bfru da 
Avusturyanın bir gün Almanya;,a 
aitmesini önflne geçilmez bir 197 afbl 
dtl§UndtlfU anlapJ11or. Bitlerin d"' 
•r ~n ne resmi pek az gör618r. Ye
• gelen büttin yedi gfinliik redmH 
Alman gazeteleri ise heP Bft1erln gll· 
Jen resimleri ile doludur. Bu resim • 
lerin çofunda Hitlerln karflSPlda in • 
cl1tere ile deniz anlapaasını yapJDll 
olan Rfbentrop vardır. Bitler - Bede 
konuıması da f nglliz - Alman deniz 

General Kandili• MastJ ı:ni ile tekrar konuştu. 
Kendisine büyük haç 

nişanı verildi. 

~iman 1ilomridan bir g6rliniif 

Loaclra, 12 (A.A.) - Sir Sunael( edilcliiini sörmeii çok iatediiini aö,. • 
Hoare, dün avam kamarumda lnsiliz lemİftİr. 

ASIM US 

' 

Atina, 12 (Karun) Atiaa Ajanımın 

Romaclaa alcbiı haberi.., gön Mu • 

aolini Yanan Harbiye büanl General 

Kondiliae büyük haç nitamnı vermiı • 
tir. 

General Kondiliı Romaclan ayni • 

mezdan evvel, Maeolini ile ikinci cleia 

olarak iki memleketi ilsileyen mesele • 

Jerle daha .... bir el birlifi haldand., 
bir ... t kadmr pnpnüıtir. 

KURUN- General Kondiliıin bu sö 
rüımeleri üzerinde Franıız sazeteloe 
rinin yazdıldamu betinci aayıfamızcla 

bulacak muz. 

Dıt aiyaaau haldanda verdiii diyevde Jnsiiiz Dıt bakam bilhaıaa Alman • 
ltilhuaa, lqiltere ile Alman,. anam • ,..·yı bu anlaımalan imza,. çaiırarak 
da imzalanan deniz anlapnaamm, Fran· böyle bir hareketle Avrupa barıı 
aız deniz kunetlerine, büyük harpten danama büyük bir yardımda bulun • 
evvelki durumundan, daha ütün ve mut olacafmı bydetmiıtir. Dolu 

daha aailam bir mevki aailadıimı aöy- anlaımaaiyle Tuna paktlarmm imzaa 
lemiıtir. Bu anlatma Franuz denİ7. bir hava anlatma•• yapılmaımı kola1 -
kuvvetlerine, Alman deniz kuvvetle . laıtıraeaktır. 
rinden yüzde kırk üç dereceaind'3 Avaıturya, A vrupada Ekonomi ...., 
bir üıtünlük vermektedir. Halbuki külceyt bakımından en önemli ~ir 
1914 yılında, Fransız filoıu, Alman mevki itial etmekte olduiunclaa Avua-
f"aloıanclan yüzde otuz niabetinde za turya'cla yapılacak bir deiitildik Av . 
yıl bulanmakta idi. rupa bantmı tutan direkleri aarımıı 

Sir Semuel Hoare, Bundan ao- -:-a, olacaktır. Banclaa dolayıdır ki. eie -

Avrupanm müıterek sistemi ile ilgili 

meaeleleri incelemiı ve lnsiltere hü · 
lriunetinin cloiu anlaıması ile tuna ade

mi tecavüz Pakbm bir an evvel imza 

menlilderini lravvetlendirmek ve ko • 
rumak haıuıunda A vaıturya uluı vıı 

hükumetinin aarfetmekte oldukları 
ia:rretlere eon derece ilgi ıöıtermeic 
devam edeceiiz,, demiıtir. 



Yunanistanda rejim 
Geneloya baş vurulması ana 
kanuna tecavüzdür, deniyor 

Atina, 12 (KURUN) - Eski 1 ipret teıkil edeceğini .c>ylemit· 
Kültür bakanı ve yeni kurulan de- tir. Venizeliıt partiıinin lider 

kr art. · l"d . p And vekili Sofulis rejim için geneloya 
mo at p ıaı ı erı apa rea ba l k b" 

f vunı maıı ana anuna ır te· 
geçen aün mecliı tarafmdaıı veri· cavüz teıkil ettiğini .c>ylemit ve 
len ve memleketin meıru rejimini ıu sözleri ilave etmiıtir: 
kuıku altına sokan geneloya - Ayrııık partiler, mecli1ee ve· 
bat vurulması hakkındaki kara· rilen karan protesto etmekle be· 
nn, hak için cümhuriyeti koru· raber geneloy için ıavaıa atıla -
mak ~in açılacak olan aavqa bir caklardır. 

Türk Dili araştırma kurumunun 
kuruluş yıldönümünde 

lıtanbul, 12 (A.A.) - Cumur Bat • 
kam Kamil Atatürk, Türk dili an.t • 
tırma kunımunu, üç yıl önce bqüa Ya 
lovada kunnuılardı. 

Bu mutlu siinün yıl clönümG ilsiaiyl• 
Türk dili araıtmna kurumu pnel 
Mkreteri !rahim Necmi Dilmen, Ya 
letvada bulun Atatürke qaiıdaki tel • 
yazılllll çekmiıtirı 

KAMAL ATA TORK 
TÜRKİYE COMURBAŞKANI 
Her yarabtı Tilrldüi• y.U ilerlem., 

ufuklan açan kutaal elinizle üç yıl 

önce bugün Y alovada kurdufunuz 
Türk Dili araıtırma kurumu, o sünden 
nk saçan ıııklandırmalarouzla atüil • 
bu güne hep yüce koru~z •e yaltı • 
diği adnnlann geniılilini de ıiz en 

TÜRK MAARiF CEMiYETi 

ROZET GONO 

AnkRa, 1~ (Kurun) - Türk 
Maarif ~nüyeti, rozet dağı:tma 
günü olarak 1 Mayııı kabul etmiı· 
tir. 

E!R SAA TLIK TAYYARE GE -
ZINTISI 50 LiRA 

Ankara, 12 (Kurun) - Hava 

yolları idaresinde yeni bazı teıki
lit yapılacaktır. Tetkikler bitmek 

üzeredir. Pek yakında hava sefer· 

lerine baılanacaktır. Yeniden, al· 

tııar yolcu taııyacak uçaklar alı

nacaktır. Bunlann hemen satına
lmmaıı kararlqtmlmıftn'. 

Hava yollarının ıehir ıezinti u· 
çutları fazla raibet ıCSrmektedir. 
İdare, daha uzun ıezintiler yap • 
mak iıtiyenlere kolaylıklar ı&t • 
termektedir. Uçakla havada bir 
aaat ıezmek 50 lira, yarım saat 
ıezmek 25 liradır. 

EFT ADIS Çlf7LIC11 

Ankara, 12 (Kurun) - Bir ıa· 
zete, Ziraat Bankasının Eftadu 
çiftliğini 300 bin liraya istimlak 
ederek köylüye dağıtacaiım yaı:
mııtı. Eftadiı çiftliğinin bir kıımı 
eıhasa bir kısmı da hazineye ait • 

• tir. Banka, çiftlifin huıuıi ethua 
ait kısmını bundan dört yıl evvel 
iıtimltk etmit ve mUıteciri bulu • 

nan köylülere taksitle ıabnıtb• 
Banka, hazine elinde bulunan kı· 
snnlan da satın almı,tır; müste • 
ciri bulunan köylülere satmak ü. 
zeredir. 

YUGOSLAV TALEBELERi 
GELECEK 

Ankara, 12 (Kurun) - Yuıot
lav t.lebelerinden bir anıp yakın
da latanbul ve Ankaraya gelecek· 
tir. -. 

büyüiümüu borçlu olduiunu bilerek 
bu ... inç ıününde yaratıcı n )'iik • 
aeltici elleriniai içten saysalar ve tü • 
kenma: duysularla öper. 

Türk Dili araıtmna kurumu ıenel 

sekreteri 

Cumurba1kanmu:1 ıu karpblt ıön • 
dermiıtirı 

Türk Dili araıtmna kurumu cen1!l 
ıekreterliline. 

Türk Dili araıtırma kurumunun üç 
ıene içinde yaptığı itler çok büyük · 
tür. Kurum içinde çalıtan arkadaılar 

bununla öiünebiJirler. Kamunuzu kut· 
lular tam batanlar dilerim. 

Haftada bfr 

Reisicumhur 
K.ATATORK 

Dünya sıyasasına 
toplu bir bakış 

_.- (BC1fmakaleclen Jevam) 
anlaşmasının verdiki sevincin bir gös
teritl diye kabul olunabilir. 

Avusturyada krallık 

Büyük harpten sonra cümuriyet o· 
lan A vuaturyada eski Habsburgla • 
rın oturmaları da yasak edilmişti. 

Bunların malları devletçe alınmıştı. 
Bu kere Avusturya krallığına aday 
<namzet) sayılan Arşidük Otto'nun 
mallannın geri ''erilmesi ve yeniden 
Avusturyaya gfrebllmesl hakkında bir 
kanunun kabul olunması bu ülkede 
ctlmurlyetin kaldırılarak kralblm ye· 
nlden k111'11lacaiı yayıntı (şayia) la • 
mu dofurmuıtur. Fazla olarak Ar • 
pdUk Otto'nun ltalya kralının kızını 
alacafı sözU de bu aradadır. Biltiln 
bu liıler ve yayıntılar İtalyanın A • 
vuaturyada krallıfl yeniden kurmak 
lstedlflnl gösteriyor. Halbuki öbtlr • 
yanda Fransızlar bu krallıfı istemi· 
yorlar. Otedenberi KUçtlk Antlatrq 
devletleri A vusturyada kralbfın geri 
dönmesini bir harp sebebi diye ıHr • 
dUklerl için çok tellf ediyorlar. 

KontlUil'ln Roma gemi 

Yunan SU Bakanı Kondllis'in Ro · 
maya gidişi görünüşte resmi değil • 
dir. ltalya<la harp gönüllüleri kuru • 
mu kendisini çağırmıştır. Bununla be· 
raber Kondilis MuBOlini ve ltalyan 
kralı ile görüşmüştür. Bazı Avrupa 
gazeteleri Yunanistanda rejim işi • 
nin, Balkan antlaşmasında Yunan 
durumunun, bazı1an da AVWlturyaıun 
kralhta dönmesi işinin konuşul • 
duğunu yazıyorlar. Le Journal gaze · 
tesi de bu hadise. üzerine düşünceleri
ni yazal'ken bu gezinin en önemli ko· 
nusu Akdeniz antlaşması sorusu ol • 
dafu sonucuna varıyor. 

ASIM US 

ANAMURDAKJ KURŞUN 
MADENi 

Ankara, 12 (Kurun) - Ana • 
murda bulunan kurtun madeni • 
nin itletilmetbıe önUmüzdeki Ey-
101 içinde bqlanacaktır. 

c1.· Ken ~yum ar\m\'Z. 
Sof yada 

yakalananlar Açık ve kat'i cevap/ ::;; 
Kıral Borise suikast mı Bayındırlık Bakanlığı Telefon sosyet:j 

yapılacaktı? tesi mümessillerine son teklifini yap~,~ 
SoEya 12 (A.A) - Evvelce yapıl· 

mıf olduiu haber verilen tevkifat ile Ankara, 12 (Kurun) .- latan bul Telefon Sosyeteyi mümessille"' b 
/.:" wrıa.: 

dün ve evvelki gün yapılmıı olan tev • ri, Bayındırlık Bakanlığı ile yaptıkları konuımalardan sonra bu •~"!'~ 
kifat münaıebetiyle reımi bir kaynak · ıam lstanbula gittiler. Öğrendiği me göre, görü§melerin takip etti feQ 
tan bütiln tevkif edilen eıhas hakkında ı'ıt'k et •udur• • I 

w ...... :L--J ld··ır..... b ı am s- • 
agır IRUMUD ar me•cut o .._ .. •• u ki · · • ' Bakanlı a Soıyete karıılıklı ıstek ve ıartlarını bıldırdıkten ıo 
eıhaıın memleketin meıru nizamı ile 
bağdanmaıı kabil olmayan ve gerek ra, Bakanlık son §artlarını mümes sillere bildirmif, kendilerinden • 
ihtiWci makedonya teıkilitmm feıb •e çık, kat'i cevap iıtemittir. Bakanlığın son teklifini aralarında gö 
ilıaama dair olan kanunlara kartı ha • ıen mümessiller yeni talimat alm ak üzere mühlet istediklerini bil ere 
reketlerde bulunmuı olduklan ıöylen dirınitlerdir. Bıı 
mektedir. Mümessillerin. lıtanbula gitmelerinden sonra konuımaların bUfrcl• 

Bu ittihamlar, teeyyüt ettiği takdir· bütün kesildiği yolunda bazı yay ıntılar çıkmıtsa da hakiki dunırYoı 
de ıuçlular hakkında kanun hükUmlo • 
rine göre. muamele yapılac:akbr. Bu yukarıdaki gibidir. 

tevkiflerin yapılmaıma sebep olaraJc ----------------------
ileri sürülen diğer bebaneler hayal Sıhhate muzir gıda maddelerinin 
mahıulüdür. Şimdiye kadar yapdmtt 
olan tevkifattan baıka tevkilat yapıl • satılması yasak edilecek 
nuı değildir. 

KRAL BORIS'E SUiKAST Ankara, 12 (Kurun) - Sıhhat cak, bunda ııhhate muzir mad~ 
iÇiN MI? Bakanlıiı, ııda maddelerinin va- ler gösterilecek, bunların sabi-. cı 

Sofya - Kral BoriM ıuikut yap • 11flarını tespit etmek üzere yıllar· 11 yasak edilecektir. 
mü i.teyen bir ,.&eke polis tanfmdan danberi yaptıiı tetkikleri bitir • Sirke ruhundan yapılan sirk• 
yalcalanmııtır. mek üzeredir. Araıtırmalar bittik· ler, yaıak edilecek maddeler 

Süikaatçılar Kralı Varnacla öldün • ten ıonra, ııda maddelerinin va · ıına alınmıttır. 
c:elder, buna muvaffak olamachldan stflan nizamnamesi hazırlana -
taktirde jimnutik ıenlikleri yapıldığı 
sırada öldüreceklerdi. Bu ıuikuta ıe • 
bep olarak Kralın Makedonya komitesi 
taraftan olan Tötef babineaini tutma • 

Romanyadan gelecek göçmenler 
Ankara 12 (Kurun) - iç itleri Elçimiz Bay Hamdullah SuphiJ he 

ve Dıt itleri Bakanlıkları, Roman· de bulunacaiı bir komisyonda J fe 

yadan ıelecek ıöçmenlere ıCSıte- defa olarak görüf ülecek ve kat1 k 

ar ileriıürülüyor. 

Habeşistana 
gidecek yabancı 

gazeteciler 

rilecek kolaylıkları arqbrmakta ,eklini alacaktır. li 
ve bir talimatname hazırlamakta· Bu ay ıonuna kadar Romaa1"' 
dırlar. Birkaç gün içinde bitirile· dan yeniden bet bin kitilik ı~' K 
cek olan bu talimatname, Bükret men kafileıi gelecektir. bi 

Hastalıklara kaıaJ<oym,k Komünistle~ l Giilvitm==...,._.,... 
için aıılandılar ! ... · t ... ·ık 

Amerikanın en tanınmıt hava· Ankarada yakalananla1rl.i'i fsparta'Haki fabrika 1 

dis sosyetelerinden "Asıoıiyey • ikinci duruşmaları mahsulünü verdi 
tid Pres,, Soıyetesi ayları (muha· Ankara, 12 (Kurun) _Burada Ankara, 12 (Kurun) - Bu yıl 
biri) Ceymiı Mills tehrimize gel· yakalanan komünistlerin ikinci çalıımaia baılıy~n Isparta güly•" 
mittir. Habeıiıtana ıidecektir. durutmaları bugün yapıldı. Bugün iı fabrikası ilk mahıulünü ver" ) 

Ancak, önce Viyanaya uğrayıp ilk olarak sorguya çekilen Antal· mittir. Bu ıene, havaların kurak" 11 

sonra Habeıistana gidecektir Son yalı Baha Remzi, Kayıeri Karaca- lığı dolayıaile ancak 40 kilo gül: 
zamanlarda Habıburı Hanedam- baı nahiyesinde baımuallimlik et· yaiı abnmıttır. Güllerin verilll1 

nın Avuıturyaya dönmesi ihtimal· tiiini, evvelce Aydında muallim bol oluna fabrikanın yıllık veriıoi 
leri üzerine çok önemlenen (e • iken verdiği bir konferanıın yan· 125 kiloyu l>ulacaktır. 
hemmiyet peyda eden) siyasal du- lıt tefsir edilmeıi yüzünden üç GülyağınıJt bir kilosu 500 lir•" 
rum hakkında Viyanada mülakat· gün hapıe mahkQm edildiğini aöy- ya ıatılmaktn.dır. 
lar yapacaktır. ledi. Okunan tahkikat evrakında 

Amerikalı aazetecinin Habetiı· kendisinin, Hasan ismet ve aTka· 
tana gideceği sırada, tebrimizdeki datlarının dahil bulunduiu gizli 
lnıiliz aytarlarından "Royter,, ay· bir komiteye menıup oldup, let· 
tarı Kollins de Habeıiıtana git - kilatı eaaıiye kanununu deiiıtir • 
mek üzere emir almıttır. mek ıuçu ile maznun bulunduiu 

Her iki aazeteci de, herhangi bildiriliyordu. 
ıeçici hastalıia kartı muafiyet el· Tahkikat evrakının okunma • 
de etmek üzere Habetiıtana git • aından ıonra, Ağırceza HakY.eri 
meden CSnce, kolera, tifo, çiçek. ve- Baıkanı Bay Talat, muhakemenin 
ba gibi hastalıkların a,ılarını ken- gizli olarak görülecf!ğini bildirdi. 

dilerine yaptırmıtlardır. 

Yabancı aytarlar, beraberlerin· 
de Habeıiıtana dair bir hayli ki
tap, yazı makineleri, portatif rad
yo ve birer de küçük gramofon 
götürmektedirler .•. 

Gerek Amerikalı, gerek İngiliz 
ıazeteciler, ıimdiki halde durum 
belli oluncaya kadar Habeıiıtan· 
da kalacaklardır. Harp çıkmuı 
muhtemel olduiuna ıöre, böyle 
bir hadiıe vukuunda da merkezle
rinden alacakları emre göre hare
ket edeceklerdir ••• 

Harp çıktılı zaman Habetiıtan· 
dan çıkacak havadiılere ıüel bir 
ıanıür koymak adet olmakla be • 
raber, gene bavadiı bütün dünya
ya yayılabilecektir. 

Ekonomi Bakam 
Odesada 

Odeıa, 12 (Kurun) - Ekono
mi Bakanı Bay Celal Bayar ve ya
nındaki zevat buıün buraya ıel • 
diler,Odeaa Konıoloau B. izzet • 
tin Tujrul, Büyük Elçilik Batkl· 

tibi Bay Nurettin Pınar, Ticaret 
müme11ili B. Mümtaz, Odeaa ıeh ... 
ri delegeleri, Hariciye ve alır en· 
düıtri müme11illeri tarafından 

kartı landılar· 

Bazı fabrikalar ve ııhht mlbe
ler gezildi. Bu ıeu Londra otelin· 
de büyük bir tölen (ziyafet) veri· 
liyor. Yemekten ıonra Moakova· 
ya hareket edilecektir. 

HAYDARPAŞA-ADAPAZA
RI HA TIINDA TENZILA TLI 

TARiFE 
Ankara, 12 (Kurun) - Hsy • 

darpafa • Adapazarı hattında d• 
Ağustos ayından itibaren gidit ~• 
dönüt tenıilith tarifenin tatbiki· 
na batlanacaktır· Biletlerin dönüt 
kısımları dört gün mühletlidir. Si· 
Jetler, bir defaya mahsus olmalı 
üzere tedarik edilecek fotoğraflı 
hüviyet varakaları ile muteber o • 
lacaktır. 

PETROL ARAMA MODORO 
Ankara, 12 (Kurun) - Petrol 

Arama Dairesi Müdürü Bay Ce " 
vat Eyüp Midyattan geldi. Mid 
yatta yapılmakta olan sondaj a • 
meliyeıi daha bir müddet ıürecek
tir. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

13 .. '1- 935 

Bu kupondaki tarihten başlıya · 
· rak 15.ilün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse bir küçük Umıın 1 de · 
fabk 1 atın "parası 1"°ine almır. 

(ı.tlyenJer, ıtınUDde idarede bulws • 
durulac&k surette bu kuponlan poataya 

Eıasen Habet imparatoru, Ha
beıiıtanda - bir harp çıktılı hal· 
de - bütün yabancıları batti ıi • 

lablı a,kerlerle korumak mea'uli· vereceldert mektuplarm 1<;tne de koya • 
bnlrter. ' kelime btr .abr eaydmalıchr.) yetini üzerine aldığına dair bir di-

1
;. ____________ _. 

yev vermittir • .. 



