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Yedek fırkaların çağırılması ltalyanın Avrupadaki 
kuvvetini yerinde tutmak içindir muharebe 

Sivrisinek savaşı 
.Beş, altı yıldanberi şehrin Anado· 

lu yal .. asıncla - Osküdardan Ercnkö
) ii, Do tancı taraflarına kadar - siv· 
ri inek saraşr yapılıyordu. Son i' : ··~ 
) ıl ic;indc bu ava~tan büyük bir fa)· 
da elde cdilmeğe başlanmıştı. :Fakat 
nedense bu )1 l hu sa·yaşın arka -ı bir -
dcnbirc kesilmiştir. Sa,·a~ kesilince de 
Kızıltoprak, Pcneryolu, J<;renköy tı · 
raflarında sinisinekler canlanmı~ -
tıı·. Birar. daha gidcr::-;e hu tarnflar 
bundan sekiz, on yıl önceki halini a • 

lacaktır. 
Aaıba bu sinisinek ::;arn:;-ına ni • 

Çin başlanılmıştı? Bu i~e bir .sağlık Ö· 
d~·.i olarak başlanı1mı~ ise niçin bi)y· 
le birdenbire bırakıldı? Kaldr ki sa· 
"aş yolunda her yıl har:=ınan para da 

o kadar önemli hir ;;:ey drğildi. Yoksa 
U\>l'isinekler ile rntşaçıkılamryncnı'?r ka 
nığrna (kanaatİlw) mi ,·a rıldı? Her 
halde hu jı.in ,::izine (sırrına) kimse • 

nin aklı crmetfi. 
J{ndıköydcn Bostancıya kadar o -

lan yerler her gün biraz daha bayın
dırlık c cl"İ gös~"rmc!\teclir. J lele l\a· 
drkÖ> - Uo tancı tramYay hattı ya
pıldıktan ·onrn hayınudırlık imkfını 

ir r,at daha artnw~t···. Bu duruma 
göre siuisinrk sarnşına ı,unct Yer· 
ntı'I' l:'mm ~clirl,cn hiitün biitiin kc

h erme!, lv•rkr ~i lıayn•tlcr i~indc hı • 

ı·akmı~tır. 

Eğer ı;;in:, ~nrk sarnşına dcrnm ct
nıek ı;:ndrce hir para işi ise 'e bu jı;; 
için hir para ııyrılmıyor.:a bunun mas
rafı sa'4t<ı h:Hge::,indc (mınta/;asmda) 
oturanlar~ füı;erinc de dağıtılabilir. ~ö· 
zün kısa ·ı bu sın a~ın parası ck~in • 
lik (acz) gösterilecek bir ağırlık de· 
ğildir. Onun için arka"' kesilen sivri· 
sinek savnşınrn yrnidcn canlandınl • 
ması <:arc ine hakmak gerektir. 

ASIM US 

Atatürk 
Uludağa çıktı 

tlfrilwya giindcrilen /ta/11arı as1a•rlrri 

lhtl.>:ı ha ın w ı>rop:ıganda Bal.an· 
lığının hjldirdiğinc göre ltalya yeni 
bir fırka kurmakta, iki fırkayı daha 
seferber ctmrktc, otomobil ve istih • 
kilm sınıfları ile ııilotlnrı silı\h altına 
çağrrmakta, on <lcni1.a ltı gemi inin 
derhal ,>apılmn ı yolunda emir Hrmiş 
huluıımaktndır. 1'~1graflarn göre, J • 
talya Afrika da hus:iin için J, O hin ki· 
şiye malik hulunuyor. .t\,merikada 

/Juçerıirı ijnün<lcn geçiyorlar. 

cin Hay Huı\'clt'in harbin önüne geç

mek için trı.ehhüslerde hulunr."'"'nı 

i ti,>cn kağ1tfor dağıtılmaya, gönlil • 

ili )l\Zmal, yolunda pliinl11r )npılma • 

)R lıaşlanmı:.tır. Amerikalı gönüllüle

rin düsturu "Afrilm Afrikıılılarmdır ,, 
sözilc gösteriliyor. Habc~ i~inc ait a
jnns telgraflarını 7 inci :sayfada bula· 

cak ınız. 

omanyanın dış siyasa
eğişme yok sın a 

Arsıulusal aurum 
karışık olabilir, fakat 

Biikrcs, 1 3 ( A.A.) - ifa.> 'I ihı 
,,..,ko saat 23 de ecnl'lıi memlehct!P l" 

hıırel,ct ctmi tir. I>ı.. ) ö:11.'1Jeri B:ı) 
Sa\\ el Hadulc. ko ela iznini geçirmek 
ii1.cre a) ni trenle Fran ·a~ :ı git mis -

tir. 
Bay 'I'itülr~l.n gitmeden iiııcc ·~:ı 

zdrci len• ~u diycrclc bulunnı us hır: 
''Memlckclien çok memnun olcı • 

rak oyrılıuorum. A rsmlusal durum /;o 
l'IŞlk nlahilir. Fakat kiiçiik anlaşma ilc 
Balkan onlaşma.<mım ileride çıkabi • 
/ccck lıiidisclcr kar ısmdoki hatlı I · 
rckcli çok açıktır. Sinaya gijriişmc -
/eri b-ı11a müttefikimiz J"uanslm•ı•a 

~sa, 17 (A.A.) - Cümur Baş • 
kanı Kamal Atatürk hugün saat ı:; e <~01111: Sa. S, Sii. J) Bay Titüleako 
kadar köşklerinde ~tirnhat ett~tcn ~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

sonra Ciimuriyet .köşl\iinc. oradan da Yun anı· sta oda kralcılar 
liludağa ~ıktılar. 

.Atatürk dün eski kaplıca) ı gezer • d 
Jcrkcn halk arn ında bir banyo almış· hı· le u·· mı· ı· kesm. ı ' 
lard<r. ŞcMr, A tntürk "e ka.-uşuşundun ) ş e f, • 
ötürii benzersiz bir kıvanç duymakta· (2 nci sa) fnda) 
dır. --------=====------------~....:....:....::.=:__ 

Cekoslovak taJebe sehrimizde 
... 

içişleri bakanımız 
Ankaradan geldi 
.. lç işleri Bakanı Bay Şükrü I\aya 

dl~n .ımhah nkaradan ı-;ehrimizc gel
nıı ·t ır. İl' Unkanını Haydarpaşa i .. 
tas)onuıula İlhaş ,.c Şarhay fün .Mu
hiddin l1 tüııdağ ilbay mua' ini Hav 
füikncddin, Unıy muavinleri ile Paı:· 
ti lıaı;l.aıı 'e ii,>ekri karı:;ıfamıst : 

B N••ı.. •. ı · .. :. ~ ıı. a) ~u rn \aya oğleden sonra. B 
l\hıhiddi~lc l~ir!ik.~e F'lor)aya gide : 
rrk .>aı>ı ı:;;lcrını gozdl'n ge~irmiştir. 

istiyenlere parasız 
istedikleri yere 

dağıtıyor ve 
yollıyoruz 

.... Pa~.artesi sayımızda ilfıvc olarak okurlarımıza sunduğumuz 
k.~\uk s?zliiği.in pek beğenildiğini o günkü sayımızın satıcılarda 
tul~enmış olduğundan anlıyoruz . 

, .· Şi.mt!iye ka.<:~~r OsmanhC'adan 'I1ürkçeye bazı toplu listeler 
'.cı ılmı~ ı~c. de 1 urkçeclcn Osmanlıcaya bir liste vikudc geli
nlnıcmış ıdı. 

. ~erek Dil Ccnıiyctiniıı, gerek yazı pl'ogram \'C nizamna
mes~n.ın kul!a~d.ığı ~cli!nclerden toplanmış olmak iizere gaze
tcn~ızın bu ık1 lı~tcyı hır arada sıralayıp vermesi dil devıimi ü-
1..crmdc çalışanlara büyük kolaylık olmuştur. 

Gazetemiz bunu gözönüne alarak, bu ilaveden ayrıca bas· 

tırn.ı~~ır. İiladnbulda istiyenler, hiç bir şey ödemeden ve hiç bir 
~ey. goster~e en Ankara caddesinde VAKiT matbaası salış 
y~rıne gelı~ler, veya posta ile kırk paralık pul yollarlarsa ken
dı adreslerıne bir tane sözlük yollanacnktır. 

" Laf a~l~y;~ b~~i g:J~n !-,, :o 

Bunu söylemek onların 
değil, bizim hakkımız 

iki g__az_~te .. ağız. birliği etmiş gibi Kurun'a çatıyorlar 
Dunku (Cumhurıyet) ve (Tan) Halbuki arkadaıı.ımız 25 h ·• 

l 1 
· k" b. Y azı 

gaze e erı san ı ıze çatmak için ran sayısında gene bu bir milyon 

sözle§mişler gibi ikisi birden bi- yedi yüz bin lirayı sarfetmek için 

zim açtığımız bir ankete dil uza-
tıyorlar: Tramvay tirketinden a

lınacak bir milyon yedi yüz bin 
lirayı nereye vermeli diye açtığı-

Teklif ediyoruz! 
mız ankete. • 

Cümhuriyet ''Lal kıtlığında Bu 1,700,000 lirayı 
asmalar budayayım kabilinden tayyareye verelim! 
a~ket peıinde koşan gazeteciliği· Ba,vındır ık Ba -

mız tramvay ıosyeteıinin ödeye· kanlı~llc Tr m\• " 

ccği parayı sar/edecek yer arama· ~os. E'tt>sl ara n -
k l d:ı ) apılatt ycnı 

ğa a kı§mı§lır,, diye söze başlı- anlıı mı.;a gorc sos-
yor ve "Lal anlayan beri gelsin!,, )de hıılktıın faılı 
diye bitiriyor! Bu arada bir mil- aldıR: l,700,0ÔOO lı • d rayı 3 şene Utrfın • 
yon ye i yüz bin lira ile lstanbu- da hft%inrve Ö<li • 

lun ıimdiye kadar yapılamamış ye<"Ck.. Bu para 

Olan Yollar k 
· bLr kere "erilm•" 

mı yapma tavsıyesin- .., 
de bulunarak, bizim anketimize C .. . umhurıyet 25 aHziranda böyle 
cevap vermeden de geçemiyor! d' d ıyor u ... 

Mısır Radyosu 
Programını 

• 
verıQoruz 

KENDi ~;;~~;~;~ .. ·;;~~;~;· 
r

um'""""" 

1 
Biraz ciddi ol~k' 

Tramvauda topltruı.n para lırtmı. • 
buhm bir takım ıerntlermc yol aç • 
mak ve orcılara tramvay rayı ıt.Zıltnıak 
içi1t lrirı1--m4tı. lstanbulun hele o ıcmt· 
Je-rindchl y'.llSlltl\ığu 1ıastarıc !1ııiyncı11 

d~n daha a anı dl.fiti, daha ustın d • 
Jıl eden do rı: yo1dan ~~·P böyfo ç k • 
mnzlarda bocalty uz acaba? ı; ıçiıı .s • 
tanbul hDlkımn yol için ı:crdir;i b p-
rayı 1&ıanbulun o yollan 1 dt"-eltmc 
harretmiycc J..'11J&§i .. ? 

LfiJ ıınlıvan bert gelıit~ 

** 
16 Temmuzda da böyle diyor! 

bu dediğinden bambaşka bir yer 
gösteriyordu. O günkü sayısının 

gene bugünkü gibi ilk sayfasında 

Bulgaristanda çerçeve içeninde ba11lan bir ya
zıda, bu parayı uçak almak için 

Belfast, 16 (A.A.) - Dün ge- Bugündl'n başlıyarak, rad,>o siitu. hda~a kurumuna vermeliyiz, diyor-

cc, yeniden karışıklıklar olmuş • numuzdn :Kahire rnd.ro~unun ı>roı: - u . 
. 

1 
, . ıc ı"md" tur. Tvikenham sokag-ında , polı'• rnmını da okuyacak ınız. Yukarıki re- C" h · 'b' b 

· d •·ıl"bc ... cır.· .~ir. \ u .aı ,, ' · ., um urıyet gı ı · • D.. h . . ı•rn'r Cni\"crsitcsın en "' ' " - ·ı 1 imde bu radyoda ~öyliyen, l\tı<:ırın en . ır gazetenın 
un şc nnıız• • çelenk koyduktan sonra v~u en sÖ) lc•i gösteritçi erin üzerine alet elme· ı · · yırmi gün ora ile bir i•de böyle 

konuk talelJe.>i Cüınuri.> et anıtın~ ··ne Ü sayfnmızdad.r. • ğe mecbur kalmıştır. • ~nı~~·~. ~rlıslerinden OmmQ Gül · ı Y 

-~-~--ı~·..a....a..--...u.-..--..uınz_J~"a~ı~ıs~ı ~u~ç:u::::_=...==:_ ____ ~--------------------------~------------~~s:um~~u~g:o~rU:>:·o:rs:u:n:u:z~. -------~~~~~~~~~ (Sonu: Sa. 8, Sü. I) 
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Y unanistanda kralcılar 
bile ümidi kesmişler! 

Müfrit kralcılar gazetesinde Başba
kan Çaldarise yapılan bir hücum 
Atina, 16 (Kurun) - Son is -

yandan ~onra açığa çıkarılan ge
ıeratHerdcn Otoneos, Manelas ve 
;imihalis bir diyev vererek Yuna 
ıistanın büyüklüğünü, cumuri -
fCle borçlu olduğunu söylemiş -
er, "Yunanistan için selamet yo
u cumuriyettir,, demişlerdir. 

Vaziyetten kralcılar bile ümit • 
erini kesmiş görünüyorlar. Paris 
ıc Londiadan gelen malumata 
ıörc, oradaki kral taraf tarları ge-
1clcty sonunda cumuriyetçilerin 
cazanmasını muhakkak görmek • 
edirler. 

Makedonya ve Trakya ahalisi 
ıemen tamamile cumuriyet taraf. 
arıdır. Askerler ve bilhassa Girit 
LhaJi.si de cumuriyetçidir. 

MET AKSASÇILARLA ÇAL
DARtS ANLAŞACAK MI? 
Diğer taraftan Atina belediye 

eisi, kraliyetçilerden Koçiyas, es
ti Yunan kralile görüşerek son 
raziyeti anlatmak üzere Londra
ra gitmiştir. 

General Kondilis yarın (bu
:ün) Atinaya dönecektir. Onuu 
lönüşünden sonra kralcıların reis 
erinden Metaksas ile Çaldarisin 
ejim meselesi etrafında anlaşa • 
akları umuluyor. 
ÇALDARISE BİR HÜCUM 
Müfrit kralcıların gazetesi A

inaiki, bir makalesinde Caldari-

se hücum etmektedir. 
Çaldariıin müfrit düşmanlarını 

tarafından çıkanlan bu gazete 
başbakan için: 

"Dört ayağı kapana sıkışan til
ki, bütün hilelerine rağmen, ya • 
kında düşecektir!,, 

Demektedir. 
ANKARA YA GELMlYECEK

LER Ml? 
Gazetelerin Sof yadan ald ıkla

rı bir haber, Çaldaris ile Maksi
mosun birinci teşrinde Ankaraya 
gideceklerini bildirmekteydi. Bu 
haber sonradan yalanlanmış -
lır. 

GENELOYU KOND1US Ml 
TERTİP VE İDARE EDf.CEK? 

Belgrat, 16 (A.A.) - Yunanis
tan as başkanı ve sü bakanı gene· 
ral Kondilis, Bled'de, krallık ıtai
bi prens Pol ile görüştükten son
ra: 

"Yugoslavyaya yaptığım göre · 
tin, Yugoslavyadnki dostlarını12 -
la karşılaşmaktan başka hiç bir 
özel amacı yoktur,, demiştir. 

Bununla beraber, Yunanistan
da krallığın geri getirilmesi hak
kında görüşmüş oldukları sanılı

yor. 
Haber alındığına göre, 15 ey

lülde yapılacak olan g~neloyu 

Bay Kondilis tertip ve idar~ ede
cektir. 

Ekoııomi bakanımız 
Sovyet dostlar arasında 

Moskova, 16 (A.A.) - Bay 
Rosengoltz, Bay Celal Bayarla ya
nındaki zevaf onuruna dün akşam 
bir şölen vermiş ve şölende bay 
Krestinski Piatakof, Mişel Kaga-

noviç, Kaminski, Zukerman, Ze • 
kai Apaydın, Vorobief, Türkatroy 
direktörü Zobtaref, Türkiye bü -
yük elçiliği ileri gelenleri, dış, te
cim ve ağır sanayi komiıerlikle -
ri ileri gelenleri hazır bulunmuş -
lardır. 

Bay Celal Baya, beraberinde 
Türkiye büyük elçisi Zekai Ap -

aydın olduğu halde, dün dış te -
cim komiseri Rozengoltz ile mu -

avini Eliava, ağır ı;anayi komise
ri Orcenikitze, muavin1eri Piata· 
kof ve Mişel Kaganoviç ve dış ko 
mise1iği muavini Krestinskiyi zi
·arct etmiştir. Tas. 

Moskova,, 16 (A.A.) - Ana -
dolu ajansının özel aylan bildiri
vor: 

Türkiye ekonomi Bakanı Ce -
al Bayarın başkanlığı altındaki 

heyet, 12 temmuz cuma günü öğ-
' eyin Çiçerin vapuru ile Odesaya 

•ardı. 

Rıhtımda Ukranya dış tecim ko 
iseri ve Odeıanın türlü kurum -

. ' arı başkanlariyle Türkiye elçili • 

i ileri gelenleri tarafından se -

imlandı. .. 
Ziyaret!erdcn ve şehirde ter -

İp edilen bir gezintiden &onra ak- · 

şam komiser tarafından Bakan şe 
refine bir yemek verildi. 

Bu münaıebetle komiser ile 0-
desa Sovyet şefi diğer şefler la • 
rafından verilen söylevlerde iki 
ulus arasındaki tarihi dostluğa da
yanan siyasal ve ekonomik mü -
nasebetlerin bu kıymetli ziyaret 
vesilesile daha ziyade gelişece -
ği ifade edildi. Ve dost Türkiye 
Cümuriyelinin reisi ve Türk inkı -
labınm lideri Kamal Atatürk ve 
Başbakan ismet İnönü ve Celal 
Bayar şereflerine içildi. 

Bakan söylevlere verdiği ce 
vapta, Sovyet Rusyada gördüğü 
derin ve sıcak kabulden çok duy
gulandığın.ı söyliyerek kara gün -
lerden başlıyan ve kaynağını in -
kılaptan alan ve gün geçtikçe kuv
veti artan Türk - Sovyet dostlu· 
ğunun tarihi manasından ba.,hset -
ti. Ve en son senelerde bu karşı· 
lıklı anlaşmanın yeni bir tezahü
rü olarak viicut bulmuş ola eko
rü olarak vücut bulmuş olan elco-

nomik kollaborasyonun müsbet so
nuçlarını anlattı. 

Bakan hundan sonra dünya İn· 
kılaplarının en büyük liderlerin -
den biri olan Sovyet inkılabının li
deri Stalin ile Kalenin, Molotof ve 
arkadaşları şeref ine içti . 

Heyet Kiyef üzerinden Mos -
kovaya hareket etti. Şehir istas • 
yonunun methali ve içi Türkçe 
ola .. ak - Hoş geldiniz yatasın 
Türkiye - Sovycl birliği dostlu -

BAŞBAKAN Bozuk ve noksan kibritler 
Karadenizin mühim li- Ankara, 16 (KURUN) - Kibrit sosyetesi müdürü buraya geldi. 

• Finans bakanlığı, kibritlerin noksan ve bozuk çıktığı yolunda!;.i ~i-
man /arını zıyaret edecek kayetler üzerine müdürün ehemmiyetle dikkatini çel-.ti. ln:ıi ar~'1r 

Ankara, 16 (Kurun) - Doğu Bakanlığı da bu işle ayrıca uğraş maktadır. 

illerini dolaşmakta olan başba -
kan lsmct lnönünün Karcıdcnlzin 
mühim limanlarını da ziyaret e
deceği haber veriliyor. 

Iğdır, 16 (A.A.) - Başbakan 

lımct İnönü 15-7-935 sabahı 
Karaköseden hareketle Diyadin 
kazasına gelmiş ve yoluna devam 
ederek Kızıldize gümrük merke
zini, Gürcübulak hudut istasyonu 
ve Ağrı mıntakasmı tetkik ettik -
ten sonra akıam lğdıra dönmüş· 
tür. 