3 - l .. 1JRUN 13 TEMMUZ 1935 fl!l!!!!!!I! 

i ş a r e ti e r 1-I 
Yeni bir .orta ı E 

mana doğrumu?T J • • J '!""'eııerPmriiltlerinibirillİ•· ramvay ame esının para arı ne oldu? 
e karp barilcatllaılılcları gün· ----------

ıı::o-beri~. in~anlıfın ~eni bir orta "Ben de zaten işçinin Hava G . .. b d·ıı lıontlorana ıırmefe b'lfla· ayrı mu a ı er 

5
"' ilen ~·~er ~1a1ı1.. itiraf etmiştim!,, Kurumuna haklarını~ 
Utırlan bınbırlerıne lrarp baf· 8 kt .., 

essil ~ lra!"".• bir lıole lroyan ~- lcra dairesindeki ıra ıgı para kaçını aldılar? 
bu nstemı hır 6alnmtlan, oe bır suiistimal davası D 

etti-feden orta .zamanı andırmakta· urum, inceleniyor 
• HalL-u, m•ntl- .üne: ... _ İstanbul icra Daire1indeki ıui • T uu1ırı •- ..... - ... __..- ramvay amelesinin, yardım 

-... .... " HR san ıgın a ulunan yirmi üç bin n 1~kaplnv""- yenı· ı..,·r 1'.-.!Loloı·ı·nı"n iltimal vakatmın davuı, Ağırceza d .., d b 
en• fU laerpn bira tlalaa lceılt.in· Hakyerinde dün de görülmüttür. sekiz yüz küsur lir:anın yar11mı 
eo·· eL .. _~ı·r: RırL'-n 1..-•• -1-: öv. Kitip Kadri ile batka bazı kim· T K J • ııın:ccı ru.... IRJ'U# ııı::;n .,. ayyare urumuna verdik eri ya· 

• b"I ere • ıeler aleyhindeki bu davanın dün· zılmı•tı. 
ı ı "Ylp ıelıillertle tlelifiyor Jri... ~ B tl kü durutmuında ıon ıahit dinle-

11 efitmeler bize, ilk zaman· h k I ak Bu it henüz bir sonuca varma· 
L•IMSbcl nilmittir. Bu f& it, avu at s n uuırc~· Clrl orta .zamana geçifi laahrla- mıttır. Duyduiumuza ıöre sandık 

du,..-Yor. Vluo'dur. nizamnamesnide bu para ile yal· 
Avukat lıak Vlaso, tunJan an· nız ameleye yardım edilecf'ğİ ya· 

• • • n ilk zcrınanın yılnllfl yerine orta 
~anın ba,laman lıentlini fG laa· 

ile/erle lıardterlentlirmifti: 
A) K 0 

• lfl, arnuluıal tecim oe mii· 
ad~•bet/eri yeri • • ~ 1....:!,,.ft/ı .Jlcı _, ennı uar, 1n17- , 

tdJllll' P"'ı ••nırlara bıralmufh. 
B) ilk zcrın l • .__, •• ba-

Aı an arın ,,..'""oıı 
dü~·"""" ltGJ'dteri zelcô, bUgi, 

flinee ue bütü bunların JUe 
•elrneai ti n c .. •rnek olan apri itli. 
açık qz~ ~onıqmak, güul yamalı, 

gortif t lıi t/ 00 •• ,. •• , •• Bü 
1 

l ' en t, aıunce ur u· 
, e •ele • .. .. "tl ... ol rü l nın uıtün eıer mera, 
ze acın tl • -' • .. lae ilk cı arın ınccaqmaı, fUP-

,J teri • ~an aoayetelerinin lıaralı-
1 k ıdı. Halbuki ortaçai ,irer • 

t : 11 dcıha önce ralalartla tla bir tle
cıfrne" 

~ V ıGptı. 
, 1(. llzııla yerini midilıliie bırakh. 

aç 
6 
~ıthre tabiat yerine abstre oe ta· 
ıcıt dlfıntla Allah tliifiincaİ eıe

fttenli#f etmefe ba§latlı. 
~ ~"Pile, let1etenin bır l>tıflangı • 

lk ~' .. •cıYılırken bir cinayet olaoertli. 
llphe etlen bir devirde zeW 
~ iiıtün eaerini vermif tlenirtli. 

latmıttır: zılı bulunmaktadır. Bunun için 
- icrada Bekes ve Şürekuının nizamnamenin bu maddesi bu pa· 

bir itini takip ediyordum. Bu itte ranın batka yerlere verilmesi yo
alacaklı Bodoaki iıminde biridir. lunu kapıyormuı. 
Müekkilimin mallanna haciz ko • Bununla beraber, gene duydu· 
nulmut, aatıt memurluğu iti icra jwnuza göre sandık paraımdan 
katiplerinden Kadriye verilmitti. timdiye kadar bir çok sosyete me
İfte bu m.-elede yüz lira icra vez· mUTlarma verilmittir. 
netine yatırılmıt ıibi ortada mak· Bu doiruyaa, sandık paruın· 
buz bulunduğu halde, para vezne· dan ameleden batka kimıenin al· 
de mevcut delildi. Meier kitip maia hakkı olmadığını ıöyliyen 
Kadrinin zimmetinde kalmıf. nizamname madde-inin hÜkmü 

Alacaklı vekili olarak takip et- kalmadıiı, yahut bqka eller ka· 
lifim ikinci it de, Madam Savari- rııarak nizamnameye uygun ol· 
diıin bir kira bedeline aitti. Haciz mıyan hareketler yapıldıiı anla· 
koydurmuttuk· Yirmi bet lira ka- tılmıt olacaktır. 
dar bir para, icra veznesine yab • Gene duydujumuza ıöre bu 
rılmıt gibi göründüiü halde, bu eandıim vaktiyle mühim miktar
paranın da Katip Kadrinin zim • da altm parası bulunurken, bun
metinde kaldıiı sonradan öire • lar kağıda çevrilmittir. Fakat 
nildi. Benim bu meseleye aatr bil- liunlann da ne kadar tuttuğu kes· 
diklerim, bundan ibarettir.,, tirilmemektedir. 

Ru 
1
,.hitliie karıı mevkuf bulu· Sandıktaki para, yirmi yıldan 

n n Kadri, ,ayle ~iı- beri tram..ay .... el•inden Jr•i· 
~ fliu paralarm zimmetimde len paralann birikmesi ve 90ayete

kaı1iıtını ben de zaten itiraf et • nin de yüzde dört vermesiyle bi-
mittiın ! rikmittir. 

yıl Q"hh )'erini, imana bırakh. Şahit avukat ıeçen celseye ıel- Tayyare Kunmnmım bu itin 
ly•" • • • . h kk d, 1 . . ka de içyüzünü arqtnmakta olduiu· 

~.. . memıı, a m a zor a ıetinf - nu da duvd--1-. Eler bu da do;ır...• 
r • ) "'l'tİn bunları birer, birer görü· .1 ua •• .. 
ak• ;rırz. Alqam olunca yıltlaların rarı çıkmıttı. Geçen durutma gü • ise, yukarda itaret ettiğimiz ıibi 
ül· 11 ll4/crı1 doldurması gibi. Zekanın nü saat on üç buçukta Fatih Sulh sandık parasmdan ameleden bat-

i111İ eserleri ·· h bu ·· .. kötü Mahkemesinde bulunduğunu, ora· kuma mühim miktarda verildiii 

l
·-i IÖr-'q··~! fUp e tlptlna. n u•nak • 1 1 --1.&-- ııı su -' da muhakeme dolayısiJe saat on an qı açaau• • 

loı., .. neanaer en ır. ~ pı· d L-'--fqpı. tt•.:ıt.: "' tl la t b be- kadar kalm••ı ı'cap ettı· ainı·, Sandık parum a n&KSızlıklar 
ı. ne e ı5• an a ava a a· s- .... •. ir•" "calo,.

1 
b. ti • olduiu, amelenin hakkı yendiii 

ı 1• 1
• onun .,rhna ır cen ere gı· daha önce ayrılamadıfını ve bu ___ 1_: h o 

0 

anlatılırsa o vaaıt em sandıim 
4Qc/ 111er. Şolör fiiplae eltili tlalri· suretle ıeciktiiini söyledi. Genel ıimdiki parumdan daha çoiu or

" de"' Q l'oktur. Şiiplae yerine la.ayala Savamanyar Ahmet Muhlis, bu taya çıkardmıı olacak, Ye sandık 
ter veren bugünde imantlır· mazeretin kabulü ile cezanm affo- parumın yarııı hava kurumuna 

r 811liin de acayip bir stilizm tlal· lunmasını istedi. Hakyeri Bqkanı bırakıldığı için kurumun eline da· 
Qaı i,.· l B··~=- Abd 1 • fi·· ~ıne yuoar anıyoruz. Uua11 Kemal, üyeleri Sakıp ve ür • ha çok para ıeçınit o acak amele 
flrt)-..J b .. lı ~I....:! ka d d belk b tliir. oq;ıa anır ıorme mwrucun • rahman Şeref, bu isteie uypn • san ıiı a i uıünkünden kat 

rar verdiler. kat zenıinJiyecektir. 

• 1'e Orta zaman baflanııcıntla miis- Sonra, Genel Savamanyar Ah • Parlamentolar konferansı 

Yeniden bono ~ı;ıkar~ 
mağa imkan yok 

Son def~, finanı Bakanlığı· 
nın l'ayrimübadillerin iıtdderine 
verdiği cevapta, mübadillere ol· 
duiu ıibi ıayrimübadillere de ia
tibkaklarmın yarısı verildiğini bil· 
dirmiftir. Bu münasebetle yeni· 
den bono çıkarmağa imkan yok· 
tur. Çünkü lionoların kartıhklan 
yoktur. 

Bu durum, gayrimübadilleri 
enditeye dütürmüttür. Gayrimü
badillerin dütüncelerine göre, bir 
defa istihkaklarının bir defa yüz· 
de yedisi, bir defa yüzde yirmi be
ti olmak üzere yüzde kırk beti 
verilmiıtir. Fakat bunun aılmda 
yüzde kırk beti bile tutmadığım 

da ileri sürüyorlar. Çünkü mallara 
ataiı fiyat biçilmiı olduğu dütün· 
ceaindedirler. 

Gayrimübadiller yönetim liu• 
rul, toplantılar yapmaktadır. 

Yeniden nasıl bir teıebbüs 
yapmak lazımgeldiği konuıul· 
maktadır. 

Odun kömürile işletilen 
otomobiller 

Mütekaid Fransız Generalla· 
rmdan Sekretef, ıehrimize gel· 
mittir. Şimdi tecim iıleri yapan 
General, bir otomobil firmumm 
delegesidir. Temıil ettiii firma, 
otomobil ve kamyonlarCla yapı· 
lan tertibat sayesinde, bunların 

odun kömürii ile iıJemeıini temin 
etmektedir. 

Eski General diyor ki: 

"- Bu yeni icadın faydalarını 
göstermeğe geldim. Odun kömü· 
rü, benzinden ucuz olduğu için 
bu uaül Franıada çok genelleıti. 
Burada da tecrübeler y.:apaca· 
ğım ... ,, 

Tepebaşı bahçesinde 
Operet oynanmıyacak 

Temmuzun onundan itibaren 
'f epeb&tı bahçesinde tehir tiyat• 
Jrosu artistleri taraf mdan operet 
t>ynanacaktı. Söylendiğine göre bu 
it suya dütmüttür. Sebebi de ar
tiatlerin hudittan yüzde yetmi· 

I Gezintiler 1 
ölmemiş 

Dün, Rokleller öldü, cieciile,.. 
Bugün YCl§adığını öğrendik. Me .. 
ğer bu canlı mumya dokaan altı 
YCl§UD bitirirken, yeni bir düıef 
atmlf imif. Şimcii rayıaını ancak 
T ann bilen zenginUğine beı mil· 
yonluk bir sigorta çeki katarak 
yeniden doğuyor. Küçük, çukur • 
tlan bakan yuvarlak gözleri bu 
telyaz.ılannın üıtüntle kim bilir 
ncuıl alaylı bir parıltı ile dolCl§tı ! 
Kim bilir yıllann kaza kaz.a tlerin
lqtirdiği ıı•ka göğsü ne kahkaha· 
larla çatırdadı. 

Rokleller ölmemİ§!.. Ômrün 
•on çağını, ycıfayıı ftnırlarını çok· 
tan Cif an bu pinpon naaıl ve niçin 
yCl§ıyor? Orugvay gaz. kuyuları, 
altın damarlan araaında çam yar· 
man tlelilcanlılar, yüzer yüzer 
tlevrilirken, bu kupkuru iıkelet 

neden bir can mıhlaJızı gibi tlim 
tlik ve dipdiri duruyor? •. O kuyu· 
lan ifletnn, o damarları emip bi· 
tir.in tliye mi? .. Yaraılılqtaki fU 

tersliğe bakın, ki Rokleller için ö· 
lüm bile ayn bir kaz.anç vesilesi 
oluyor: Son neleıinin borsadaki 
liyatı bq milyon dolar! 

Toprak üıtiinde hakaıdık yara· 
tld.,la ba§laJı ve bu gidiıle yılulıı 
pnüne haclar sürecek. "Kurun,, 
un ycr.zı oclasıntla ben, bu satırlan 
yazarlren,birarkacla§: 

- Ne olur, yahu biraz. da biz 
"öl.eki 

Diye haykırdı. 
Bir iltar aolrcuınJalıi buzlu lio

ıal hikayesine tlayanan bu ölüm 
imrenİfİ, Roklellerden aonra ger• 
çekten pek yerincie bir ödeyiı ol· 
Ju. 

Dünyadaki bu talih ayrılığı, he
men her olgun adamın ıg-öııüne 

çarpmlfhr. Doğu ve Bflit"Il~ef;l 1 

yatlanntldi milyonlarca aıdanııı 
birm: kazıyınız, altıncian bu ayrılı· 
iın kanayan yarcuı belirir. 

Rokleller, altın babalan arasın· 
tla cömertliği, hayır yurtlarına, 

bakım, •ağlık yuvalarına milyon • 
lar vermeaile sivrilmiı bir adamdı. 
Fakat bu cömertlik, bir gönül ıt.z· 
lanııı tleğil, bir he•ap iıidir. Bilir 
ki gaetelertle böyle bir armağa • 
nın dalgalandıracağı dedikodu, 
para ile ödenmez bir rekUimdır. 
Kiliseye bağltınııı ela böyle dünya 
heaaplarından doğma bir ıeytli. 

Yırhk mintan, ti elik pantalon 
gözlerine hoı görünmediği için 
rıplak öksüzleri giydirirtli, demelı 
bilmem ki pek insalaızlılı olur 
mıı? •• 

Velhasıl atlamcağız bir öliiı öl· 
tlü ki! ... Duyanların hepn: 

- Aman birm: tla biz ölelim! 
Demekten kentlUerini alamıyor

lar. · 

fi t ."iifince bir yohullııfrın ila • met Muhlisin dotyayı ıözden ıe
ed~ olrnUfla. T abiate eıemenlilr çirerek, esasa dair ıörüt ve dütü· 

ak 
1

. erniyen insan iflerini kentli bU· nütünü bildirmesi için, durutma • 
lı '•i ile cleğil, tabiat dlfllttlalıi lıuo- nm devamı iki Aiuıtoı Cuma gü· 

1935 yılı arııulmal parlimen· 
tolar konferansmı ayın 26 smda 
Brükaelde toplanacağı için, Türk 
deleselerinin de bir haftaya ka· 
dar memleketimizden yola çıka· 
cakları sanılıyor. 

tini kendilerine iıtemeai, bahçeyi s. Gezglri 
kiralayan zate ancak yüzde otuz 1----------::::__- -ft • "etlerin yatlımı il• yapabUecefini nü saat ona bırakıldı. 

1 IQ~h. Bugün insan kentli gücü· -----------
;ii11 lai,liği öniintle aynı ıztırabı 

r
~ fllJl"ltaktatlır. 
_ i Biitün bunları ıörtlülıten 90nra 

-:::::._n ltentli Jıentlin• •rmalı idi· 

• 

(Kayıp etYa bUrosunda) - Kay· 
bettiifm §eyler, bir timsah derisi 
çanta, bir ipek şemsiye, bir astıraPD 
ınanto hlr de W difl altın 88l'Jllll 
kaclna-

yor: 
Acaba yeni bir orta zamana mı 

,;diyoruz? 
Sadri ertem 

• az 

- Ah sevarilim gördün mfl? Batı · 
mı~ seJenJert bt1tUn aksiyonlar Yttz· 
de elll dilfmtlf. 

- Beı·eket verıdn aenia abi)'oıala· 
na pr, 

Konferans, Brükaeldeki anıu· 
luaal büyük .erııi binasrnc:la top
lanacaktır. 

Doktor - Uastalıffnız sfnfrdfr, 
Çok dıpn çıkın, dünyayı dolaşın-

vermelerH:lir. Bundan batka ar-
tistlerin yük.ek para ist~lerinin 

de bu itin ıeri kalmuma sebep ol· 
dutu söylenmektedir. 

- Bfr de televizyon diyorlar, hal· 
bukl bir anahtar deliği bundan da • 
ha zevklidir 1 

Mlde, Baraak ve karacl§er 

rahataızhklar1na 

AFYONKARAHISAR 
Maden suyu 

- Uta.nmıyor musun be adam?
Saroşluktan ayakta duracak halde 
değilsin ... 

- iyi ya ben de yatmak için gel .. 
elimi-
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Piyango 
Büyük ikramiyeyi 8256 

numara kazandı 

Hafta tatili 

On dokuzuncu tertip tayyare 
piyangosunun üçüncü çekilmesi 
dün bitirilmiştir. Bu çekilmenin 
en büyük ikramiyesi 8256 n'Uma• 
raya çıkmıttır. Bu biletin bir par· 
ça.sı Maryam isminde bir kadın· 
dadır. Y.irmi bin lira 28,600, on 
iki bin lira 7583, on bin lil'a 4905 
numualı biletlere çıkmıştır. "Bu 
dört numaranın yetmiş beter a,a. 
ğı11 ve yetmi§ beşer yukarm ıiki· 
şer lira amorti alacaktır. Çekilen 
numaralar sıraya konmuş bir hal· 
de 10 uncu ıayıfamızdadır. 

Konulan nark niçin indirilmiyor? 

Marangozlar kapatıhyotı 
fakat inobilyacılar 
açık kalıyormuş 

Hafta tatili kan ·unun tatb~ 
tı ettafında yapılan itirazlar gfl 
sürmektedir. ~anunun 'iiÇ1id 
maddesinde "halkm yemeai, ~ 
mesi, giyinmesi gibi zaruri ibtı 
yaçları ile alakalı alq verit d~ 
kan ve mağazaları hakkında O 
marteıi günü hafta tatili hükiJ' 

Polis hal>erieri : 

Küçük bir alacak yüzün
den -ağır yaratama 

Çenberlitaşta aile bahçeainde 
yatıp kalkan gar-ıon Yuıufla gar

son Refet arasında on be§ kurut 
kadar ufak bir alacak yüzünden 
kavga çıkınıı, Yusuf kama ile Re· 
feti kolundan ve ha.tından a.ğır ıu· 
rette yaralamııtır. Refet c!e Yu· 
aufu sandalya ile batından ve e• 
]inden yaralamıştır. ikisi de teda· 
vi altına almmıttır. 

DAMADIN iŞi - Oıküdarda 
Abacı dede mahallesinde 8 numa• 
ralr evde oturan Halili damadı 
Hüsnü bir para yüzünden bıçakla 
karnından yaralamı§, yakalanmıı· 
tır. 

DENiZE DOŞTO - Şem.aipa
ıada deniz kenarında kayalar üze· 
rinde uyuyan Hüseyin iıminde bir 
çocuk dütmüf, yaralanmıt, Zeynep 
Kamil hastanesine kaldırılmıştır. 

KALP DURMALARI - Oı
küdarda ~ıipaıa tütün depo• 
sunda çalrıan Abdi oda.sına yal· 
mağa giderken düşmüt, kalp dur· 
masından ölmü,tür. 

Bundan başka§ Buraa sokağın• 
da 23 numarlı evde oturan Yunan 
teball.smdan 70 ya§mda Aııgeli 
Manol da kalp durma11ndan öl· 
milştür. 

DEMiR ÇUBUKLAR - Ga· 
lat~da Tütün gümrüğünde b.nali· 
zasyona ait demir çubukları ça· 
lan sabıkalı Bekir yakalanmıftır. 

KÖPEGIN ARKASINDAN 
. KOŞARKEN - Kaaanp&§flda 
. Bedı·ettin mahalleainde oturan 

Bayan Fitnat a.rabaya atılan k6-
peğinin arkasından lrofarken aya• 
ğı kaymıı, dütmüı, batından ağır 
surette yaralanarak hastaneye kal 
Clmlmıftır. . 

PENCEREDEN DO~Tü -
KacJıköyünde Rızap&fa çeşmesi 
sokağında oturan balıkcr Karabe
tin oğlu 6 yaıında Karbis .sokala 
bakarken pencereden düşmüı, ya
ralanmıtbr. 

Polise karşı yakışık 
almıyan sözler söyliyen 

Bir müsamere 111ra11nda sarltot 

olarak polise kartı yaltı!tk almı -
yan lakırdılar savurmaktan suçlu 

Şevketin durutmasr, İstanbul U -
çüncü Ceza Hakyerinde diln bit· 
mittir. 

Sadık ve Kazım iıimlerinde iki 

şahit dinlenildikten sonra Genel 

Savamanyarlıkça ceza iıtenil -

mİ§, hakyeri de Şevkete poliae ha
karetten bir ay hapis ve otuz lira 
para cezası vemıi,tir. Baıkan Bur• 

h'aneddin, atadan zaman geçmesi 

dolayısile sarhoıluk işinden taki · 

bahn durduğunu, ceza veriIDJedi -
ğini de ayrıca bildirmittir. 

Şerife Mürüvvet 
Ismaii tarafından 
niçin öf dürülmüş? 

Evvelki gün akfafita doğru, Me· 
cidiye köyünde Dutluk denilen 
yerde Şerife Mürüvvet isminde 
bir kadını, tabanca ile birkaç ye -
rmden vurarak öldüren tsmail is
minde biri, yakalanmııtı. Dün ak
§aJlll İstanbul Tüzesine getirilrniı 
ve sbrguya çekilip alıkonulııtu, -
tur. 

Şerife Mürüvve~ INııailJe öte • 
denberi tanı§ıyormuş. l&m.ailin ev• 
lenme teklifini reddetmiş, o aa 
buna kızarak kadıncağızı öldür • 
mü§. Yalvarmasına aldırış etme -
den, üst üste kurıun ırkmıf. Şe· 
rife Mürüvvet, Etfal hastanesine 
kaldırdmıı ve biraz ıonra ı:an ver· 
miştir. 

Genel Savamanlık, araştırmayı 
önemle derinlqtiriyor. 

iki çocuk zehirlendi 
Köpeklere atılan zehirli 

ekmeli qemiş 
Dün iki çocuk zehirlenmiş, 

ikisi ae hastaneye kaldırılmıştır. 
Bunlardan biri Beyoğlunda 

Banker sokağında Keçeci zade a
partmıanmın kapıcısı Osmanın 

oğlu üç yaımua Hli6eyindir. Hü
seyin kapılarmm önünde oynar
ken yenle bulduğu bir ekinek par• 
~uım ağzına atnııt. biraz sonra 
içeri girip baytlmıttır. Çocuk san· 
cılar içinde kıvranmağa baılaym• 
ca hemen doktora götiirülıiıüı, ç~ 
cuğurt köpeklere atılan zehirden 
yediği anlaıılmııtır. Küçük çocuk 
baygın bir halde Şişli çocuk hu
~anesine kaldırılmıtbr. 

Diğeri de Langada Hadım oda
ları sokağında 6 numaralı evde o-

çocuktur. Bu da zehirlenme ala· 
metleri göıtermiı. otcm.-bHle ayni 
hastaneye kaldırılmıfhr. 

Raşeli öldüren yahudi 
delikanlının duruşması 

Kendisine varmak istemiyen 
Raıe1 isminde bir kızı öldürmek -
ten ııuçlu Yahudi delikanlısı Ba -
harın duruşmasına, lstanbuİ Ağır
ceıa Haltyerinde dün devam edi1-
mittir. 

· Dünkü tlutuımada ıon bıüdaf a· 
a şahidi Mizrabi dinlenilecekti. 
Fakat, Bahar bunun çağırılmaaı i
çin sandığa yatırılması gerek olan 
parayı vermeinişti. Şahit yoktu. 
Üstelik avukati tla gelmemişti. 
Suçlunun deyişine göre, Eskişehi
re gitmiş ... 

Ha]fyeri, bu şahit yuıUnden du
ruşmanın üç celsedir geri kaldığı
nı ve avukatın da iki celsedir gel
mediğini gôzönünde tutup, müda
faa şahidi için verilen mühletin 
son olduğu halele 9abidin hazır 
bulunması imkinı sağlanmadığı 

ve avukatın da mazeretini hakye · 
rine haber vermeaiği noktaların -
dan, bu şahidin çağırılmaıından 
vazgeçilmesini ve duruşmaya de
vam edilmesini karar altına aldı. 
Duruıma, Genel Savamanyar 

Ahmet Muhlisin dosyayı inceleyip 
görüş ve düşünüfünü, isteğini an
latması için, iki Ağustos Cuma 
günü saat on dörde kaldı. 

Ekmek bir kuruş 
kadar ut~zhyabilir 

Dün ektriek işi üzerinde yeni • 
den araştırmalar yaptık, borsa ra· 
kamlarının, fiyatı inceden inceye 
bütün açıklığı ile göstermesin~ 
rağmen, ekmek fiyatının on bet 
gÜn önce tespit edildiği gibi bala 
on bir kurut üzerinde niçi ~ ve 
nasıl durabildiği sorgusu üzerinde 
bir hayli durduk. 