Atatürkle Ruzvelt 
arasında 

Ankara, 16 (A.A.) - Ameri • 
ka milli bayramı münasebetile 
reisicumur Atatürk ile Amerika 
cumur baıkanı Franklen Roos -
velt arasında verilip alman tel -
graflar aşağıdadır: 

Ekselans M. Franklin Dr. 
Roosvclt 

Amerika egemenliğinin yıldö -
nümü münasebetile ısı tebrikle -
rimJe beraber özel gönenciniz ve 
büyük dost cumurluğun genliği i
çin beslediğim dostça dileklerin 
kabulünü ekselansınızdan dile • 
rım. 

KAMAL ATATÜRK 
Ekselans Kamal Atatürk 

Türkiye ncisicwnunı 
İstiklal günü münasebetile za

tı devletleri tarafından izhar buy· 

rulan halisane temenniyatı fev -
kalade takdir eder ve gerek ken
di namıma ve gerek Amerika mil
leti namına temenniyatınıza mu -
kabele etmekle büyük bir bahti
yarlrk duyarım. 

ROOSVELT 

Eski düşmanları 
barıştırma yolunda 

Berlin, 16 (A.A.) - İngiliz es
ki harpçiler delegasyonu şerefine 
verilen bir öğle yemeğinde Bay 
Yon Ribbentrop demiştir ki: 

"Aınacımrz, eski düşmanları ve 
bilhassa İngiltere, Iı"ransa ve Al -
ınanyayı bar1şt11111aktır.,, 

Bay Von Ribbentrop İngiliz -
Alman ilgileri hakkında şunları 
söylem iştir: 

"Almanya ile İngiltere ara -
smda aıiık hicbir anla~nrnzlık vok 

~ .. . 
tur. Deniz andılaşması imzalan -
dığmdanberi barış için pratik yol
da ilk adımın atılmış olduğunu 
herkesin anladığım sanıyorum,, 

İngiliz delegasyonu başkanı şu 
cevabı vermiştir: 

"tngilizler bir kere Alınanlarla 
harp etmişlerdir. ''Britins Legion,, 
oruntayan (temsil eden) bizler, bu 
mm tekrarlanmaması gereken bir 
yanlış olduğunu dlişünüyoruz. ln
giltere imparatorluğunun bütün 
eski askerleri namına diyebilirim 
ki, harpte Alman askerlerine kar-
şı çok l>üyiik bir saygı duymak -
ta idik.,, 

İngiliz delegasyonu başkanı, iş 
Bakanı Bay Seldte, Bay Yon Rib
benlropta ve "Kiffhosen,, eski 
Alman harpçileri birliği başkanı 

albay Reinharda, "Britich legion,, 
un şeref nişanını vermiştir. 
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ğu - ibareleriyle ve Tiirk Sovyet 
bayraklarile süılenmİ§lİ. 

ispanyayla ekonomik münasebetle~· 
Ankara, 16 (KURUN) - ls panya ile kesilen ekonomik mur.a

sebetlerimizin yeniden tesisi için bugünlerde yeniden konu:m"' lu::\ 
başlanacaktır. Her iki hükumet de, karşılıklı olarak, bu mün s··· 
betlerin tesisi arzusunu göstermektedir. 

SÜMER BANK 25 MUMUR 
ALIYOR 

Ankara, (KURUN) - Sümer 
bank, lise ve ticaret mektebi me
zunlarından müsabaka ile 25 me· 
mur alacaktır. 

Müsabakada kazananlar fahri-
kalarda bir müddet stajdan son· 
ra ehliyet gösterirlerse Avrupaya 
gönderileceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 28 Ağus

tosta Ankarada ve lstanbulda ya
pılacaktır· 

TRAKY ADA lSKAN V AZlYETl 
Ankara, 16 (KURUN) -Trak 

yada iskan vaziyetini tetkik eden 
yeni iskan müdürü Bay Faik ay 
sonuna doğru bur<.'ya gelecektir. 

LiMANLARIMIZIN TETKiKi 
Ankara, 16 (KURUN) - Li

manlar umum müdür vekili Bay 
Memi! İzrr.ıh Limanını tetkikten 
sonra Eğe havalisindeki ve Kara
deniz sahillerimizdeki limanları 

tetkik edecektir. 

GRUP TEFTlŞLERl 
Ankara, 16 (KURUN) - E-

konomi bakanlığı teftiş heyeti, 
grup teftişlerine başlamıştır. Baş 
müfettiş Bay Hüsnü, tefti! grup· 
larım murakaba etmek üzere per
şembe günü fstanbula gidecektir. 

PAMUK STANDAR 
DlZASYONU 

Ankara, 16 (KURUN) - Ta-
rım Bakanlığı, pamuk standardt
zasyonu işleriyle uğraşmak Ü";:-c

re Belçikadan bir mütehassıs g~·
tirtecektir. 

VfLA YET~ER UMUM 
MODORO 

Ankara, 16 (KURUN) - Vi-
18.yetler Umum Müdürü Bay Fa
zıl buraya geldi ve yeni vazifesi· 
ne başladı. ----M1LASTA PETROL SONDAJI 

Ankara, 16 (KURUN) - Pet
rol idaresi müdürü Bay Cevat E
yüp, Milasta yapılan petrol son
daj işlerini tetkik etmektedir. Q .. 
radan Midyata gidecektir. 

TELEFON MÜMSSILLERf 
Ankara, 16 (KURUN) - ls

tanbul telefon sosyetesi mümes
silleri yarın buraya geleceklerdir. 

. REÇlNOS ZERIYATI 
Ankara, 16 (KURUN)-lçelde 

yapılan reçinos zeriyatı deneme
lerinden iyi aonu lar alındı~ ' ~ 

ride buralarda bir fabrika açıla
rak Hirıt yağı ihtiyacunız temin 
olunacakhr. Bunun için ekonomi 
bakanlığınca tetkikler yapılmak
tadır. 

lngiliz kralı den· z kuvvet
lerini gözden geç· riyor 
Londra, 16 (A.A.) - İngiltere , "Patricia,, harp gemisi de kra-

kralı, veliaht ve kralın öteki oğul- im maiyetine verilmiştir. 

ları dük of Y ork ile dük of Kei'lt, 

İngiltere deniz kuvvetlerinin bir 
kısmını gözden geçirmek üzere, 
bugün saat 17,45 te özel trenle 
Portsmoutha varacaklardır. 

Kral ile yanındakiler, dokların 

Anibali taklit ! 
Bir Amerikalı fille Sen 
Bernar geçidini aşacak 

bulunduğu yere kadar, fevkalade Sio11, (İsviçre) 16 (A.A.) -

donanmış sokaklardan geçerek Anibali benzetlemek (taklit et -
gelecekler ve hemen "Viktoria mek) istiyen Amerikalı Richard 
and Albert,, yatına bineceklerdir. Halliburten adında biri, Paristen 

İngiliz adalan donanmasile Ak bir fil getirtip yakında büyük Sen 

deniz donanmasının bütün gemi -
lcri üç geniş sıra üzerinde, Por· 

tsmouth açıklarında dizilidir. Kü
çük parçalar, kıyılara daha yakın 

bir noktada ve biraz kenarda du
ruyorlar, gemilerin hatları birçok 
mil uzunluğundadır. 

Bugün, fon yedek gemileri de 
gelince, genel kuvvet 157 parça· 
yı bulacaktır. 

Deniz aşırı yerlerden binlerce 
seyirci getirecek olan l 9 büyük 
vapur için duraklar ayrılmıştır. 

Balıkçı gemilerile yatlar da bu 
törende temsil edileceklerdir. 

Kral, maiyetine verilen "En
chantress,, hcırp gemisine geçtiği 

vakit, kabine üyelerile, deniz ba
kanlığı ileri gelenleri de onun 
yanında bulunacaklardır. 

Bernar geçidini bunun sırtında 

geçmek niyetindedir. Bu adam 
Martinyiden kalkıp Aoslcye ka • 
dar gidecektir. 

İtalyan ve İsviçre orunları (ma

kamları) kendisine özgiir (ser • 
best) geçjş hakkını vermişler -
<lir. 

" KM 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU ,J) ~ 

17 • 7 • !)"J;j 

.Bu kupondaki tarihten b:ı~lı: a 
rak 15 rıü11 içi11dc Kl Hl N iclan• ı ıc 

gösterilirse bir küçük ilcirım J clı
fahk 1 satırı ı>arası yerine alınır. 

(lstlycnlcr, günilndc id rede bul ııı 
durulacak surette bu lmponlnrı p?ı<t ı . 

vcrcceklc-rl mcktuplann içine d ko· ,.. 
bUlrlcr. 4 krllmc bir satır oo:vılmn'ıdır ı 

.................... Em ... mu:.c::-~.ı 



1 işaretler 1 
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Halk edebiyatının 

üç anlamı Çekoslovak talebe 
Hal{? edebiyatını türlü, türlü h • • d 

anlatanlar var. Bu ayrılık necin· şe rımız e 
di:r? 

Bu ayrılık bir çok insanlann Cumhuriyet anıtında 
hal1ıı ve edebiyatı bct§ka, ba1ka tören yapıldı 
biçimlerde tarif etmelerinden il~ Dün Çekoslovakyanm Prağ ü • 

·i geliy~r. nivenitesinden yetmiş kadar ta • 
Bir kısım inıanlara göre halk ·ıebe şehrimize gelmiş, ve lstan • 

edebiyatı, baıit, aacle, duyguları bul üniversitelileri tarafından kar· 

'tn/at.an eclebiyaUır. ıılanmııtrr. 

Halk edebiyatım böyle taril Oniveraitclilerimiz, Çekoslo • 
edenler, ıaraylarınrn balkonuno vakyah konuklarını §ehrimizde 
çıkıp: gezdirmiıler, öğleden sonra Tak· 

-Biz tacımızı Allahtan aldık· simde cumuriyet anıtına çelenk 

Allahtan baıka kimıeye heıap konulmuştur. 
vermeyiz,, cliyen, ve geni§ uluı Bu çelenk koyma sırasında, İt· 
kitleBini birikmif bir mikrop ve tanbul üniversitesi huk~k doçen
hQfarat yekunu ıayanların este· ti Bay Muzaffer, cumun.yet .~nı • 
tik düfüncelerine uyanlaraır · tının dibinde türkçe ~ır soylev 

Halk onlara göre (avam) clır. vermiş ve bu söylev hır b~~k.ası 
(Avam) bayağı, cqağı bir mah· tarafından fransızcaya çevrılm1ş -
1iiktur. t' 1r. 
Onuniçin "avam,, Hevam gibidir Bay Muzaffer, söylevinde i~kki: 
l'<llli mikrop gibidir,, sözü onların lap yapan Türkiye ile gene ın ~
dilinden düımez. Halkın böyle lapçı Çekoslovakya .arasında ala
anlaıuııı bir devrin, inıanların ( a· kayı i~ret ederek şıddetle alkış • 
vcım ve h(.;.vaa) Jiye bölüklere ay· 

1 
Çekoslov3 kyah iiniv<" .. l anmış, ve . 

"ı clrğı .zamanın ilaclesidir. sitelilerden biri, çelengın !anına 
Havas ile (l1Jam arasında ge· gelerek aı kada§larını Tür~ıy~ ct:: 

çilmez sınırlar vardır. Onu edebi· muriyeti şerefine - kend. dıl~erı 
Ycıtı Ja keneli gibi a§ağılıktır. .. u'"ç defa "Yata!,, dıye uzere -

Onda ne clerin bir clüıünce, ne bajınnağa çağırınıttır. 
olgun bir Juygu yer bulamaz. Ba· Türk üniversiteliler de buna 
ait. sathi bir §eyclir mukabele etmiıler, tören bitmi5 

Halkı ekonomik bir değer cli
Ye kabul edenler ı·ardır. 

Bunlara göre halk geniş bir 
müıteri kitlesidir. Bunlara göre 
halk edebiyatı demek halkın alı• 
cıat olduğu eıerlerclir. 

Halkın din cluygularını. i~ti•'"_a~ 

ve tehrin gezilmesine devam \>

lunmuştur. 

Üniversite)i)er §ehrimizde üç 

gün kalacaklardır. 

F AŞIST TALEBE - Dün 1-
talyan fa,iat talebeden otuz kişi 
lik bir grup ıehrimize gelmİ§, 
abideleri dolatmıftır. 

ed d•n halkın •ınırlerını en eser ..-. , • 
hv t ve hırıız polıı ~ • • • h k • 

gev~eten şe e ' an he1 Bırıncı ceza a yerı 
clebıyatına kadar ıatt§ yap 
eser haJ.k edebiyatının malıdır· başkanlığı 

Onların §öyle bir mantıkı var· Istanbul birinci ceza hakyeri 

clır: hal batkanı Necip Nadir, yargutay bi 
Mademki halk okuyor, fU • .' .., • onu dılı· rinci klaı raportörlüğüne atan • 

de halk onu begenıyor, . 
yor. Halkın dileği iıe hakkın clı· 
leğiclir. Halktan kötü bir §ey çık· 
~az. 

Halkı geni§ ölçüde bir alıcı 
§eklinde düşünenlerin kalaaıncl": 
ki halk edebiyatı clenegok polı· 
tikacının ve ıarlatan ıatıcınclın .., ~l· 

b. e egı • 
debiyatınclan bcqka ır f Y 

{/ir. 

K . olarak çok okunma ve 
eıın . 

tiraj bolluğu halk eclebıyatının 

ölrüBii olamaz. 
~ h'l'k ba· Halk eclebiyatı, ne sat ı ı , 

•itlik ne demagojidir. 
Halk edebiyatı, kaynağı halktan 

_, f-L t basitliğe inmeyen, ve 
ıı.cıan cuca l an 
J •• batağına sap anmaY 
rıemagoıı 

cd ebiy.attır. . 
Halk her§eyclir; halk bır kuv· 
• ..' t" ve yaraJıcı bir ele· 

Vettır, uı un 
;;.erdir. ' 

mıştı. 

Onun yerine İstanbul birinc.i 

ceza hakyeri batkanlığına da yar
gutay birinci klas raportörü Sa -
dettin, atanmıştır. Yeni başkan, 
yeni ödevine başlamıştır. 

• ......-11tnn111ı1111mnman"11mnt1unnmttaum•nmuııt11111ı•ntıı..,w.....-

ac/ amının ela kitleye karıı yaratı· 
cı borçları vardır. Kitle gefmiıten 
ziyade geleceği realize edenlere 

önül verir. anat adamının da 
g l b" "el . böyle bir rolü, böy e ır o evı var· 
clır. Bu ödevi yapmak halk ıanat 
adamının iıiclir. Bu bakımdan 
halk ıan' ati motiflerini halktan a· 
lan yaratıcı, üıtün ve yepyeni bir 
estetiğin ifacleıi olacaktır. 

Halk edebiyatını böyle anlıyo· 

ruz. 
Ve böyle bir hal.k edebiyatı is· 

tiyoruz. 
Sadri Ertem 

b. adam olan aan at 
Halktan ır ----- _ 

=======~-----, -----

, ·tnı hanıi çe • ı - Bay ı>rofrsor, ı.t nı. 

aemin altına koyayım?-, 

_ ~·ok içiyorsun! .. 
- Unutmak için. 
- Neyi?. 
_ Ne bileyim hatırlamıyorum. 
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tObin lira 
Bay Harri Jiram'ın hava 

kurumuna armaganı 

Sovyet uçak öğret
menleri şehrimize 

geldiler 
İzmir pamul< 

mensucat Türli 
anonim sosyete· 
si yönetim ku · 
rulu başkanla 

rmdan Bay Har· 
ri Jiram hava 

kurumuna 1 o 
bin lira arma · 
ğan etmiş ve 
yılda iki bin li-Ba,- Hoı ri Jıı am 
ra vermeği ta ahhüt etmi§tİr. 

Bu armağan hava kurumu ta
rafından takdirle karşılanmış -
tır. 

TAM VE YARDIMCI ÜYE 
YAZILANLAR 

Hava kurumuna aylık kazanç· 
larının yüzde ikisini bırakarak 

ilbaylrk başta muhtelif dairele -
den 249 memur yardımcı, 141 

memur tam üye yazılmıştır. 

Yardımcı üyelerin vereceği pa· 

ra 4410 lira altmış kuruş, tam Ü· 

yelerin vereceği para 4262 lira 
dört kuru§ tutmaktadır. 

SOVYET UÇAKÇILAR GELDl 

Yeni açılacak Türk kuşu için 

Sovyetlerden getirilen uçak öğ -
retmenlerinden Bay Aohin ile 
Bay Ramonof dün Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Öğretmenlerin yanlarında u· 
çakçılardan Bay Savami ile Bay 
lskender bulunmaktadır. 

• 
Öğretmenleri istasyonda şeh • 

rimiz hava kurumu üyeleri kar -

şılamışlar ve öğretmen hava ku· 
şılaınışlar ve öğretmenler hava 

kurumu başkanile bir müddet gö· 
rüşmüşlerdir. 

Türk kuşu için öğretmenler ls
tanbulda ve Bursada inceleme 

Elmaslarını çal
dıran Bayan 

Doktor Senni işin 
büyütüldüğünü söylüyor 

Geçenlerde Türkiyeli bir. CJok • 
torun karısına ait değerli mücev· 
herlerin Viyanada çalındığı Viya· 
na gazetelerinde okunmuş, şehri -
miz gazetelerinde de yazılmıt • 
tı. 

"Madam Senni" diye Viynna 
, gazetelerine ismi geçen bu baya
nın lstanbuldaki İtalyan hastane· 
si başhekimi doktor Senninin ka
rısı olduğu anlaşılmıştır. 

Bayan Senni, bundan bir mlid
det önce tedavi için Avusturya· 
ya gitmişti. Çalınan mücevherleri 
arasında Abdülhamit tarafından 
verilmi§ bir gerdanlık ta bulun -
duğu yazılmaktaydı. 

Şimdi lstanbula dönmüt olan 
bayan Senninin ba§ından geçen 
bu meraklı vakayı ltalyan haıta
nesi başhekimi doktor Senni ~y· 
le anlatıyor: 
"Karıma dağ havası laznn gel

diğinden kendisini Viyana civa -
nna yollamıştnn. Dönüşte Viya -
naya geldiği valdt, gazetelerin 
bahsettiği hadise olmuştur. An • 
cak, işe, biraz fazla mübalağa 

kanşmıştır. 
Oıtada, şimdiki gibi ne Abdül

hamidin amıağan ettiği değerli 
bir gerdanlığımız, ne de buna 
benzer çok değerli mücevheratı

nuz var. Karımın yanında yalnız, 
aile armağanı birkaç değerli taş 
bulunuyordu. Bunlaıın asıl değe
ri, taşlarında değil, ailemizin bi -
rer hatırası olmasındadır. 

Bunlar arasında arapça (Reşa
dr :Mehmet) yazılı olan bir broş 
ta vardır. Viyana gazeteleri, hu
nu da sultanlar tarafından hedive 
edilmiş, değerli bir şey sanmış • 
]ar .. 

"Hırsızlıktan haberi olur ol -
maz, karını derhal polislere baş 

vummşlul'. Yiyana polisi, araş -
tm nanın sonuna kadar Viyana
da kalmasını karımdan istemiş -
se de, karım biitün hazırlıkları
nı gördiiğü için, o akşam lstan-

yapacaklar ve sonucu raporla bil-
bula dönmüştür. 

direceklerdir. "Hirkac,: giin evvel çalınan taş-
Öğretmenler Birstol oteline ko

nuk edilmişlerdir. 

ROMEN UÇAKÇILAR - Ro· 
men uçakçılarından yedi kişilik 
bir kafile ağustos başında şehri • 
mize geleceklerdir. 

Telefon sosyetesi 
Telefon sosyetesi delegeleri 

ların bulunduğu resmen hize bil
dirildi. Sergüzeştçi kadmm biri, 
kanının odasının kapısını açık 
bularak içeriye girmiş, kiiçiik va
lizini açarak mücevherlerini a -
şırmıştır .. ,, 

Mücevherler çalınan bayan 
Senninin kocası doktor Senni, 
&onra hırsızın nasıl bulunduğunu 

da anlatırken demiştir ki: 
"Bn işle uğraşan hususi polis Bay Frank Gill ile Bay Buaye, 

bayındırlık bakanlığı ile sosyete - hcfiyl'Sİ, Viyanaıım uzak park • 
nin hükumetimizce satın alınma· larından birinde, bir ağacın di -
sı işi hakkında konuşmağa de- 1 hine ufak bir kutu saklamakta o
vam etmek üzere dün Ankaraya lan lıir kadmla bir crkc~ıi gör · 
gitmişlerdir. j miiş, ve şiiphclcnerek yaklaşmış, 

İ Gezintiler 1 
Denize düşen 
yılana sarılır 
Atalarımız: "Denıze düıen yı

lana sarılır.,, demişler. Avrupada 
son birleşmelere bakarak bu sözü 
andım. En uzak şeyler, birdenbire 
aralarındaki dağlar, denizler, u· 

çurumlar kalkmıı gibi apansız ku· 
cak kucağa geliyorlar. 

Bundan yirmi yıl önceki Cer• 
men ve Anglo Sakson düşmanlığı 
ve bu clü1manlığın sıycaa, ıava§ 

yönlerinde bıraktığı alevli izleri 
düıünmek, bugünkü birle§me kar· 
fıııncla parmak ısırmağa yeter. 
Alman ve lngiliz düımanlığı, yal• 
nız bir devlet hıncı, bir ııycaa ay
tıımaıı, bir ıeref kııkanflığı de
ğildi. Bunun en güzel örneğini biz 
büyük ıavaıta Suriye bozgunu i· 
fİnde gördük. 

T utıaklığa clüıen tUker kala
balığı içinde lngiliz neferleri ıa
rqın adamlara raıtlaclıkça: 

- Sen C eTmenıin el eğil mi? 
Diye aoruyor ve: 

- Evet! 
ile karııltı§ınca, boynundan 

lilintcuını .ıyınp vuruyordu· Al· 
manı orada tealim olmak kurtara· 
mıyorJu. lngiliz orclumnun hıncı, 
gözlere kan bürütecek kadar bii· 
yüktü. 

Şimdi "Verıay,, ın kara clam
gtUını alnından ailene, kendini ye• 
nenlere karır. ıahlanan Almanya 
ile lngilizleri öpüşürken görüyo-
nız. 

Gerçi ömür bir değİ§meler zin
cirinJen bcıtka bir ıey değildir. 
Fakat o değifif, aezilmiyecek ha· 
clar ince olduğu için yaclırgamağa 
vakit kalmaz. Ancak böyle keskin 
köıeli devrimler karıııında irkil· 
memek elden gelmiyor. 

Geçende bir Avrupalı münek
kidin bu yolda bir yazııını oku· 
muıtum. Fransızların lngilizlcr· 
elen uzakla§mcuını incelerken, ta 
,,Marn,, a kadar iniyor, ilk ayrılık 
flıvılcımının o kanlı çukurlar· 
da parladığım ıöy[üyordu. Bu hü· 
küm haklı mı, değil mi bilmem. 
Fakat Miralay "Roıo,, gibi süel 
münekkicllerin ele batı dövüşlerin· 
ele lngilizleri kınamaclığı tarihe 
geçmiş bir gerçektir. Çanakkale 
bozgununun, yüzlerce "hatırat,, 

ve binlerce rapordan ıonra da, ha· 
la ortada ıahipsiz durduğunu kim 
bilmez! .. 

1918 ele zafer Franıayı sarhoı 
ederken ltalya da ihtilal kopar
mıştı. Ortaklığın ne kadar çürüli 

S. Gezgin ----...-< Lfıtfcn ~ayıfn) ı ÇC\ iriniz) 
'UHtımıı11nnıııı 11111111ıınıa1111nmıunın11""""'1nrttmıı1111mıı1rıuııı11rmıı1111tmııı• 

ve saklanan kutuda karımın mü-
cevherlerini bulmuştur .. !ştc bü -
tiin hftdisc bu. Hel' halele bu iş, 
öyle gazetelere g0çecek kadar 
sansasyonel bir polis romam de
ğildi. Ji1akat ampça bilmiycn A· 
vusturya gazetccilcı·i, işin i<;i 11c 
sultanlarr da karıştırarak bun • 
<lan meraklı bir gazete havadisi 
çıkarmışlardı ... ,, 

_ ırr.d.ıt, ır.ı •• ı :1Q·oıanın altında 

iki ayak görüyorum.., 
ı;ski oda hizmct~bi bah~l\an olun- ('l'aş denındc) - Hıli)oı ı ..... un? 

ca.. iyi bir havadis duydum ... Bu harpten 
sonra artık harp edilmiyecckmis ! 
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SiYASA _I ____ _ 
Yahudi yurdu ge
nişleyebilecek mi? 

KURUN 
GUndellk 81,Yaat gaz.ete 

lstanbuJ Ankara caddesi, (VAKJT) yurdU 

reıeton \ tdare: 243'71 
JYazı işleri: 24379 

J:üutinde Mu•evüer tarcJın
dan tqkü .olunan Milli yurdun 
çarçahuk geli.§me•i üzerine bunla
rın Flli•tine göçtükleri gibi Ma
verayı feri.aya göçmeleri meıeleıi 
öne mrüldü. 

Canhazhaneden kadın kaçırmağa 
kalkışmak, karşı gelmek •. ~ 

Telgraf adresi: KURUN btanbul 

Posta kutusu No. 46 

Gazetemize gllnderilen yazılar, gazete· 
ye girmek için ise, zarfının k!S§eslne (ga· 
zete) kellmesf yazılmalıdır. 

K&rfllık lstiyen okurlar, mektuplanna 
10 kuru§luk pul koymalıdırlar. Filistin ile Maverayı Şeria bi

ribirine .ıkı fıkı bağlı olan iki ül
ke gibidir. Yalnız Maverayı Şeri
a daha fazla Bedevilerin elinde 
bulunuyor ve bunlar öteden beri 
bQ.fkalarının burada yerleşmesine 
lıar§ı geliyorlardı. 

üçüncü ceza hakyerinde dört arkadaşın duruşması yapıldı Basıııruyan yazılan geri göndermekten, 
kıymet.sız yollanm11 mektupların tçtne 
konulan paraların kaybolmaaından, flAn 
olarak çıkan yazılardan dolayı, dJrekt6r • 
ıUk, lliıtüne soru sorgu almaz. 

lngüizler bu tarafları i§gal 
ettikten sonra Bedevilerin ellerin
den ıilahlarını toplamağa bQ.fla
mıı Sur ve Irak, Suudi Aarabi•tan 
hükumetleriyle anl:qarak Bede
vilerin hududu geçmeleri ifiyle a
lakadar olan hudut mahkemel"ri 
vücuda getirmif, ve bu •uretle bu 
taraflarda emniyeti sağlamlaştır
~ağa imkan bulmuşlu. 

Balıkçı Fethi, seyyar satıcı 
Bayram, zerzevatçı Veysel, yük a
rabacısı lsmail, İstanbul üçüncü 
ceza hakyerinde dün alıkonulmuş 
olarak sorguya çekildiler. 

Dava, sarhot olmak, kadın ka· 
çırmağa kalkışmak, polise karşı 

gelmek, yumruk sa vurup b;;çak 
çekmek davasıdır. 

iddiaya göre, bu dört arkaJaı 
sarhot bir halde, canbaz Rızanın 

F eriköyünde kurulan canbazha -

nesine gitmişler, orada gördük • 
leri çengi Saniyeden pek hotlan • 
mışlar, ve biraz sonra kadının ka
çırılması için harekete geçilmiş 

Bu İ.f bG§arıldıktan sonra sıra 
memleketin arazi•ır.i ölçüp biç-
meğe gelmiı, bu iı de yapıldıktan Bu sırada kaçırmaya engel ol· 

h k ::t.ak istiyen polis Samiye bıçak •onra er e•in arazisi ayrılmıt 
ve arazinin haritalan yapılmııtı. çekilmit, yumruk atılmıf. 

Bütün bu iılerin yapılmcuı Be- Hakyeri başkanı Burhanettir., 
deoilerin ayrılıklarını halle yar· önce balıkçı Fethinin sorgusunu 
dım etmekle beraber ekonomik yaptı. Fethi, şu cevapları ver

me•ele olduğu gibi kalmıf bulunu- di: 
yor. Bedevilerin en mühim geçim - Binlik iki şişe şarap içmiş
aracı deve yetiıtiTmektir. Halbuki tik. Tabii biraz içkili idik, de
otomobü çöller.e de girdiği irin, mek !. Lakin, suç işlemedik. Çen
devenin değeri düftÜ ve iki .Yıl i- gi Saniyenin yüzünü gören kim?. 
çinde Maverayı Şeriadaki devele- Başka hiç bir şeyden haberirr. 
rin •ayUJı 30,000 den (13,000) e yok benim! 
düffii. Zırai mahsullerin değer ba- Seyyar !alıcı Bayram da, şur.· 
kımından dü§mesi de vaziyetin ları anlattı: 
güçlüğünü arttırmif bulunuyor. - Şarap içtik. Oyun seyrettik. 
Buyüzden Maverayı Şeria halkı Oyun bitmiş, canbazhane paydos 
vergi vermekten aciz bir hale gel- olnuıştu. Hep beraber dışanya 
mi§, halkın Ya§ayıı seviyeıi de dü§ çıkarken, bir de baktım, ki polis 
9t'?Ü§tür. Sami, !smailin yakasına yapış-

füistine muhaceret edegel- mış. Ben "ne oluyoruz?,, derneğe 
mchte ve Filistini bayındır/aştır- kalmadan, polis "Sen şöyle bir 
makta olan yabancı Mu•evüer bu yana çekil!,, dedi. Bu sırada İE
v:.:.;;iyetten istifade ederek Mave- mail hızlı hızlı yoluna gitmeğc 
ı·c:;ı Şeriaya yabancı sermaye ıak- koyuldu. Polis ~ami, belinden ta
r::d~ fikrindedirler. bancasmı çekip, onun arkasın · 

Fa.kat Araplar bu dü§ünceyi dan iki el ates etti. Fakat, isabet 
hof görünmedikleri ı.e Musevilerle ettireıııedj, Saniye meselesinden 
geçinemedikleri için Maverayı Şe- benim haberim yok! 
riaya girmeğe hazır olan Yahudi Bu ifadeyi veren Bayram, ayni 
•ermayeıi bu memleketin •ınırları zamanda karakolda dövüldüğü 
?nünde beklemektedir. iddiasın. da ortaya attı: 

Maverayı Şeria hükumeti halk - Beni karakolda polis Sami 
tan vergi toplayamadığı ve büt- ve Ali Rıza dövdüler, çünkü, ben 
çeaini tutmağa muktedir olamac'ı· şahit olarak götüri.ilmüştüm. Ve 
ğı halde Mu•evüere arazi satma· ifade verirken, polis Saminin ls
'ğa ce•aret edemiyor. Çünkü bu·========================== 
yüzden •ıyasal iğtiıaşlar çıkma- ~va Kurumuna Yardım 
nndan korkmaktadır. 

ô. R. Doğrul 

Bay Vehbi Edirnede 
Birkaç gün evvel tehrimize ge

len iç itleri yönetgeri ( müste
ıarı) Bay Vehbi, dün akşamki 
trenle Edirneye gitmittir. 

Bay Vehbi, mezuniyet alan 
Trakya genel ispekteri Bay lbra
him Talie vekalet edecektir. 
-•eı••• •••wwwı1111............,...,. .......... , .... , .. ,_.,a ......... 
temellere dayandığı bununla da 
WQfılabilir. 

O vakitlerde uluslar denize 
dü§mÜ§ adamlar gibi rcutgele her 

Sosyete 
Vermivor mu? 

Tramvay ışçıJeri yakında 
bir toplantı yapacaklat 
Tramvc.y İtçilerinin ihtiyat aar.

dığındaki paralarının yarısını ha-

va kuru1&1una bıraktıklarını yaz 
mıttık. Tramv3y sosyetesi bu işi 

için zorluk gösterdiğinden işçiler 
yakında üniversite konferans ~'.1-

lonunda toplanarak durumu (va
ziyeti) t{Üzden geçirE.c'-klerdiı. 

gördüklerine •arılmıılarml§ de- Bir kayık battı, içindekiler 
mek. Yer yer •Özleri )'ankular ya- kurtarıldı 
pcın büyük adamlar: 

"Durum, 1914 den kötüdür!,, 
diye bairıftıkları fu son günlerde 
aıycua alanında yeni bir "körebe,, 
oynanmasını n~in çok görmeli? 
Ortadaki "Latin,, ve Anglo Sak
•011 lmlf!fnıesi, acaba bir •oy ve 
b ~kmen, bir •ciclayet,, ve
rimi ~bl Jiifüniilebilir mi? .. 

Sürmeneli Reıit oğlu Süley • 
manın kum yüklü kayığı dün Ta-

rabyadan Sanyere giderken yol • 
da dümeni kırılmıf, Sarıyer rıh • 
tımına bindimıi,tir. 

Tayfalar kayığı kurtarmaya 
çalıtırlarken akıntı yüzünden ka· 

yrk devrilmit, batmııtır. Oç tayfa 

mailin arkasından tabanca attı -
ğını da ifademe ilave ettim. Işte 
bunu söylememe kızdılar! 

ie kurulan hakyeri kurulu, isteğe 

uygun kar:.-.r verdiler. Duruşma, 

kaldı. 

Hakyeri başkar.ı Burhanettin, 3 k iZi n açtıgv I da Va 
su:-du: 

Uazetemlzde çıkan yazılarla resimlerin 
ııer hakkı aaıı kendlıt içindir, 

- Bundan dolayı muayene ol- Zehra, Melahat, Münevver i-
KURUN dun mu? simlerinde üç kızın davacı yerin-

- Hayır benim Allahtan başka J de bulund~~lar.ı bir davaya, Sul
kimsem yok. Mi.iracaat etme . tanahmet ıkıncı sulh ceza hakytt-

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Yabancı yerler 

dim ! rinde dün bakılmıştır. 
Yıllık '150 1850 1800•) Kr. 

6 aylık f20 '12.S 930 ,. 

Zerzevatçı Veysel, suç işlediği 
doğru olmadığından, sadece bi • 
raz tarap içip eğlendiklerinden 

bahsetti. Yük arabacısı lsmaile 
gelince, o, kendisinin çengi Sa • 
niyeyi kaçırmak istemediğini söy 

Jiyerek, sözlerine şöyle devam et
ti: 

- Ortada fol yok, yumurta 
yokken, mesele çıkarıldı. Biz ya

kamıza yapışılmamızı, itile ka -
kıla karakola götürülmemizi icap 

ettirecek hiç bir şey yapmamış -
tık! 

lsmail, sabıkası olup olmadı • 
dığı yolundaki soı-guya karşı, ev 

velce adam öldürmekten ağır ce-
za mahkemesince on sekiz sene· 

ye mahkum olduğunu, bu karar 
temyizden bozularak, ceza müd -
c!etinin indirildiğini ve nihayc: 

kendisinin ıuçlu olmadığı anla -
~ılarak beraet ettiğini .ıöyledi. 

Sonr~ şöyle dedi: 

- Bu şimdiki işten de suçsuz 
olarak geldim buraya. Elbette 

mahkemeniz jşin iç yüzünü anla
yacak. Anlayınca da ben gene 

masum olduğumdan beraet ede · 
~· 1 cegım .. 

Genel savamanyar Hikmet, ta~ 
hitlerin çağırılmasını ve suçlu • 
ların sabıkalarının sorulmasını is· 
tedi. 

Burhancttin, Hüs~yiu ve Tahir-

Sergi 
Yerli Mallar ser~isi 

11ar1n açılı11or 

Yerli mallar sergisi yarın açı

lacaktır. Bu yıl ıergide birçok ye· 
nilikler görüleceği ileri sürülmek
tedir. 

Bu yıl sergiye hemen bütün 
büyük kurumlar girmiştir. Söy • 
lendiğine göre, sergi ancak bu 
yıl bir panayırlıktan kurtulmuş -
tur. 

Satışsız pavyon Türkiyenin her 
yerinden gelen yerli yapma mal 
larla süslenecektir. Yukarıki re -

simde sergide hazırlanan bir pav-

Bu üç kız, kendilerine iki ıen
cin söz attıklarını ve sövdüklerini 
ileri sürüyorlar. 

Dava ettikleri kimselerden biri 
Ceyhanda Kurdulağı ilk okul 
öğretmenlerinden Enve.-, öteki d:. 
Gaziantep lsmetpafa okulu öi • 
retmenlerinden Ali Rızadır. 

Davacıl:ırın ileri sürdüklerine 
göre, bunlar, geçen sene tetrini 
evvelinin beşinci cuma günü Be
yazıt meydanında pef lerine ta • 
kılıp, kendilerini otomobile ve 
muhallebiciye davet etmitler. iç
lerinden Zehra, kendi ve arkadat· 
ları namına "yolunuza gidiniz, 
yoksa poliı çağırırız,, yollu ih -
tarda bulununca da, kızmışlar, 

sövüp ıayınıflar. 
Dünkü durutmada üçü de da -

valarını böyle anlattılar. Dava e
dilenler, hakyerinde yoktu. Ha • 
kim Salahattin Demirelli, dava e
dilen Enverle Ali Rızanın ifade • 
leiniıı. Ceybaıl ve Gaaiaaıt.P. ~ 

1 aylık 110 150 180 • 
S aylık %85 tOO 600 • 
Tttrklycnln ber posta merkez.lııde bu ta· 

rlfeyle KURUN'a abone yazdır. 

( •) Bu son aUtun posta birliğine gir· 
L meml~~abancr memleketler içindir. 

-· ~UR UN 
lLAN UCB.ETLEBJ 

Tecim UA.nlarmm l!An ııayfalarmda a&n· 

Uınf 30 lruru§tan ba§la.r. nk aayıfada 230 
kuruşa kadar çıkar. 

Bilyük, çok devamlı kll§ell, mekll llln ve
renlere ayn fiyat lndlrmelerl yapılır. 
Kiralık ve yahut satılık yapıların ill . 
nmda bunların realmlertnl butır -
ınak !atlyenlerden yalnız kıl~ 
parası alınır. 

Resml lllnlarm blr satın 10 kuruıtur. 

Küçük U&nları 
Bir defa 30, Ud defası M, Uç defası 815, 

dört defası 71S ve on defası 100 kul'Uftur. 
Oç aylık Uln verenlerin bir defası beda· 
vadır. Dört aatın geçen UA.nlarm fazla 
satırları beş kurtlftan hesap edilir. 

KURUN bem doğrudan doğrUya, kendi 
idare yerinde, hem llln acenteleri eliyle 

i!An kabul eder. 

za hakimlerine talimat gönderi • 1. 
lerekı oralarda aldırılmasına ka - -.'::::::::::::::::::::::::::= 
rar verdi ve gerek bu kararın ye· ı 
rine getirilmesi, gerek Şükrü is - -----------·---... -. 

Kısa Haberler 

mindeki bir şahidin çağırılması 

için, durutmayı on üç eylül saat 
on dörde bıraktı. 

MELIHANIN DURUŞMASI -
Y etildirekte bir çorap fabrika • 
sında Fatmanın altın kol saatini 
aşırdığı savası ortaya atılan Me • 
liha, Sultanahmet ikinci sulh ce
za hakyerinde di!n muhakeme o
lunacaktı. 

Kendisi hakyerine gelmemiı, 
getirilmesine karar verilmif, du • 
ru§ması otuz eylüle bırakılmıt • 
tır. 

Kadıköyü su sos
yetesinden şikayet 
Bostancıda oturanların 
ıteri sürdükleri noktalar 
Kadıköyü su sosyetesinden ti -

kayetler gün geçtikçe artmakta -
dır. 

Bostancı ve civarında oturan 

PARALARINI ALAl\IIY AN Ti-~ • 
ClMERLER - ltalyaya mal çıkara11 
tecimerlerimizin marttanberi parala .. 
rını alamamakta olduğunu tecimcrl~ 
rin bu hususta Türkofise baş,·urduk .. 
)arını yazmıştık. Türkofis, mesele • 
yi ilgili makamlara bilidrmiştir. 

ARABACILAR ARASINDA - A· 
rabacılar cemiyeti yönetim heyetin
den yirmi iki üyenin reisleri ile hera • 
ber istifa ettiklerini yazmıştık. Ce • 
miyetin yeni yönetim heyeti seçimi ya 
pılmıştır. Sonuç bugün anlaşılacak • 
tır. 

BERBERLER CEMiYETiNDE -
Berberler cemiyeti dün bir toplantı 
yapmışlardır. Haber aldığımıza göre 
toplantıda hafta tatili işi ile ondü • 
ıa.c:ıyon işi görüşülmüştür. 