Haıı:iranın ilk haftalarında ıert 
buğday 4 kurut 35 para, :fumuıalt 
buğday 4 kurut 95 paradan satı· 
lryotdu. Ekmeğin fiyah ise Nark 
Komisyônu tarafından dokuz ku• 
ruı olarak teıpit edilmitti. 

Haziranın ikinci haftaamı içine 
alan günlerde bu fiyat 6 kunıı on 
dört paraya fırladığı zaman Nark 
Komisyonu gene topla.nııııt ve ek; 
meğin fiyatım on kurut olarak İ· 
lan etmitti. Fakat Zahire Borsa • 
sının gösterdiği fiyatlar Hazira -
nm ilçüncü haftumda Yükıel -
mekte devam ederek alb kurut 27 
paraya ve 30 HaEİran tarihine ka· 
dar yedi kurut yirmi ıekiıı: paraya 
çıktığı için aynı Natk Komisyonu 
tarafından ekmek on bir kuruta 
çıkarılmıf, bu rakam, buğday fi • 
yatliltının en yükselt tatı!I üze • 
rind~ teıpit edilen bir rakam ol • 
muıtu. 

Bugünkü vaziyet nedir? 
Yumuşak ve sert buğdayların 

göılerdiği yUksellt Jiyatı~ ~P 
edersek ·r:emmuz başından itiba .. 
ren yavat 1avq indiklerini görü· 
rihı. Fakat Nark Komisyonunun 
son kararı gene narkın olduğu ıi· 
bi lialmaaı olmuttur• 

Kohiiıyonun son toplantııını 

takip eden günlertle de bujday 
fiyatları inmekte devam etmif, 
hatta 7 kurut 28 paradan sa\ılan 
yumufak bujda.y bir aralık S Jru .. 
ruf 25 paraya bile satıhrlıtlır. 

Halkın, öu \'aı:iyet kartı•ında 
Nark Konıiıyonundan beklediği 

nedir? .. 
Dinlediklerimi•e göre lıtanbu

lun yedi yüz bini aşan nü.fuıu, bu 
komisyondan, basit bir tenaıüp 
meselesinden daha başka bir ıey 
beklememektedir c 

Yapıldığı madde 1 kUruş. 28 pa· 
radan muamele gördüğü vakit 11 
kuruş nark talttlir edilen ekmek 
aynı madde alt.riııt para kadar u
cuzladığı zaman aynı narkı nasıl 
muhifaEa elınittir ve ttiçio edi -
yor? 

Alilidarlarıtı birçoğu Borsa -
da sor. defa elde edilen rakamlara 
göre ekmeğin bir kuruı kadar U· 

cuzlamaınndan daha tabit bir!ey 
olmadı§ı dil!üncesintledirler. 

Köprü üç gün 
aç,lıp kapanmıyacak 

Karaköy köprüsünün u.bııhla· 

rı açılan parçumın dubalarmdan 

biri değiştlrilecektir. Köprü Pa
zartesi sabahı açılıp kapandıktan 

sonra Perıembe gUnü alqamına 

kadar açılıp kapanmıyacak, ve 
bu yüzden gemilerin Halice girip 

çıkmaları kabil olmıyacaktır. Ge

ne bu müddet zarf mda ki!çük taşı 

araçlatının (vasıtalarr.un) Ha· 
lice girdikleri göz de kapalr l:ala· 

cak, Karaköy cihetin deki gözden 
İş] en ecektir. 

Çok çitkin 
Bir polis yakalandı 

ve kaydı sılindi 
Kmalıada polislerinden Musta

fa, Çamlıkta Arasi ismindeki yedi 
yatında bir erkek çocuğa tecavüz 
ettiği ileri sürüldüğünden yaka -
lanmıı, İstanbul Tüzesine veril -
mi§, Genel Savamanlıkça ıorguya 
çekilmittir. Mustafa hakkında lü
zece alıkoyma kararı verilmi§tİr. 
Altıncı müstantik, tahkikat yapı ~ 
yor. 

Öte yanlian polisçe de iş ince -
lenmİ§ ve Mustafanın polislikten 
liayclı ıilinmittir. 

Bostanlar 
Lağ1ın suıarile yıkanma 

yasak edildi 
Şif li tarafındaki bir çok bos· 

b . .nla..rın lağım ıularıyle ıulandı
ğından yıllardan beri şikayet edil
mekte, pis sular tifo veıair hasta• 
lıklara sebep olduğundan bunun 
önüne ıe&:ilmesi o civarda oturan 
halk tarafından .istenmekte idi. 
Belediye Daim) Eru:ümen i incele
melerini bitirmiş, bu bostanlar hak 
kında kararını vermittir. Buna 
göre, boıtanların li.ğım sularıyle 
ıulanma11 veya: gübre olarak la· 
tun m tewatının kullanılma11 
yasaktır. 

Gübre yapmak ve sulamak için 
kıiİla.nma Üzere u~aktan g~en 

t .,; f • ' ır ~ 

lağım sularını hususi kanalla rla 
bostanlarına alanların veyahut 
boatanlarm içinden geçen mecra
ların muhteviyatından her ne ıu· 
retle olursa olsun ittifade edenle· 
rin bostanları kpaatılarak sebzele• 
ti llaptolunacaktır. 

Bu karu ilgili ldmselere dün 
bildirilmittir. 

Tramvay basamaklarının 
kapatılması işi 

Tramvay basamaklarım örte· 
cek şekilde yapılan beş tramvay 
kapısından aotml elde edilecek 
sonuçlara. göre diğer arabaların 
kapıları da deği~irileceliti. Şimtli
lik bet arabanın daha bir kaç ay 
müddetle işletilerelt tecrübe edil
mesi, bundan sonra kesin bir ka
rar verilmesi hususunda aoıycte 

ile uyuıulmuşlur. Bundan başka 
otom4tik olmıyan kapıların ro· 
mörklerde bllhasea kapanma11 
güç olmakta, biletçilerin bu iti 
yapmağa yetişemedikleri anlaııl· 
makatdır. Sosyete buna da bir ça· 
re düşünmektedir. 

Ok ula gidecek çocuklar 
Mahalle bekçileri ev, ev dola· 

fıp okula gidecek çocukları tesb:t 
temektedirler. Bu çalı~n:a bu ay 
içind.e b1tecek, Eylül başından iti
baren bu çocuklar okula gitmeğe 
mecbur tutulacaklardır. 

' 

Nöbetçi eczaneler 1 

]eri tatbik edilmez,, ya.Zılıdır· r 

Böyle olduğu halde motel~ ~ 
rangoz dükklnlan Cumartesı ~} 
nU öğleden sonra kapatılıoaJ': 
fakat diğer biitiin 'mobilyacılar 1 

çık bulundurulmakta.dır. 
Marangozlar Cemiyeti, eud": 

tesi 11ünii öğleden ıanra kendi" 
naflarrnın tatil yaptıklan ha~ 
bir nevi rakipleri olan mobil~ 
ların açık bulunmalannm sa J 
rına engel olduğui\u ileri ıarerJ 
Ankaraya baıvurmağa karar 1 

mitlerdir. d 
Cemiyet, kanunun üçiicnü 11'11 

desinde "halkın zaruri ihUr•" 
kaydının bulunduğunu, mobil~J 
nın zaruri ihtiyaç olmadığını, d"· 
mobilyacılar açık bulunursa, oı'e
rangozların da açık bulunm••1 1 
rek olduğunu söylemektedir· . 

Bundan başka, yabancı te~~ıı 
d ı k.. "k t • ·ı ti ıf an o an uçu sana ışçı e . ıe' 
de ilgili rr.akamlardan karar 

11 
\l\1 

neceklir. Söylendiğine göre 1'•1\1,r 
çıktıKtan sonra bazı yabatı'' • 
ilbaylığa (vilayete) istida 1ert , 

· •8te ı 
rek Türk tebaasına geçmek 1 I fı 
diklerini bildirmişlerdir. Suil •.ı 
verdikleri İstidalarmın nu111ar•ı • 
m almakta ve ikametgah ~e rJ' n 
kerelerine bu numaraları yaı 'e1' 
rak . .ke~dile.r.inj isten rnerıetnt ~ 
ı&teyen ere: 

9 ''B. .. tt'k cevs "ı' - ız muracaat e ı , 1 , ~ 

1 ... oe t" 
alıncıya kadar ça ışacagız,, ı 

mektedirler. eO-
Kurum bu müracaatlar bir

1 
r' 

nuç verinceye kadar yabancı. 3 

iş yaptırılmamasını istiyecektıt• 

Hava kurumuna 
üye yazı'anlar :~ 

Tecimerlerden Hava Kutul'l'i~ 1 

.. • . d ....... ,1' na uye yazma 1§1 evam eu .. 

dir. 
te 

Tecim Odası bu işle uir•~1' n 
• ere nı 

kollara, başvuracakları tecıtrı. ol b 
rin adreslerini bir liste ha]ıı:ı lt 

vermİ§tİr. , t 

Dün yeniden Kuruma üye Y" 8 

zılanlar şunlardır: O' gi 
ı 1 bi Zingal ve Zindan ve Çanga , 

manları Türk A. Ş. Ba!kanı 1{tJ 

nus Nadi yılda 68,40, üye Pili~ 
24, Maskat 24, Eter!ya 24, Dif ~ 
tör T. A. Çinar 168 Tecim Oir~ 
törü Fi~er 177, Genel Sekreter ~ 
mimar Sedat 72. satış meit1\S f 
Sedat Başak 54, satış memutıı ( 
Maskaret 44,40, muhasebe f~ 
Cevdet 36, muhasebe şefi Fail< 'İ 
mübayaa şefi Burhan Atak 25. lı 
kasacı Şükrü 34, satış me"1\J t 
Akil Feyzi 24, daktilo Ester rd~ 
dil 21,60, satıt memuru Abdul ' 
21,60 lira. 

Bunlardan baıka ayni ıoıyıt', 
den 21 memur yılda 228, fıı1'1 
Bankası memurlarından beti yıl 
elli lira ile yardımcı ilye olıııUt }'a 

l d ile Sam.atyada: Rıd,·an, AkSarayda: ar ır. .1 
Z. Nuri, Karagümrükte; Arif, Şeh • Romanya Petrol Sosyeteıi Şı 
rerninihde: Nlzım, Fenerde: Emil • keti 225 lira Yeni Türk mens11'' 

ye.di. Şehıa.debaşında: Asaf, Yemiş • fabrikaları Limited Şirketi de 1'., 
te: Ben Sason, Divanyolunda: Esat, hh tıı'1' yıl yüz lira vermeyi taa üt e 
:Beşlktaşt.a: Nail Halft, Kumkapıda: • , 
Belltis, Zeyrekte: Hasan HulUı-1, Ga· br. ~ 
lata.da: Kapıiçi, Bostanbaşın6a: lti- =~=====================- ı 
mat. Tepebaşıtıaa: Kinyoll, Tarlaha • ğın~a : Narğileciyafı, Kasımpa~6 
şında: Nihat, Şişlide Şafak Mka • Merkez, Hasköyde: Halk. 

:Ver 
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Soruqoruz 

t,700,000 lirayı ne 
yapalım? 

ml\!!J~-t<fMi-z Df I~ 
{ Bakır parçası J _M_e_rs_in_d.:_ Pınarhisar da 

·ı 283 ur.ak ahnabilir i - Bu para ı e ~ 

Karı koca yıldırım- Nasıl altın yapılı1? Bir ayda 287 kap· 
dan öldü çocuklar Adanadakı doıandırıcıhğı Jumbağa çıkarılmış 

Okurlarımıza Uç sorgu soruyo • 
ruz: Tramvay sosyetesinin halkat~n 
fazla alıp geri verdiği 1.700.000 hra 
ile Eyüp - Eminönü yolunu.. m11 

yaptırmalı, İatanbulun hava hucu 
mundan korunmasına gerekli işle • 
ri mi yapmaJı, bu parayı Hava Ku · 

rumuna mı vermeli? 

böyle yapalım. 
Hayraboluda Dr. Ali Çınar - Bir k Ur tuldu yapan Kayseride, arkadaş-

ları .Ankarada tutuldu Bunların başlıca aiıcısı 

Iskenderiyedir 

Aldığımız cevapları koyuyoruz: 

Cerrahpaşnda Tatlıkuyu ıokağın· 
da Bay Güntekin - Bu parayı ls -
tanbulun hava hUcumundan korun -
ması için gerekli olan işlere harcan • 

ması münasiptir. 

Kadıköy Y eldeğirmeninde Tepe 
• 0 kakta 37 numarala evde askerlik 

teloaütlerinden Bay M. Altay -· 
Kadıköyünden Haydarpa~aya giden 
boş sahil çok pistir, bakımsızdır. 
yazın pek fena kokar Belediye bu 
para ile oraları imar eder, yapılar 
yaptırırsa hem sahil güzelletir, hem 
belediye varidat membaı kazanmış 
olur. 

Uzunköprü noteri Şevki Altaylı 

milyon lirasını hava tchlike~indcn 

ki k Y
erlere 700.000 hrasııu 

sa anaca ' ... 
da sağlık işlerine harcayalım i buyuk 

bir hastane açalım. 
Kırklarelinde tahrir komısyonu 

sekreteri Bay N. Atalay - Bu par~ -

h . 1. gazlardan korunmak ıçın 
nın ze ır ı 

k tedbir vaııtalara harcan · 
alınaca 

ması gereklidir. 
., .. ru"l<te keçicilerde nikih 
rı.arae-um . 

v da lO No. evde Bay Gahp 
ıokagın d" .. b' 
Alc:ay - Bu bir milyon ye ı yuz ın 
lirayı sarf etmek i~in üç kısma ayr . 

ralım: 
Bir milyon lirasını hava kuru . 

rnuna verelim· 
Dört bin lirasını KızıJayımıza sar-

fetmeliyiz. . . 
1J' bin lirayı Hımayeı etfal ce -ı ç )' . 

miyetimize verme ıyız. .. 

K "mrük· te yüzbatı tekaut -
araıu 

!erinden Adil Özberk - Hava ku -

U
na verelim, uçak alınsın. 

ruın • 

Akdeniz meselesi 

Alpulluda sudan evler 
yıkıldı 

Kırklareli, (Özel) - Birkaç 
gün önce Kırklareli ile köylerinde 
şiddetli yağmurlar yağmıf, fası -
lasız şimşekler çakmı,, etrafa 
dehşet verici gök gürlemelerile 
sık yıldırımlar dü,mÜ§, yağmurun 
şiddeti epeyce korku vermiı, pek 
çok yerleri ve bahçeleri ıu bas -
mıştı. A\pulluda yağmurun tid -
detinden Aşağı mahalledeki ev • 
lerin su altında kaldığı, bazıları
nın çöktüğü öğrenilmittir. 

Kırklareli ne bağlı Pınarhiıar 
Nahiye merkezine yakın tarlalar· 
da da hazin ve garip bir hadise 
olmuftur. Pınarhisarlı Murat ile 
karııı Nuriye tarlalarında çalııır· 
ken birdenbire yağmurun tiddet
lenmesinden itlerini bıre.kmışlar, 
Murat bet ya9mdaki kızı Hatice• 
yi, karısı Nuriye de iki buçuk ya

şındaki kızı Ayşe)'-i arkasına al~· 

d ı . . R an ya rak evlerine gelm~kteterken nah1• 

General Kon i ısın om . ? ye merkezine bir kilometre mesa· 

k t) nelerdir fede bulunan Tekedere mevkiin -
seyahatindeki ma sa ar . de yağmur fırtına halinde şiddet· 

ğu bu sırada Kondilis'in Romaya lenerek etrafa yıldırımlar düşme· 
PQris, (Kunın) - Lö Jurnal ya· d ld g~e ba"lamı•, hu sırada tesadüfen gitmesi tam zamanın a o u. ~ ~ 

ıı.vor: Pariı, (Kurun) - Lö Jur ya:ı· Murat ile Nuriyeye yıldırım iıa -
General Kondiliı her nekadar yor: .. bet etmiş, zavallılar oldukları 

ltal;ran Harp Gönüllüleri Birliği· Buraya gelmiş olan Yunan Su yerde derhal ölmütlerdir. Arkala· 

llin çağrısı (daveti) üzer~ne Ro • Bakanı General Kondilie, Muıo • rında. bulunan çocuklar korkudan 
:naya gitmitıe de b~ .ge~ı d(~eyd~ - Hni ve Suviç ile görü§ecek ve iki bayılmışlardır. Yapılan tedJavi n~· 
"• t ) ı.JIJ,.I ... t. ... Jcg~ı D'lT na ••• 11

•• b l • tı'ces·ınde ya'vrtıların •ıhhat eri iyı-,. ,, memleketi ilgileyen af ıca ııya • 
1''llsolini ve Suviç ile görüımek i- 1 1 ) ö den geçirilecek • leşmiştir. Bir harika şeklinde kur· 
çin kendisinde Başbakan Çalda- ı .sa Ameıe e er gdz 'rondilis geriye tuİan bu iki yavrucağız timdi kim· 
. . D B k ıır. ynı zaman a .ı.~ ı • b 
tısin ıalahiyetı ve ıt a anı h 1 1 k allık sesı·z kalmıl\lıırdn Harn~t Saka aıı 

) aetirilmeıi mu teme o an r 
hia.ksı·mosun uzuğ (ihtısas ve • R t" 1 meselesini de açacaktır. omanın 

r' l'nehareti yoksa da bu bir enge ~- bu ihtimalden yana ıempatiıi var-
laınaz. Bugün isyanı bastıran bu-

Yi.ik bir muzafferdir. Krallık da - dırBir yandan, Küçük anlaşma ile 

''asına son zamanlarda bağlanmış birlik çalışan Balkan andlaşması
bulunması kendisini Yunan siya- nın durumu ve ergesi (maksadı) 
•asının bir yıldızı haline getirmiş- ve Akdeniz andlaşması hakkında 
tir. da görüıme1eri ihtimali olduğu 

Onun Romada ilk ıöz1eri tabii söyleniyor. 
t it 1 Ge• M'W lıt ..... tttlUf•HIH•llt~ıınüllflll~lllıtlfl 
es~kk·· •t lacaktır aya, ..................... _,. .... ., ............... " b k 

• U're aı o • • • •• S J 
lleral Plastrasın Yunanistana geç- Pı1ama musa a a 

1 • nın e tnesine izin vermemek e ısya 
aı hastırılınasına yardım etmiş~i. ~~ Bu ak~am Büyükadada 

lta.lya siyasasında yapılan. bır du- kır balosu var 
, ıeltnıe idi. Çünkü Yunanıs~n!:~ Bu gece Büyilkadada Luna park: 

Balkan andlaımaaı çemberı ıçı ta bir kır balosu yapılıyor. Bu. balo 
ı:rirın • R "le Atina arasında diğer baJolardan ayıran bır kaç 
~ esı oma ı . . yu 
bir sovukluk vücude getirınııtı. hususiyeti var: . y 1 

D .., .. I k erekıe 1 - Elbise serbesttır. az o ması 
ogrusunu soy eme g 

1 
açık havada verilmesJ hal-

" d 'ze egemen ,,e ba onun . h' bi 
Unan siyasası, enı 'h . k rahatı noktasından mil ım r 

(h"k" ·1 k • • her ı tı - ın a ım) olabı me ·~~~, • _ kolayhk teşkil eder. . . 
llla.Jin önünde eğilehıhr hır d~ru 2 - Pijanıa milsabakası, şehrm _ıa 

Elektrik direğinden 
düşen çocuk 

lzmir, (Özel) - Karııyakada 
bir çocuk elektrik direğinden dü
şerek ölmüştü. ilk ağızda, çocu • 
ğun cereyana kapıldığı iddia edil· 
mitse de bu iddia doğru çıkma • 
mı§tır. Zava1h 12 yaıında idi. A· 
dı Muharremdir. Babaıı Hatan 
sandalya tamircisidir. Mı1harrem 
arkadaşları ile bahıe giriterek di
reğe tırmannııf, fakat bu akibet~ 
uğramııtır. 

Ankara bisikletçileri 
Balıkesir, 12 (A. A.) - Batı 

Anado]uda turneye çıkmış bulu -
nan Ankara bisikletçileri dün Ça
nakkale üzerinden Ba1ıkesire gel
mitlerdir. Bisikletçiler 212 kilo ~ 
metrleik yolu yedi ıaatte almıt • 
lardır. llıu muhafaza ediyordu. Ernnıyet nınntJ' bir çok terzileri mankkellerı ~u 

t k • • Doğu k "stirak edece er 'e J k h "Ll k ı 9· e!kilatını tamamlama ıçın müsaba -~ya 1~. bir yenilik ve- ~ Bigaua a ve'" uru§. - ı· 
andı 'le Orta Avrupa and- ba1ova bır canlılık ve ga Belediyeıi ıehirdeki bütün 

ı aşması ~ d Akd . andlaş- receklerdir. h "-tınasına hır e emz $ hir tiyatrosunun bale e - kahvehanelerde kahve ve çayın i-
llla.ar katmak fikri Yunanistandan . ~ :ni :e güzel numaraJarJa balo ki kuruttan fazlaya satılmamasını 
doğmut değil ıni idi? ) etı !ğlenceli ve güzel oJma~ı~ı te : kararlııtbrmı,tır. 

l~te Akdeni:z: meselesi günü.n ~~: edecektir. Revü saat on ıkı:re dog ..... ,,,, .. q"'''"""'""'"""PH'"~"'"""ııı-ııa•ıı•"""'"'""""'""""''""'"'""" 
iti ... d bele en karı§ık hır ru haş1ıyacaktır. f r. ti _ Çinde bir şehir 

erı ıçın e, .. . . daresi Kurumun aa ı) e 
ıa.ınanda birinci plan~ geçı;or· A~aY ~dım olmak üzere Gece dön· su/ar alfında 
Sunun tabii hali ltalya ıle lngıltel- ne kbıris~:yenlcrin emrine saat üçe 

1 asıydı Bu e - me tah · etmiştir Bu 
t'enin sıkı bir an atın . · do· ru bil" ,·apur sıs .: . 
hi 1 .ğ. rdanberı Yunan- g bütün Adalara ve Kadıkoyüne 

r ı ı yarım a11 ., I vapur 1 cektir 
ldarın hesaplarını yapınaga a ış- uğrayarak köprüye ge e ' 
t k d fakat ltal - b / ı ları bir durum u. In ilizler Stratosfer o onunun 
:tan - Habet kavgasının , g.., k f t/adı 
ile ltalyanlar ara~ında açı..ıgdı ço. zar ı pa ) ı G"" 

... L'"fn enı - .. 12 (A.A. - uney 
'-gır bir fena anlayıf, a 1 b·ne _ Rapid - :ısı, k d yapılan Stra 
ıinin kıyısındaki bütün koın dı Dakota tiındıye a a:n büyüğü' olaTI 
2: 1 ., ba§la ı. toıfer balonlarının . ı._ı 
Oh arı rahatSIZ etmege ., b·ı.,. 

1 
Ç v fya Ofisine ait yenı ooıon 

D ld "1 agır · uluıa ogra ı t 
U~enin üzerine a ıg • • b' ~ bu ıabah uçmadan evve pa 

}''"t..n • k ıçın ıt un zanı 

Hankue, 12 (A.A.) - Yanktaeki • 
anr nehrinin taıma tehlikesine kar~ı 
Japonlara ait imtiyazh bölreyi koru -
mak üzere yapdmıı olan beton armo 
duvarın bir k11mı burün yıkılmııt, ... 
Bütün ıehri tehdid etmekte olan ıulann 
hücumu karıısında bu yıkılan kıımın 

tahkimi için ıarfedilen ıayretler ao · 
nuçsuz kalrmıbr. 

lchanr yöresindeki (civarındaki) 

bir köyde 500 asker ölmüştür. Bu ıe -
hir su taımalanndan ıon derece müte -
essir olmuıtur. 