Türizm şubesinde 
Uray (belediye) turizm §ube • 

sine almacak seksen lira ücretli 
bir memurluk için yapılan sına• 

ca kollej mezunu on bet genç 
girınittir. Bunlardan birkaç dil 
bilen tercih edilecektir. 

bir kısım halk sosyete hakkında ı .. -------------"'ı 
bir mazbata yaparak Bayındırlık 1 Nöbetçi eczaneler 
komi~ediğine ve uraya (beledi • ı----------------Samatyada: Erofilos, Aksarayda: 
yeye) vermiştir. z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Fener-

Bunlar mazbatalarında beş de: Emilyadi, Şehzadebaşında: ls • 
teyden tiki yet etmektedirler: mail Hakkı, Sirkecide: Ali Rıza, Di· 

1 - Sosyete yazın ihtiyaca ye- vanyolunda: Esat, Beşiktaşta: Ali 
tecek kadar su vermiyor. Kıtın İ· Rıza, Kumkapıda: Belkis, Zeyrekte: 

. Hasan Huhlsi, Karaköyde: Hüseyin se verdiği su mikroplu ve çamur· Hüsnü, Beyoğlunda: Dellasuda, Er • 
ludur. toğrul, Yenişehirde: S. Barunakyan, 

2 - Göztepe, Erenköy, Bostan- Maçkada: Feyzi, Kasımpaşada: Meı
cı taraflarına ise çoklukla ıu ve· kez. Hasköyde: Halk. 
rilmemektedir. 

3 - Su saatleri suyun tortu bı· 
rakmaıı yüzünden okunamıyor ve 
halktan bu suretle götürü ve sa • 
ati tutmıyacak bir şekilde para 
alınıyor. 

= 
ri konmUJtur. Abonelerden bun• 
lar için de kira alınmaktadır. 

5 - Her aboneden yılda alı
nan bet- lira ne paraııdır ? . 

~kurta~~n;;...;;;=.;l~~ır..._~~~----------~- •D...JIA»_JJUDLJ:ıoı:uw:.or.ııuıııwL-~~_.:._,--a... ....... .n:ııl%S_...avL-A-lc.ont~·• ···•I az n 
Bµ tikiyet bayındırlık bakan • , 
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Soruyoruz 

1, 7 00,000 lirayı ne 
yapalım? 

il 

Donanma cemiyeti 
oiqongosunda 
kazananlar 

'Tür~dge iş Bankaaından: _ 
Donanma Cemiyeti ikraJDiYell ~ 

vilat piyangosunun 15 temm:z :nde 
gününde yapılan 58 inci kji :hvil 
ikramiye \'e amorti isabet e en 

.. t ·r cetveldir. 
numaralrını gos erı tertip nu -

Ilu keştdede itfa olunan 

maraları: n<>Gf 3458. 372.5. 
J,172. U-77. 2840. ~.,... 

409 • 5()63. 5439. 7693. 9513. 6341. 
tKRAMIYE iSABET EDEN NUMA· 

OKULLAR 

Çocuk esirgeme okuluna 
girme şartları 

uk Esirgeme kurumunun An • 
ka~daki (Çocuk bakıcı okulu) na ta
lebe yazılmasına başlanmıştır. _ 

Çocuk bakıcı okulu yatılıdır ye pa 

d r x&retiml iki yJJdır. Dersler 
rasız ı . v• t'k 
h teorik (nazari) hem de pra ı -
tfem Okulu 1>aprıkla bitirerek dip1o· 
m~ alanlar hasta bakım evlerinde has· 
ta bakıcı, aileler yanında çocuk ba -
kıcı ve çocuk Esirgeme kurumlarına 
atanırlar. 

RALAR: 
Jkrami"" TL. Tertip No. 

[>-139 

Okula yazılma ve alınma şartlan 
Sıra No. şunlardır: 

2t 1 - 18 yaıından aşaiı olmama~, 3000 
100 
50 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 

1172 
4098 
2894 
1172 
1172 
5i39 
2894 
:uss 

2894 
1477 
9~13 

4098 
:;439 

9:l13 
9513 
9513 
1477 

74 2 - llk okuldan diploma almış ?.1 -
97 mak, orta okulu ve liseyi bitirenler us· 
9l terilir (tercih edilir) • 
69 3 - Uıgidimll (hüsnühal sahibi) ve 
73 

sağlıklı olmak, 
: Okula yazılmak istiyenler (Anka; 

Ç uk Esfrseme kurumu gene 
71 raclak io~aıranlıfrna) yazı ile başvur-
44 mer ez~ 
7 malıdırlar. • 

22 Yazılma için gerekli olan belgeler. 
92 Okul diplomuı, özbelek <nüfus ki-
95 ğıdı) uıgidimli kibdı, sağlık ve aşı 
95. rapo;lan, iiç fotoğraf, okula ya:ıl • 
19 ma iti temmuz ayJ sonuna kadar ır. 
45 
84 
58 

llatbaamdll gel• eurlaJen: 
5 
5 6341 . hizalarında 
Baladaki tertiplerın ndan müte· 

gösterilen sıra numara.ı~rı ra 0uına
baki ayni tertiplerin dıger 81 

7693- :No. 
ra1arına \'e 2840. 372.~. 5063- r is& • 
ıu dört tertibe klmilen amor 

1ti be • 
bet etmiştir. ikramiye ve amor 'ba • 
deli 22 temmuz 1935 tarihinde~ iti cıeU 
ren tediye edilecektir. Amortı be 
beher tah1'11 I~ bir Türk lirast on k11-

VARLIK 1 
Bu değerli san'at ve fikir mecmu: 

asının 15 temmuz tarihli sayısı Sabrı 
Esat, Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, Ca-

S tkı Halit Fahri, Abdtilhak Şi -
hit 

1 
1Ke~an Hulclsi, Sadri Ertem, 

nas' " it, Samet Afaoğla ve Ve
surhan lJm 

dl 
'in yazılarile çıknuftır. Tav 

cıat :Ne m 
siJı ederli-

1 Hava tehlikesine karşı Adan ada 

Bir muzip 
Mirasçılarını 
aldatmış 
Adanada meraklı bir ihtiyar 

ölümünden aonra mirasçılarının 
ne yapacaklarını anlamak iıtemiı, 
masum bir hileye bat vunnuı

tur. 
Bu ihtiyar Kızıl Tahta çiftçi

lerinden olup Adanada oturan 
Mehmed'tir; altmıf ya9larında
dır; bir karısı vardır, çocukları 
yoktur. 

Çiftçi Mehmed, geçenlerde ka
rısını alarak Tarıuaun Namrun 
yaylasına gitmittir. Mehmed bir 
kaç gün geçince ha•talanmıt, te
davi edilmek üzere Adanaya ıel
mit ve bir kaç gün kaldıktan son
ra tekrar Namruna dönmüttür. O
raya varınca karııınt haıta gör
müt ve ona: 

-Ben tamamiyle iyi olarak 
döndüm. Sen baıtum. Bari Ada
naya git; demittir. 

Kadıncağız Adanaya dönmüf, 
Mehmed de kanımm kendine 
kartı olan bağlılığının ölçüıünü 
ve mirasçılannm, hakkında ne dü
ıüncede olduklarını anlamak ~çin 
kafasında bir plin taıarlamıf, bu
nu da bir adamı vaııtaııyle orta
ya koymuttur. 

Plin ıudur: 
Adanada bulunan ailesine 

Namrundan telefonla kocaıı Meh· 
medin öldüğünü •• aelip eıyala
rı almasını bildirmittir. Arkaaın· 
dan toför Cabbarla aönderilen i
kinci bir haberle bu tekrarlan-
mıfbr. 

Bu ölüm haberi Jiemen ff)hir
de, Kızıl tahta' da ve hatti Kadir
lide yayılmııtır. Mirasçıları bir te
lif almıf· Mirasçılardan Kızıltah
ta köyünden Süleyman Adanaya 
gelmit ve Mehmedin karıımı oi· 
lu Nuri ile beraber Namruna ıön
denniıtir. Bunlar oraya varınca 
Mehmedi ıapaaailam aörmütler-

dir. 
Bunlar orada oturup komqa

dursunlar, Kadirlideki mirasçılar 
büyük bir servete kavupcakları 
hülyaıiyle hemen bir otomobil ki-

ralamıtlar ve Kızıltahta köaüne 
gitmiılerdir. Oradaki ve diler 
yerlerdeki mirasçılar da Mehme
din evinde toplanmıılar ve Nam
rundan ıelecek olan kadını bek-

lzmir ilbayının başkanlığı altında 
toplanan komisyonun çalışmaları 

lzınir llbayı, Parti Bqkanı ve Komiıyon üyeleri 

lz.mir,(KURUN) - Hava sav-f ca üye olarak yılda 2,000 lira için 
guında lzmirliler kendilerini göı- ıöz vermittir. 
tereceklerdir. Bu maksadla ıık 11k Muıevilsden bir grup, dün 
toplanılmaktadu. Kurulan komiı- Parti batkanımız Bay Avni Do· 
yonda llbayımızla Parti Baıkanı ğanı yerinde ziyaret etmit ve bat· 
mız da vardır. Son toplantıda va- kan, iz.mir Musevilerine hava HV· 

ziyet genel olarak gözden geçiril- gaıı uğrunda beklenen ödevi an
miıtir. )atarak iyi bir Türk olmalarını is-

lzmir pamuk ııtenaucat Tijrk temittir. 
Anonim ıoıyetesi bir defada Heyet, her fedakarlığın yapıla· 
10,000 lira teberrü etmittir. Ayn- cağına ıöz vermiıtir. 

lzmirin Arsen Lupeni 
iz.mir, (KURUN) - lzmir mu

hitinde otuz bet kadar evden bü

yük bir meharetle muhtelif e,ya 
çalan Müdanyah Celilettin na-

mmda zeki ve yaman bir hınız, 
geçenlerde Baamahane istasyo
nunda İzmir polisinin, sonra da 
Balıkeairde Balkesir polisPıin 
elinden kaçıp kurtulmuıtu. 

Evvelki sün Mustafa çavuı na
mındaki mübatir, lzmirden Ke
malpapya ıiderken yolda bir e· 
ıek üatiinde, Celi.lettine raıtgele
rek tanımıf, kendisini zorla Ke-
malpqaya ıötürüp polise teslim 
etmiıtir. 

Celi.lettinin adı "lzmir Araen 
Lüpeni,, dir. Balıkeıirden kaçıp 

ıeldikten sonra da bazı hınızlrk
lar yapmııtır. Ve ekseriya kıymet-

li eıya çalmaktadır. Kendisi ar
tık kaçıp kurtulmak imkinı kal-
madıimı anlamııtır. 

SUNGURLUDA PEÇE VE KA
FES -Sungurlu liçe partisiyle U
ray (belediye) derneği üyeleri 

Parti Baıkanrnın baıkanlığında 
toplanark kadınlann peçelerinin 
kaldırılmasını ve odaları günet ve 

Ha~talık bulaştıran adam 
:Ankara, 16 (A.A.) - Çiçek 

hastalığından dolayı kordon al • 

tında olan Afyon vilayetinin E
mirdağ kazasına bağlı Göynük kö
yünden hayvan kaçırarak haata • 
lığın Bayat nahiyesine sirayetine 
sebebiyet veren Göynük köyün • 

den Ank oğlu iki ay hapiı ve pa• 
ra ceza.ama mabkGm olmuttur. 

•Yeni Çonım Valisi, Çorum 
llbaylığına Atanan Bay Hakkı 
aHydar yerine ıeçmiı, yeni öde
vine bqlamııtır. 

•ERCIYEŞE KAR YACIYOR -
Kayaeriden bildirildiğine gö-

re Erciyeı dağına kar yağmakta· 
dır. Albalıyurt ve Çaylıyurt yay· 

!alarmda yağmurla karıtık dört 
parmak kalınlığında dolu yağmıı· 
tır. Mimarainan, lspile, Reıadiye 
ve Zencidere köylerinde ekinler 
ve ıebzeler yağmurdan zarar gör
müı,iki kiıiye yıldırım çarpmıı bi
ri ölmüt diğeri hastaneye kaldı· 
rılmıtbr. Bir çocuk da boğularak 
ölmüıtür. Fırbnada bazı ağaçlar 

köklerinden aökülmütlerdir. Ha• 
raret 12 dereceye dütmüftÜr· 

ziyadan mahrum bırakan pencere --------~---
kafeslerinin sökülüp atılmasını ka 
rar albna almıtlardır. 

Şu ıuretle aerbestiye kavut
maktan kıvanç duyan kaza ha-

yanlan; duydukları minnettuhiı 

bildirmek için parti idare evine 
gelmiıler, ıonıuz teıekkürlerini 

aunmuılardır. 

lemiılerdir. Bunlar bekliyedurıun
lar Mehmed Namrundan pılıyı 
pı~ıyı toplamıf, karııını ve Nuri
yi alarak Adanaya ıelmiı, doiru
u ~P~~i~~.Bkdeu~~ı·.-1-b------------------------~ 

ıün: Evde irili ufaklı büyük bir ı ay , Fuat T uksal Denizliden ayrıldı 
kalabalık ... Bunların hepıi de mi-
rasçr ... 

Vak'ayı anlatan (Adanada 
Türkıözü) arkadaırmız diyor ki: 

Mehmed yaptıjı muzipliiin 
bu kerteye varacafını acaba önce
den aklından geçirmiı miydi der
siniz? 

• BiR TREN KAZAIS - Cey
handan Oımaniyeye ıitmek
te olan marıandiz treni Ceyhan 
durağınm makulanndan ıeçer
ken iki vaıon hattan çıkmıı, he
men gönderilen imdat treninin 
vinçleriyle bir aaat kadar uir&fıl
dıktan eonra yerine konulmut, 
tren ,oluna den.m etmiftfr. 

Bay Fuat Tak.al De rrizlitle uğurlanırken· 

Denizli, (KURUN) - Samsun 
llbayhjına tayin edilen llbayımız 
Fuat Tukaal tehrimizden aynldı 
ve parlak bir tekilde uğurlandı. 

Eaki Jlbay, bu muhitte kendi-

sini çok ıevdirmif, çahtkan 
bir zatb. Halkın itlerini 
daima çabuk ve kolayca çıkarır
dı. Bir çok mektepler, yol ve ya
pılar kurmuı, açmııbr. 

l 
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Bir icat 
Reşit Gülen bir Viyana seya -

hati yapacaktı. Fakat buna bir 
türlü cesaret edemiyordu Çün • 
kü, ne fransızca, ne almanca, ne 
de İngilizce biliyordu. Avrupa 
ya gitmek için bu dillerden birini 
bilmiyen bir adamın büyük zor -
!uklar ile karşıla§acağını düşü • 
nüyordu. Bununla beraber Viya • 
na seyahati onun için bir zaruret 
halini almıştı. Ehemmiyetsiz ol • 
maki beraber bir ameliyata ihti
yacı vardı. Bu ameliyatı en iyi su
rett~ yapan operatörün Viyanada 
\duğunu öğrenmişti. 

R~it Gülen bir aralık Viyana.
da en çok geçen dil almanca ol -
duğu için hususi olarak bir kaç 
almanca ders bile aldı. Bu tecrü
beden bir adamın başını yaşını 

aldıktan sonra yeni baştan bir 
yabancı dil öğrenmesi çok zor ~ 
lacağı neticesine vardı. Y alnrz 
bu birkaç. dersin bir fayduı ol -
muştu ki o da almanca "saba.hı

nız hayrolsun = Gutmorgn,,. ) ak· 
şamınız hayrolsun = Gut na
bend), (su - vassar), (güzel = 
şön) gibi beş, on almanca kelime
vi öğrenebilmesi idi. 

Bu arada bir gün düşünürken 
aklına bir fikir geldi. Bu fikir 
tamamen yeni bir usul idi. Tıpkı 
icat gibi bir şeydi. Dil bi)miyen 
bir adam bu usul sayesinde Avru
panın her hangi bir memleketinde 

serbest serbest gezebilirdi. Dil 
bilmemekten ileri gelecek zor -
luklar bu sayede bertaraf oluna
\ilirdi. 

Reşit Gülen lstanbuldaki e

vinden derhal sokağa çıktı, Sir • 
keciye indi, köprüyü geçti, tüne -
:in Beyoğlu yanındaki kitapçılar
-:lan birine girdi. 

Seyyahlara mahsus olan küçük 
hacimde bir dil kılavuzu aldı. 
Seyyahların en çok itlerine yarı • 

yacak kelimeler ve cümlelerin al
manca ile türkçelerini karşılıklı o

larak içinde yazılmış olan bu dil 

:kılavuzunu aldıktan sonra yol 
hazırlığına girişti. Birkaç gün 

l 1onra da Viyana yolunda idi. 
1 Reşit Gülen daha trende iken 

c 

kendine göre bulduğu usulü tatbjk 
elmeğe başladı. Türkçe bilmiyen 
bir yabancıya bir şey söylemek is-

terse elindeki kılavuzunu açıyor, 
sahifeleri süratle karıştırıyor, ken
di maksadına temcu eden türkçe 
bir kelime görünce onun üzerine 
parmağını bastırıy;or, karşısında -
ki almanca keljmeyi muhatabına 
gösteriyordu. 

Muhatabı bili defa gösterilen 
kelimey,e, bir defa da Reşid in 
haline bakıyor, ne demek iste • 
diğini anlıyor, cevabını da gene 
kılavuz içinde almanca bir keli
me ile onun türkçe karşılığını gös 
termek suretile veriyordu. 

Retit G ' 1en hep bu usulü kul· 
lana.rak Viyana.da istasyondan 
kendisine tavsiye edilmiş olan bir 
otele, oradan bir doktora, dok
tor vasıtasile de bir hastaneye 
gilli. Otelciler, garsonlar, doktor
lar ve hastaba.kıc:ıları ile gene 
hep o dil kılavuzu ile anlaştı. 

Hatta Viyana gibi bir büyük 
Avrupa şehrinde dil bilmemenin 
bazı iyilikleri de bulunduğunu 

gördü. Mesela hastanede yatar .. 
ken konuşmak için eline dıi kıla· 

vuzunu alınca g nç hastabakıcı 
kızlar onun yatağınrn bir köşe • 
sine otunıyorlar; gösterdiği ke • 
limeyi kitap içinde okuyabilmek 
için bqlannı uzatıyorlar, nefes 

\ 

nefese geliyorlardı. Bazan yüzü 
onların yanakalarına temas bile 
ediyordu. Galiba bu genç kızlar 
da böyle hiç dil bilmiyen bir ya
bancıya bu kadar yaklaşmaktan 
bir zevk alıyorlardı. 

Bu tÜrlü yaklaşmalar ve konuş
malar Reşid Gülen ile hastabakı
cr kızlar arasmda birkaç gün i-
çinde sıkı bir dostluk tesisine yar
dım etmişti. Ecnebi dil bilmedi -
ği için Viyanaya gitmeğe cesaret 
edemiyen bu adam, şimdi bili • 
kis dil bilmediği için memnun o
luyor gibiydi. 

Hastaneden otele döndüğü gün 
boş salonun bir köşesinde çok 
güzel bir kadının yalnız başına 

gazete okuduğunu gördü. Bu her 
halde bir yabancı olacaktı. Bu 
kadınla tanışmak çaresini dü§Ü • 
nüyordu. 

Bu sırada kadının oturduğu 
masada hir kitap gözüne ilişti. 
Kalktı. Masaya yaklaştı. Tavrı ile 
kadından müsaade alarak kitabı al 

Yazan: Kadircan Kaflı Böle m: 15 

Bir çatırdı duyuldu, sular karıştı, Venedjk gemisinin yüksek 
kıç kasarası sarsıldı, gemi birden aksi tarafa yat~ ı 

Kapan yukarı koştu ve Kara Kar • l 
talın artık onun yolunu kesmiş oldu • 
ğunu gördü. Dümene koştu: 

- Geriye! •• Geriye! .•• 
Gemi sarsıldı. 
Kara Veli Yenedik gemisinin ya· 

pacağı manen-ayı anlamıştı. 
Güzel T"e hızlı bir dönüşle Yenedik 

gemisinin sol tarafına geçti. Kara Ve· 
linin bir top sesini andıran kuman -
daları du.ruluyordu: 

- Vardiyan ..• Dur! •• lskele kiitek· 
Jeri .• Yukarıya. Güverteye.. Dikkat ... 
Yelkenler, mayna!. İskeleden rampa 
edilmiyor •• Dikkat.. Kancalar hazır 

mı ~ara Hasan?. Burak, sen prova • 
ya ... Yar ol Çopur! •• Sinan, Deli Mu
rat .. Gözünüzü açın .. 

Kara Velinin kum.anda vermeı!iile 
Kara Kartalın bunu yapması arasm -· 
da ancak bir kaç saniye geçiyordu. 

Yenedik gemisi ~abuk davranama
dığını an1anuştr. Bernardi, dümene 
koşmuş, gemisinin kıç Jombarlarmı 
'l'ürk gemisine çevirmek ve bütün 
top1ari1e ateş ederek onu bir gülle 
yağmuru altında eımek istiyordu. 