Adanada bir manitacınm ıubay mü • 
tekaidi Halda adında birisine altıta · 
ne bakır külçeyi altın diyerek beıyuz 

ıekaen liraya aabp paraları da cebine 
koyduktan ıonra ıavufup gittiğini ve 
verilen haber üzerine polis iıe el koy · 
duğunu yazmıttrk. 

Zabita, ilk önce bundan epeyce ev -
vel Ceyhan ve Adanada eaki izerlerden 
diye bakır külçelerini altun külçeler 
yerine ıüren, bu yüzden yakalanarak 
halcyerine teılim edilen adam mahkum 
olup ceza evinde mahpuı bulu"9:'1 Meh
met Ali adındaki adamdan 1üphelen • 
mit ve iti incelemeye batlamıştır. Fa -
kat bu bakırlan talan adamın o adam 
olmaclığmı anlayınca elde bulunan yan
kesicilerin reıimleri hakkıya göıteril • 
miı, bu da re.imler arasında lstanbu • 
lun meıhur manitacrlanndan Rizeli 
Ahmet oilu Nusreti ıeçmiştir. 

Bunun üzerine ıüven Direktörlü • 
iü bütün İlbayhkfar güven Direktör -

Haziran ayında Menin iskelesinden 
yabancı ellere 10707 lira kıymetinde 

hayvan ve hayvan maddeleri gitmiı -
tir. Bunun içinde 1094 koyun ile 1890 
keçi ve 287 tane de deniz kablumbağa-
11 vardır. Bunlardan batka 113 tane de 
av derisi çıkınııtır. 

Buna karııhk olarak Avuıturalya ' 
dan 1085 lira değerinde 5000 kilo harn 
manda derisi girmittir. 

Hayvanlardan kablumbağalar Is -
kenderiyeye, 284 koyun Be:ruta, geri 
kalan 2700 baı hayvan da Hafyaya 
gitmittir. 

Bunların hepıi Menin, Adana, Tar· 
sus ve Silifke çevresinden toplanmıt 

!ardır. 
lç ticaret olarak İıtanbul ve lzmir 

limanlanna da 50170 kilo yapağı ile 
6000 kilo tiftik ve 420kilo tuzlu bar • 
sak gitmiıtir. 

lüiüne birer tel yazııiyle bunun şekil • J) d b kaza 
!erini bildirmiıtir. gın a ir 

Güven Direktörlüjüne gelen cevap • 
ta meıhur manitacı Nuaretin Kayae • /çi kadın dolu iki araba 
ride dolandırdığı paralarla birlikte ya • b • "b . .l l f 
kalanarak oranın Cumuriyet genel ıa • lTl 171 e garıştırı mış • 
vamanlıiına teslim edildiği bildirilmİ§· llğindc llica yolunda ıuunuzça bir 
tir. araba yanıı sonucunda feci bir çar • 

Yine güven direktörlüğüne Anka • pıtma olmuttur. 
radan relen ikinci bir tel yazıımda da Sadık köyünden içleri köylü kadın· 
bu manitacının arkadaılarından El - farla dolu olarak hareket eden iki ara • 
bültanh Muıa oğlu Şükrünün dört ba kaplıca yolunda bir birinin önüne 
parça altun kmnl111 ve alb parça bakır geçmek için yanıa girmiş):- 'ri 
kölçesiyle Ankarada yakalandıkları, Bu ıuursuzça yanı srras .. • a iki ara
bunların durutmalarmm Nusretle bir- ba şiddetle çarpışmıt ve devrilmiştir. 
likte yapılma11 için Kayıeriye gönde • Arabanm birinden 65 yaımdaki Mah • 
rilmekte oldukları bildirilrniıtir. mut ve eti Nazife ölmüı, öteki araba • 

Bunlardan Nusret yakalandığı aı • dan Gazi eşi elli yaılanndaki ~erıfe 
rada jandarmarmza rü,vet vermek tek• ağırca yaralanmıtbr. ~ 
lifinde de bulunmuıtur. Tüze, (Adliye) hadi.eye el koy -

Bu havadiıi veren Adanadaki Türk muı, ıuçlulan sorguya çekıniıtir. So • 
Sözü arkadaıırmz ıon zamanlarda A . ru,turmalar sürüyor. 
nadolu tehirlerinde çok görülen bu ne· 
vi dolandırıcılıklardan halkı korumak Urfa Halkevi başkanı 
için sahte altun sürme dolandmcıhğı • 
nın na11l yapıldığı hakkında ıu izahatı 
veriyor: 

Dolandırıcılar dolandırmak isteye . 
cekleri saf adamlan ıözlerine keatir -
mekte gecikmez ve hemen onun yanı . 
na rizlice sokulur. Kendinde eski izeı-
lerden altun külçesi bulunduğunu, 

bunlan ucuzça ellerinden çıkarmak is
tediklerini ıöylerler. Oradan tenha bia• 
yere rlderler, ceblerinden bir külçe 
çıkarırlar. Bu bir cep tabakası büyük -
lüğünde ve muıtatil bir şekilde olup 
ağırhğı da hemen bir kilo kadardır. 

Bunun bir tarafında beı alb domuz 
veya diier hayvan resimleri ve öte ta . 
rafında da bir inıan baıı resmi vardıt'. 

Manitacı elindeki eğe ile bunun bir 
kö§eıini eielemeye başlar, buradan 
bundan topladığı tozlan ufak bir ka -
ğrdın içine koyarak, kar§ıımdakini bir 
şeyle uiraıtırarak daha önceden ha . 
zırlflyıp yeleğinin cebinde bulundurdu
ğu hakiki altın tozu ile hemen deiişti • 
rir. Adamcaiızın eline tutuşturaral< 

bunu bir kuyumcuya aötürüp göıter • 
mesini ıöyler.. Bu adam da güvenlik 
(emniyet) gelsin diye dolandıncınırı 
dediği gibi yapar, kuyumcuya gider, 
kağıdın İçindeki tozları muayene et • 
tirir. Kağıdın içindeki tozlar halis ln · 
l'İliz albnı tozudur. 

Adam akıllı ııüvenen adam bu kele · 
piri kaçırmamak için kimseye bir tev 
açmadan bu adamların bulundukları 

Ankara, 12 (A. A.) - Son Pos· 
ta gazetesinin 11 Temmuz 935 ta
rihli sayısında üçüncü ıayfada 
"Urfada Halkevi Başkanını vur -
dular,, bathğı altında bir yazı gö
rülmüştür. Bu yazıda adı geçen 
ve bıçakla yaralandığından bah
sedilen Kazım Yazganm Halkevi 
Başkanlığı ile bir ilgisi olmadığı
m ve başkanlığın, Dr. Muzaffer 
Akalın tarafından yönetildiğini 

aydınlatırız. 

Hava tehlikesine karşı 
Ş. Karahiıar, 12 (A. A.) - Ha

va Kurumunun bugünkü top]antı
smda tehlikeyi bilen 12 üye daha 
yazılmıthr. Bundan sonra Kurum 
her gün toplanarak üye yazımına 

devam edecektir. 
Balıkeıir, 12 (A. A·) Balya köy· 

leri halkı ürünlerinin yüzde bir 
buçuğunu Hava Kurumuna ver· 

mitlerdir. 

"' Muıta Eski /zerler - Mutta 
bir kazı (hafriyat) sıraıında Ba· 
ymdır Hanın oğullarından Biltıın 
oğlu Halilin mezartaıı bulunmut· 
tur· T arihıe1 değeri olan tat Halk
evine kaldırılmı~tır 

yere gelir, pazarhia ıiritir ve ıonunch :ıt- Adana Belediyeıinin Baktır
eski altın izerlerden olduğu ıöylenen dığı Hastalar - Adana Belediye
bu haliı bakır külçelerini epeyce bir si geçen Haziran ayı içinde dis • 
para karırhğında alır Bir kaç gün 1anra panıerinde 617 haıtaya bedava 
İ§İn aslını öğrenen zavallı neye uğradr. 

baktırıp bedava ilaç verdirmi~, 
ğını bilmez ve hemen zabitaya ba§ vu · 
rarak başından geçenleri anlatrr. Do . 185 hastayı da Memleket Hasta.· 
lanclıncılar takibat neticeainde yaka . nesine yatırmı§lır. 
lanır Oıtleri batlan aranır, ya dolan - Adanada Haziran ayında 147 
dırdıklan paralar bulunarak sahipleri · ki!i ölmüştilr. 
ne geri venlir ve yahut da paranm ye . ====~=~======== 
rinde yeller eeer. 

Halkımızın ıu yukanda yudıirmrz 
yazıyı önemle göz önünde tutmalannı 
birkez daha tavıiye ederiz. 

Un;1.1 iyi bir sona erdırıne d _ lamı§tır. 
)etedayanmakihtiyacınıduY u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Zait işareti 

Ben dostum Cemili çok seve
rim. Dün odama yüzü gözü sanlı 
bir halde gelince telit ederek sor
dum: 

- Aman azizim, dedim, başına 
bir kaza mı geldi? Geçmiı olsun, 
ne oldu?,, 

- Herhalde bir ıey oldu. Fa
kat bu olan ıeye kaza mı de
meli, ne demeli bilmiyorum. Ka· 
rım, yüzümü tırmaladı? Gözümü 
yumrukladı. 

Bu cevap beni hayrette bırak
tı. Çünkü Cemil ile karısı iyi ge· 
çinen bir çiftti. 

- Fakat sen her vakit bana a
ile saadetinden bahsederdin. Ka· 
nndan çok memnun görünürdün. 

- Evet, öyle. On yıldanberi ka
rım ile aramızda en küçük bir tat· 
sızlık olmadı. Şimdi anlıyorum ki 
hayatın garip cilveleri oluyor. Ba
zan bir hiç yüzünden bir ailenin 
ahengi bozulabiliyor. 

Dostum böylece söze baıladık
tan sonra bana kafi derecede iza· 
hat vermif olmak için devam et
ti: 

- Ba§nna geleni kısaca anla· 
tayım da belki senin içinde den 
olur: Evvelki ak§am evde dosya· 
larrmı masanın üstüne koymuş 
çalıııyordum. Karım yemeği ha· 
zırlamıf. Beni sofraya çağırdı. 

Fakat mektuplar içinden bir 
kaç not almak için benim daha 
beş dakikalık işim vardı. Geldi. 
Yanımda durdu. Uzaktan karma·· 
kanşık duran kağıt yığınlarına 
bakıyordu. Bu sırada bir köşed<ı 
duran adres kağıdı üzerinde göz" 
lerinin durduğunu hissettim. Par·· 
mağıyle burada bir noktaya işa· 

ret ederek bana dedi ki: 
- Şurada bir kadın ismi var· 

Yanına bir zait işareti koymuş• 
sun. Bu işareti niçin koydun? 

Kağıda baktım. Gerçekten bu" 
rada "Şefika, Şişli, Servet aparlı .. 
manı,, diye bir isim vardı. Yanı" 
na da bir zait işareti konmuştu. 

Bu ismin sahibini birdenbire ha .. 
tırlıyamadım. 

Biraz zihnimi karıştrrdıktan 

ıonra bulabildim: 
- Ha, evet, dedim, bu Şefika 

geçen gün yazıhaneye gelmiıti. 

Bir iş arıyordu. 
- Ne gibi bir iş? 
- Bir daktilo hizmeti. 

- Bu nasıl bir kadındı, hatlT" 
hyor musun? 

- Evet, hatırlıyorum, genç vtı 
oldukça güzel bir kadın. 

- Tamam, tamam genç ve gü• 
zel bir kadın! 

Bu söz üzerine hiç sebepsiz yü4 
züm bozulur, kızarır gibi oldu. Bu. 
defa karımın sualleri 7biribirini ta· 
kibe batladı: 

- Peki amma, ıimdiye kadar 
bana böyle bir kadından hiç bah• 
setmedin. 8-0yle genç ve güzel bil' 
kadından. 

- Çünkü ehemmiyeti olan bir 
şey değildi. Hiç dütünmedim. 

- Hiç ehemmiyeti olan bir şey 
değil, Fakat herhalde ona bir yer 
bulmuş olacaksın. 

- Kadın geldi, bir yer aradı, 

Bizde böyle bir yer yoktu. Adını 
yazdım. Sonra imkan olursa dü· 
şünürüz dedim. 

- · A ... Demek ki bu kadın se
nin yanma bir defa gelmedi Son
ra da geldi. Belki bir çok defalar 
geldi, öyle mi? • 

- Sana manasız bir kıskançlık 
geldi, bak anlatayım: Bu kadını 

bana gönderen dostlarımdan Ce
mildir. Benim bi; çok itlerimi 
gördüğü için kendisne kartı min· 
nettarlığım vardır. Onun tarafın· 

dan gelen bu kadına tabii bir İf 

bulmak istedim. Bir iş evine yer· 
leştirdim. Şimdi orada daktilo

.dur. Bunda hiç bir alakam olma
dığına delil ararsan işte doıtum 
Cemildir. Şimdi telefon edebili
riz. Bu kadını bana gönderen ken
disi olup olmadığını sorarız. Tele
fonu ıana veririm. Cevabını kendi 
kulağınla dinlersin. 
Bunun üzerine karnnm sinirli liali 
yahfmıt gibi oldu, net' elendi, be
ni oktadı. Sonra dedi ki: 

- Bu sözlerin bana kanaat 
verdi. Fakat bir kere telefon ede
lim. 

Telefonu açtım, dostum Cemi· 
li evnide buldum: "Azizim Ce· 
mil, geçen gün bana gelen Şefika 
adındaki kadının senin tarafın· 

dan gönderilmiş olduğunu karım 
senin ağzından duymak istiyor, ri
ca ederim, bu kadını bana tavıi· 
ye eden sen olduğunu şiındi ken
disine söyle. Telefonu kanına ve· 
riyorum.,, dedim. 

Cemil dili dolaşarak: "Fakat 

Kadıköyii'nla ı~ııı~~ıı~ıııı~ıııoo~~ı 
~ııı ııı~~ııı ııııııı~~~ıııı~ı~mıı B o m a n ı 
Bölem: 53 

... Delikanlı onun başını ağır ağır kal· 
kdı, yüzüne baktı. Bedriye sel gibj 
Qhyordu. O'rhan, onu tekrar piyano· 
{i1m üzerine koyverdi. Kendi de git· 
ti, bir koltuğa çöktü. Şahit olduğu 
s'a.hne ona aşlun büµin kudretini an· 
lat.acak kadar tesirli idi. Hayretler 
içinde bunalmış kalarak bir şey dü · 
şünemedi. Çenesini bıçak açmazdı. 

Dirseği koltuğa, eli de çenesine da • 
yalı, öyle dondu kaldı. Zihnine kim 
bilir hangi kanaldan akıp gelen bir 
beyit ağzından döküldü. Bu beyti 
mba kastederek okumadı; farkında 
bile olmadan sayıklar gibi söyledi: 

"Gülerken ağlıyor, bu en güzel te 
ranedir.,, 

SEVMEK 11. 
Mühürdar caddesinde kilise mey

danına yakın bir rneYkide "M:ardiğin 

meyhanesi,, denilen bir kışlrk gazino 
vardır, Orhanla Necdet akşamları o -
rada buluşuyorlardı. Kunduracı Baha 
hazı onlara katılıyordu. Mükerrem, 
böyle yerleri beğenmez, bir arkadaş ' 
la içmek istediği vakit muhakkak Is· 

Yazan: Safiye Erol 
tanbula geçerdi. 

Mardiğin meyhanesi enteresan 
bir yerdir. Alelade bir gazino oda · 
sın dan arka tarafa geçilince orada kış 
bahçesinden bozma bir küçük salon 
vardır. Orta yerde, saksılarla süslü 
havuzile biraz Şam evlerini hatırla • 
tır. 

Orhan, artık dert kumkuması ol· 
mu::-tu. Bedriyeyi bırakıp Necdete ko· 
şuyor, bu nevmit gençleri avutmağa 
uğraşıyordu. lki tarafta da şiddetli 

kriz vardı. 
Garson l\fenyo, bir sepet kapağı i· 

~inde taze lüfer gösterdi. Balıkların 
kulağını çektik, diriliklerine işaret et· 
ti. Ismarladılar. 

Orhan diyordu ki: 
- Dostum, dünya yıkıldr, sen al · 

tında mr kaldın? Nedir bu a~ık su • 
rat? Şu köyde kız mı yok Allah aşkı· 
na Elini sallasan e11isi. Sen kendini 
bilmiyorsun. Aynaya baktığın yok ga· 
liba. Emin ol Necdet, hangisine u • 
zam,.an hazır bulacaksın. Redriye ha
nımdan vaz geç. Onun için nafile ye· 

KAQA .. KARTAL. 
BUYUK DENiZ ~~, 
·~ofw1AN ~ · 

=---
Yazan: Kadircan Kaf lı Bölem: 11 

hemşiresine küçücük kağıttaki zehiri verince, Niko 
Istelya: "Yapamam, Niko ellerim titrer ,, diyordu 

Bir iki saniye sonra Niko odada J 
idi. 

Kardeşinin boynuna sarıldı: 
- Kardeşim ... Zavallı kardeşim" 
Istelya ağlıyordu. Kalbi o kadar 

hızlı çarpıyordu ki yalnız onun gü • 
rültüsü bütün köy halkını uyandır -
mak için yetecek sanıyordu. Kardeşi • 
nin ağzını kapadı: 

-s~~ 1 
Hakkı vardı. Niko s~tu. Etrafı 

dinledi. Hiç bir sese yoktu. 
Istelya onu yan taraftaki odaya 

götürdü, sedire oturttu. Kendisi de 
oturdu: 

- Burada rahat rahat konuşabili· 
riz. Şimdi ne yapacağız? .. 

Genç kadın o kadar korkuyordu 
ki başladığı işin biran önce anlaşıl • 
masrnı ve yapılmasını istiyordu. 

Niko ona hepsini anlattı. Leonardo-
nun, hele Armenyonun dediklerini tek
rarladı. Kısa şah•arının paçasına e· 
lini soktu ve Armenyonun imzaladı· 
ğı kağıdı da gösterdi. 

Jstely~ titriyordu. 
- Ben Kara Veliyi öldüremem. I· 

çimden geçenleri gözlerimden anlar 
o .. 

- Beni burada bir yere sakla .. Ben 
ben öldürürüm. 

- Bunu da anlar ve seni ... 
- O halde zehiri al ve ona içir ! .. 
- Yapamam Niko! •. Ellerim tit • 

•RR--mlltlıl .. tıWt...._ttlWUllRIHWllUtllt41.........._...Wnta 

bu Şefika kim? Ben Ben böyle 
bir kadın tanımıyorum. Ne demek 
istediğini anlayamıyorum.,, diye 
cevap vermesin mi? 

lıte o zaman karım delirmit gi· 
bi bir hal alarak üıtüme atıldı: 

- Bana yalan söylüyorsun öy· 
le mi? Görüyorsun, Cemil bu ka
dını tanımıyor, bu kadın senin 
kendi metresindir. Ona bir iş ara
ınıf, bulmufsun.,, 

Diye bir taraftan bağrıyor, bir 
taraftan da yüzümü gözümü tır· 

malıyordu. Bu arada gözüme de 
bir ağır yumruk indi. 

Ertesi gün Cemil benim yazı
haneme geldi: 

- Y aliu, sen ne yaptın? Sen 
deli misin? Bana evde karımın 
yanında Şefikadan bahsederek te· 
lefon ettin. Karın timdi her şeyi 
biliyor ve benden ayrılmak için 
mahkemeye gidiyor!,, 11> :to 

re nefes tüketen ilk genç sen değil • 
sin. 

Necdet, bırak canım! Der gibi yor· 
gun ve savruk bir el hareketi yaptı. 

Orhan, gaf yaptığının farkına vara -
rak t.amire çahşh: 

- Senin ciddiyetini o maymun iş • 
t.ahlr züppelerin hevesine kıyas etmek 
istemem. Fakat ne de olsa çok genç
sin, unut.acaksm, her acı geçer. 

Küçük bir surahiden kadehleri ta
zelediler. Rakıyı ikisi de sulu, süt 
gibi beyaz içiyordu. Necdet, yemek 
için yapraklarından tuttuğu bir kır -
mm turpu ağzına götürmeği unut -
tu biraz dalar gibi oldu. Sonra Orha· 
nın son sözlerini tekrarhyarak: 

- Her acı geçer, dedi, her acı ge
çer. Şüphesiz. Mesela bir adamın a
meliyatla gögleri çıkarılır. O adam 
nelere dayanmaz. Hem maddi hem 
manevi ne ıztıraplar çekmez. Fakat 
gün gelir, ıztırap uyuşur. Ağrı sızı 

kalmaz. Amma gözler de gitmiştir, 
Orhan teessürle protesto etti. Bu 

kadarı fazla idi artık. Karşılık gör· 
miyen bir sevgi üzerinde bu kadar ıs· 
rar edilemezdi. Bedriye Hanım Nec
dete yüzük meselesinde çok ağır mua· 
mele yapmıştı. Bedriyeyi unut, ismi· 
ni ağzına alma. Şeklini hatırına ge -
tirrne. Nitekim o seni hiç umursamı -
yor. 

Necdet, yine bir el hareketile bu 
nasihatleri süpürerek güldü: ... · 

rer ... Bunu da anlar o ... Hepsini an • 
lar o ... 

- Çok korkaksın ! 
- Eğer onun karşı karşıya gelsen 

sen de bu kadar cesur olamazdın 
Kardeşim. Bunu gizleme .. 

- O halde üçüncü çareye baş ru • 
ralım. Bunda yapılamıyacak bir şey 
yok ... Kara Yeli en çok nerelerde kış· 
lar? 

- Art.anın denize döküldüğü yer • 
de, Siros koyunda ... Bazan da Siros· 
un daha ilerisinde Halkinea'da .. Bun
lardan birincisini bilirim amma, di· 
ğerlerinin yerlerini bilmem ... Söz a -
rasında işittim bunları ... 

- Ben öğrenirim. Yalnız iyi aklın
da tut da unutmıyasın. Eğer Kara 
Yeli Artaya demir atarsa pencereyi 
kapatırsın. Siros'da olursa bir ka • 
nadınr, Halkinea'da olursa iki kana· 
dını da açarsın. Uzaktan görürüm. 
Bir daha buraya gelemem. 

Niko cebinden bir kağıt, bir de 
kömiir parçası çıkardı. Oraya kapa -
lı, yarı açık l'e büsbütün açık birer 
pencere yaptı. Altında Kara Velinin 
üç limandan her birinin adlarını yaz
dı. 

- Bunu iyi ~akla? ... Herkes bir şey 
anlamaz amma, Kara Yelinin eline 
geçerse belki kuşkulanır. Dünkü ka
ğıdı yaktın, değil mi? .• 

lstelya durakladı. Kardeşini şiın
diden kendi budalalrğından ötürü 
korkutmak istemiyordu: 

- Evet... Yaktım ... 
Diye kekeledi. Sonra sordu: 

- Beni ne zaman kaçıracaksın? 
- Kara Kartalı yok ettikten son· 

ra bu iş kendiliğinden bitecek ve se· 
ni aJmak için Armenyonun askerleri· 
Je blrliUe ge eceğim .• 

- Kara Veli?- .A 

- Gemisinin yandığını işitince -
ni bırakıp gidecek. Leventleri de ,. 
na katılacaklar ve bize karşı koY.' 
mak için burada adam kalmıyacak. 