Venedik gemisi ufak bir dönüş yap· 
mak üzere idi. 

Kara Yelinin sesi duyuldu~ 
- Prova topları! •• Dikkat! .• Sağ • 

dan birinci top ... Hedef düşman ge · ( 
misinin dümeni... Ate ... ş t 

Kara Kartalın başından beyaz bir 
duman, sonra bir alev fırladı. Bir 
gülle Venedik gemisinin dümen\ ya · 
nında beyaz ve büyük hir su direği 
yükseltti. 

- lkinci top ••. Biraz <!aha soJa •• A· 
te ... ş !. 

Gülle tam dümene çarpmr~tı. 
Bir çahrb duyuldu. Sular karış · 

tı. Yenedik gemi~inin yüksek l<1~ ka· 
sarası sarsıldı. Gemi ak~i tarafa doğ· 
ru halüçe yattı. 

Tam bu '!'llada Bernaıdi de'-·~ top· 
larma ateş lroman1asrnı ~ermiş olnıa
lı ki altı düşman topu bird~n a 1ev 
kustular. Lakin kıç 1on1barları dil • 
mene çarpan Türk güllesile aksi ta • 
rafa yatınca topların namluları ha· 
fifçe ha\'aya kalkmıştı. Bu kadarcık 
bir kmuldanış yüzünden düşman gül· 
1eleri, Türk gemisinin zaten pek al -
çak olan provasile mahmuzunun iki 
üç kulaç yukarısından geçmişti. 

Kara Veli sevinçle gitldü. 
Korkuyu atlatmı~tL 
Düşman, yarım kalan dönüş ma • 

nevrasmr artık bitiremezdi. BernarıJi· 
nin kıç kasaradan gü,·erteye fırla· 
cbğı, yelkenleri alabildiğine şişirmek, 
forsaları krmıJdatmak için kuman · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dt. Biraz yapraklarmı çevil·di. 1 odasına çıkmamı§tı. Asanıöriin 
Sonra hir kağıt parçaaı üzerine kapısından içeriye girerken ken .. 
kendi odasının nwnara.amı ya .. diaine yetiJmi,ti. lkinci katta ka· 
zarak yapraklar arasına aıkııtır- dm asansörden çıktı. Bir odaya 
dıktan sonra kitabı tekrar kadı· girdi. Bu oda tıpkı a,ağıda kita· 
run mas.asma koydu. hın içerisine konmuı olan nu -

Güze yabancı kadm ~n gözi· maranın ayni i i . adın · eriye 
le Reıit Gülenin hareketlerini girdikten aonra kapıyı biraz ara· 
takip ediyordu. Kitap araıma aı• Irk bırakmıftı. Reşit Gülen bunu 
kıttırılan kağıt parç.aaının ne ol- da içeriye girmek için kendisine 
duğunu merak ettiği için biraz verilen miisaade manasına anla • 
sonra eline almıştı, içerisindeki dı ve yavaıça odaya daldı. 
kağıt par~aaırıdaki numarayı gö • Ondan sonra her şey Retit Gü-
rünce makaa.dı anlamış, bu numa• lenin tahmin ettiği şekilde cere -
ranın altına bir bqka numua yan etmitti. Dil kılavuzu elinde 
yazdıktan sonra kitabı masanın olduğu halde oda içerisinde bu 
üstüne brralanı§, yerinden kalk • güzel kadın ile de güzelce anla
mıtb. Kadının yazdığı bu numa • şabilmişti 

ra da onun bulunduğu odanın Şimdi artık Re,it Gülen yaban-
numarası idi. cı bir memlekette dil bilmemek-

Reşit Gülen acele kalktı, bu ten korkmuyor. Dil bilenlerden 
numarayı görünce o da işi anla- daha fazla bir cesaret ile her 
dr. V cıkit geçirmeden kadının ar• memlekette seyahat edebiliyor. 
kaıından gitti. Güzel kadm henüz Jt. ııt-

dalar nrdiği görülüyordu. Halbuki 
bütün tayfalar büyük bir şaşkınlık i· 
çinde idiler. lnatçıhk edip de Kara 
Yeliyi kızdırırlarsa ya gemi ile birlik· 
te denizin dibini boylayacaklar,.ya • 
hut toptan geminin serenlerine ası • 
lacaklardr. 

Elleı-ini kaldırmışlardı: 

- Yaşa!.. Yaşa, Veli Reis! .. 
Kancalar bir anda, birer Kartal 

pençesi gibi Venedik gemisinin küpeş· 
telerine yapıştı. Uçları palangalara. 
bağJandr. Şimdi iki gemi biribirine sım 
sıkı yapışmıştı •• 

Kara Veli Reis başta olduğu hal • 
de bütün ıe,·entler, a\·ına yetişen ar5· 
!anlar gibi Venedik gemisine atladı· 
Jar. 

Bernardi can k~rkusile ileriye a • 
tılmış, Kara VeJ,inin üstüne yürümüş· 
tü. 

Kara. Veli elindeki geniş ağızlı Te 
bir balta kadar ağır olan kdıcım kal
dırdı. Havada parlak bir yarun hal· 
ka çizerek Bernardinin eline doğru 
indirdi. Venedikli kaptanın kebap şi
şini andıran kılıcı iki parça olarak 
yere düştü. Venedikli kaptan. bile • 
ğinden kopacakmış gibi sarsılan ko • 
lunu tutarak geriye çekildi. Kara 
Veli haykırdı: 

- Uslu dur, yoksa bu kılıcı bu se. 
fer omuzlarının üstünden geçiririm. 

Uslu durmamasına imkan yoktu ki. 
lki levent hemen onun kollarına. gir• 
mişler ve kaldırmışlardı. 

Kara Veli: 
- Götürün!.. 
Db:e emrettL 

Kaptanı Kara Kartala götürdü er. 
Adamlarını da bağladılar. 

Kara Veli seslendi: 
- Burak nerede? 
- Buyur, Rei.! ! .. 
- Sen artık Burak Reissin! .• lşte 

gemin... Dümenini kırdık amma ku • 
sura bakma .•• Böyle yapmasaydık hi' 
birimizin burnu kanamadan bu işi ba· 
şaramazdık •• 

- Sağ ol Reis! •• Onun kola},nı bll'" 
luruz .• 

Kırılan dümene bakıldı. Ko1ay ko. 
lay onarılacak gibi değildi. Zaten le
ventleri de yoktu. Kara Kartaldan 
bir kısmını ayırsalar onu d~ ıayıf " 
latııuş olurlardı. 

Kara Veli on beş yirmi kadar le• 
vendi de Burak Reise verdi. 

( Arkaaı var) 

: Kadı öyl'nan ooıı~~ı~ı~ııaı~~ 
================111111111~ B o m a a ı 

lurdu olmazdı diye gide gele onun ca· 
zibes~i yeniden tatuıağa ve yeniden 
ruhumun hürriyetini akybetmeğe baş
ladım. MağlUp olduğum gün gönldm· 1 de tekrar tulı"• eden aşkrın şenlik ya-

• parken izzeti nefsim yeriniyordu. Ben 
tekrardan onun avucuna girdim. Fa· 
kat bu ikinci kavuşma birincisi gibi 
pembe bir şafak değildi. Lezzetine 

karşı h~r sözüm bir zehir, her hare • 
ketim bir iğne gibi idi. llünyayı ona 
da cehennem ediyordum. Bir giin yi· 
ne yalının arka~ında'ki koruya· tır • 
mandık. Gizli aşkımızın ilk defa bir 
rikkat ve şefkat sağnağı gibi bo,an· 
dığı o yere. Artık sonbahar gelmişti. 
Boğazın tatlı maviliği fundalıklarrn 

altın, safrant krna renkli telkari ör· 
güsii arasından seyrediliyordu. Etra· 
fımrza pıtrak gibi kestaneler dökülü
yort yere vurdukça çatlayıp ınenala· 
rını etrafa seriyordu. Faruk artık da· 
yanıtmadr. Nebile) i boşayacağına ye
min etti. ümitsizlikle başırı:tr salJadrm. 
!çimden bir @es bana diyord~ ki: O 
liad~na ebediyyen bağJrdır. Faruk ıs· 
rar etti: Düşün Allah aşkına, şu gün· 
lerde emziklidir. Yeisle bir hal oJur, 
l'icdan a:z:abı çekeriz, sen Ye ben. Ne 
için bana inanmıyorsun, Mihriban? Şu 
kadarcık da emniyetin Yok mu? Ne o· 
lur altı yedi ay sabret. Gün gelecek, 
seni elinden tutup bu tepeye çıkara -
cağnn, bana gösterdiğin itimatsızlı
ğı hatırlatarak seni utandıracağım. 
Yaşıya.n görür. l\lihrihan !,, 

medi, Usküdardaki eski e"inde bı • 
raktı. Bu Nebile hanrm onun enişte
sinin yeğeni imiş. Farltk haftada bir 
iki gün gider orada kalırdı. Bazı gün· 
dii,?.leri de dairesinden kurtulabilirse 
bir koşu Üsküdara gider oğlunu gö • 
rürdü. Bana avdet ettiği zamanla~ 

i~ini çekip yorgun bir solukla göğ -
sümün üstüne düşerdi. Anlardım ki 
beni derinden seviyor. Bu benim için 
bir teselli idi ancak, bir şifa değildi. 
Bana derdi ki; yalnız senin için aşk 
duydum. Ben ona derdim lıi: Ha),r, 
sen beni bir süs, bir fantezi diye is
tiyor:mn. Senin gıdan Nebile hanım. 
O gıda, ben garnitür. Aşk, mmsubi .. 
yettir. Mensubiyet, aşkın yegane inan· 
dınc1 tezahürüdür. - Muhabl'etl• 
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yat 1 aclaı· amansız bir alacaklı var mı 
dır hiç? Kat'iyyen şaşmaz \'e gecik • 
mez. Verdiği saadetin ze~kini tatma· 
ğa değmez, ~ünkü kahrı hitfiinden 
fazladır. Yalan! lı'eleğin hesabında 

hiç yanlışlık yoktur, tartısı tamam -
dır ... Te verirse onun ayni bedelini tah
sil eder. Namussuz Ye kaçak olan in· 
sanlardır. Hesaplaşma am geldiği 

zaman puslayı yüksek bulurlar. Kı • 
rı mak yahut atlatmak isterler. Cö -
mert bir ı·uh demelidir ki: E,·et, çok 
JCıtüf, çok saadet gördüm. Şimdi de 
çok ıztırap ~ekerek borcumu vere • 
ccğim. -

Faruk üç ay sonra ortadan kaybol
du. Haber aldım ki Osküdarda kendi 
akrabasından fakir hir krzla evlen -
miş. Meğerse henden evvel bu kıza 
karşı bir günah işlemişmi~. Ve benim· 
le sevişmeğe başladıktan sonra kızın 
hamileliği teben ün etmiş. O zaman 
anladım, Bana neden, kara sevdasına 
rağmen, evlenme teklüi yapmamıştı. 

'\. llen onun bu düşiinccsizliğine incin • 

Yazan: Safiye Ero~ 
miştim . . Fakat aşkımın, İmammın bü
yüklüğüne halel getirmek istemiyor· 
dum. Diyordum ki. elbet bir gün ge · 
lip bu noksanı tamamhyacaktır. Ona 
ruhumun bütün kuvvetile taptım ve 
inandım. Hazreti !sanın o meşhur sö· 
zünü kendime ibadet edinmiştim: Ne 
bahtiyar o kullar ki bariz delil ara · 
nı.ıdan iman ederler. 

Faruk, isyanım kendi kendine ya
tışsın diye bir müddet karşıma çıkma
dı. Burada lnırnazlık yaptı: Yatıştır· 
ma siyaseti. tık günleri onunla yüz • 
lesse idim belki aramızda tamiri kabil 
olmı)an sözler, hakaretler geçecekti. 
Gözyaşlanmın tükenmesini hicranı • 
mm uyuşmasını bekledi. Sonra ken • 
dini attı. tık evvela onu, soğuk bir 
nezaketle kovdum. Fakat ona hiç bir 
şey tesir etmiyordu. Dedi ki, değil 
kovmak, dövmek, yakamdan tutup da 
işte alçak bir köpek diye beni millete 
te~hir etsen yine seni bırakmam, bunu 
iyi bilesin. - Beni ortak üstüne nl • 
kahlamak istedi, kabul etmedim. O • 

zehir katılmı§tt. Ben, o şurubu içmek 
için zehiri de birlikte yutmağa mec
bur kaldım. 

Faruk, artık yalnız benim dejil -
di. Haftada iki gün gidip karısında 
kalıyordu. Birkaç defa boş bulundu, 
bana Nebile, Nebileceğim djye hitap 
etti. Boş bulunma hususunda ~kek -
ler daima şaheser yaratırlar! - On· 
dan intikam almak, onu başka bir 
eı-kekle a7datm~k istedinı. Yapama • 
dım. Aşkım vicdaı;umdr. Vicdanımı 
çiğnememek lazım gelecekti Gücüm 
yetmedi. Her şeyi kaybettiğim bu mu· 
azzam yangından hiç olmazsa. sevgi· 
min kutsiyetini kurt.armağa çalıştım. 
Zaten bu vaziyette, bir kadın için in
tikam imkam yoktur, ne kötülük ya.
parsa kendisine yapar. Tek bir yol u· 
nutmak ve geçlp gltmektir. Fakat 
ben unutmadrmt geçip gidemedim. -
Çocuk doğdu. Faruğu artık yarı ya· 
rıya kaybetmiştim. O, bu çocuğun de-
1isi idi. Benimle bulunduğu zaman • 
lar bile dalıp dalıp gidiyordu. Ben, 
kendime hakim olamı~ordum. Ona 

Mihriban yine sustu. Manzarası 
pencereden görünen Kalamış koyuna 
baktı, gözlerinin altt çürümüştü. Kan
lı bir elemle dili ağırlaşarak: 

- Yaşadun ve gördüm! Dedi .. 
Fa.rulda sessiz ve içli bir ki'§ ge • 

çirdik. Beni hakikaten eeviyordu. Ka· 
rısını bana hürmeten Bebeğe getir · 

kıskançhk arasında ben liyme liyme di 
diklendim. Bir gijn rahmetli dadım 
TiryaJ kalfa ile kalktık Usküdara geç· 
tik. Ben babayani bir çarşaf giymiş, 

sıkı bir peçe örtmüştüm. Tebdili kı
yafet gidiyordum. Kar, kış, kıyametl 
Arabaların çıkamadığı Toygar tepe • 
lerine, o ka!'lvetli, çamurlu fıkara ma· 
hallelerine bin zahmetle tırmandık. 

Nebile hanımın kapısını çalarken da· 
dun kolumdan tuttu, kadınım vaz • 
geç, dayanamazsın. dedi. - İçeri gir -
dik. O zamanın alaturka Adetine gö· 
re çat kapı her hangi bir eve gtrile • 
bilfrdi. Mahalleden bir kn: sormak ba· 
hanesi!e Nebile hanımı gördük. Fa • 

(Arka&ı var) 



"Laf anlayan beri gelsin,, Italyada bir fırka kuruldu, iki fırka 
_.- (Ost.qanı ı. sayı/ada) - Şeh,ritn kukrtadorg'.~~ış :ı::,•;::: da Sefer her lik emrini aldı 

reye sar eme 
taban tabana biribirine karfıt "İnde şehrin organı olan gazetenin 
(zıd) iki fikirde bulunması bir çok- halka yol göstericilik etmesi ic-ı.- -
larınca taıılacak bir teY sanılabilir derken bize mahsus garabetlerden ol-

ama, bizce değil! O günlerd.! bu '• üzere, tam tersi, okuyuculardan 

Afrika, Afrikalılarındır ! - Yeni seferberlikten maksat -
Mısır Eritreye deve göndermeyi yasak etti 

parayı uçaktan yana kullanır gö- - --·or.,, 
rünmekle o fikirde olanlara hof Ne dersiniz fU Karacanın man-

Italyan gazetelerinin yazdıkları 

görünüyordu. Şimdi de İstanbul- tıkına! lıtanbul gibi büyük bir 
daki yolsuzluktan sıkıntı çekenle- tehrin orıanı olmak büyük 
rin gönlünü almak gerek!.. Hele bir onur olacağını bilmekle ber~
biraz sabırlı olalım. El kesesin- her lstanbulda çıkan bir gazetenın 
den adama değil mi ya? Bu gi- ls;anbul şehrinin bir organı olmak 
ditle daha kimbilir nerelere veril- imtiyazını nerden aJd~ğın~ ak_ıl 
meli denecek. En sonunda nereye erdirmeyiz. Bir gazetenın böyle hır 
verilirse itte tam yerini buldu di- davada bulunabilmesi için ancak 
ve de alkıtlanacakt!r. bir yol olabilir: O da bizim yap-

Roma, 16 (A.A.) - Yeniden 
iki fırkanın seferber edilmesi ile 
ltalyanın ıarki Afrika ıevkiyat 
programı sonuna ermittir. 

1909, 1910 ve 1912 istihkam 
ve otomobil ıınıflan da ailih al-
tına çağırılmıttır. 

Hava bakanı diğer pilot ve 
uzmanların ıilah altına çağırıl -
masını eamrettiği gibi, deniz ba -
kanı da 10 denizaltı gemisinin 
derhal yapılmasına baılanmuını 

emretmi9tir. 

nevraları da bcrkitnıcktedir (te • 
yit etmektedir). 

Diplomasinin bugünkü duruma 
bir çıkar yol bulaımyacağmı ya -
ızan ''Stampa,, gazetesi de diyor 
ki: 

Kurun, daha geçen Martın tığımız gibi anket yaparak hal~ın 
27 ıkıde tramvay tirketinden alı- fikirlerini sayf alarmda aksettır
nacak paralar için bir bat yazı mektir· 
Ya.zmıftI. O vakit bu paraları Sah Kurunda çahtanların her biri 
çekapı-Eyüp tramvay yolunu bir vatandaf, bir hemteri olarak 
Yapmak için yapılacak istimlak böyle bir bahiste bir olıun, ayrı 
bedeline kartı tutmakla beraber olsun kendi dütüncelerini de ya
lsta.nbulun bir de hav& hücumla- zabilirler. Nitekim yazdılar da ... 
rına kar•ı müdafaa için hazırlan- d kt 

:I' Ancak bunu yaz ı an sonra 
!tıa.aı i•i bulunduğunu, bu bakım- .1 • · 

'f "E İstanbul hemterı en, ıız ne 
dan da gene ayni paradan bir teY d' y nuz., Bu fikirlerden han-
llJrılabileceg ... ini hatırlabnı9tı. Son ıyorsu · .. .. b . . . d ha dog ... '"'.ı daha ustun u-
ıaınanlarda hava tehlikesini bi- gıaını a · ' 1 ., y okıa büsbütün 
enler kurumu toplanmağa batla- luyorsunuz · . . 1 

'ttnca Cümhuriyet gazetesi yuka- batka bir fikrinız mı var· 
l'rda ı' .. aret ettig ... imiz gibi bu para- o· sormak halkın reyine aay-
1 :I' ıye 1 h'b' 
trı uçağa aarfede!im fikrini Heri 11 göıtermek, hakikati aıı sa ı ı 

•iirdü. J halk için aramaktan 
o an d "'"lk 

Kurun'un bu yönden bir anket baıka bir ıey egı en 
açrnası iıte Cümhuriyetin bu ya- suç ıaymak ve bunu da Tan gibi 
ıııından :;onra hatlar. bir gazetenin bat köıesine otura

Biz gazeteler arasında para~ın rak söylemek, doğrusu görülüp it· 
nereye verileceği meselesın- Ienilmemit bir cürettİr· 
de fikir ayrılığı görülünce "b~ka-

ı Ne gariptir ki kendi fikrini 
Jım, bu parayı vermit olan stan-
bullular ne düıünüyor? ,, demek söyliyecek yerde halktan soruyor! 

istemi§, bunu da anketi açarken diye bize çalan ôu arkada~ kos
'çıkca belirtmiıtik. koca bir sütun içinde beHi hatlı bir 

fikir söylemiyor! Sadece dediği 
fU: lstanbulun bir çok ihtiyaçları 
var, paralar bunların en önemli

Vakıa Cülnhuriyet ad yerine 
Yerdiği örneğin bu fikre batka bir 
bakımdan dokunan Akıam arka
daıımızın ileri sürdüğü fikre kartı 

"o·· .. b'I" • fakat hem sözde halk-~ rune ı ır, .. 
çı olan hem halka ıiz ne dersınız 
denildiği zaman bunu lakırdı kıt
lığında asmalar budamaya benze-

k d •u bahsin ten bu yazıcı artısın a .,. . 
hö l L~ k tene yakıtır bır ko-y e ~r an e .1 nu C'!duğu (Cümhuriyet) ı e 
(Tan) ın dünkü yaı.ılarından son
ra bir kat daha açığll çıkmıyor 
mu? 
BAKALIM TAN NE DiYOR? 