Istelya titredi • 
- Korkuyorum!. .. 
- Korkacak bir şey yok" .Kendi ' 

ni toparla! .• Zavallı anneni, beni di' 
şün... Kurtulacaksın ve çok zengill 
olacağız. Hep beraber Yenediğe gide' 
riz. Orada ne güzel bir hayat süre 1 

ceğiz ... 
• Ozamanın en eğlenceli. lüks ve bil' 

yük şehri olan Venedi.k, genç kızıj 
gözlerinde en güzel bir yaz rüyaf 
gibi şimdiden gülümsüyordu. 

lstelya, Kara Yelinin kışlayacal 
yeri öğrenebilmek için Ni.konun btl 
kadar yorulmasına şaşmıyordu. ÇüJl' 
kü Kara Velinin Preveze körfeıiıtdl 
1'ürkten başka hiç kimseyi bırakın• ' 
dığını, körfezi kapayan daracık bO ' 
ğazdan da ne içeri ne dışan hiç bit 
kayığı saln·ermediğini biliyordu. Bel' 
ki düşman boğazdan zorla girer~ 
körfezde Kara Veliyi arayabilfrdi
Fakat bu takdirde Kara Veliye Y'' 
pılacak olan hücum bir baskın de~ 
açıktan açığa savaş olurdu. Halb~ 
hiç bir Venedikli veya Avrupalı deıtfı' 
ci buna cesaret edemiyordu. zat~ 
körfez o kadar girintili, çıkıntılı id 
ki bulmak için günlerce dolaşırtıı) 
lazım geliyordu. Jak Armenyo bir dı' 
fa böyle yapmıştı da Kara VelJ Ar• 
ta ırmağının kenarlarını birkaç ı!_d~ 
de bütün civar halkını çalıştırar
düzeltrniş, düşman gemilerine ,ar• 
sukesimi az ve teknesinin suya gire' 
kısmı dar olduğu için Kara kartal! 
ırmJ!iııı üc dör.t AA.:tt i>erl,,,r,in~cırc:ek 
ıfüşb. (Arkası v ·J 

Kadıköy 
Ekrem Mahtar odun kömür deposu 
Açıldı. Muhterem müşterilerimize tebşir eder. 

Emirlerini bekleriz 
Halis lngiliz antransiti yerli koklar ve maden 
kömürü, halis Rumeli meşe kömürü ve meşe 
odunu evlere kadar teslim. Telefon 60319 

Ekrem Muhtar Çocukları 

- Orhan anlıyorum. Sogutma si· 
yaseti yapıyorsun. Mademki bu işin 

içine bu kadar girdin. Sana söyliye -
bilirim. Benim hastalığımda artık bu 
küçük operasyonlar kar etmez. Iş 
bildiğin gibi değildir • 

Beni beyhude yere didikleme. E -
linde bir ölçü, bir tartı yokken be -
nim başıma gelenden ne anbyabilirsin 
ki beni teselliye çalrşıyorsun? Fakat 
Orhan - ~ana arkadaşlığın için te -
şekkür ederim. 

Necdet, bir yudÜm rakı daha al· 
dı ve bu defa elindeki kırmızı turpu 
unutmadı, yedi. Orhan "soğutma si· 
yaseti,, tabirini duyunca dalaveresi • 
nin keşfedildiğine sıkıldı. Yüzü krp -
krrmızr oldu. l\faamafih yine sistemin· 
de inat etti. 

- Vallahi değil, dostum. Bedriye 
bana kendisi söyledi. Yüzük mesele· 
sini anlattı. Doğrusu senden çirkin 
bir şekilde bahsetti. Mademki o sana 
karşı bu derece hissizdir. Sen de on· 
dan soğu. Buna uğraşdrmsa hata mı 
ettim? Hem o kendisi söylüyor: Nec· 
det beni sevmesin, gençliğine yazık, 
diyor. 

Necdet tekrar güldü. Başını arka
ya atarak, tavanı süsleyen kırmızı 
mavi ampul dizilerine ,.e bunların 
altına yayılan sigara dumanlarına 

ırözlerini dikerek, :-:arho~lara mahsus 
mahmur ve muzaffer bir gülüşle gül· 
dü: 

- (Beni sevmesin) mi diyor? 011' 
söyleyiniz, bu meseleye bir insan•• 
kumanda kudreti olsaydı evvelA. be· 
nim olurdu. 

Gülmeden, alaydan birdenbire hld' 
dete geçti. Mahzun ve garip insani•' 
rm zavalh hiddetine. 

- Ona ne? Ona ne? diyordu. Göl' 
Jeri dolu dolu olmuştu: 

- O karışmasın, o karışmasın. 
Parmaklarını biribirine geçirerel' 

ellerini kuvşturdu. Ciddi ve çok ya ' 
vaş bir sesle ilave etti: . 

- Bir o var, bir de ben vanm. Bit 
de ikimizden ayrı müstakil bir şalı ' • siy et, bir kuvvet var: Sevmek. Sef 
menin onunla ve benimle alakası yo1'' 
tur. Dedim ya ayrı bir varlık. Benfld 

üstüme çöktü, nasibimmiş.Buna kiırts' 
karışamaz • .Bana bu kumanda yü~ 

bir makamdan geldi. Dünyada tabi' 
at kanunları olduğu gibi aşk kanutl' 
Jarı da vardır. Ye bunlar tabiat ka' 
nunlarından daha korkunçtur. Çii~ 
kü onları akılla tahlil edip mücade 
lı a~ryoruz. 

Orhan bir iki hafif itiraz dab~ 
serpiştirdi, adam sen de ... Habbe~ 
kubbe .. Hele hele .. filan. Fakat N~1 dette tam inanan insanların kuvvet , 
telkin kudreti vardı. Bir müddet !!O~ 
ra Orhan su~tu. Necdet ağır ağır, Jtt, 
sözü derin bir mahzenden zorla çe 
ker gibi, nefes alma durakları )1lpJ' 

rak anlattı. (Arkaaı var). 
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Şiire düşman ! Sovyet artistleri yurdu~uzdan ve 
musikimizden bahsedıyorlar 

Şastakoviç ve Pirogof'un iki önemli betke yazdılar 
Şair Yahya Kemal neler 
duyduğunu anlatıyor 

"çok haz duydum. Fakat hiç bir insan 
gerçek bir şair kadar talihsjz doğmaz!,, 

Yurdumuza gelerek konse~ler 
veren ve dinleyenleri san'atlenne 
hayran eden değerli Sovyet Rus 
musiki san'atkarları memleketle
rine döndükten sonra Türkiyede 
edindikleri duygularım ve görüs
lerini yazmağa, konferanslar ver-
meğe başlamışlardır. .. .. 

Büyük dost memlekett".€ bu~~ 
ilgi uyandıran bu yazılardan .ıki
sini bugün okurlarımıza venyo-
ruz. 

Bay D. D. Şostakoviç'in bet
kesi (makalesi) şudur: 

Ankara sokaklarında dolaşır: 
ken bu anıtsal §ehrin canlı renkh 
hayat kaynağının ortasında bulun 
duğum için derin bir lovanç duy· 
tnakta.ydnn. 

B h. d · ··zgen hayatın u şe ır e yenı o . 
kurulduğunu görüyordum. Bu ye· 
· h · k ııı nef· nı ayatın nasıl mazıye ar~ ~ 

retle, bu güne, ciddiyetle b~ktıgı, 
tihi d bütün metanetle 

, Yarını a kd' 
kar§ıla.yacağmı anladım ve ta ır 
ettUrı. 

latarıhuJda Baylar Cemal Re· 
tid ve lia.aaıı Ferit iki genç Türk 
~ü2ellıen (bestekar) tanımıştı~. 
Her ikisinin de besteledikleri pı· 
:a.no Parçalarını dinlerken aradı· 
Rlllt Ve duymak istediğim ne fev· 
kalade parlak bir teknik ne de u· 

ıe]di. Fakat bunlar mevcut olmak
le. ber•b ı aradığım evsaf, b . ... er ası 'k 
eniıtı iç.in yepyeni bir mus~ ı 

tenk \'e ahengini de buldun:ı· . ~ 
huau.aiyet ! Ahengin orijinahteımı 

Bay !;ostakoviç 

Bay Pirogol 

iılenmemiş zenginlik dolu oldu
ğunu anladım. 

Cumhur Başkanı, Kamil Ata· 
türkün ulu. himayeainde Türk mu· 
sikisinde yeni bir devrim yapılma· 
sına çahtılmaktadır. Atatürk tı· 
ınarık seyyahların keyfini okıa
yan eski musiki yeri:ıe yurda yeni 
Türk ulusal ve sosyal musikisini 
verecektir. Bunun için ulusal ope
ranın kurulması ve orta ile yüksek 
musiki öğretim sisteminin yoluna 
konulması ıçın çalışılmaktadır. 
Ankaradan ayrılışımdan önce 
Cumhur Başkanı Atatürk yeni Tür 
~iyeden aldığım intibaların gele
cek izerlerinin de yer bulacağını 

umduğunu söylemişlerdi. Derin 
kıvançla diyebilirim ki, dost kom· 
şu memlekete seyahatten aldığım 
heyecanlı intibaları bugün yarın 
musiki izerlerimde kendilerini 
belirterek bu seyahatin canlı yadi
garı olarak kalacaktır. 

Istanbul - Ankara 
A. S. Pirogof'un betgesi de 

şudur: 

Çarlık ve paditahlar kunınun
Öa Rusya. ile Türkiye arasındaki 
ilgiler dış işyar ve süel ataıelerin 
gönderilmesiyle bitiyordu. Ara 
t-ıra Çarlık Petresburgunun yük
sek işyarları İı;tanbula gezinti 
yaptıktan sonra Boğaziçi kıyıla

rından ve Çargrad (lstanbul) dan 
ı;etirdikleri şark ellerinden açıl· 

mrı anaçları dostlara dağıtırlardı. 
Şimdi doıt Türk Cumhurluğuna 

Şair Yahya Kemalin Pirene dağlannda alınmtf bir resmi 

biiYük kıvançla keşfettim. Bun· 
dilll aonra Ankarada da Sabahat
tin i.miiide 15 ya.şm<la l>i bes e
kada tanıttım. Bu gencin piyano 

görey ve hayatından alınını' 1 
Sovyet tiyatrolanndan bir ıalgıt 

tab-- gelmiştir. 

Yahya Kemal'in "Yedi Gün,, -ı 
de edebi bir mülakatı çıktı. Yahya 
Kemal bunda dünyaya şair gel· 
eliğine pişmanlık gösteriyor. Ede
biyat ve şiir zevkinin maddi refah 
için bir tehlike olduğunu söylü • 
yor· Ünlü §airle yapılan konuş -
matlan şu satırları alıyoruz: 

söylememek, yani adını şair çı • 
kartmamak - eğer mümkün olur
sa - en iyi yoldur. Dediğim gibi 
ben bu işte yanılmış o1duğumu 
anladım. Lakin biraz geç anladım. 
Şahsıma ait fikrim bu kadardır. 
Lakin umumi gör\Aflç;!Jli~bilirim 
ki insanın yaradılışına ve hayatı
na şiirin karııması büyük bir za
rardır. Hiçbir insan gerçek bir şa
ir kadar talihsiz doğmaz. Charles 

Parçalarından bütün artist 

arkadaşlarım büyük . ı:nerakl.a 
d. l d"k Türklerin musıkıye aıt 
ın e ı . k .. 

bütün yenilikleri kavrama t~ go: 
rülmedik yeteneği inan verır kı 
latanbul konservatuvarı orkestraSJ 
ile Ankara Cumhurluk orkestrası 
çok akında kıymetli ve soysal 

f y 'k kestra halini alacakaea onı or 
hr. 

Buna orkestramızın şefi Bay 

l Ş b ,. çok az provalarla . tayr erg ın . . 
aldığı sonuçlar en parlak bır ısa-
hettir. 

1stanbulda güzel san'at akade-

1 . d .. du··gwüm kara kaleın su-nı sın e gor 
lu ve yağlı boya izerlerin Avrupa· 

. b. ·· ine layık nın herhangı ır muzes 
.. 1. bT Fakat olduklarını soy ıye 1 ır. 

l"ürk ressamlarının asıl kuvvet ve 

d d y•l. yurdun hususiyeti bun a egı ' 

]olardadır. 

Çünkü aan'atın yarının inan· 
caıı bu etgidedir. 

fzmire giderken Bergamaya 
uğradık; orada anıtsal stadyum, 
çok canlı bir mimarlığın izeri es
ki tiyatro, hamam yıkıklan 
var. Bunlarla ileride gördüğümüz 
şehir, köy, şose ve geçitler arasın
da ne kadar büyük tarihi karışıt
hk olduğunu gördük. 

İstanbul görülerinden Ayasofya 
camisi büyük etk (tesir) bırakmış
tır. Fakat en büyük unutulmaz ~t
giyi bırakan genç ve hü.r de~letm 
yeni ve soysal Baş şehrı eskı An· 
karanın görünüşü oldu. 

Türk bestekar arkadaşlarım ha· 
na Türk şarkılarının külliyatını 
hediye etmişlerdi. Bu şarkılar 
Türk folklorcular tarafından to~ 
ll\nmış ve yazılmıştır .. Bu notlara 
ilk göz gezdirişimle bıle bunların 

Şark ımırlantu ilk defa atar· 
ken vapura binmeden evvel bü

yük heyec~n duymuştum. Gördü· 
güm gerçek, bütün taaar1arım Üs· 
tün çılanıştı. lstanhulun canlı ve 

renkli güze11iği için şiirler ıayı· 

sız destanJar, romancılar roman· 
lar yazdıkları için bu hunusta u
zun uzadıya yazmıyacağım. 

Galata, Beyoğlu, Osküdan 

gezdikten sonra Yıldız ve Dolma· 

bahçe Saraylarının geniş ve gölge· 

li Salonlarını dolaştık, ince mev

zun minarelerle ve tabiat güzel

likleriyle dolu soke.klara hayran 

olduk. 

lstanbulda bazı yavaş yavaş 

sönen mealek erbabı ve satıcılar 
kılıkları itibariyle tiyatro sahne

sinden ve tablodan çıkmış gibi gö

rünürler. Fakat bu §:ırk güzeJliği-

- 30 yıldanberi ,iir hayatmda
sımz. Şiirden fayda gördünüz 
mü? Haz hissettiniz mi? Yoksa 
zarar mı gördünüz? 

- "Şiirden tabii çok haz duy -
dum. Bu haz ömrümü doldurdu. 
Fakat fayda görmedim. Bilakis 
zarar gördüm. Bir daha doğmam 
mümkün olsa Kazım Şinasiye da
nışmadan ve onun nasihatlerini 
almadan yeryüzüne bir adım at -
mam. Eğer şiir mukadderatıma 
kar1şmasaydı çok isabet olurdu. 
Yalnız bunu da söy)iyeyim ki bir 
insanın hayatında şiiri anlamama
sı büyük bir noksandır.Çünkü haz
ların en derini ve en güzelidir. A
kıllı insanlar yalnız anlamakla 
iktifa ederler. Şiiri anlamak ve 

_,.MmUM•1Mıınnı111ttt1ııauııııımnııun1111uwtıı1mwıumuınıı11mnılltaf"mttnt 

nin hususiyetleri bu günkü Türki
yenin asıl çehresine karşı ilgimizi 

azaltmamıştır. 

Ankara Türkiyenin devrimin· 

den ulaştığı utkunun ispatıdır. 
Şehrin civarlarında he· 

nüz tamamiyle kaybolmamış tari

H maziye ait eski sokaklarda eski 
Japılan e·deri başka yandan yeni 
Ankaranın Avrupa ulusu ik dü
zenlenmiş yeni mimarisini, en mo• 
dern evleı i gördük. İzmir Ber: a· 
ına yolunda ihtiyat" bir şarkıcının 
şarkısını dinledik, gözleri kapa· 
h, şarkının ahengine uyar hare-

ketiyle sallanarak bir genç kızın 
sevgilisinden ayrılışını anlatan 
eski hazin bir şarkı idi. Türkiye 
devrimine ait savaş fırtınaları ve 
parlak istikbal ümitleri dolu cenk
ci marşlar dinledik. Böylece yeni 
ve bizce az bilinen, fakat kalbimi-

Baudelaire (Şer çiçekleri) nde 
şairin nasıl doğduğunu ve dünya
ya gelirken anasının ne yaman 
bir lanetine uğradığını anlatır.Bu 
manzume hiç fantezi değildir. 

Çok doğrudur. Şiirin kadrini bü
tün gerçekliği ile bir çerçeve için
de gösterir. 

Gerçek şairler şiirleri ile malul 
olarak doğarlar. İsterler de yara • 
dılışlarından sıyrılamazlar. Onlar 
şiiri bırakmak isterler. Şiir onları 
bırakmaz. En iyile\-inin hepsi de
ğilse bile herhalde birçoğu genç
liklerinde takdir edilmezler, an
cak ihtiyarlıklarında, hatta bazı 
kere ancak ölümlerinden sonra 
halkın saygısını görürler. ine eser
lerini verdikleri zaman çok güç 
olarak şairler sırasına konulurlar. 
Heyhat, bir defa da o sıraya gi • 
rerlerse şairliğin damgası alınla • 
rında bir mahkilrn işareti gibi du
rur. Ciddi meslekler. mevkiler ve 
işler kendilerine çok görülür. Ha
yatm saadetleri kendi!erine bir 
türlü yaraştırılamaz. 

k d l kt "k makineleri fabrikasında Türkiye hakkında kon· (10.tkôrları Mos ova a e e rı 
Türkiyeden Sovyet so. lerans verirlerken 

ze pek yakın olan ulusal san'at 

kaynağmdan kana kana içtik. 

Gariptir ki şair doğmanın en 
büyük belasını gene çok öz, çok 
şahsi, yepyeni ve birkaç yüz sene 
payidar olacak kadar kudretli e • 
ser veren asıl iyi şairler çe • 
ker. Bu hal bizde de böyledir. 
Frenklerde de. Bu zavallıların çık
tıkları uzun yolun son ucu ancak 
antolojiler, ve mektep kitapları -
dır. Gerçek şairler hemen daima 
aşk saadetinden mahrum yaıar ve 
ölürler. Kadınlar şair sevmez. 
A~kta saadete mazhar olmu§ bü -
yük şairler bizde ve Avrupada 
nadirdir.,, 



Italyanın Habeşistandan şikiyetleri 
bir harp için yeter sebepler değildir 
lngiliz Dış işleri Bakanı Avam kamarasında 

ve dünya sıyasasından bahsetti 
Avrupa KURUrt'un Romaı11 ! 44 Yazan : A. ismet Ulukut 

Fakat muharrir daha çabuk davrana· 
rak arka cebinden tabancasını çıkardı 

Londra, 12 (Kurun) - Dıı Ba-) 
kanı Sir Samuel Hoare Avam Ka
maruında lnıiliz dıı aiyuuını 
an!atmı§, muhtelif itlerden bah -
aetmiıtir. 

Sir Samuel Hoare, İtalyan - Ha
beı meaeleaini inceleyerek ıunla
rı ıöylemiıtir: 

('ltalya'nın ıenitleme arzuları
nı daima en ıeniı bir tarzda tak -
dir ettik. lnıiltere Hükilmeti Ha
bet Hük\mıetine kartı tevcih edi -
len bazı tenkidlerin doirulujunu 
kabul etm~ktedir· Fakat İtalyaıun 
aömürıelerde ıenitleme arzuıu i
le Habetiıtana kartı ileri ıürülen 
tikiyetler bir harp için yeter ıe • 
bepler delildir.,, 
Sir Samuel Hoare, ıeçmiı zaman
larda bu ıibi anlatınaabklarm 
muharebaiz kotanlmıt olduiunu 
ve lta!yayı abluka etmek veya 1 • 
talyaya kartı taayik mahiyetin.de 
berhanıi bir' ekonomik tedbir al -
mak üzere lnıilterenin Framadan 
elbirliii iatedili hakkındaki aon 
yayıntılan (9ayialan) yalanla • 
mıt "ltalya bizim doıtumuzdur,, 
demittir. 

Sir Samuel Hoare Frama ile ln
ıiltereyi biribirine baf lıyan dost
luktan uzun uzadıya ve teveccüh
le bahıetmiı ve lnıiltere ile Fran
aanm 1919 yılındaki andlapnalar
dan baılrca ıoravı olan (mea'uli -
yeti olan) iki büyük Bab Devleti 
olduklarını habrlatarak tunları 

söylemiıtir: 
"Bu andlaımalarda yapılacak 

bütün deiitikliklerde İngiltere ile 
Fransa'nm ilıisi nrdrr.,, 

lngiliz Dıt Bakanı Frama ile 
lngilterenin Streza ve 3 Şubat ta
rihli kararın almdıtı toplanblar
daki içten ıelen elbirliiini habr
latarak eski dostlukların yeni 
dostluklar kurmaya enıel olma -
dıjını kaydetmittir. 

Sir Samuel Hoare, en nihayet 
lnıiliz - Japon doı;tlupndan bah
aetmiı ve lnıilterenin bu Ulkenin 
bütün alanlarda elde ettiii büyük 
ilerlemelerden dola)'! duyduiu 
haJranhiı söyledikten aonra ıun
lan illve etmittir: 

"Çin Kuzeyindeki hadiaeler hu 
dostlulu lnraz bulandrrmıtbr. Fa
kat umanm ki bu bir ıeçiei bulut
tur. Çin ile Japonya arumdaki 
aon hadiselerin tamamen kotarıl -
muı, lnıiliz • Japon dMtluklan -
nın ıeliımesine yardım edecek -
tir.,, 

lnwilter• ltalyaya Daha As 
Serf Dauranaealı 

Roma, 12 (A. A.) - Sir Samu
el Hoar'ın ltalyan - Habet anlat -
mazbiı hakkmdaki diyevi burada 
lnıiltereain ltalyaya kartı daha 
az aert bir dunun almakta olduiu 
1eklinde telakki edilmektedir. 

Pariı, 12 (A. A.) -Diplomatik 
çevrenler, SiT Samuel HoaT'm 
söylevini, bilhusa bu söylevin ha
va andlqmaımm 5 ilgili devlet a
rasında yapılması ıerektiii hak -
lundaki kıımr iyi karıılamakta -
-lırlar. 

Bu suretle yalnız iki devlet ara
ımda yeni bir andl&flD& yapılma
•• ihtimali ortad~n kalkmıt bulun· 
maktadır. 

iyi haber alan çevrenlerin fikri· 
ne ı&re, bu lnuuatalri 1Hril1meler 
derhal bqlıyacakbr. 