· daha (Tan) a gelinc.e, " ıte 

candan sarılır! 
(Ali Naci Karacan) ın imza

aiyloe bir bat yazısı! Bay Karacan 

diyar ki: 

sine sarf edilmeli! 

Peki hangisine? Y apılmamı• 
yollan yapmak, yahut uçaklardan 
korunma için sığınak yapmak lı
tanbulun birçok ihtiyaçları ara -
ı;ında belli batlı bir ihtiyaç değil 
midir? Tnn da bir İstanbul gaze· 
tesi. Bunun üzerinde bir diyece
ği yok mu? 

Öyle sanırız ki lif kıtlığında 
asmalar budamak itte bu söyle
dikleridir. O halde Cümhuriyetin 

bize söylediğini biz olduğu gibi 
hem kendiıine, hem arkadatına 
çevirelim: 

"Laf anlayan beri gelsin!,, 

R.omanyanın dış siyasa
sında değişme yok 

.. olanların propagandasının 

Hali hazırda ıeferber edilmit 
olan fırkaların adedi ona baliğ 
bulunmakta olup bunlardan beti 
piyadedir. 

Takriben altmıt bin kitiden 
mürekkeptir. Diğer beti de milis 
fırkası olup efradı 50 bin kiti -
dir. 

Bundan baıka doğu Afrikasına 
r.evkedilen kuvvetler meyanın -
da müstemleke askerlerinden 30 
bin kiti vardır. 

Y ollarm intaaı için tarki Afri
kaya sevkedilmit olan amelenin 
miktarı 30 ili 40 bin arasında -
dır. Şu hale göre, ltalya ıarki Af
rikada hali hazırda 180 bin kiti· 
ye malik bulunuyor • 

AFRiKA AFRIKALILARIN
DIR 

Nevyork, 16 (A.A.) - "Ha .. 
betiıtan komitesi,, Kellog paktı 
mucibince Habe9istanda harbin 
önüne geçmek için Bay Roosvelt· 
ten girgilerde ( te9ebbüslerde) bu 
lunmasını iıtiyen arzuhali dağıt -
mağa batlamıttır. 

Bu arada "Afrikayı yeniden 
kurma,, birliğinin merkezinde, 
Habeşleri İtalyanlara karıı mü -
dafaa etmek arzusunda bulunan 
gönüllülerin kaydı için planlar 
haıurlanmaktada. 
Ameriklı gönüllülerin duaturu 

ıudur: 

"Afrika, AEn"kalılarmdır.,, 
MISIR lNGILlZLERE NE 

KADAR LAZIMSA .. 
Roma, 16 (A.A.) - Reuter a· 

jan11ndan: 
Mııırm itıali bir 2amanlar in· 

giltere için ne derece önemli iıe, 
Habetiıtanın da ltalyan ıüel kuv· 
vetleri tarafından itıalinin o de
rece önemli olduğu ltalyan çe • 
venleri tarafmdan bildirilmekte -
dir. 

Bu çevenlere göre, gerek lngil
terenin, gerek uluslar ıoıyeteıinin 
araya girmeıi tamamen fayda
ıızdır. 

MJSIR DEVE GÖNDERMiYOR ! 
Kahire, 16 (A.A.) - ltalyan 

iıyarları tarafından fazla miktar
da deve aabn alınmaaı üzerine, 
hükumetin Eritreye deve çıkıhnı 
yasak ettiği bildirilmektedir •• 

SEFERBERLiK iÇiN 
TEBLI~ 

Roma, 16 (A.A.) - Buın ve 
propaganda bakanlığı bildiri .. 
yor: ) 

] 

r! ·~nıan b' 
•(Cst·ranı Birinci sayfada b'. sonucudur. Dıı siyasamızda ır 

./ ·. .. u"ı birl:·-!ni le- ~~ t (:•tikamet) değiıikliği mi? Bu 
ı·ı --·dakı tanı gor ol yone ... v• 'kl'kt e arwm• . . B .. üıme - d Böyle bir degııı ı en 
llit ünk{ınını vernı;~;;;,,ı u :1:;,. Bay imk:;~1:~ ciddi surette düşünmi • 
lerden haber~ar . . · d ofdugvunu bil • bahl d'r Bizim dış sıyasanuz, her 
8 d aynı fıkır e gen er ı • .... 1 .. v.. .. .. 

enes e .. Kü ük Anlar önce toprak butun ugumuzun 
dirmiı olduğuna .u~~~· her çzanıankin- şeyden asına dayanan tamamen ulu. 
manın hareket bırlıgı ·cut olduğunu koru"!" i asadır. Herhangi bir nıem· 

Habetiıtanda süel hazırlıkla • 
rın gittikçe artması, ıüel mahi
yette yeni tedbir alınmasını istil
zam etmektedir. 

den daha ziyade nıec sal bır: y çevrilmiş bir dış siyasa 
teyit edebilirim. lekete arşı Romanya ayrı gayri ol -

Yunan dış işleri idarcsinidn.,Ba11. güak'tnıiyor~~tün devletlerle d03tluk İ8· 
d kabul e ı mesı, m sınn "ttefikle-

lJlaksimos tarafın an t lanan kon· tiyor ve hudutlarımızı ve 11W • • 

Silahlı kuvvetlerin bakanı 0 • 

lan Duçe (Sila) fırkasının sefer
ber edilmesini emretmittir. 

Bu gemiler 
0

fatiıt devrinin 14 
üncü ıeneıinin ilk ayları içinde 
denize indirileceklerdir. 

iT AL YA GAZETELERİNiN 
YAZDIKLARI 

Milano, 16-(A.A.) - Popolo 
dr'tta1ya gazetesine göre, 8 numa
ralı bildiıiğ, faşist hükumetinin 
bu işe karşın olanlara mukabele 
hususunda gösterdiği sarsılmaz 
metanetin yeni bir belgesidir (de
lilidir). 

Yedek fırkaların da ayni za -
manda silah altına çağınlması, 1-
talyanm Avıııpadaki muharebe 
kuvvetini yerinde tutmak husu -
sundQki sağlam karanm bir kere 
daha göstermektedir. Bu karan, 
yakında 500.000 den fazla askerin 
iştirakile başhyacak olan yaz ma-

" Cenevre,, de, ~rahut başka bir 
yerde, bu dumma uygun bir ko
tarma yolu bulunabilirse, ne ali, 
fakat bu mümkün olmazsa, silaha 
baş vurmak gerekecektir. 1\lusoli
ninin programı, bütün dünya kar 
şısmda metotlu ve dolambaçsız bir 
şekilde tatbik edilmektedir. 

Son zamanlardaki d~neçler 
(tecriibeler) İtalyanın şu inanı
nı kuvvetlendirmiştir: 

"tstikbalinden emin olan genç 
bir ulus, yeni ve eski dostluklara 
değil, ancak kendisine güvenmeli
dir.,, 
Gazetta Del Popolo İtalya; "Ge

riye dönemeyiz. Yakında müddet 
leri bitecek olan deniz andlaş -
malannm, deniazltı gemilerine şü
mulü yoktur. İtalya, tedafüi ve ta
amızi olan bu silahr, ic;tediği gi. 
bi yapmak hakkına tamamen sa
hiptir.,, demektedir. 

1 DCINY ADA NELER OLUYOR? 1 ' 
Çocuğu kaçırılanlardan 

para toplıyan adam! 
Nevyork polisi aylardan beri aradığı 

korkunç bir haydudu yakaladı 
Pari - Süvann Nevyork aytarı 

gazetesine bildiriyor: 
Nevyrok polisi uzun zaman -

danberi aradığı Alferd Otto Vag
ner adında müthit bir adamı ya
kalamııtır. 

Vagner geçen eylüldenberi bü -
tün çocuk kaçırma itlerine bur -
nunu aokmuı bir adamdır. 

Bir çocuk kaçırıldığını haber 
alınca, ,Uya o kaçımııt gibi, he • 
men çocuğun ailesine bir mek • 
tup gönderir, ya fidyenin tama • 
mını yahut bir kısmını ister. 

Polis 9ube direktörünün anla -
tıtına göre, bu adam bir söz üze
rine Siıing hapiıanesinden çıka
rılmıftı. T abiati fenalık yapmak
tır. Eıki ve çok usta avukat -
lardan biridir. Bunu hapiıaneden 
çıkarmak hiç de doğru değil -
di. 

Birinci te9rin ayında Vayı iti· 
le uğratan poliı, gönderilen fid -
ye mektubundaki yazının, Dis -
telhurst itindeki mektubun ya • 
zısına benzediğini gördü. Bunu 
yazanı yakalamak için, para ve • 
rileceği vadile görüıülerek bir 
çok yerler göıterilmit iıe de pek 
kurnaz olan Va.gner bunların hiç 
birine gelmemitti. 

Haydutlar tarafından öldürü • 
len Vayı itinde Vagner elli bir. 
dolar istemitti. Halbuki o gün 
çocuğun cesedi bulundu. 

çocuğun ceıedi bulunmut ve yü
zünün makaslarla anlatılmaz bir 
hale getirildiği görülmiiftü. 

Vagner bundan ııkılacak bir 
adam değildi. Çocuğun babasına 
bir mektup yazarak, bulunan ce • 
ıedin çocuğa ait olmadığını çün• 
kü çocuğu evinde muhafaza et -
tiğini ve her ıabah annesinin yap 
tığı gibi, U:çlarmı taradığını bil· 
dirdi. 

Asıl Weyer haöıer itte Veı• 
nerin karıtmaaı büyük bir f eli • 
ket yapacaktı. Bugün hakyerin • 
de sorguda bulunan Waley adıDI' 
daki ıuçlu bir mektup ıönde:-'" 
rek iki yüz bin dolar istedi ve bu 
nun için de bet gün müddet ver
di. 
Arkaıından ikinci bir mektup 

daha geldi. Bunda da ayni para 
isteniyordu. lıler karıftı. Çocu • 
ğun aileıi ikinci mektubu gön • 
deren Vagnerle anlatmak üzere 
Nevyorka birini gönderdi. 

Aııl suçlunun verdiği bet gün 
geçecek ve çocuğun ölümüne ıe • 
bep olunacaktı. 

Daha böyle birçok itlere bu 
adamın parmağını soktuğu görü• 
lüyordu. 

Bükreıte mayıs ayında op f - . . 'n hudutlanm korumaya lıadım 
ası tara ın rımızı ol h rkcsle mu -

feransta Balkan anlaş~ lkan devir' olmaya müheyya an c ız udur. 
!lan alınan kararların Ba be berliği karenete amadedir. Parolam f . 
lerinin en kesin çal•şnıa •. r: en iyi H ,eyin ;;.tünde Roman11a veba-
fikri içinde tatbik edilecegın Ber nun i"in teyit edebUlrim ki, 

rıf. u ~ b" tJ, -· "kli zımandır _ imdlkl dıı sıya11amızda ır egııı '. -
Bay Tltülesko, dışarıda k:r~~~:~ !~ d~ bunun bütün yönetlerde <ıs· 

bazı karı•tmcı haberler ha :11cametİerd~) gellıimln• tanık <ıa • 
~ . t' ki. 

Ayni z•manda (ikinci ıila) is
mini taııyacak olan bir fırka teı
kil edilmittir. Bundan batka "be
tinci siyah gömlekliler f ırkaaı,, 
nın da seferber edilmesi emredil
r~ıittir. 

Buna "bir tubat,, fırkası ismi 
verilecek ve halen ulusal miliı 
kurmay bqkanı olan general T e

ruzzi kumanda edecektir. 

Küçük Doroti Diıtehuratun i · 
tinde daha fena bir ıurette ha -
reket etti. Çocuğun Matvilde 
bulunan babaaını Nevyorka kadar 
getirtti ve kendisile müzakere -
ye batladı. Bir taraftan konutma 
devam ederken bir yandan da 

Daima kendisi için bir tuzak 
hazırlandığını hiaaederek kaçı • 
yordu. Nihayet korktuğuna uğ • 
radr. Haziranın yirmi betincl 
günü saklandığı bir fabrikada 
yakalandı. 

-NffltUIJllllHltfUHltlll.....,,..,,.1 ______ _ 

KURUN' a abone 
olunuz ___________ ... _il_, ____ _ 

soruya karşılık da denıış ır llğinıizt hit) olaeakaUUZ. 
~------~~~~---~------~---~------~~__:._~---~---~__j 
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Perşembe 

18 Temmuz 
17 it Ahır 

Kültür işleri 

Yabancı dil okulları üni
versiteden kaldırılıyor 
Üniversitede açılan yabancı dil 

okullarından beklenen randıman 

alınamamış, bakanlık bu okul . 
ların üniversiteden kaldırılma • 
sına ~arar v~-ıniştir. 

Yabancı dil okulları liselere 
eklenecek ve talebenin liseden bir 
yabancı dil ana lisanı gibi öğre· 

nerek çıkmasına çah!ılacaktır. 
Yabancı dil okullarının yenı 

programı yakında hazırlanacak • 
tır. 

Kültür Bakanı yakında 
şehrimize gelecek 

Kültür bakanlığında bazı mü • 
him değişmeler olacağını evvel • 
ce yazmııtık. Duyduğumuza göre, 
bu değişmeler arasında dört ge -
nel direktörlüğe yeni atanmalar 
(tayinler) yapılacaktır. 
Diğer bütün değifmeler eylül 

ayımfa olacaktır. 

Kültür bakanı Bay Saffet Arı
kanın ay batında şehrimize ge -
lerek üniversite ve kültür itlerile 
meıgul olacağı öğrenilmittir. 

işten el çektirme 
Eczacı okulu direktörüne, ba • 

kanlık tarafından görülen lüzum 
üzerine, itten el çektirilmiştir. 

Durum (vaziyet) incelenmekte -
dir. 

FEN F AKÜLTESlNDE - Bü· 
tün laboratuvarlar tatil ayların -
da açık bulwıacaktır. İstiyen ta· 
lebe gündüz li.boratubarlara ge • 
lerek çalı~abileceklerdir. Bütün 
asistanlar da laboratubarlarda 
bulunacaklardır. 

SINAÇ T ALİMATNAMELE • 
Rl - Lise ve orta okullann 
talimatname ve sınaçlarmda, ya· 
pılacak değişmeler hakkında liıe 
öğretmenlerinin de dilekleri ıo -
rulmuştu. Bakanlık gönderilen 
bütün cevapları incelemektedir. 

Orta okullar talimatnamesine 
talebe yazımı ve öğretmenlerin 
durumları (vaziyetleri) etrafın -
da yeni maddeler eklenecek -
tir. 

Talimatname bir eylüle kadar 
hazırlanmıı olacaktır. 
TÜRKOFİS KARS ŞUBESi 
DiREKTÖRÜ ŞEHRiMİZDE 
Yeni açılmakta olan Türkofis 

Kars şubesi direktörlüğüne tayin 
edilen Ahmet Naim, şehrimize gel 
miştir. 

Çartamha ve perıembe günle· 
ri saat 2 den 4 e kadar Türkofis 
latanbul şubesinde bulunarak ilgi
lilerle (alakadarlarla) görüşecek. 
tir. 

Kendnile görütmek istiyenler 
bu saatlerde Türkofise çağırıl • 
maktadırlar. 

Taksim bahçesinde fazla 
para mı alınıyor 

Taksim bahçesinde müşteriler • 
'den fazla para alındığı uraya 
(belediyeye) tikiyet edilmif, bu
nun üzerine inceleme yapılmıf • 
tır. 

Bahçenin belediyeye tasdik et
tirdiği listede bir kahve için 80, 
dondurma için 100 kurut alındı
ğı görülmüştür. 

Dün Beyoğlu kaymakamlığına 
bir tezkere yazılmıf, bu işin önü
ne geçilmesi ve tarifenin yeniden 
tasdik edilmek üzere belediyeye 
gönderilmesi bildirilmittir. 

Belediye bundan başka Beyoğ
undaki diğer çalgılı yerlerin ta
rifelerini de 11kr bir surette ıöz· 
den a:eçirmektedir. 

Polia ha~erleri · 

Kaynar sütle yanan bir 
yavru öldü 

U sküdarda oturan emniyet di
rektörlüğü ikinci ıube komiserle
rinden Bay Hüseyinin bir buçuk 

Gün doğuşu 
Gün batısı 
Sabah namaz• 
Oğle ııımuı 
ikindi namazı 
Ak$am ııamu• 
Yatsı namaz• 
lm~ak 
Yılın gfçeıı gOnleri 

4,.u 4.43 

19.39 l9,3S 
3.38 ~.ııs 

lUO 11.Y.O 
16.19 •6.18 
19.39 19,314 
21.3:1 21.34 
!.31 9.3? 
197 198 

yatındaki kızı Saimenin üzerine i._ _____________ _. 
Yılın kalan cünlerl (~9 ı .•8 

bir kase kaynar süt dökülmüş, 
kızın muhtelif yerleri yanmış • 
tır. Saime dün kaldırıldığı çocuk 
hastanesinde ölmü§tÜr. 

Otomobil dokuz yaşında 
bir çocuğu yaraladı 

Şoför Rızanın idaresindeki 2566 
numaralı otomobil Harbiye mek
tebi önünde dokuz yaşında Ala
ettin isminde bir çocuğa çarpmış, 
ağırca yaralamıştır. 

Yaralı, çocuk hastanesine kal -
dırılmı§tır. Şofö5 yakalanmış -
tır. 

KAVGA VE KUMAR - Ka
ragümrükte Devrişali mahalle • 
sinde oturan Tahir oğlu İbrahim 
ile Eyüplü Hüseyin kavga etmiş
lerdir. 

Hüseyin kama ile lbrahimi ba
tından yaralamış, kaçarken yaka
lanmıştır. 

ÜÇ METREDEN DÜŞTÜ
F enerde Mürsel paşa çelenk fab
rikasında çahıan ameleden Ali 
oğlu Hamit fabrikada temizlik 
yaparken üç metre yükseklikten 
düımüf, baygın bir halde Cerrah
pa§a hastanesine kaldırılmı§tır. 

TUZ RUHU VE FANİLA BAL 
YAL.ARI - Fenerde Leonidanın 
boya imali.thaneıinde masa üze· 
rinde duran dört balya fanilanın 

üzerine tuz ruhu dökülmüş, fani· 

~ 8 O R 8 R : 1~ -1- l~J~ ~ 
Wwlarmda yıldız ı,nreW olanlar, Uze -

rinde muamele görenlerdir. Rakamlar aa. 
12 kapanı, Ati} fiyatlarıdır. 

1 • Londr• 
* l'\eyyor~ 
• Parls 

ı • MllAno 

il * Brük~e 
il * Atlna 

1 

• Cenevrt-
• sorya 

'! • Amsterdu• 

1 

• Prag 

• Stokholm 

rtukut 
23. !10 

1 
fı'l2/' - * Viyaııa 
126. - * Mıı:lrld 16 -
170. - * Bcrlio 41, -
~Oı, - • Varşov• 24, 50 

82, - ,. Bodıpesır ~s. -
94, - • Bükrc$ ıs. -

S!O • - • Belgrad !-4, -

2:;, - * Yok.obama 32, - ı 
&'l, - *Altın 93;, -

fO~ - • Mecidiye 53. - ı 
3(, -· * Banknot !30. - ı 

----- Çekler I • r.ondra 6tt.2:-ı * Stokblnı 
• l\evyor~ 0.7970 * Viyana 
• Pııls 12.03 * Madrld 
• Mlllııo 9.67:'1tı • Berllo 
• Brilkse' 4.72- • Varşova 
• Atına. !!3.!H7.5 • Bodıpeşır 
• Cenevre 2.4!!06 • BUlcreş 
* Sofya 63,43.5 • Delgrıd 

3.11:! 
4.Y.O!'i 

S.8070 
1,97!1 
4,!0~ 

4,4t63 
78,69 -
:\4.6075 

I 

• Amsterdam 1.l675 • Yokohamı 2.7!89 
• Praı: 19,06- • l\Ioskova 1093.!5 

----ESHAM---
lş Bankası 9.5•>- Tramvay i:9,-

• Anadolu 25.6~ "!- Çimento as ıo. tO 

1 

Reji 2. 6ı> Onyon Del. -.-
Şlr. Hayriye ıs.- Şark De1. -.-

Merkez; Bankası 58,95 Balya -,-
U. Sigorta -,00 Şark m. ecza -,-
Bomontt .a,40 Telefon -.-

-istikrazlar - tahvlller-
l* t933Türi eor •• 7.9!5 Elektrik -.-
' . . il 26,30 Tramvay 31,70 

1,,• • • ili ~6.80 Rıhtım 17,00 1 

\ lstlkrizı Dahili 1 94,00 * Anadolu ı 44 85 

ı*trıuı istikrazı 95.- • Anadolu il 44,85 
, 19!8 A M ıo, Anadolu Ill 51,50 
1 Sıvu·Erzunım 95··. •'~linıessll A ~s 6:i 

lilAlar harap olmuıtur. iddia ü-. -,----------~L.
zerine ameleden Mevhit yakalan· R A D Y O _ 
mı§tır. 

Kullanılacak, içilecek 
su işleri 

T erkos idaresi bir yandan şeh· 
rin su ihtiyacını gidermeye çalı -
şırken diğer yandan da uray (be
lediye) sular yönetgesi eski Ha • 
midiye suyu çeımelerini yeniden 
akıtmak için incelemeler ( tetki • 
kat) yapmaktadır. 

Bundan başka diğer bazı çeş -
melere de ıu verilmesi yollan a
ranmaktadır. 

KAYNAK SULARINDA 
iNCELEMELER 

Kaynak sularının şehre daha \!• 
cuz indirilmesini temin için be • 
lediyece yerlerinde incelemeler 
(tetkikat) yapılmasına karar ve. 
rilmişti. 

Bu işi gözden geçirecek heyet 
cumartesi günü Boğazdaki kay -
naklara gidecektir. Heyet bu su
retle bütün kaynak sularını, yol • 
lan, masrafları gözden geçirecek, 
sonra bir rapor hazırlayacak

tır. 

Ekmek narkını bor~a 
yerinde bulmuş 

Uray (belediye) mırk komis· 
yonunun ekmeği gene on bir 
kuruşta bırak.matı üzerine borsa 
yönetim kurulu .Cidar~ ·meclisi) 
toplanarak haziran cl)l duru · 
munu gö~den geçirmiştir. 

Söylendiğine göre, İstanbulun 
günlük ihtiyacı ancak her gün 
üç yüz ton buğdayın gelmesi ile 
giderilebilecektir. 

Halbuk: on be§ gündt:nberi, bor 
saya yüz !nrk, yüz elli ton ara • 
ımda buğdr..y gelmektedir. 

İtin bu yönleri üzerinde duran 
borsa yönetim kurulu urayın nar
krm yerinde bulmu§tur. 

Dün borsaya 131 t~n un, 144 

Bugün 
lSTANBUL 

18.80: Yllzmc dersleri. ıs.~o: Fransızca 
ders. 19.10: Dana mualklsi (pllk) 19.40: Ha
berler. 19.l>O: Bayan Halide (monoloğ). ::o. 
10: Konferans. 20.30: Radyo caz ve tan
go orkestraları ve bayan Blracn. TUrkçe söz· 
lU eserler. 

21.30: Son haberler. Borsalar. 21.40: Bayan 
Rlta Mahmut {şan). 22: Pllk ne§rlyatı. 

KAHİRE, (M1811') - Sabah 6,30, beden! 
terbiye dersleri; 6,t5 Kur'an: Şeyh Mehmet 
Seyııi; 7,15: Son. Saat 10 plO.k ne§rlyatı: Be. 
yan UmmU GWsUm, Hayriye, Ali Mahmut, 
Fethiye Ahmet, Mehmet Sagil', Sekine Ha-
88.11. ıı.ıo: Son. Saat 14 :MUzlk: Ahmet Ab
dülkadir. Kaside. 14,80: ticaret haberleri. 
14.35: Son. 18,30 -19: Kur'aıı, Şeyh Ta Fet 
ni, 19,5: çocuklara konferans. Ahmet Hay
ret. 19.30: Ajans; 19.55 - 20: İkinci tıca -
ret bWtcnl, 20,05 - 20,25: Ziraat Bakanlığın 
dan resmi tebliğler, 20.30 - 21,40: Musiki. 
6alih Abdillhay, Ut ile tak.ilim, keman ile 
taksim, Tevşih, kanun ile takllim, meval, oar 
kılar. 21,45 - 22,5 konferans: Hanefi Amir. 
22,10 - 22,45 plo.k ne§ıiyatı: HtWıU Sa -
llh. Bayan tnayct, Seyyide Hasan, Ahmet 
Şerit 22,ııo musiki: Salih AbdUlhay, takBlm· 
ler, te§ihler 24 son. 

VARŞOVA 
20,30: Sözler. - Piyano mllziğt, - 20. 

::ıo: Şen yayım. 21: Sözler. 21.10: PIA.k. 21.45 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 

BUDA PEŞTE 
21.30: Şen yayUn. 23.30: DuyurnJar. 23.50 

Çingene müziği, 24,15: Aylrk duyumlar. 1,05 
Son duyumlar. 

MO'NtH 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yaymı. 21.45 

Şarkılar. 22: Şen mUzik, 23: Duyumlar ve 
sal.re 24: Gece mUziğt. 

Bizanslılara ait değerli 
mozaikler bulundu 

Sultanahmet meydanında Ak • 
bıyığa giden ve eski Bizans sa • 
raylarının bulunduğu yerde yapı • 
lan araştırma günden güne Ö• 

nemli bir şekil almaktadır. 
Dünkü araştırmada eski Bizans 

hlara ait değerli mozaikler bulun
muştur. Araştırmaya birkaç gün 
daha devam edilecektir, 
Edimekapıda yapılan arattırma 

ya son verilmiştir. 
•umımnımııımuımuıummnınunıuın~ımııımıınmmnımullllWınn 

ton buğday gelmiıtir. Sert buğ

dayS,12,5 kuru§la 4,12,5 kuruş 
arasında, yumu§&k buğdaY. 7,30 
ile 6,35 arasında satılmııtır. 

KURUN'un Romanı 48 Vazan• A. ismet Ulukut 

Binnaz iki elile 
hıçkıra 

yüzünü kapayarak 
hıçkıra ağladı 

Eşkiya merkezi kendisinden öç 

almaya karar vermit ve Hristo 
Delebedefi bu i~e memur etmiı -
ti.,, 

Doktor bunu okuduktan sonra 
hafif bir gülümıeme ile dedi ki: 

- Gazeteci bu! Ne yapm?§sa 
yapmıf, gazetesine iyi bir hava -
diı yetiştirmiş. 1 

Hüsnü sordu: 
- Sakın, bunu da sizinki yap

mış olmasın? 

Polis müdürü doğrusunu söy . 
ledi: 
- Yok canım, bu doktorumuzun 
marifeti! Gazeteye ya telfonla 
haber vermit; yahut bir mektup 
göndermiş olacak. 

Doktor yalnız gülüyor, cevap 
vermiyordu. Cemil ıordu: 

-Binnaz nerede? Hali gel
medi. 

- T efrif edeceğinizi söyledim, 
bir iki saatten beri bir feylerle uğ· 
raşıp duruyor. Galiba ıize bir 
sürpriz hazırlıyor. 

- Ne gibi? 
- Bilmem. 
Bu sırada kapı açıldı. Pek za· 

rif bir tuvalet içinde, gelişmiş bü
tün güzelliğiyle, Binnaz geldi; mi· 
safirlerine koıarak: 

-Safa geldiniz! 
Dedi ve ellerini samimiyet ve 

şükranla sıktı. 

Doktor, bugUn bütün güzelli· 
ğini açığa vuran bu vücuda, bir 
san'atkarın, kendi izeri (eseri) 
karıısında duyduğu yüksek bir if .. 
tiharla bakıyordu. Bu kız, bu ha .. 
lile, onun izeri idi, tabii ! On gün 
önce üzerindeki hasta gömleğiyle 
kefene sarılmış bir ölü gibi, ha· 
yat dilenmek için buraya getiri· 
len veremli bir kızın maddi, ma· 
nevi sefaletlerini şaıılacak bir 
kuvvetle silerek ona, güzellik çiz· 
gileriyle beraber canlılık venni,, 
umutsuz, yarınsız bir kızdan ya· 
şamanın bütün duygulariyle şen 
ve mes'ut bir Binnaz yapmıftı. O· 
nu gözden geçirirken Hacı Yaşar 
ağanın bir mektubunda (ve ... ) 
ile baılayan sözleri hatırladı. 

Polis Müdürü ile Hüsnü de hay. 
ret ve takdirle dolu gözleriyle, bu 
canlr ve neş'eli kıza, sonra bu na· 
rin güzelliğin nümuneıini meyda· 

kaybettiğim babamı bana kazan
dırdılar. Onun gibi şefkatli, onun 
gibi merhametli bir kucak açtılar. 
Talihim beni, en iyi insanlarl• 
kar§ılattırdı. Şimdi de annemi 
buldum. Sizler olmasanız, kimse
siz bir kızı kim korur? 

Hüsnü söze karıttı: 
- Sizin gibi yüksek bir terbıye 

görmüf, temiz bir aile kızma kar· 
şı, ödevimizi (vazifemizi) yapıyo· 
ruz. Beni bir kardeş diye kabul e· 
derseniz size kız kardeşinizi tak· 
dim ederim. 

Hüsnü kız kardeşini takdim 
ederken Binnaz: 

-Çok teşekkür ederim; sizin 
iyiliklerinizi hiç bir zaman unut· 
mıyacağım. Benim için yeni ve 
güç bir işe girittiğinizi daha bu 
sabah doktordan iıittim. Sizlere 
ne kadar borçluyum, bilseniz! 

-Borçlu olacak bir §CY yok ki 1 
Söylemek istediğinizi anlıyorum; 
bu zaten polis olmak dolayısıyle 
sosyeteye karşı aldığımız yüküm· 
lerden biridir. Asıl, teşekküre de· 
ğerli olan sevgili doktorumuzdur. 

- Doktora olan sonsuz borçla
rmıı nasıl anlatayım? Hangi bir 
iyiliğine, nasıl teşekkür edeyim? 
O yalnız şifa veren değil, hayat 
ve saadet yaratan bir kurtarıcı· 

dır. Hele benim hayatım, tamami· 
le onundur. 

Doktor, kıza gözler na n 
olan bir heyecanla bakh. Bu ba
kı§ ve o söz sivil memurun gözün
den kaçmadı; Binnaza cevap ver-
di: 

- Çok doğru söylüyorsunuz; 
ben de diyebilirim, ki doktor, ken· 
disinin olduğunu söylediğiniz ha
yatınızı, yüksek duygularla daha 
mes'ut neticelere götürmekte ge
cikmiyecektir. 

Binnaz, safiyetle söylediği ıö
zün nerelere varacağını sonradan 
anlamıı, doktorun bakıtı ile tu· 
haflatmışken bu imli (imalı) söz· 
den büsbütün sıkıldı. Cemil, gö
rülür görülmez bir gülümseme ile 
durumu kurtardı: 

- Hele durun bakalım! Neti-
celere varmak için yapacak bir 
çok işlerimiz var. Biz bugün, Bin
nazı ziyarete geldik ... 

Nezir hemen yerinden kalktı. 
- Öyle ise, buyurun Binnnazın 

odasına! 
Dedi ve kıza dönerek ilave et· 

na getiren ustaya bakıyor, bak· 
malda doyamıyorlardı. İki gün 
önce de onu görmüşlerdi; fakat 
bugün, bu tuvalet içinde ve baş ti: 
hemşirenin yaptığı kuvafür ile 0 • - Misafirlerinizi davet etseni-
nu ne kadar sevimli, ne kadar 
müstesna görüyorlardı· 

Cemilin bayanı kızın elini sef. 
katle sıkarak: .. 

- Kızım, seni böyle görmekle 
ben de pek sevindim. Cemil bana, 
eski durumunu az çok anlatmıftı. 
O zaman ne kadar, üzüldüm. Şim
di geçmif günleri değil, gelecek
leri diiJünelim. Cemil manevi ha· 
ban olduğu gibi ben de annenim. 

Binnaz teşekkür etti: 
- Beni ölümden kurtaran dok

tor ise de sebep olan kendileridir. 
Beni bu hastaneye getirdiler. Şi
fa ve saadet bulacağıma inandır· 
dılar. Ne kadar doğru söylediler. 
Ben, kimsesiz, ölümün kucağına 

atılmıı bir kızdım; doktor üze
rimdeki toprakları temizledi, ke
f enimi parçaladı. Kendileri de 

ze. 
Binnaz bu ziyaretin kendisi İ• 

çin olduğunu biliyordu. Hayatın· 
da ilk defa böyle bir aile ziyareti 
kabul ettiğinden pek memnundu. 
Genç kızlığın verdiği net' eve ıata 
retle: 

- Buyurun, benim odama bu· 
yurun! 

Diye bağırdı ve yol göstermeli 
için önde gitmeğe başladı. Odaya 
gelmişlerdi. Burasının, yatmağa 

mahsus olduğunu bildiği halde, 
büıbütün değiıtiğini gören poliı 

müdürü: 
- Ya, bize sürpriz yaptın öy

le mi? Pek güzel! Şimdi gel ha· 
kalım, Hüsnü ile benim aramda 
otur, sana da biz sürpriz yapalım. 

Doktor söze karıştı: 
(Arkası var), 
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OROLOG-OPERATOR 
Dr. Reşid Sami 

idrar yolları hastalıklara ınütehasaııı 
eyoglu istiklal caddesi (Mulen Ruj karıısı) Vahap B. Ap. No· 61 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
MeEat idaresince mücevher §U besinde yeni yaptırılan v~ır;e;:e 
la 1 ki taktırılacaktır. Bu camların tahmin bedelı 1 .. ı-

r pazar ı a .. d .. ı··jü· e mura· 
30 k t Seraiti anlamak üzere Levazım mu ur u n . 

uruş ur. • . . l' l k kkat temı· 
at etm l'd' Pazarlıöa girmek ıçın de 24 ıra ı muva .... 

e ı ır. • 7 935 Cuma ıwıu 
t makbuzu veya mektubu ile beraber 19 - -
at 15 de Levazım Müdürlliğün de bulunmalıdır. (B.) (4102) 

· h · · d görülerek Çu-T alima t e ile tayin edilen m1ktar arıcın e 
nam d ·ı .. t ·1 ayilerin ıalılmaıı gazete-

lu aaz depolarına gôn erı en mu§ eı m d' w• d 
• ·1 .. d r zuhur etme ıgın en 

rle ilan edilmiıse de ilan edı en gun e ta ıp v d 1· lerin 
b .. .. sa at 11 de satılacagın an ta ıp 

- 7 - 935 Çarıam atgunu .. d" r·~"ne müracaatları ilan olu
Cı.ın Çubuklu gaz depo arı mu ur ugu 
r. (8.) (4100) 

-· Vapurculuk 
fOR.K ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentahğı 
Liınan han Tele fon: L292Ş 

' 

lstanbul yedinci icra memur -
luğundan: 
Nüfuı kaydı suretinde lıtan • 

bulda Muktesip lıkender mahal· 
leıinde Haftan ağa ıokaiında 8 
aayılı evde mukayyet olup elye
vm nerede olduğu malum olmıyan 

lzrnir Sürat Yolu Kevaere: 

l ;oNEYsu vapuru her haf- l Muıtafa Cemil, Zel~ba ve Fat. 
da. ERŞEMBE günleri ıaat 16 manın Emniyet Sandıgından 28-
p ~ 1•t..nbuldan lZMIRE ve 12-929 gününde borç aldıkl~rı 
lata ~R K\inleri de tzMmDEN 600 liraya (b\laüne kadar faız, 
~kalkar. komiıyon ve masarifi •.~ire h.a • 

-=------ı riçtir) mukabil ipotek goıterdık-
/(Qrabiga Yolu leri Oaküdarda Jcadiye mahalle • 

~l'IN vapuru 17 Tem· ıinde eski Çamlıcanın lcadiye y~ 
~- ÇARŞAMBA saat 20 de ni Karabet Kalfa sokaiında eıkı 

lrabigaya kadar. 6 mükerrer yeni 70 - 72 aayıh 
~~-~~:;------~! gayri menkulün paraya çevril • 

lıta .. (J l ı· bı"rinci hukuk malı· f d k ·• " as ıyc meıi Emniyet Sandığı tara ın an 
c~8indf'n. 
Osrnanh Bankasınm Galata iktisat talep edilmiştir. Borçluların 23-

harı :;_,1 r.urnarada Diran Antrasyan 9-932, 31-9-931 tarihinde 
•le, hine açtığı alacak darnsında t~b- borç. aldıkları 1300 liraya muka
. ı lltuktezi dam arzuhal suretı - bil ikinci derecede alacaklı bu • 
ı rı ll'ıiid ialc) he Diran Antra y~nm 

•k h b"I lunmanız dolay11ile 2004 numa· lllets"1ının meçhuli)eti ase ı e 
1 ~· l · l\1, hanununun 141 inci madd~- rah icra ve ifliı K. nun 128 inci 
1 mucibince virmi gUn müddetle fla· maddesi~ tevfikan tanzim edi· 

nen tehr-· · ahkemenin 13-11- len mük· ellefiyet listeıi ve takdiri ıgınc \Cm •... 

IJj fatihine mü.ındif çarşam~~ ~unu kıymet raporu ikametgihınızın 
ı·ıt 11 de hlil,inr krırar H'l'I mı~ \C meçhuliyeti mübatirin taıdikli 

lııı hu u a müteallik d~na arzuhah.'·e 
d t\eti)e de mahkeme dh-anha~e ıne raporundan anlqıbnıt olmakla i· 
l lik edilmis olduğundan mumaıleyh lanen tebligat icraaına karar ve • 
llluddeti mezkure zarfında itiraz et : rilmiıtir. 
~ediği \c ta,in olunan günde da~ı Mezkur gayri menkule 1500 Ji. 
İ~zat rrelmed.ı'"ı" ,.. t.ahut bir.'·ek .. ıı 1 • T .., ... .. ra kıymet takdir edi mittır. a-

, ndl'rnıcdiği takdirde rnuamel~ı ~~ · k 

'l 1et. Levaz11n Amlrllll Saten 
AlmaKomlayonu lllnlar1 

iki numaralı Dikimevi için mü
teahhit nam ve hesabına 600 kilo 
m&kina yaiı 25 Temmuz 935 per
tembe günü saat 14 de p~Tbkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 240 
liradır. lıteklilerin belli saatta 
36 lira ıon teminatlarile Topha
nede ıatınalma komiıyonuna gel· 
meleri. (69) (4098) ..... 

Harbiye ve merbutu mektepler 
için 20,000 kilo ayte kadın 12000 
kilo kırmızı domateı, 30000 kilo 
patlıcan, 4000 kilo bamya, 1700 
kilo dolmalık büber 2 Aiuıtos 
935 (:uma günü aaat 14 de açık 
ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4345 liradır. Şartnamesi 
paraıız alınır. lıteklilerin belli 
aaatta 325 lira 88 kurut ilk temi
nat makbuzlarile Tophanede aa
tınalma komiıyonuna ıelmoleri. 

(67) (4095) 

••• 
lıtanbul Levazım amirlili nak· 

liyatında k'lll&111lmak üzere bet 
bin tonluk bir vapur kiralanacak· 
tır. Pazarlıiı 19 temmuz 935 cu· 
ma günü aaat 15 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7500 liradır •. lı
teklilerin 1125 lira son teminatla· 
rile belli ıaatta Tophanede aatm • 
alma komisyonuna ıelmeleri. 