Sir Samuel Hoar'ın a8ylevinden 

lnıilterenin müıterek barıt ıiya -1 
sasına arka olmak ı. ··zusunda bu -
lunduğu anlatılmaktadır· 

loyd Corc'un Sôzleri 
Londra, 12 (A. A.) - Loy.· 

Corç, Avam Kamarasında ıunları 
ıöylemiı tir: 

"İtalya HükUıneti, andlaımala
rı bozanlara kartı ekonomik ve 
finanıal berkiteler (müeyyedeler) 
alınması hususunda Cenevrede 
verilen kararın yerine ıetirilmesi 
için bir elbirliii arayacaiımızı 

sajlamalıdır.,, 
"Uluslar Sosyetesine kartı bir

çok kereler muvaffakiyetle mey -
dan okunmuıtur. Cenevre Kuru -
mu Habeı meıeleıini kotarmazaa 
buaün muhafa:1a edeıeldiii bir 
parça nüfuzu da ıilinmiı olacak -
tır. Son yıllann tarihi kaçırılmı' 
fırsatlar tarihidir. BiF., Versay 
andlaımaaı ıereiince adançları -
mızı ( vaidlerimizi) yerine ıetire
medik. Buıün dünya yüzünde ye -
niden bir deniz, kara ve bava ıi -
llhlanmasr ıörüyoruz. Yalanda, 
elindeki yedek kuvvetlerle birlik
te Alman süel tetkilitınm dünya
nın en ileri bir kuvveti olacaiını 
ve Fransız ordusunun da ikinci 
veya üçüncü derec~cle kalacağını 
ıöreceğiz.,, 

B. Aullen Çemberlain ıunlan 
MSylemiıtir: 

"Son hadiseler Avrupada endi
ıeleri artlmnlf ve koyulqbrmıf • 
tır. Avrupa devletleri yarın tehdit 
edilecekleri ihtimalini dütünerek 
kendilerini llgilendirmlyen itlerde 
barıtı korumak için elbirliii yap
mak huıusunda sakmb (ihtiyatlı 
da vranmaktadrrlaı· .,, 

Bundan ıonra B. Chamberlain, 
B. Samuel Hoare tarafmdan izah 
edilen politikayı tamamen onayla
dıtını (tuvip ettiğini) aöylemiı 
ve ıunlan ilive etmiıtir: 

"Avusturya topraklan bütünlü
iünün Avrupa banıının mihenk 
taıı oldufuna eminim"· 

B. Chamberlain ltalyan - Habet 
anlqmazbiı hakkında da ıunları 
Miylemittir: 
"Buıün ıerçekten tehlikede o

lan teJ miiıterek ıüven ıiatemidir. 
Nihayet Uluılar SMyeteaine ıir -
mek ve bize düten adevleri yap -
mala hazır bulundutumuzu IÖy -
liyerek bu ıibi ödevleri bulunan 
diler uhularla birlikte çalrımak 
tehlikesine maruzuz.,, 

EJen'in Sözleri 
Londra, 12 (A. A.) - B. Eden, 

Avam Kamaraımda İnıiliz • Al -
man deniz uzlqmaımı müdafaa 
ettikten ıonra hükUnıetin diplo -
mui yolu ile alakadar bükUnıet -
lerle Batıya ait bir hava paktı vü
cude ıetirmek meselesini, bu pak
bn naııl bir tekil alacaiına ve 
Doiu ve Tuna paktları ile ne ıibi 
münaaebetleri bulunacajına dair 
müzakerelere devam etmekte ol
duğunu ıöylemiı ve dem it tir ki: 

"Akdedilecek hava paktı ıörü
tüleri ıırasında bir de bir kontrol 
itleri tespit etmek ıerektir.,, 

Sözü Ha1'ef iıtana ıetiren B. E
den, hükimetin kendisine taallu
ku olmıyan bir anlqmazlıia mü -
dahale etmekte olduju ıuretinde
ki iddiayı çürütmüı ve ıiyuumı 
Uluılar Soeyeteaine istinat etti : 
ren bük\imetin barııı bozmak teh
likesini ıöıteren hertey ile tama· 

mile alakadar oldujunu ıöyle -
mittir. 

Dııarı lıleri Bakanlığı bütçesi
nin azaltılmasına dair lıçi Partisi 
tarafından verilen teklif 40 reye 
kartı 236 reyle reddedilmiıtir. 

V çler Konleranıı 
Londra - Bugünlerde Londra

da bulunmakta olan Uluslar Ku
rumu Genel Sekreteri Avenol, İ -
talyan - Habeı anlaşmazlığını ba
rıt yolu ile kotarmak için yeni hir 
buluş ortaya atmıştır: 

İngiltere, Fransa, İtalya ara -
sında bir Üçler Konferansı topla
nacak, anlaımazhk bu konferans
ta bertaraf edilmefe çalışılacak -
tır. 

ltalya bu teklifi •••I• yukarı ka
bul etmekle beraber, bu tetebbüse 
lngilterenin değil Fransanın öna
yak olmasını ileri sürmüttür. Di
ğer taraftan, Lord Edene ıöre, va
ziyet hafta evveline niıpetle iyi -
dir. 

Vatington, 12 (A. A·) - ltal · 
yan - Habeı anlaımazlıiı kartı -
sında Avrupanın durumu ve bu 
anlaımazhiın barııçıl bir ıekilde 
kotarılması için bir İngiliz - F ran
sız _ ltalyan konferansı toplanma
•• ihtimali hakkında malUnıat al
mak isteyen B. Hul'ün dileii üze
rine, lnıiltere ve Fransa BUyük 
Elçileri kendiıini ıörete gitmiı -
lerdir. 

Görütmenin ıonunda hiçbir di· 
yev yapılmamııtrr. 

- Bilmiyorum; Cevatla yalnız değil! Oyle iıe ekmeline daha bir 
yaptıfımız birlik itler için ıöril- dilim ve biraz da peynir katmak 
türdük. Ailesine dair bildiii~ bir için baıka yollar aramhdır. 
t•Y yoktur. Komisyoncu dikktle dinliyor-

-Bu kız, Süleyman Şefikin du. Tecimer (tüccar) kafuıyl• 
kızıdır. Hani, bundan on yıl önce dütünerek itin nereye varacaiınl 
evinin kar9111nda karanlık ve dar seziyordu. öteki devam etti: 
bir sokakta öldürülmüftÜ· - Ben havadis araıtırmaıınd• 

Bunu s6ylerken komiıyoncu- usta oldum. Bundan kendime bi~ 
nun hiç bir hareketini 'özden ka· kazanç çıkr mı diye biraz eski 
çırmıyorclu. Delebedef, on yıl dar toprakları kanttırmala baı~d!Jll. 
sonra, kulakları dibinde patlayaı 9 ·eler buldum, neler! Yalnız bır laf 

bu addan, ıözlerine kızıın bir mil neıini söyliyeyim: On yıldan beri 
ıibi sokulan bu geçmit kandan :;izli kalan bir cinayeti ele aldJtllo 
ıaıaladı. Gözleri karardı, beyni Süleyman Şefiii ten taraftan a• 
içinde kıyametler koptuğunu duy· raıtırdım. lstanbuldan Mıaıra, • 
du. Kanı çekilmiı, yüzü sapsarı rdan Seliniie ıitmek lazmıdı. 
olmuıtu. Kartııındaki adama ıü.,. Bunu da yaptım. Bu doktorun S• 
beli ıüphıli bakıyordu· Soluk linikten ayrılması iki büyük vak-
kanldıjını toplamala çalrıtr a ar~sma ııkıtnııı. önünde T•• 

-Tecimer (tüccar) mi bu? tarciyef çetesi, arkumda Or 
- Hayır; Sellnik Osmanlı manlı Banksınm uçurulımıt 1~ 

Bankasının uçurulmasından iince, inceledim. Sonunda anladım ld 
orada çahıan bir doktor. bu adam, Bulıarların hıncına u~· l' 

Arbk bu adamdaıı büsbütün ramıı. Tamam, bana buardan br 
ıüphelenmitti. Onu batmdan sav- raz ekmek çıkar, dedim. 
mak yahut erıeıini (maksadını) - Bunlardan bana ne? 
dah~ iyi anlamak için dedi ki: - Siz de Bulganınız. 

- Tanımıyorum - Bana bak, herkesin namutO 
Dedi ve itiyle uiraıır ıibi ıö- ile oyanmak aalihiyeti aana vr 

rünmeie bpladı; fakat karıum- rilmemitti~. 
claki hill 1erinde duruyordu. Git· - Yanı? 
mele de ni,..U yoktu ıaliba ! Bu- - Ben tecimerim böyle 19yl.ı" 
na anlaymca: le alakam yok. S1' 

- Soracak bir ıeyiniz kalma· - Belki var, belki yok1 
Bultaraınız, ben peraıızım •• ~ 

tuhaf - Şantaj demek? 
lneiltere Sila.la- G9JJ4,r•Wl~'1 
Londra, 12 '"(A. A.) - Dey 1 K-:omiıyoncu elini arka cebine 

Telıraf ıazeteai lnıiltereden Ha- _ Peki amma, siz kimıiniz? uzattı; fakat muharrir, daha ça• e 
L-ia.tana ıilib çıkarılmasının u.la buk davranarak hemen cebio.kll 
~ Ne diye beni uğraflırmak istiyor-
yasak edilmediiini ve hükUınetın ıunuz? brovnii tabancuı çıkardn 
izin vermekten kaçındılı hakkın- - Ben mi? Bir muharrir! Ya· - Zahmet etmeyiniz, aradıir 
daki haberlerin asılıız olduğunu · . nızı ben vereyim. Bunun içintl• 

1 zacajım yeni roman ıçın mevzu 
bildirmektedir. Yalnız ıon gün er- Süleyman Şefik'in yakıcı bir par-

. im arıyorum. d 
de 6zel firmalara ıjparıt yapı ıt· _ Öyle ise mevzuunuzu bqka malı vardır ki, biraz kımıl anif 

br. Ve bunlara ruhsa,!_ verilmeme- tarafta arayınız. Benim sizinle ui· yım derseniz, hemen kalbinizin İ"' 1 

ıi için hiçbir sebep yoktur. rata.cak vaktim yoktur. çine ıirer. 
lnıiliz Bakanının söylevi Al: Muharririm diyen bu adamın, Hiristo, korku ve heyecandd 

man, lnıiliz, Fransız ıaz~tele~ı hiç de kımıldanmaia niyeti yok titreyerek: 
tarafından uzun boylu tahhl edıl- ıibiydi. Bird izini ötekinin üıtü· - Şantajcılıkla benden kopat" 
mektedir. ne attı; cebinden paketini çıkara• mak mı istiyorsunuz? 

Alman ıazeteleri memnun de · rak bir ıiıara yaktı. Komiıyoncu• - itidalle hareket ederseniz het 
fildir. Bunlardan biriıi &unu~ kü· nan hareketlerini ıözden bçırmı· ıey yoluna girer. 
çük bir p.heaer oldulunu, dıler yordu. Sigarasının damanlannı - Peki, makaadmız ne? 
biri bu ıöylevin Avrupa barııımn savurduktan aonta dedi ki: - Zamanın darlriını biliyor' 
siyasal soravım Almanyaya yük • _ Süleyman Şefiki tanımıyo- ıunuz; benim paraya ithiyacd' 
lemek için ıimdiye kadar yapılan rum, diyorıunuz. Bunu söylemek, var. Bu cinayeti bir Buı,ar .,.,. 
tetebbüalerin yenilenaıeai bulun • ıizin hesabınıza, pek uysun delil- b; ıiz de Bulıanınız, benim ıir 
dujunu yazıyor. dir sanırım. kOtumu. ıatm alabilirıiniz. 

Diier bir Alman ıazeteai de bu _ Neden deiiLmit? - Baıka Bulıarlar yok mu 
söylevde en esaslı kısmm lngUiz- N d l k? On 1 •• Onlara neden baı vurmuyorall" . ld - e en o aca yı once 
Franaız elbirliiine aıt kısım o u- ltikülmü olan birkanm bnaiin ben nua? 
x. •• u iaarettm aonra Veraav and b. 1 • . b 1 Be • - Acele etmeliyim. Sizden al' ..... ..- . • . • ır canlı ızı u unuyorum. nım• ~• 
lqmuının de~ı!tırılmele muhtaç le açık ve dürüst konuımak ıiain e&lan bet on lmnaila zeqin ...., 
o)dufunu, ln11lız Bakanının da • . d ha .. d. ? olacai11D? önce ıiı, aoma bqk' 
lnailtere ile Franaanm an~qma· ıçın ~-I ıyı dır ! lan. 

• • • .u - AD ama ım L- f lann deiittirilm...-ı premıpı u· • KomisJDOCU biraz raaat 11• 
zerinde elbirlili yapmalarını itte- ~ ~-:!lma:cak. bır 1~YI yok. aldı. Dofruclen dopuya, k...,r .._ 
dilini anlatıyor. Diler bir pute • 1:ıı•.ze ~~ m • amr d~. 

6
° -:~ nin mevauubahaolmadıimı ani~ E._ 

ye ıöre de 1eni lnıiliz Dıı Bakanı ~Y un. ır~~ ınce ha ~~~· mıfb. Bu adam, belli belinis 1'it'. 9~ 
tekrar Fransız ıiyasaıını aUtmek· ımis! Buciin? 

8
. ~rll.mu kmrrı k bil. ıeyler ötrenmif, ıehircleld Batpr 

tıdir. Ayni ıazeteı ancı ne ., un e e • lan korkutarak para 

- Biz hunları unuttuk•• dün· imsaya çai~ınm Franars HU· alqıyor demekti. Buaün ha hela 
yada birıey yokmut sibi lnıiliı • ktmetinin ıöriltlerine tamamile ltqmdan ataa, aoma izini kaybet' 
Alman andlqmaamın aarhotlu • uysun oldulunu, ( Fiıaro) bu 111· caeani çareaine bakacaktı. BUDGll 1 
tuna kapıldık! di1or· levin Avrupa ıarilfmelerini dol· çin ciddi bir t&'Yll' alarak dedi~· 

Framm ıuetelerinin hepei iN ru yola, ppıcı yola sitilnneJ• ( Arkaı f111f) 

.a1ıevden memnundurlar. (Piti yardım edecefini yuıyor. öz Hekimin 
Parisyen) Sir Samuel'in realist •e lnJilterede O.,li T elpaf ıan- ~ Er 
ull 1'ir dil lcullandıtrnr, lnıiltere- tealne slr•, lnıili• Hüldbnetinin Dr. -.,ükrü tan 
nln Straa'nm ~.-ev•l içine ye • Mriclk bypau Wr çarplfll'lllllll WB. Ad • -'W N• • 7 

•
7 Telefonı 22se& 

niden girdilini, (Maten) lngiliz önüne ıeçmek, ltalyayı isteklerini 
Bakanının kesin bir 9ekilde Al - Uluslar Sosyeteıi önünde anlat -

Sah ıünleri meccaaeadir .. 

manyayı Tuna ve Doiu paktlarını maıı için kandırmaktır. 
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SPOR 

lstanbul- Atina 

Yunanlılarla yapılacak 
üçüncü maç 

T. I. C. I. Istanbul bölgesi başkan· 
lığından: 

1 - Atina - Istanbul temsili ta -
kımları arasındaki üçüncü maç 14 
temmuz pazar günü saat on yedi 
hu~ukta Taksim stadında yapılacak • 
tır. 

2 - .Maç hakemi Sait Salahaddin, 
lan hakemleri Nuri Bosut ve Ad • 
nan Akındır. Alan gözcüsü bay Hile· 
mettir. 
_ 3 - Fiyatlar: Balkon 100, Tribün 
ilO, duhuliye 2;; kuruştur. 

Sirkeci-Küçükçek
mece trenleri 

·-----~-'!"~~~ -neaıer Sirkeciden KOJDkaprya. 1 l:'ellÜ(llpı-
ya 11 Sam&tJ'8y& ış, yec1Umleye lD, Balık
lıya iı, ZeytlDbornUDA 2&, Yeni Mahallef"l 
28, Balın'köye 11, Yetllköye 39, Floryaya 46 

dakikada ptmeınec11r. 

Sirkeciden KUçUk~1e: 6.25 lPa.z&r 
günleri l§lemez ve Balıklı ile Floryada dur· 

) 7 25 8 25 9.30 (Balıklıda durmaz), 
maz, . , · • 
10.80, 11.30 (Balıklıda durmaz, Yeııllköyde 
kalır.), 12.4, 13.20 (Balıklı Ue Zeytlnburnun· 
da durmaz), 14.20, (Balıklıda durmaz), 15.SO 
(Balıklı ile Zeytlnburnunda durmaz), 16.15, 
17.115 (Balıklıda durınaz). 18 (Balıklıda dur· 
maz. yqUköyde kalır), 18.SO (YenJkapı -
dan ZeyUnburnuna kadarkl duraklarda dur
maz), 19.20 (B&lıklıda durmaz), 20 (Balık· 
lıda durmaz). 2o.so (Kumkapıdan Yentma -
halleye kadarki duraklarda ve Floryada dur· 

21 Balıklıda durmaz, Ye§ilköyde ka· 
mazı. d k lır), 22 (Balıklıda durmaz, YC§tköy e a • 
lır), 23 58 ccunıarteaiyt pazara, pazarı pa
zarteaiyee bağlıyan gecelerde l§Ier ve Balık· 
lıda durmaz, Ye17Uköyde kalır). 

Cumartesi PAZAR 

Takvim t3Temmus 14 Temmuz 
12 R. Ahır 13 R . .Ahır 

Glla dotuşo 4.39 4.40 

Glla batısı 19.41'- 19,41 

Sabah namaz. S.38 ~.ııs 

Oğle namuı li.19 li.t9 

(tindi namazı 16.19 f6.J9 

Akşam namu 19.0 10,41 

Yıuı namaıı tı.39 'll.38 

im sat U:I Y.26 

Yılıo geçerı glınlerı 193 194 

Yıho kalan sıünlerl lti3 iM 

1 RADYO [ 
lSTANBUL: 
18.30: Yüzme dersi. Bayan Azade 

Tarcan. 18.501 Fransızca ders. 19.10: 
Dans musikisi (plak) 20: Spor ko -
nuşmaları. Sait Çelebi. 20.30: Radyo 
caz n tango orkestral:ırr. Bayan Bed· 
riye Tüzün. Türk~e sözlü eserler. 21. 
30: Son haberler - borsalar. 21.40: 
Bayan Babikyan <Şan). 22: Plak ne~
riyatı. 

8 O R ~ H : ll-1-llJ~ -
4 - Aşağıda isimleri yazılı olan 

rıııntakamıza mensup sporcuların maç 
günü futbol Ievazımları ile beraber 
·aaı on altıda stadda kat'iyyen hazır 
buıunmal:ırı tebliğ olunur. 

Badii, Hüsamettin, Lutfi, Yaşar, 
Faruk, Nuri Mehmet Reşat, Kadri, 
Esat, Faruk' (Beşiktaş), Fikret, Ni -
l·azi, Eşref, Rasih, Şeref, Naci, Nec • 
det, Şaban. 

y~ılköyden Sirkeciye: 6.5 (Balıklıda dur· 
maz), 6.30 (Balıklıda durmaz), 6.51 (Balık· 
lıda durmaz), 7.3:1 (Zeytin burnundan Samat
yaya kadarki duraklarda durmaz), 7.55, 8.22 

(zeyUnburnundan, Yenikapıya kadarki du • Wzalarında yıldız lpretll olanlar, üze -
raklarda durmaz), 8.l5l (Balıklıda durmaz), rinde muamele rörenlerdlr. Rakamlar aa. 
9.Sl (Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 12 kapanıı ftyatlandır. 
10.3~ (Balkılıda durmaz), 11.40, 18.03 (Zey· 

1 nukut 
Taç giyen güzel ! 

1 
İstanbul Yedinci lcra memur

u~dan: 

( 1700) lira mukabilinde ipo
~k borcundan dolayı paraya çev· 
rıtın • k . Be wı d esnıe arar venlen yog un· 

bİ" 
1 

&. liüseyin agw a mahalleıinde Ha· 
epı· • 34 1 sokağında eıki ve yenı 
nuıne.r 1 • 

tınburnu ile Balıklıda durmaz), 18.18 (Ba· ır:..-----
lıklıda durmaz), U.30, 15.47 (Balıklıda dur- * !.ondu fı'13, - * Vlyıtı• 23, -
ınaz), 16,40, 17.40 (Balıklıda durmaz), 18.30 • l'\uyor• l'l6. oo • l\lıdrld !6 -
(ZeytlnbUrnU ue Balıklıda durmazı, 19.33 • Pırls 16?. - * Berlln 42, -
(B&lıklıda durmaz), 19.55 ve 21.20 (Zeytin· • Mllinn mı. - • Vaf$0VI !!4, 50 
bUrnu ue Balıklıda durmazlar). • Brılhe 82, - • Radıpesıı :.4, •o 

KUçtlkçekmettden: 6.40, 7.25 (Pa.zarlan ı • Atlna 94, - • 86krc: l:i. -· 
ıııemez), 8.40, 9.21, 10.28, ıı.30, 12.53, 14.20 • Cenevır ıı1Q •• • Belgrıd 1'4, -

15
.
37

, 16.30, 17.30, 18.20, 19.45, 21.~o. ı • Solya 24, - * Yotoba m» 3:1. -
(Bu t1renlerln bepııl Uç dakika .onra * Amsterdı ı 8~. - • Altrıı 941. -

Floryaya gelir ve yolcu alır). ı • Praı 101, - * Mecidiye 59, -
• Sto\ho\m 31, -· * Bu\:not '30, - ı 

Gündüz ilk, gece ,~--- Çekler 

l 
1 • tondra 6tı.:.o * Stokhlm 

&On tramvay ar • 1 ·cvyork 0.707000 • Viyan• 
• Pııls ı2.Cı3 • Madrld 

3.124~ 

4.lCl7!1 ' 
5.81 -&.çık a ı kargir hanen~nd~~amt. 1 

~ &tltınnaya vaz e ıwııt ır. Mecldlyeköyünden: (İlk) EminönUne 6.4~ 
11 t• rttııına Peıindir. Artırmaya it· _ (Son) 18.45, 

• 1'1il4rıo 0.6!S~4 • Berllrı 
• Brlikseı 4.7166 • Vı11ou 

J,9760 
4,217:1 

r tr:ak ed I • kı f ştşHdeJI: <lik) TU.nele l'l.40, EminönUne 
ecek müıteri erın yme 1 

6
.5, Beya.zıda 6.20, Sirkeciye 6.25 - (Son> 

~uhaının,nenin yüzde 7,5 niıbe· Beyazıda 23.30, Tünele 23.40; 
•nde ·ıı· b' Kurtuluştan: (İlk) Beyazıda 6, EminönU-

ı_., .. , Pey akreıi veya mı ı ır r o_,I( ~ ne 7,5, (Son) Beyazıda 23.10; ' 
. anın teminat mektubunu ha- Maçkadan: (İlk) Beyazıda 6.15, EmlnönU-

tnıl o} .. · d 23 20 

1·~ k' ltıaları icap eder. Mutera· ne 1.10 - lSon) Beyazı a · ; 
., IJtı \' • • Harbiyeden: (tık) Fatihe 6.30, Akııaraya 

v ergi, tanzifat ve tenvırıye uo _ (Son) AkB&raya 23.30, Fatihe 24; 
e 'lal( f • • 

• Atin~ f:l.61!1 • ' Ba:lapeşte 
* ("encvıt ı.4:4t6 • IJllkres 
* Sofyı 63,63 - • Oelgrıd 
• Amsterdım 1.17- • Yokohama 
• Praıı 19,0892 • Moskova 

4,4'l-
78,Q.4!12 
:ı4.fi3'44 

'l.737!1 
109S.~O 

---ESHAM---
iş Bankası 9.S•> - Tramvay 19 - 1 

+Anadolu ~MO + Çimento as [O.O~ 

Tarkuayda ya· 
pılan güzeller mü 

. aabakaıında 11-
I panya güzelinin 

birnici seçildiğini 
yazmııtık. Müıa

baka mütehasaısı 
bir türi heyeti hu

zurunda yapılmıt 
ve tamamiyle cid· 
di bir hava içer· 
sinde geçmiıtir. 
Resimde, yeni gü· 
zellik eceıi Mi11 

Avrupa tacını gi· 
yiyor. Bu taç, mü
u.bakayı tertip e· 
den heyet tc..ra
ıından huıuı.i ıu· 

rette umarlanmı! A ı borçları borçluya aıttır. TUnelden: (llk) Şi17!1ya 6 - (Son) 24; 

ti.\l'~hh.rına, ıartnamcsi 25-7_ 935 Bebekten: etik) EmtnönUne M:I - (Son) 

l' 
Emlnönüne 23.40, Beoikt&f• 1: 

\ 

Reji 2.60 ünyon OeJ. -,-
~ır. Hayriye 15.- Ş rk oeı -.-

•Mertez Baatası Ş7.,, Balyı -,-

/ 

u. sıııorıı -,00 ~art m. ecu -.-
tır. Çok kıymetli olduğu söyleniyor. 