"I (4094) (66) 

••• 
idareleri lıtanbul levazım a

mirliğine bağlı kıtaat için 8000 
kilo patlıcan ve 2000 kilo doma· 
tea 18 Temmuz 935 per19mbe ıU. 
nü saat 14 de pazarlıkla alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 760 liradır. b· 
teklilerin 114 lira ıon teminatla· 
rile belli aaatta Tophanede aalın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4098) (64) 

••• 
ide.releri levazım &mirlifine 

bajh kıtaat için bin liralık beyaz 
peynir 11 temmuz 935 Perıembe 
ıüDü aaat 1,,30 da paurbkla a· 
lınacaktır. Bir kiloaunun tahmin 
bedeli 38 kuruttur. lıteklilerin 
belli taatla 1!50 lira son teminatla
rile Tophanede aatmalma koıniı -
yonuna gelmeleri. ( 68) ( 4099) 

• • • l - ılan hakk_..ı. eden alacaklılar: ve ta • <tkihci kanuni)enin )apılacagı UI\ 

~· (\. No. S207) _ diri kıymet hakkında bir diyece· iki numaralı dikimevi için 13 
- h v• ı'z varıa tarihi ilandan itiba • k.lem Navman makine parçaıı 

lıtanbul asliye birinci hukuk ma · gm · · · 
1'c111 • 10 gün zarfında daıremızın 28 kalem Adler makine parçaıı 

" uıdcn: r
34
en_ 2385 .... yılı doayaıına bil • 64 kalem Sinıer makine parçaıı tlanik Bankasının Galata lktısat -

h n :-~ numarada Diran Antraas · d'rmeniz mükellefiyet liıteıi ve 22 Temmuz 935 pazarteıi ıünü 
l ın alel hine açtığı alacak davasın - t~kdiri kıymet raporu teblii ma· ıaat 14,30 da pazarlıkla alına· 
da tebliği muktezi da,·a arzuhali su · kamına kaim olmak üzere ilin o- caktır. Hopıinin tahmin becleli 
~:,inin müddeaaleyh Dirahn A1 .ntrt~h·a: (4030) 806 lira 88 kuruttur• ihale ıünü 
• .. n ıye ı lunur. 
· ın ikametgahının meç u teslim tartile alınacaiından iıtek-
tı <'biJe hukuk usulü ınuhakemeleri.~. ----------~,~.-2=-:-.-ı lilerin belli ıaatta Tophanede ıa· 
e ununun 141 inci ınaddesi muc.ı~ın· /stanbul asliye mahkeme erı ın· 

<' on ·· .. dd tle ilanen tebhğme cı· yenileme bürosundan: tınalma komisyonuna ıelmeleri. , gun mu e .. 
~. tttahkemenin 13-11-93:> tarıb;n: 4 Kfınunuenel 933 tarihinden ev • (65) ( 4097) 

ı ~9adif çarşamba günü saat 14 te ~ 1 "kame olunup tstanbul asliye hu· • • • 
tın b h usa mil· 'e ı d t· ü et ha e karar ,erilmiş ve u us kuk: mahkemesinde der es ı r Y 

lea.llik da, a arzuhali 'e daaeti) ~de . ·ı Artin arslanyan tarafından 
ltl~hke"1e dhanhanesinc talik .~dıl : zı~~e~=\'\in dava dMıyasının yenilen. 
ltlı olduğundan mumaile) h m~~.detı mu .. 'n ,erilen beyanname ve gön· 
ltıeıküre zarfında itiraz etmedıgı 'e :e~~e~ıdavetiyenin miiddeaaleyhin .i • 
ta~i~~ olunan günde dah.i bi.~zat gel: k etgahı meçhul olduğu ~yanılt 
~.e~ıgi ve yahut bir ,·ek•!. gonk~beer.mke ~~ha •. tarafından bilA teblig iade e
.. ı fakdı'rde muam•1ei mutea ı ı a mu şm . • t b· 
., "' (V . . •e bir ay müddetle ılanen e .. 
ı.ı"'Yenin )apılacaiı ilan olunur. • dılmış ' 

2
• s-;.% tarihine mu 

o. .!U) Jiğat ifasına ve 1-
1 d"f saat 10 da yenileme muame e • 

s~ 1 
b 1 imasına karar verilmiş ol· 

1 
· sıne aş anı . 

ilanlar - duğundan mezkur Yeni Postaha~e bı-... -..~.:.::.:---~=------ı d k"' ,·kinci yenileme ltüro • nasın a aın 
8ATILIK ARSALAR suna gelmediji takdirde 2:167 num~ : 

. Re ikta" Ydclız Ihlamur cadde : ralı kanun ahkamına tevfık~n. r.enı . 
•nde birer ellik müfrez arsalar; be )emenin stıyabında yapılacagı ılan ° 

1 
l'r metre i 50 kuruştan 130 kurusa ıunur. (F.) 

kadar satılıktır. Beşiktaş tram,aY ~a- --------:-------
. mu· Yl 1 a ıı karsısında manav Şabana ZA 

ı-acaat (H. K.) 931 senesinde Bursa askeri lisesin-

H l R USI RIY AZfYE DERSLERİ den aldığım 3712 nuD1aralı tas~ik -
\ üksek Mühendis mektebi talebe· name)i zayi ettim. Yenisini alacagım· 

İ) im. lise " orta mektep talebesine dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. 
hUsusi ri}aziye dersleri ,eri)orum. is-
li T. rumuwıa 8175) //CiM 

Harbiye mektebi için 328 ton 
kuru ot 23-7-1935 salı ıünü 
saat 15 de kapalı zarfla alınacak
br. Tahmin bedeli 9840 liradır. 
Şartnamesi paraıız alınır. 1ıtek • 
lilerin 738 lira ilk teminatlarile 
tekliflerini belli saaltan bir saat 
evvel Tophanede aatın alma ko • 
miıyonuna vermeleri. (53) (3836) 

• •• 
Y eıilköy bava makinist mektebi 

için 42 bin kilo ekmek 23-7-
1935 talı ıünü saat 14 de açık ek· 
ıiltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 4116 liradır. Şartnameıi pa· 
raıız alınır. 

bteklilerin 308 lira 70 kurut ilk 
teminatlarile Tophanede Mtın al· 
ma komiıyonuna ıelmeleri. 

(55) (3834) 
••• 

Harbiye mektebi için 18500 k'4-

Devlet Demiryollarından : 

Adapazarı-Haydarpaşa 
Y Olu T enzilitı: 

1/8/ 935 tarihinden itibaren Haydarpaşa Adap z r J.ısmındaki 
iıtaıyonlar arasında gidiı-dönüt bilet ücretleri ıçin ten
zilli bir tarife tatbikine başlanacaktır. Bu biletlerin dönuş kısım
ları dört gün mühletlidir. Bu biletler, bir defaya mahsus olmak iıze
re istaıyonlardan tedarik edilecek fotograflı hüviyet varakalariyle 
hirlikte muteber olacağından ilk defa bilet alacakların gişelere bi
rer veıika fotoırafı vermeleri gerektir. 

Fazla tafailat için istaıyonlara müracaat olunmalıdır. (1740) 
(4072) 

1000 - 2000 ton Mazot 
Askeri.Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Tobmin edilen bedeli (70000:140000) lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fahri kalar umum mtidiırlugü satınalma 
komiıyonunca 30 -Temmuz-935 tarihinde Salı günü saat 15 de 
bpah zarf ile ihale edilecektir· Şartname (7) lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8250) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve saatle komisyona müraca
at l:ırı ( 4073) 

Istanbul Gümrük muhafaza 
başmüdürlüğünde .. _; 

1 - Gümrük muhafaza genel komutanlığınca Urfa taburuna 
yüzbatı veya bin batı rütbesinden mütekaid hekimlerden formalı 

veya ıivil ve Mardin taburuna da sivil olarak ücretle iki hekim alı
nacaktır. 

2 - Gitmek iıteyenlerden tat rada olanlar Ankarada muhafaza 

ıenel komutanlığına lstanbuldaki ler de gümruk muhafaze. ba~ mü

dürlüğüne dilekçeleri ve ellerınde ki belgeleriyle birlikte miıracaat 
ebneleri. ( 4071) 

~11ıeı ~emimllnrı ue limnnınrı ı~ıeıme ~mum i~aresi illnları 1 
Sekili iıtaıyonundan Haydarpap, Derince ve İzmit iıtaıyonlarına 

tqınacak kaya t\lzlarına mahıus olan 1-T emmuz-931 tarih ve 
D.D. 31 numaralı tarife 1/8 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 

yerine ayni numara altında ve her hangi iki iataıyon araıında yapı la
cak tam vagon yükü halindeki tuz nakliyatına ıamil bir tarife çıka
nlmııtır. 

Fazla izahat için istasyon ve ticari eıya anbar şefliklerine müraca 
at edilmek gerektir· ( 1762) ( 4079) 

Muhamnten bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme~:> ı em

muz 1935 Pf.'rfembe aünü saat iS ,30 da kapalı zarf uıulü ile Anka • 
rada idare binaıında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 4214 liralık muvo:akkat teminat ile ka • 

nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 ünciı maddesi mucibince İ· 
fe ıirmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek· 
liflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu ite ait ıartnamtler 295 kuruş mukabilinde Ankar!l ve Hay • 
d•rpata veznelerinde satılmakta dır. (3891) 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1RRR 

idare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 
Tflrklyedeki Şubeleri; 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Vunaolstandakl Şubeleri : 
SelAnlk . A tloa . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

lo aade yağı 23-7-1935 sah gü· .........,,...,,...._ııttlfflllılflHlll'Hllllllııın
nü saat 16 da kapalı zarfla ah -
nacaktır. Tahmin bedeli 13875 Ji. 
radır. Şartnameıi paraıız alınır. 

iıteklilerin 1040 lira 63 kurut ilk 
teminatlarile teklif mektuplarım 

belli ıaattan bir aaat evvel Top· 
hanede satın alma komiıyonuna 
vermeleri. (54) (3835) 

Operatör - l rolog 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köprü ha ı: :Eminönü han telefon 2191 
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T0RK•TiCAR!;T·BANKAt.J'I 

( ~VI üfettiş namzetliği ve Şef namzet
liği için mi\sabaka imtihanı) 

Türkiye Z·jraat Eanl<asından; 
l - !3ar.!·rnmıza müsabaka ile (SJ MlHeıH! Namzedi ve (5) 

~ -f I·am.z: ... di alınacakt!r· 

Haydar Rifatın 
rlerinden: 

" Kuruş 

Felcsefe 3'5 
Epikür ~ 30 
Küçlik Hikay~er 100 
Lenin Mezhebi 75 
Hep Vatan için 60 
Hep Millet için 60 
timi n Hayali 50 
Sosyalizm 
S~lin 150 
Cinayet 'e Ce1.a 7.) 
Tarih Felsefesi 12:1 

Eyüp sullı lıukuk malıkcmcsi lui .

1
ı 

kimliğinden: 

Elemin mukaddema E:yiipte Tak -
kcci mahallesinde Kıya ı cadde in -
de (1::!) No. lu hanede mukim iken: 
Halen ikametgahı meçhul olduğu ta· 
hakkuk eden Hüseyin zimmetinde mah 
kumiinhih alacağının temini istifası i· 
cin hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun (141 'e 144) iıı~i maddeleri 
mucibince: l:l gün müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar Yerilmiş \'e 
ye,·mi muhakeme 27-7-93» S: 14 de 
talik kılınmış olduğundan ye"mi mez· 
kurda bizzat gelmesi nyahut tara -
fından J\lUJ)addak bir vekil gönder -
me~i aksi takdirde gıya hında muhake
me kılrnacağı ilan olunur. (V. No. 
'201). 

J stanbıil asliye birinci lwkuk mah

1ZISPİRİN " ... ... . 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunurJ 

Ambalaj ve komprimeferin 
..... 

üzerinde halisliQin timsali 
• • 

olan EJ3 markasını·arayınız. 
........ 

2 - ~ı..ı n•ünbakalar 5, 6 ve 7 Ağustos ~35 tarihlerinde Anka 
ra, ırılan '1ul .liraat Ban!<alarınd a yapuaca!(tı'I" Tahriri imtihanda 

k:ı.::::ınan!M tdit ve dönüş yol par.:ı1arı veril;nt-k ıuretile Ankaraya 
gcfrı ere:; ::·fthi bir imtihana tabi tutu.urlar Bı; imtihanda da kaza· 

nan•rırdau b<'~İ 140 lira aylıkla m~Hettit nam·L~ıliğine ve diğer beti 
de (130) !ir' aylıkla ,ef namzetliğine tayin "lha urlar. 

kemesinden: 
Mahkem«c~tılm~ına~rar~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 - Müt•:ttit namzatleri iki sene stajdan ıcr.ra Müfetti,lik ehli · 
y~ı ;aatih"lmn" girecek ve kazanırlarsa 175 i&rc. ı.yhkla Müfetti,liğe 
oeç.irilece~ lewJ' r. 

An!,3r3.-'a U:num Müdürlük ' · -vislt:rİn" r. ı; ..... ıı~tırılacak olan tef 

nnrnz'!l!cri ise bir aenelik ftajlarınrn ~ nunda t.hliyet imtihanına gi· 
- ~::. '.!~r ve •;.::ananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - M"il\;.bakalara girebilmek için (Siyas::~ bilgiler) veya (Yük· 

rilen A) "ansarayda Jttihad değirmen
cHik Türk Anonim şirketinde mah -
cuz hulunan 3 muhtelif randımanlı 

"~m'an 294 çuval unun arttırma su -
retile satılması 19-7-935 tarihine mü 
".adif cuma günü saat 10-12 ye kadar 
lstanbulda Rahçekapıda Ticaret \'e 
zahire borsasın:la icra olunacağı ilan 
olunur. <V. No. 8206) 

ııek ı :car~t ve lktııat) okulasından veyahut Hl•kuk Fakültesinden . 

veya bun\arrn yabancı memıeketıerinueki benıerlerinden diplomalı Denizyolları 
huh.J'lmak i! ·~c:ktir. 

5 - lmt:han programını ve sair şartları !''teren izahnameleı i Ş L E T M E S i 
An'uıra, l•hubul ve lzmir Ziraat Bankalar1 ... d:11• elde eclı!ebilir. A.centeleri: ~-,, ~ .. .._ 

Tef. 42362 • Slr1'eci Mühürdar zade 
6 - f:t?kliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son ili•-- Han telefon: 22740 --•I 

26-7-335 Cuma günü akfamına kadar Ankara Ziraat Bankası Ayvalık Yolu 
Teftiş Heyeti Müdürli.iğüm! göndeTmek veya vermek suretiyle mü- ANT ALYA vapuru 17 tem-
rac:.:ı~ t:mi! bulunmnlıdırlar.3951 muz ÇARŞAMBA: günü saat 

h ''f ' 
1 ıı "Aı ' ' •' " 19 da Ayvahğa kadar. (4053) 

r;: ~k Halla Kurumu Trabzon Yolu 

Büyiik P~yangosu 
S :md 'ye kadar binlerce kişiyi 

zengjn etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

! ... :iyük ll<ramiye : 35.000 Liradır 
Ayraca: 15000,12.COO, 10.000 lira hkikramiye

ler e ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

ANKARA v•puıu 18 tem
muz PERŞEMBE günü saat 20 
de Ho11aya kadar. (4084) 

hlersin Yolu 
KONYA vapuru 19 Temmuz 

CUMA günü ıaat 11 de Meni· 
ne kadar. (4085) 

::ım:::ı::m•ıx:======:::..-::::=:w .. &:e': 

Ü 80nnet dttğllntt I~ 
~ yapacaklara Ü 

A k• " f b • k J u •• d •• } •• ..,, •• d ~ Tarihi Karagöz, Asri kukla, Hok· H 
·~s erı a rı a ar . mu ur ugun en: i kabaz H 

K -•-'- 1 d · "hd d'l l .. lO · b" . . f l •• Yorgancı oğlu Mehmed :: 
ı:'..ıu~s e e ıstı am e ı me < uzere t~mesı ırıncı sını o - ii lnces:ız ,.e düğün aşçılığı da der-ii 

mak üzere ;~ tornacıya ve beı ma atar 'ornacrsı iıe 4 mastar teıviye · :: uhte ediJir. :5 
ciıin~ ve bir lyi frezedye ibti;aç vardır. lıte1d!lerin iıtidalarile U - n İstanbul: Eminönü, Valde kırat-il 
mum Mü.W:-hiğe müra~aatları· (::JS86) EE ha.~esinde Bay Abdullah Hamdiye ii 

;
1
: muracaat. (4527) İ -----. .. :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Istanbul Cumhuriyet 
müddeiumumiliğinden : 

l~anb.ıl ceza ve tevkif evleri için ıatın alınacak 1375 kental ka

rıtık cins odun ile 49,000 kilo mangallık Rumeli timendifer kömürü 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuş tur. Kömürün muhammen kıymeti 

beher kiloau 3,50 kuru§tan 1715 lira olup muvakkat tem:natı 128 li

ra 62 kuruıtur. Odunun muhammen kıymeti beher kentah 80 ku
ruıtan 1100 lira olup muvakkat teminatı 82 lira 50 kurbıtur. istekli

ler bunlara ait tarlnameleri tatil günlerinden maada her gün Yeni 

poıtane binaaında lstanbul Cümhu riyet Müddeiumumiliği Levazım 

daireıinde görebilirler. Eksiltme 27-7-935 Cuma günü saat 15 de 

lıtanbul müddeiumumiliği Levazım dairesinde yapılacaktır. Ek

ıiltme7e ıirecekler yukarda yazı h gün ve saatte teminatı muvakka

te banka mektupları v:?ya teminatı muvakkate makbuzlariyle lıtan-

lstanbul asliye mahkemeleri 2 in· 
ci yenileme bürosundan: 

4 Kftnunucn·el S33 tarihinden e,·. 
yel ikame olunup Jstan hul asliye hu
kuk mahkcme-.inde derdesti rüyet ha· 
zinc ile Nadire tarafından mütekcv· 
\in dava dosyasının ) enilenmesi i~in 
\'erilen beyanname 'c gönderilen da -
veti) enin müddeaaleyhin ikametgahı 
me~hul oJd-:;ğu beyanilc mübaşiri ta · 
rafından bila tebliğ iade edilmis ve 
bir ay müddetle ilanen tebliğat ifa -
srna \'e 27-9-3:> tarihine müsadif sa· 
at 10 da )cnileme muamelesine baş· 
lanmasrna karar \'f:rilmiş olduğundan 
mezkur günde Yeni Postahane bina -
srnda kain ikinci yenileme bürosuna 
gelmediği takdirde 2367 numaralı ka
nun ahkamına tevfikan yenilemenin 
gıyabında yapılacağı f1an olunur. (F.) 

bal postane binaıında Adliye Le vazım Daireıinde toplanacak ko- ------------
Sahtbt: ASIM US - V AKIT matbaa.st 

miay011rı selmeleri ilin olunur. (3917) N8f11Yat direkUSı11: Refik Ahmet Sevezıcil 

• Belediyeler 
Bankasından : 

Bankamız sigorta servisinde açık olan 125 lira miVılı m lire 
mesken bedeli ayrıca verilir. Şef muavinliğine aıağıdaki ~r 
dahilinde memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyaaal haklarına aahip olmalC, 
3-Tam sıhhatli olmak 
4 - İyi ahlik sahibi bulunmalC - "T .. 

5 - Askerlik bizmeti7le alikau lfuhiiiıltliill[, Y&fl 30 C:lan 
yukan olmamak, 

6 - Yüksek mektep mezunu olmak'., garp aillerini liHenler 
tercih olunur. Bankalarda en az bet sene hizmet ~ ~lar 
yaı kaydından müstesnadır. 

Bunlara ait veıikalar imtihandan en az üç &ün evvıel mi mil· 
dürlüğüne teslim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan : 
A - llmt iktiıat 
B - Muhaaebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve~ lianlia~blC 

F - Ticari muhaberat 
G - Sigortalar ve sigortacılık liaklCm.da uıftuml malillnaf 
imtihan 9 - Eylül -1935 saat 14 de Ankarada Belediyeler 

Bankasında yapılacaktır. Bu saatten ıonra gelenler imtihana 
kabul olunmazlar. (1679) (3909) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

SankıımJz muhtelif servislerin de çalııtır,lmak üzere müsaba"9 

ile vr Yüzf"r iira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya girmelt 

için Liselerı veya Ticaret Liselerini ve yahut Galatasaray Lisesi Ti• 
caret kısmım bitirmit olmak veyi rmi yaıından aıağı, yirmi beıdetl 

yukarı ya,ta ~ ulunmamak lizımdr r. 

Müsaba~aya gireceklerden ne gibi belgeler arandıir, ve neler • 

den imtihan yapılacağı, Ankara, 1 stanbul ve l:rruir Ziraat Bankalarl"f 

mızdan eH ! edilebilecek ıartnamelerde y.:ızıhdır. Müsabaka 1. & 
935 Perı~moe günü sabahı saat 9 da Ankara ve lıtanbul Zir..S 
Bankalarmd~ yapılacaktır· 

istekliler ~ranılan belgeleri bir mektupl3. birlikte en son 24. S. 
935 Çarflmbr günü akıamına kadar Ankar~d•. Ziraat Bankur ~ 
murin M1ıdür!üğüne göndermek veya verme~< suretiyle müracaat tJI., 
mit buluıımalıdırlar. (3952) 

rstanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 J 
1 - 75 - 17 / 7 /935 Çurıamba 

76 - 200 18/ 7 935 Perıembe 
201-Daha yukarı 19/ 7/ 935 Cuma 

Hayrat hademesinin Hazi ran - 935 aylıkları yuliaida r-' 
zıh tarihlerde karıılarındaki sıra sayılarına göre verilecektir. 

.(408ll 