- ~..... • .. ...- Ortakö7dea: (İlk) AJuıaraya G.SO; 
l 

1 ıne m• ..... -dif ,. ____ _.._,. ~~; 
tıairede mahalli mahauauna talik 8eflldat&an: (İlk) Bebefe 6.25, JCmlnönU-

edilecektı"r. Birinci arttrrmuı ne Cl.33. Jl'aUhe a.30
: ZmlıHiallnden: (llk) Bebete 6.M, Kurtu-

19 - 8 _ 935 tarihine müıadif ıup 6.35, Maçkaya 6.40, Kectdlyeköytıne 
p 7.17, (Son) Kecldlyeköytlne 19.15, Bebefe 
illarteıi günü dairemizde saat 24.20: 

l~ ten 16 ya kadar icra edilecek., Slrk~lden: (llk) Topkapıya 6.12, Edlrne-
e b ) k t kapımıa 6.14, Yedlkuleye 6.17, Şiııliye 6.55, 
r- 1"İll<:j arttırmada bede ı ıyme 1 Taksime 7.35 - <Son) Edimekapıaına 23.55, 

a" llıuha.mmenenin yüzde 75 ini bul· Topkapıya 24, Yedikuleye 2·U: 
. du'" b k 1 Ak Beyauttan: (İlk) Kurtuıuıa 6.45, .Maçka
]" &u takdirde üıtte ıra 1 ır. • ya 6.55, Şişliye 7.2 - ıSon) Kurtulup. 23.55, 

•i takdirde son arttırmanın taah· Maçkııya :.!4, şııııye 2u2: 

hud;; bak"ı kalmak üzere arttırma Fatlbten: ctıkı Harbiyeye o.46, Beııtııta • 
1' .. f& 7.10 - (Son) BeJlkl&fa 21.20, Harbiye· 

0n be9 gün daha temdit edilere.k ye 23.20: 
3 _ 

9 
_ 

935 
tarihine müıadıf Edlrnekapısından: t1lk> Sirkeciye MO -

cson) Slrkecfye 23.25, Akaaraya 24.25; 
Salı günü saat 14 den 16 ya kadar Akaarayctan: (tik) Topkapıya, Edirnekapı· 
d • • · 11ma o.25, Yedlkuleye 5.30, Harbiyeye 6, Or-

et a.trede yapılacak ikincı arttırın& taköye 6.ss _ lSonı Ort.ak!Sye 21.30, Har-
~ . .. 
etıcesinde en çok arttıranm us· biyeye 22.00; 

t(i,.d b k 2004 nUD1&• Topkapıdan: (llkl Sirkeciye 0.45 - (Son) 
" e ırakılaca tır. I' ) Sirkeciye 23.30, Akaar&ya 24.35; 

-r a. ı icra ve iflaı kanununun vl.'dikUleden: Cllk) SJrkecfye ıuo - ıSon> 

ıtS 1 ıs ın:ı m~ddesine tevfikan hak· sırkecıye 23.35, Akaaraya 2uo. 

P' la.r1 tapu sicilleriyle sabit olma· fl J 
ü· }' d"ğ f(öprü- ayuarpaşa a.n ipotekli alacaklılarla ı er 

a.ı·k k h kk Kadıköy 
l\ adarların ve irtifa a ı ıe· 

? hiı>Ier:nin bu haklarını ve huıu· KÖPRODEN HAYDARPAŞA • 

Bomontl P,40 Telefon -.-

-fatlkrazlar - tahviller-
* t933Tllrlt Bor. «'.72 Elektrik -.-
* , . il 26,- frımvav 31,70 

ı. . _ ıa ,6. •o Rıh um 17,00 

lstltrtııDahllt 1 94,00 • Anadolo ı 44 3~ 
[f1HI lstlkruı 95.- • Anıdolu il 44,3S 
1918 A ~1 10, Anadolu 111 Sl,50 
Sıns·Erzuram 95··. • \IUnırssll A 4S.t() 

Yaratıcısını 
San Diyeıo serıi· 
sinde en çok ö· 
nem kazanan bir 

roboto olmuıtur. 
Bu makine adam, 

· Bulgaristanda sıyasal gerçekten bir in
ıan gibi yürüyor 

kurumlar yapılmıyacak ve konuıuyordu. 
Sofya, - Bulgaristanda siya - ıierkeı ,atmıı kal 

sal partileri ortadan kaldıran ya- mıt bir haldcyke:.1 
sa, bu defa deiiıtirilmiı, daha tid- yanlıt vcrilmit 
detli bir hale konmu,tur · Yeni ya- elektrik dalgaları 
ıaya göre; mevcut ıiyasal parti - neticesnide, robo· 
lerle ıubeleri ve her türlü gruplar to takla almağra 
kaldırılacaktır. Siyasal mahiyet - yumruklarını 11_ 

te yazılar, münferit, yahut birlik kıp halkı tehdide 
nümayiıleri, kııkırtmalar, propa b~ılamııtır. Bun
gandalar yasaktır. Herhangi bir 

b dan fena halde 
siyasal maksatla ir cereyan yap-
mağa, bir hareket yapmağa, bir korkan seyirdi\!• 
likler, gruplar vücude getirmeğe biribirini ite kaka 
çalıımak yasak edilmittir. kaçııırken, roboto 

korkutan 

r ı,:ıs 

adam! 

utu 

\J" •ile faiz ve muarife dair olan id· KADIKÖYÜNE 
ıa• dia.larmı ilan tarihinden itibaren (l'anıncla X ııaretl olanın trl'Dl vardır. 

20 gün zarfında evrakı müıbite- K tpreUller dotru KadıköyUne (lder, b lıa· 

Siyasal bir erge (maksat) ile yu yapan mühen· 

M~~,~~gru~~~~~~==d=i=ı=d=a=h=a=e=v=cl=k=e=n=d=i=n=i=k=u=rt=a=rm=a~ğ~a~ç~a=lı~t;m;ıt~t;ır~·=====~=== 
ler yapan yahut yapmağa batvu - -

lel'i....Je b'ırlikte dairemize bildir• l'f'tıuer HAydar:Plıfada l<ıılır.) 
.11 6.30 X • 7 X' 7.30 K (l'azarl&n yoktur)• 

ll'ıeleri lazımdır. Aksi takdirde 7 35 X h 7.35 x <Yalnız par.arlar), 8 K, 
h k il 1 ••bı"t ol· 8' 20 h X: 8.30 K (Yalnız pazarları). 8.40 K 

ran ıiviller üç yıl hapiı ve yüz bin Kirli kağıt paralar nasıl değiştirilecek? 

a Jarı tapu ıİcİ erİy e - . •o h (Pazarları volt (Pazarları yapıimnz), 8... " • 
ltııy(lnlar ıatr• bedelinin payla•· 9 " (Toroa) 9 45 x (Adana), 10.20 K, 

S' tur) , .u • • • (An 
ttıasından hariç kalırlar. Daha ıı x. 11.50 x. 12.30 K. 1S.l5 X· 

14 
-

ıa• f k muhtelit) 14.30, 15.10 X• 15.00 x. 
it a~ıa malumat alınak isteyenler 1 :~~ K. 1u 5 h x. 17 K, 17.25 (Adapa

r• 934-2593 numaralı doıyacla mev zan) 11.50 h X• 18 K, 18.30 (Ankara eka· 

h 
. k ~). 18.M h X· 19.10 K. 19.45 X· 20.SO x. 

tut evrak ve mahallen acız ta • P 22 30 X (3I birinci teırıne kadar), 

d. •. .. 1 21.10 X· · -ıını rt trenJ) lri kıymet raporunu gonıp an a· 23_.15 X cpazar. pazartest r; ..... e • 

l'acakları ilin olunur. (f.) KADIKYONDEN HAYDAR· 
-- PAŞA· KöPROYE 

İstanbul 7 inci icra memurlu- (K. ipretll •derde Hayc!arp&PY• utra -

ğundan: ıu1maı:. ı,areti eayclal'P9f&da tren yolu • 
8 lup m aldıpn, b ı..,eu ,,.purun Haycl&J'Pllf8dan 

ir borçtan dolayı mahcuZ 0 kalktıtın• s&&ertr.> 
•atılmuıan karar verilen kahve ve U6 x. 1 K. uo X· 8 K (pazarları yok· 
s

2
-d J 1 J<aıner· tur), 8.5 h X (pazarları yoktur), R.5 X 

-&& a yalar ve maıa ar, 9 ( n•n tarı ' 935 (pazarları), 8.30 K, 8.45 h X• · p-r 

Leva para cezasına çarptırılacak
lar ve medeni haklarını kaybede
ceklerdir. Doğrudan doğr.ıya ya
hut araçlı (bilvasıta), gizli veya a
çık olarak yasak edilmiı bu hare
ketlere yardım edenler heı bin 
Levadan otuz bin Levaya kadar 
para cezası vereceklerdir. 

ZA YI - 27-8-932 tarih ve 
617 numara ile lıtanbul ülumu a1i 
yei ticariye mektebinden aldığım 
taıtiknameyi zayi ettim. Yenisini 
alacaimıdan eıkiıinin hükmü yok 
tur. 

Ziraat Bankası müfettişi Mus
tafa Barem (V. 8137) 

Yeler veaa.ir eıya 16 - 1 - yoktur., 9.15 h (Ankara eJ<aprest), 9.l'l (pa· 

tarihi 1 S J t 9 dan 10 a zarları), 9.40 X· 10.20 X • 10.50 (Adapa.z&· 
ne ge en a ı ıaa n), 11.40 x. 12.30 (Ankara ınuhtelit), 

kadar 'tabimde Efdapoloı kah-
1
u x. ıuıs x. 14•35 K, ııs X· 1uo K. 19.45 (Toroe>. 20.20 x. 21.1ox. 21.o:s x. ca1 

VeainCle sahi i ilin olu· 1uo x. ıe.ııo K, 11.ııs ıa X• ı7.21'l x.
1 

birinci t.eırme kadar) 23.IS x (trenı cum&r-
nur ıu aca 1 J. 111.ısıs K. 11.1ıs 1ı, ıs.ao (Adana>. ıex,1t.MX• te!l pazar). • 

. ·' y: 8136). 

Ankara, - Finanı Bakanlığmın mu- ı 
vafakatiyle Merkez Bankaaı tarahndan 
l?ara deiitlirme talimatnamesi dcğİf -
tirilmiıtir 

Münderecatr kolaylıkla okunmıya -
cak derecede kirlenmiı, yağlanmıı veya 
parçalanrmı yahut yanmıt banknotlar 
yedekleriyle deiiıtirilecektir. 

Oçüncu maddenin A, B, C, fık • 
raları ıu tekilde değittirilmiıtir: 

A - Kirlenmi9, boyanmıt. rengi uç -
mut, yanımı ve kavrulmuı olup da çer
çive içindeki aathından ekıilmit bank • 
notlar eo ak iki ıeri veya ııra numara -
lannı ve yahut bir seri veya bir ııra 
numaraıiyle Finanı Bakanının imzası· 
nın okunabilmeıiıarliyle tam bedeli 
mukabilinde değiıtirilir. 

B - Banknot bir parçadan ibaret ve 
aatbmda ekıikliği bulunmadığı tak -
dinle dördüncü maddenin A hkra11na 

ıözü geçen kabarit cetvellerine tatbik 
ile değiıtirilmeıi için A fıkrasında zik
rolunan vaaıflan taıımaıı laz.ımd:r. 
olan banknotlarda ise parçaların umu -
mi heyetinden keza A fıkrasında sayı· 

C - Birden fazla parçalara ayrılmı~ 
bütün parçalan (numara ve imzala\'J 
lan vasıflar bulunursa bu banknotların 
taıımayanlar da dahil) deği~meğe ka • 
bul olunur. Şu kadar ki, parçaları o 
banknotun parç.aları olduğu açıkça belli 

olma11 gerekli bulunduğundan parça • 

ların bilhaMa ınhhatleri tayin olunahi 

lecek halde bulunmalan ve banknotu., 

üzerinde bulundukları kısnun civariyle 

yırblınca, tekil ve tenzinat ve saire iti· 

bariyle uyğun bulunmalan gereklidir. 

Feraüde banknotlann deği~tirilrM 
itlerinin bundan sonra bu esaslara göre 

yapılacağı alakadarlara bildirilmiıtir.ı 



~ ıo-KURUN 13 TEMMUZ 1935 

Düakü Keşidede Kazanan Numar~·li r 
Eminönünde 7 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 

No lira No lirı No Lira ı No Lira No Lira 
10 

, 
600 l30 IO 7031 50 785 50 562 40 

21 IOO GO IO a 50 946 500 593 500 
41 40 17.Z IOO zıı 500 957 40 ISS so 
17 40 7U 40 21• 50 977 50 660 50 
77 40 711 ~ 23Z 40 11004 50 722 40 

142 40 7M 100 438 50 65 40 i'l3 soo 
171 40 7N IO ., 100 99 50 768 500 
21! IO 3117 

:ı 
411 200 113 50 811 40 

340 IO llZ 474 50 130 40 829 500 
408 40 111 ın 50 156 40 847 60 
447 40 .. IO &ti 40 156 40 14858 200 
412 40 40R3 2IOO 117 40 217 40 899 40 
462 IO M IO 183 12000 229 40 921 40 

523 100 •M ., 810 50 249 40 948 50 
534 40 Z08 40 647 so 327 11"0 985 200 
624 40 217 IO 683 100 384 200 15043 40 
669 40 347 100 7693 40 ·388 ~/) 80 50 
864 40 353 500 748 40 389 40 84 so 
871 50 569 40 769 50 400 500 86 so 

873 200 196 80 879 500 513 50 104 50 
9~ 40 634 40 920 50 532 so 134 40 

98B 40 637 40 921 200 11576 100 ~3 40 
1013 500 721 50 8071 40 653 100 375 40 

98 IO 727 IO 124 50 690 50 449 50 
140 IO 748 40 137 40 736 3000 482 40 
4.13 200 798 40 159 50 815 so 517 50 
4G 40 802 40 233 40 890 40 SS8 40 
soı IO 1%7 50 216 t;0.000 888 so ı 587 40 
509 40 4811 IO 286 200 969 50 816 100 
604 IO 871 40 293 40 12221 100 876 50 
611 IO 117 100 331 so 238 50 704 40 
700 IO 911 1000 311 40 28.1 50 739 50 
783 IO 981 100 Mil 40 265 40 736 500 
804 IO sıu IO 417 500 300 40 741 50 
813 IO 173 IO 413 500 376 1000 ~46 lfJO 
811 IO 171 100 IZ3 50 473 &O 848 40 
8.17 IO 192 40 131 40 529 40 958 50 
905 40 251 IO 131 40 592 40 16101 50 
909 IO 273 IO .. 500 592 40 139 40 

1A>09 40 31Z IO Dl 40 JM88 40 188 50 
10 IO 33Z IOO 880 so 709 500 268 40 

2052 IO 341 40 .. 40 717 50 16274 40 
53 40 434 40 171 100 758 50 281 50 
71 40 463 100 876 40 760 so 32e 3000 

155 50 506 50 938 40 783 40 328 .. 
m~y~ et 100 5536 40 992 40 779 50 444 40 

r~s so m 40 9011 50 879 40 450 40 
288 40 .. 100 .. 40 943 40 500 40 
315 40 630 500 52 500 13023 50 649 200 
348 40 732 50 53 40 91 50 801 40 
353 IOO 733 MI 12' 50 105 40 836 40 
337 IO 822 2DO 171 40 204 

: ı 
843 40 

382 50 a11 JO laz 500 277 936 40 

515 40 iM IO 278 so 293 50 938 ' 50 ,.. .... .. «> - 100 - 50 304 50 l&8 505 
628 100 - IO .. 40 416 50 16985 40 
6-~ 500 ... ., 730 so 134.14 40 17031 40 
730 100 lG IO m so 460 so 37 so 
737 IO 214 IO 121 40 542 40 74 500 
742 100 219 200 MI 40 674 50 166 40 
786 IO Z48 40 - 50 717 50 1.94 40 
795 200 mı 40 90I 50 722 '10 l 198 50 

28'3 50 Zil 40 917 50 741 50 248 !O 
921 IO 3G 40 . •ıı 50 790 40 270 50 
181 • sos IO •ı 40 811 100 279 50 - • 147 40 10108 50 893 200 324 50 

JCıZ3 IO 171 50 111 40 933 40 350 40 

Z8 
:ı 

110 IO 127 40 947 200, 380 50 
a - JOO llO 40 J4082 40 '371 sm 

171 JO 8TJ 100 2M 40 113 1001 ~ 40 
2'1 40 - 40 - 50 229 40 17M3 M 
271 40 70l 40 - 40 14233 50 672 50 
331 40 7IO zoo 334 500 238 40 587 50 - - 773 - - fiO J40 40 '22 50 
47S 100 .,.,., !00 SSI 40 MI 40 as lOM .. so 784 200 118 «> ., l80 ..,, 41 
122 IO .. IO 7G 40 - ., 711 • 
lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden • 

ICUo GNllll M•m No. "-11 ~ Eu••--
70 

• 13 
174 
221 
ıa 
11 

J80 
zoo 
IOO 

8/ .. Jrı .,. 
,, 

" •153 " 
•• n 

TF 317Z4/7.I 
1 3 

EZ N 115018 
o . ı 

,, . 
1 ,, 

o .... 
Jpalqıt 
ı ..... 
ı paı.t 

L. K.. 

•• .., . 
18 11 
80 83 .... 
11 .. 

23S zo 
l 10 

~--z • .ıy .. u.a-WM 
Çül lrP,Ww• 
TaveJdip ...... 
Çikolata •• ,.-,.ı.... 
Kaba yajJ 
Ga1ri -1ıtr asar 7ai 
Çikolatalı .-.n P~ 

No 
772 
806 
I05 
814 
823 
851 
857 
871 
912 
947 

17996 
18045 

66 
8S 

91 
ıos 
108 
121 
123 
124 
126 
138 
188 
210 
221 
284 

18277 
405 
413 
424 
441 
472 
479 
~ 
$20 
521 
740 
753 
768 
817 

18875 
909 
944 
946 

180N 
6 

106 
177 
191 
197 
199 
203 
Zt5 
264 

19385 
510 
518 
863 
675 
735 
742 
798 
981 
995 

20090 
~ 

130 
133 

20135 
174 
201 
244 
J52 
343 
en 
445 ., 

Y4a n1a ,_,..-.,. ti- ı US tariMac1e ..t 14 de htaa1Ma1 11ır..ı .Ci' ı lili dı.lb.wıi .... 
•I ••• -" •• ı •rwtile eatıdw:Mtır. 1t1eldDeriD -.nen a1D&Ddt. müracaatlan. (3487) 

t.tenhlıl Bilinci Jaa .. ,..-.. \lrarrola .,. b.-ı.m. malların KKtte lleyollla Akacı Mira._. 
pndea: 19--7 1.11 C- Pnii wt 13 ı•·~a Miiıllif •kW ~ -

J11r•••ıt•daJ171 ••r11ddir •t48Jızıa .. • -tta ır ıacla•J=·=•k•lu••11•_. Dm•• p dbni ;M :-'mm ,....srls•. A'ad •• •... w ncul etmeleri U&n ohmw. (f' .. ) 

Lira No Lira No Lira No 
40 471 40 454 50 222 
40 434 50 482 40 241 
so S'3 50 484 40 26297 

200 845 40 23537 50 29S 
40 20611 so 539 40 4S2 

200 630 50 625 40 488 
&O 646 50 687 40 500 
40 156 40 710 50 514 
so IS9 40 808 50 628 
50 388 40 847 40 629 
40 139 40 838 50 745 
50 521 04 24071 40 751 
50 898 40 85 40 809 
50 177 50 124 500 874 

100 649 200 132 50 896 
500 931 40 189 40 7 56 
108 963 40 204 40 934 
so 980 40 268 500 984 
40 21026 40 275 50 '1:1088 
50 29 500 24292 40 142 

soo 57 40 333 200 179 
so 84 40 383 50 231 

"° 21245 50 358 40 232 
80 301 50 388 100 250 

100 3Z9 50 398 50 277 
50 379 50 434 40 347 

100 414 50 498 100 382 
50 579 500 517 100 395 
40 582 so 517 100 426 

500 590 40 574 40 42! 
50 610 500 657 200 476 
50 848 40 714 40 27582 
40 872 40 753 50 574 
ao 743 GD 757 40 580 
50 737 800 24765 40 599 
40 877 50 888 1000 601 
50 879 500 937 

; 
40 617 

50 21880 40 967 40 800 
100 881 40 986 40 836 
50 883 50 992 40 ası 
50 908 40 997 50 936 
50 911 50 25020 100 966 

IOO 991 50 35 40 28063 
50 22044 50 105 40 76 

1 , .. ,AO ,J UZA 

50 177 50 125 40 181 
100 180 50 1G3 40 216 
50 244 200 163 50 240 
40 278 40 211 50 269 
50 Z98 40 240 so 291 
40 347 so 25254 40 314 
50 406 40 267 40 402 

lOD 408 50 272 50 !U>3 
50 479 50 459 40 543 
50 481 40 1'7 '\ 40 600 
40 485 50 r,49 50 633 

200 510 40 593 50 670 
60 518 so 648 50 28784 
40 825 500 GSO 40 994 
40 538 100 703 50 29006 

500 664 40 741 100 41 
so 6G3 ~ 780 40 54 

500 189 50 780 40 77 
50 694 40 G03 50 110 
50 710 40 822 500 147 
50 715 500 25840 50 182 
50 922 50 876 :~ 192 

500 22939 50 904 273 
40 2300& 50 987 500 329 

200 li1 40 976 40 361 
zoo 127 40 981 500 3S3 

40 l3Z so 28059 so 29473 
50 t'N 50 )15 100 480 

IOO 111 40- 129 40 488 
40 221 401 152 40 Ut 

IOO .. iO 147 50 su .. ... IO 197 50 118 

Sellnik Bankası 
Tesla tarihi: 1888 

idare merkezi.: /S1 AN BUL (Galatd 
TlrkJ.redekt ~ubelerb 

lstanbat, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, llenln 

Y a .. 18taadakl abelerl ı 
etAolk . A thta . Pire 

Her • .n &•ka ,,,,.,,.~atı. 



lstanbul 

Cinıi 

Yağdanlık 
Şerit destere 
Mas.kap 
Destere eğesi 
Büyük destere eğesi 

J,i Işık 
J~ Vakumyağı 
5 
4 Kirea yağı 
1 Dahan kaynağı 
İ Destere kaynağı 
5 Keser 
1 Büyük lngiliz anahtarı 
1 Rende tiği 
; Tenekeci makasası 
~ Pafta lokması 
~ liavya 
~ Maskat kovanı 
I Boya fırçası 
~ 
~ 

' ' ,fi 

N 
I 

Poyra 42N.3 kilo 

" ,, 
,, 

" ,, 

37,, 2,100 kilo 

32 " 0,800 ,, 

11 " 
10" 
9 ,, AL 

Al 
;ı Muhtelif lame demiri 
4i 
j. 

,, 
,, 

çubuk demiri 
çivada 

Adet 

2 
75 
50 
10 
6 
2 

75 
so 
12 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 

25 

1so 
150 
100 
150 
100 
50 

8000 
2000 

16000 

Belediyesi 

Beherinin tah • 
min liatt 

75 kuruf 
50 
40 

düzüne 260 . 
3,5 ,, 

1 175 . 
kilo 25 

,, 25 
paket 160 

200 ' 
50 

' 350 
60 

200 
100 
80 

8 
60 

Ecnebi 65 
Ecnebi 

' 60 
Ecnebi 55 
Yerli 65 
Yerli 60 
Yerli 50 ·-
Kilo 8 

" 
8 
3 

" 

ilanları 

Muhammen 
kıymeı 

212.45 

Teminatı 

16 

425 

teminat 
32 

1464 

4000 " 
1,s 

6000 ' 1 
" 

6! 
f P~İ somun Teminat 
~ 110 
$( Çivi 400 16 

1 

'fl. Y ağJıboya 750 Kilo 50 375 28,5 

f7~ B ı 1 • · • l"' ı 30 kalem muhtelif cins malzeme cinsleri itibarile dört parçaya ayrı-
.,. a a.t ate yeaı ıçın uzumu o an . l ··d·· ı·· ..... d ·· b' 

,,t1 lıırak k 1 'ltm k 1 u•tur istekli olanlar 9artnameyı evazım mu ur ugun e gore l -
"il' ayrı ayrı açı e nı eye onu ın ır • d l • h. 1 

ı;; lirle:. Ek .1 • k · · d 2490 No lı arttırma ve eksiltme kanunun a yazı ı veaıka ve ıza a
'f" ... r. sı tmeye gırıne ıçın e • . • .. .. 7 935 
~ tında .. , •1 vakkat teminat makbuz veya mektubıle beraber ıhale gunu olan 22 - -d- P gos1.erı en mu . .. 
# azartesi günü saat 15 de Daımı (8.) < .. a_s_ı,....1) ___ _ 

Tahmin 

-
Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni uf aklık para kanununa tevfikan Dev

let Alacaklarına 60 kuruştan alın makta olan Beher Mecidiye gümüt 
fiatının tenezzülü hasebile 54 kur U§a indirilmiı ve bu fiyat üzerin -
den kabul edilmeıi için malsandı klarma tebligat yapılmı~hr. 

2 - Cümhuriyet Merkez Ban kasında beher On gram safi me• .. 
kt1k ve ıayri meıkuk haliı gümüt ü 27 kuruta satın ıılacakhr. 

(1720) (4002) 

Posta T. T. Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden: 

1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri Siemenıı bandı 

açık eksiltme ile ıatın alınacaktır • 
Eksiltme 27 - Ağuıtoı - 93 5 tarihinde Ankara.da Posta T. T. 

U. M. lUğü mübayaat komisyonunda yapılacağından isteklilerin be· 
delıiz olan 9artnameleri almak iç in her gün ve eksiltmeye girmek İ· 
çin de mezkur tarihe raatlıyan Salı günü saat 15 te şartnamede yazılı 
vesikaları ve 111,5 liralık muvakkat teminatlarını idare veznesine 
yatırarak alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mek .. 
tubunu hamilen komisyona müracaatları. (1711) (3978) 

Belediye Sular idaresinden: 
17 - 7 - 935 Çarıamba gün il Katane Süzme havuzlarındaki 

terfi dairesine cereyan veren muhavvile merkezinde Elektrik Şirketi 
tarafından yapılacak temizlik dol ayıaile •aat 4 den 12 ye kadar cere
yan kesileceğinden o gün tehre a z •u verilmek zarureti haul olacağı 
sayın halka bilidirilir. ., , , ,(3999) 

Denizyolları 
iŞLETMl!Si 

Acenteleri: Ka~ak6y - KCSprUbaşı' 
Tel. 42362 - Sirkeci MlihUrdar zade 

Han telefon: 22740 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 13 Tem• 

muz CUMARTESi günü saat 
17 de Dikiliye kadar. (3965) 

Istanbul !kinci icra memurlu
ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev• 
rilmesine karar verilen ve yemin· 
li ehlivukuf tarafından tamamına 
Üç bin doksan (3090) lira kıymet 
takdir olunan Büyükadada Yalı 

mahallesinde eaki Macar yeni 23 
Niaan caddesinde eski48yeni52N. 

ile murakkam ve kayden 309 
üç yüz dokuz metre murabbaı ıa· 
hasıncfan ibaret ve içinde tahmi· 
nen iki bin metre mikabı taşı ve ~ Cin•i Mikdarı Beherinin ' ~~~ 

~ Qidene tahtası 400X28X2,5 2200 85 

liatı Teminatı Mersin Yolu muhtelif ağaçlan bulunan ve et· 

50 Giil"gen kalas 400X28X4,5 350 200 
o~ Ta.han ağacı 400XlOX1 O 150 120 

ICo/ağacr OOX 8X 8 750 50 
Sergen ispit 3000 25 

• 

5048 379 

ÇANAKKALE vapuru 14 rafı kıamen duvar ve kısmen de· 
Temmuz PAZAR günü aaat mir parmaklıklaçevrilmif bir kıt'a 
10 da Menine kadar. (3966) arsanın tamamı açık arttJTmaya 

•-----,--------ı•ı konulara1t 12-8-935 gUfuem~ 
cine rastlayan Pazartesi günü saat Tarbzon Yolu 50 (Çift) 

~ eı, budak parmak 1.2000 5,5 ' \ KARADENiZ vapuru 14 Tem
muz PAZAR günü ıaat 20 de 
Rizeye kadar. (4016) 

10 dan 12 ye kadar dairemizde a• 

çrk arttırma suretiyle satılacaktır. 
J~~ ~ ~ 
~ İapitlik gürgen JOOX 3X 8 30 250 
6C lhlamur tahtası 330X35X 3 40 l80 
,4C 1'estane tahtası 330X35X 3 20 180 __ . .. _ 

~ B · · · l"' ı n ve yukarda yazılı bulunan 10 kalem malzeme kapalı zarfla eksiltme-
ll" alcrt atelyesı ıçın azım 0 a 
!/J Ye k ı t r Şartnamesi leva-mı müdürlüğünden parasız alınır. 
~ E o~u muş u : k . f l 2190 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hiza-
r/J la ksılt~ey~ gır~;9 ;~ 

1~~ er kkat teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarının 
1 'htılnda .. g~sterılen 7ıra ı935mPuva t sı· nünü saat 15 e kadar Daimi encümene vermelidir. (B) (3812) 
4D l a e gunu olan 22 - - azar e e 

~ 8 . .k. b k r . k t biçilen Fatih yanıın yerinde İstanbul Dördüncü ıcra me-
f,C • ır metrosuna ı ı uçu ıra ıyme • . el d 

6 
tro 27 ••n· murluğundan: 

40 4tıkpa.•a mahalle1inde 604 harita. ve 21 ıncı a a a me 
~ ı k d ları ara - Tama.mm& 1,500 lira kıymet ~ tinı y ·· ı ·· 29 metro 78 santim murabbaı arsa a a a ar 

~ uz u ve 't' ı mak kesilen Kartalda Saray Bahçe mev 
' 1nda açık arttırma ile satılacaktır. İstekli olanlar teraı 1 ana · kiinde 6--218 , 5--78 numaralı 
\iı L M"d"rlüg"üne müracaat etmelidir. Arttırmaya sır -

~re evazım u u k · t makbuz veya mek-
lll k . . 5 l' 60 k luk mu vak at temına e ıçın de ıra uruş .. .. 15 d Daimi Encümende 
t\tb'I b b 30- 7- 935 Salı gunu saat e 

ı e era er ( 4022) 
bulunaıalıdır. (B.) 

içinde bir havuz ve bet zeytim ağa 
cı bulunan 1261 bin iki yüz alt-

mıı bir artın terbiindeki arıa dai· 
remizce açık arttırmaya çıkarılmıt 

Z kd z yrek yokutu batında olup tartnamesi 1---8-935 günle-
Senelik kirası 156 lira olan e yre e e . M 

k t ·ı 936 aenesı ayısı sonu - mecinden itibaren divanhaneye 
odalı Haliliye medresesi açı art ırma. 1 

e • · ı k ·· e asılarak 22-8-935 günlemecine 
lla. kadar kiraya verilecektir· istekli olanlar ıeraıtı an a~a ~z~r. rastlayan Pertemhe günü ıaat 14-
len Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya gırme ı~ın den 16 ya kadar dairemizde ıatı· 

zım • t makbuz veya mektubu ıle 
de 11 r 70 kuruıluk muvakkat temına lacaktır. 

ıra 
5 

C .... saat ıs de Daimi Encüınende bu-
beraber 19 - 7 - 93 uma gun u Arttırmaya girmek için yüzde 
h1nnıalıdrr. (1) (377G) .. 75 teminat akçesi alınır. Birikmit 

• . b 1 w ·ı.:.- edilen köprü gözu gece . b 1 d' . l • Küçük merakip ıçın açık u u nacagı ı ı:ın H 
1
• • _ vergı, e e ıye resım erı ve vakıf 

H 1. d k 1 e yarım saat a ıce gı . . .. t . 'tt' l'e &ündüz yarını 5aat a ıç en çı an ara v ıcaresı mut erıye aı ır. 

tenlere münavebe ile hasrolunaca ktır. Arttırmada gayrı.menkule lak-
"ı·'- . t• G"'zün iç tarafında yetil filima ve yetil (ener dıt tara- dir edilen kıymetin yüzde 75 tini 
Y .Kif ıtare ı: o 

f ında da krrmızr fil ama ve kırmızı fener. . • bulmak tart olup aksi halde en 
rı.1 • • • .• •• .. dış tarafında yetil fiJama ve yeııl fener, ıç ıon arttırmanın atahhüdü baki kal 
~ r19 ııaretı: Koprunun f")A k fener. (B.) (4019) 

t f d d kırmızı ı anı a ve ırınızı mak üzere arttırma on bet gün da-
ara ın a a --------

iiilİİİİİİİİIİmmm;lilİ~~~~---.. ~~~~~~~~' ha uzatılarak 6-9-sJs günle-~· 1 k J / mecine rastlayan Cwna günü ayni 
iN külliyatı A vrupanın en can ı, örne eser e-- 1 1 k b 

. DON ve y AR YARIN külliyatı en modern fikirlerj gös- saatte satı aca u ıefer de kry-
ınden alınır DÜN ve . . . 1 d k metinin yüzde 75 tini bulmazsa 
rir. DON v~ YARIN küJliyatı sbe~mkeüzübıhr ıntıztamk.~ t:::: çı ar. 2280 numaralı kanun ahkamına 
ÜN y ır tı seçme ır t p ane et 1 e · 

ve ARIN kil ıyTa • Yeri. V AKIT matbaaıı - / .tanbul tevfikan •atıf geri b1ra.kı1acaktrr 
eı1%ı • 2004 numaralı kanunun 126 nı~ 

er maddeti mucibince İpotek aahi-

lskenderige Yolu 
EGE vapuru 16 Temmuz SALI 
günü aaat 11 de lskenderiyeye 
kadar. (4017) 

Arttırma bedeli takdir edilen 
kıymetin Yuzde 75 §İni bulduğu 
takdirde mezkur gayrımenkul ah· 
cısı üstünde bırakılacağı ve aksi 

takdirde son arttıranın anlı yerin· 
de kalmak üzere arttırma on 
bet gün müddetle uzatılarak 

Geyve Asliye Htlkuk mahke- 27-8-935 günlemecine rastla· 
mesinden: yan Salı günü saat 10 dan 12 ye 

Geyvenin Hırka köyünden Ab· 
dullah kızı Zebranın ayni köyden 

Salih oğlu Arif aleyhine açtığı 

bo§anma davasının esnayı muha· 

kemesinde müddeialeyhe ilanen 
ıcra kılınan tebligata rağmen 

gelmedi ve vekili kanuni da
hi gÜndennemiı bulunmasına 
mebni hukuk usulü muhakemeleri 

K. 400 M. tevfikan gıyabında mah

kemenin İcraaıyle gıyap kara· 

rının ilanen tebliğine ve muhake

menin 15 - 7 - 935 Pazartesi 

kadar gene dairemizde yapıla· 
cak olan açık arttırmasında dahi 
arttırma bedeli takdir olunan kıy• 

metin yüzde 75 tini bulmadığı su· 

rette satış 2280 No: lu kanun ah· 
kamına tevfikan geri bırakılacak
tır. Arttırmaya girmek isteyenle· 
rin takdir edilmiş olan kı'Ymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey ak· 

çesi veya ulu.ııal bir bankanın le· 

minat mektubunu vermelidirler. 

Hakları tapuya kayıtlı olmıyan i· 
potekli alacaklılarla diğer alaka· 
darların, irtifak hakkı sahipleri· 

gününe talikine karar verilmiş ol- nin bu haklarını ve hususile faiz 
makla gıyap kararı yerine kaim ve masarife dair olan iddialanmn 
olmak üzere ilanen tebligv olu· 

ilan gününden itibaren yirmi gün 
nu. (V: 8146) içinde evrakı müsbitelerile birlik· 

....._........,.tııı"'' ........ Pllli'tMMU'Nlll ............... t .... lllltln""'°"'"'"ı,._,.. 

bi alacaklılarla diğer alakadarla- te dairemize bildirmeleri iktiza 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin eder. Aksi halde hakları tapuya 
gayrmıenkul üzerindeki hakları kayıtlı olmıynalar aatış bedelinin 
nı hususile faiz ve masrafa dahil paylaşmasına giremezler. Daha 
bulunan iddialarının müıbit evra· çok malumat almak isteyenler 
kı ile birlikte ve yirmi gün içinde 13 - 7 - 935 Pazartesi günün. 
dairemize bildirmeleri lazımdır. den sonra dairemizde açık ve asılı 

Aksi halde hakları tapu sicille- bulundurulacak olan e.rtbrma 
riyle sabit olmadıkça &atıf bed~Ji- şartnamesini ve 934 - ,7354 
nin paylatmasından hariç kalırlar. N: lu dosyada mevcut ve mezkur 
Daha genit bilgi öğrenmek iste- gayrımenkulun evsaf, mesaha ve-
yenlerin 34--1031 dosya numara- saireı:ni gösterir vaziyet ve takdi .. 
•ıyle dairemize müracaatları ilan ri kıymet raporunu okuyup anl • 
olunur • . (V. 8139) Y.abilecekleri ilan olunur,(V.StJ;). 
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KURUNun okurlarına hizmeti 

Verdiğimiz kuponlar 
(Küçük ilitn) larınız için 
kitğıtpara hükmündedir 

KURUN her sayısında size bir hizmet kuponu sunuyoı . 
Bu kuponlan kesip saklayanlar, gazetemize bastıracakları küçük 
. ilanları için bunları kağıt para gibi kullanabileceklerdir. 

Küçük ilan nedir? 
Küçük ilan dediklerimiz ilanlar ileri memleket gazeteleri . 

nin hemen hepsinde sayıfalar dıoldurur. Bunlar tecim (tica
ret) sıfatı, yahut resmi bir zor olmaksızın yazılırlar. Her takım
dan okurların bir türlü medeni ihtiyacını gidermeye yarar. Bazı 
kısaltmalarla iki üç satrr içinde bir kimsenin isredikleri uzun u
zun anlatır. 
Bir ev, bir dükkan, bir bahçe, bir oda, bir yer mi kiralamak istiyor · 

sunuz? Yahut böyle bir yeri kira ile tutmak ihtiyacında mısınız? Va· 
sıfları, şartları nedir? istediğiniz kiralamak, kira ile tutmak değil dl' 
satmak, satın almak, yahut buna benzer bir iş mi yapmaktır? 

Bir hizmetçi, bir uşak, bir sütnine, hP.rhangi bir derse bir işe özel 
(hususi) bir öğretmen (muallim), bir usta mı arıyorsunuz? Nerede 
bulunduğunu bilmediğiniz bir eski kitap, bir eski mecmua nüshası mı 
istiyorsunuz? Bir şey, bir fikir, bir şayia, bir dedikodu üzerine bilen · 
lerinden, uzman <mütehassıs) larm dan bir şey mi soracaksınız? Bilme· 
diğiniz bir adresi mi öğrenmek ihtiyacındasınız. Kendinize, bir tanı · 
dığınıza bir iş mi istiyorsunuz; yahatyapılacak bir işiniz, çalıştırılacak 
daimt yahut muvakkat bir hizmetiniz var da buna göre bir işçi, bir 
işadamı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleketlerde bunların daha başka türlüleri ,·ar: Evlene 
ceksiniz de kendinize göre bir kız, bir kadın, yahut evlendirilecek bir 
uza, bir kadına göre güvey mi araştırıyorsunuz? Bütün bu ihtiyaçları 
gazetelerin ikişer üçer satırlık ilanları giderirler. Gazete idareleri bu 
bin bir çeşit ihtiyacın sessiz sada sız pazar yeri gibidir. lstiyenler böy 
le bir ilanın cevabını yine gazeteye bastırırlar. Yahut böyle yapmazlar 
da cevaplarını dilerlerse açık, dilerlerse kapalı bir adresle gazete ida 
resine bırakırlar ve lüzumunda ga ıeteye de "Cevap şu işaretle gaze 
te idare.;:;ine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan verirler. 
Şehirler büyüdükçe, medeni münasebetlerin çeşidi arttıkça bu türlü 

ihtiyaçlar artar. Bunların herbirini bir tecim maddesi haline koyaraA 
bir dükkanın. bir mağazanın, bir iş odaaımn ıermayeıt yapmıya im · 
kan yoktur. imkan olsa da sizin, faraza Adadaki, Erenkögiindeki e · 
uinizden kalkarak hergün semt semt, yer yer dolaımamz için vakit kay· 
betmJye değmez. Sonra, bakalım, istediğiniz kendi bulunduğunuz ı~ 
hir içinde midir? Halbuki bir gazete her yere gider, her yere girer, 
ıerkese söyler.işte bütün bu münaaebetleri gazetelerin bu küçük Uan ıa 
yıfaları kolaylaştınrlar. Bu küçük ilan sayıf alan birbirlerini görmi 
uen, bilmiyen, fakat birbirlerUe bu-luşmak ihtiyacında olan kimselerin 
tanışmalarına, buluşmalanna mz ·met eder. 

pflzgtgmiz bu küçük ilan yolunu açmak suretile halka yarar 
medeni bir hizmeti daha üzerine almak istiyor. Medeniyet daha 
iyi, daha gü7,el, daha kolay, daha ucuz demektir. 

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

Bu kuponları biriktirerek üstündeki tarihlerden on beş gün 
geçinceye kadar gazetemiz idaresine kaç tanesini getirirler ve -
ya mektuplan içindıe gönderirlerse gazetemize bastıracakları bir 
küçük ilfınm bir satırına karşılık, kağrt para imiş gibi, kabul 
olunacaktır. 

llan şartlannı gözden geçirenler bilirler ki gazetelerde en 
az ilan ücreti satırda 10 kuruştur. Küçük ilan tarifelerinde bu 
ücret kayıtlar altında 5 kuruşa kadar düşer. Demek ki KURUN 
okurlan, yüz paraya aldıklan bir gazeteyi, okuduktan, faydalan
dıktan sonra, bunun bir kuponile de, küçük ilan yolunda bir 
ihtiyaçlarım da giderebilecekler dir 

Kuponlarnnızı saklayınız. (KURUN) un küçük ilan oluk 
'(sütun) lan size açıktır. 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet
liği için müsabaka imtihanı ) 

Türkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Mlifettit Namzedi ve (5) 

Şef namzedi alınacaktır. 

Haydar Rifatın 
eserlerinden: 

2 - Su müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos/935 tarihlerinde Anka · Felesefe 
ra, Jatanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda Epikür 
kazananlar gelit ve dönüt yol paraları verilmek suretile Ankaraya Küçük HikAyeler 

Lenin Mezhebi 
ıetirilerek ;:!fahi bir imtihana tabi tutulurlar. B•1 imtihanda da kaza· Hep Vatan için 

nanlardau bf"ti 140 lira aylıkla müfettiı namz~tliğine ve diğer beti Hep Millet için 
de (130) Hu aylıkla ıef namzetliğine tayin ?hmurlar. timi ve Hayalt . 

Kuruş 

35 
30 

100 
75 
60 
60 
50 

· .E:>ANKA/1 -- - ... 
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Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine: 

Iktısat vekiletinden: 
Sanayi 1E.Üe11eselerine ıönde rilmiı olan ıual varakalan mucl' 

bince tertip ~dilecek 1934 ticari senesi it cetvellerinin bet nütbl 

olarak tanzim edilmesi ve bir nüa basının vekiletimize ıönderillll~ 
üzere en geç 31-7-935 tarihine kadar postaya verilmesi, diier dörl 

nüıhaaının ise yine ayni tarihe kadar mahııllin en büyük miilki1' 
memuruna veri1mesi lüzumu ilin olunur. (3762) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostatlıl 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır ... 

3 - Müf ettiı namzetleri iki ıe ne stajdan ıor.ra Müfettitlik ehli - Sosyalizm 60000 M t f b ) k b 
yet imtih~nına girecek ve kazanırlarsa 175 lira. aylıkla Müfettiıliie Stalin 17~ ! e re 01 a 1 ez 
İeçirilecek!e!"Jir. Cinayet ve Cer.a 12i 1 F b k ) U M d ) d 

Ankafs.rla Umum Müdürlük s !rvisle:rindP. Ç'1.lıttırılacak olan tef ... Ta·r·ih-F.el.se·f·es·i -··---· Askeri a ri a ar . Ü Ür üğün en: 
namzetleri j~'"· bir senelik stajlarının : munda thliyet imtihanına ıi- SATILIK ARSALAR Tahmin e-dilen bedeli 18000 lira olan yukttrıda miktarı ve cildi 
recekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. Betiktq, '\'ıldız Ihlamur cad • yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Sabnalma ko-

4 - MüArtbakalara girebilmek için (Siyasa: bilgiler) veya (Yük· deıinde bir~r evlik müfrez arsa- miıyonunca 23 - Temmuz - 935 tarihinde Sah ıünü saat 15 ~ 
ıek Ticaret ve lktııat) okulaıından veyahut Hukuk Fakültesinden lar; beher metresi 50 kuruttan kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname µarasız olarak KOlllİI • 
veya bunların yabancı memleketlerindeki ben7erlerinden diplomalı 130 kurup kadar satılıktır. Be - yonda verilir . 
.Ulunmak gı-!"ektir. tikt&f tramv3 y garajı kartıaında Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 Hrayı havi teklif mek • 

5 - imtihan programını ve ıa ir ıartları gcıteren izahnameler manav Şabaııa müracaaL tuplarını mezkur ıündc ıaat 14 e kadar ko:nİ8yona vermeleri .-
~nkara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarm:bn elde edilebilir. kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki v~ 

Bablbi: ASIM US - VAKlT matbauı 
.(3951), Nefrl.Yat dl.rekt6rU: Retık Ahmet SevenıtJ ikle mezkur ,9ÜD ve saatte komiıyona müracaatları • ...1J ,(3841l 


