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SAYIFA 

Cwnur Başkanı Kamal Ata
fürk, dün saat 16 da Bursadan 
hareket ederek Mudanya yolile 
saat 23,30 da şehrimize dönmüş
lerdir. 18 .1 inci Yll o r AY! · 6294 · 234 • Perşembe 18 TEMMUZ (1 ncr ay) 1935 

ltalya Afrikaya yeniden 300 bom- 1 

bardıman uçağı gönderiyor ! 
Kıtlık korkusu yok 

Istanbul stokunda azlık 
ltalyan 

--askerleri Eritredeki müthiş sıcağa dayanamıyor-
lar, hergün on asker ölüyormuş 

fakat ... var, 

Kardeş Iran 
Jr;nc!:u1 sık :ı;ık glizel haberler alı

. oru..-:. 1 rnnın büyük 'c devrimci (in-
1-ılupçr) ~ahinşahı PehleYi Ila~rct~.e-ı 
ı i hu k:\rdeş lilkeyi 'e ulusu hır gun 
i;nce ileri ülkcleı· ,·e ulu::;lar arasına 
!.atmak j .. in \'ar kunetile ~alışmakta
dır. Bu c:.dıSJllalann parlak c ·erleri . :. ..... 
l.1r ı~ında lranlıların haklı bır ovunç. 
<1U) dukları şüphesizdir. . 

Bu arada bizi memnun eden hır nok
ta tlaha \archr hi o da Alahazrct Peh
le iniıl geçen yıl 'l'ürkiycyi ziyaret 
ettfüleri zaman iki ulus arasında ku
ruınıuş olan kardeşlik ,.c sevgi hağ- ı 
h\ı-ını kunetlcndirmek işine ayrıca 
Öneru ( e/rcmmiycJ) YC• :imckte oJ~a
F ıdır . .Nitekim ~ahinşah llazreUerı • 
•t.in 'l'ürkiycdc ~cçirdiği güze) g~nl~
rın hatrrnsınr yac:atma'c için çekılmıs 
olan filmlerin lran halkına gösteril
tne~i hu yolda canlı bir örnek olabi
lir. 

( ... ·d"'ö-ünliz uçak hızından dolay 1 "J<'antom,, adını a\an süel hir uçak-
'01 u,,, • d.. 't 1 ·· tt .16" k"I 
l · d 3o milimetrelik hır torı, or t mı ra yoz ''ardır. Saa e .. - ı o • 

tır. <:ın c 
metre gidiyor. • .. 

H· h s i"ine dair gclt.•n haht•rl(•r it al yan SC\ kiyatının de\'am ettgını, .Ja-
a e bu ise karı.;mı)twığına dair inanca <teminat) verdiğini, Uluslar 

pon)anın ~ - . . . h 
Sasyetc~inin 2.'i Tt•mmıızda muhakkak toplanacagını bıldırıyor. Bu aber-
lcd ikinci sayfamızda bulacaksınız. lran gazeteleri Tahranın <Ira~,>· 

(Fars) ı·c (.Milli) sinemalarında gos
tcrll~cğe başlanan bu rn_mıerin halk 
tarafından büyük bir haz ıle karşılan· 

d • kavdederken 'J'iirk - lran kar-
ıgını . • 

dcşliği üzerinde de dikkate ~e~er ya-
zılar yazıyorlar. Ulu ündcrımız Ata
türk ile Şahinşah Hazretlerinin An· 
knr:ı istasyonunda nasıl kar tlaştık • 
tarım. sonra gene birlikte na ıl gezi
ler ( seytilıtitler) )aptıklarrnı filmde 
fl'hı1cri ile gören lranhlann duycJuk
!arı heyecanı anlatılamaz bir derece-

Kr;i-Jorja halkın düşün· 
cesi anlatılacak 

General Kondilis Balkan paktının çizdiği siyasada 
değjşiklik olmıyacağını söylüyor 

de gösteriyorlar. 
Bu )•aulara örnek olarak (Tahran) 

gazetesinden şu satırlar~ alı~.onız: 
"Şahinşah Hazr~tlcri~ın turkçe o. 

larak Atatiirk'c hıtap ıle: 
"- Eııvelce Jran ve Türk ulusları 

arasında bir anlaşnıanıazlıJ..: . v~rdı. 
Fakat umarız ki bu yüzden ıkı ~l~l'· 

. .. d" •.. •ararlar ileride telafı e· 
nın gor ugu... .. 
dilecektir. dediğini sinemada gorcn 

I>iin \ unanist.ından gelen haberler 
Atina Şarbayının eıo;ki kralla konuş
mak iizcre Londra) a gittiğini, t>ski 
Kral Jorj'u Yunanistnna dönmi)CCC· 
ğini bir heynnnamc ile bildirmcğc 
lrnndırmak için I..ondrn) a C'iimuri -
)Ctçilcrdcn Hyahut t.·mı~sızf,ı!·d~n 
mürekkep biı· heyet gönderılmcsı du -

Başbakan 

sünüldüğünü bildiriyor. Başka bJr ha
bere göre de yüzde sekseJfi Cümuri • 
yetc;i olan Yunan subayları hileli bir 
gene)o)la rejimin değiştirilmesine 
müsaade etmiyeteklerini bildirmişler
dir. 
Yunani~t.ana dair haberlerimiz se -

kizinci sayfamızdadır. 

Acı bir ölüm 
ve duyan halk /ıep bir ağızdan ~ıe ~~~~·
vctle "Yaşasın Türk • lran bırlıgı.,. 

S .. ··n kısası bu diye bağrışıyorlar. ozıt 1ı. 
Ankara, 17 (~~RUN!. - la- Çoruh saylavı bay Mehmet 

met lnönünün geLısı ongun ka- Ah'yi kaybettik 
film Türkler ile Jranlılar ara.'iında ~ 

dar daha sürecek ve Başbakan 

Trabzon yolu ile lstanbula döne· 
eski anlaşmanıazlıkların ~ası~ olup 
da sıkı bir kardeşliğe çevrılm•ş. ol~u
ğunu. anlamak isteyecek ta~·ı!rçıleı 
için ileride çok değerli bir ı•esıka ola- cek __ ti_r_. ----------
~aktır.,, ki 

Biz bu sözlere yalnız şunları c c-

ycbiliriz: 
Tiirk - Iran iki kaı·deş ulustur: on-

1ar uasında iki büyük de,·let baş • 
kanının kutlu elleri ile bağlanmış o· ı 
lan bu kard~şlik düğümli bir daha 1 
çÖ .. ülr.ıhPCl'I (ır. 

. ASIM US 

7 elef on sosyetesi ışi 
Ankara, 17 (KURUN) - Te

lefon sosyetesi mümessilleri bu
gün öğleden sonra bayındırlık ba
kanını ziyaret ettiler. Yarın (bu
gün) son toplantı yapılacaktır. 

fzmir'de 

ld 
- ·ı · tzmirde de l\lacarlnrın . . t t bulda o ugu gı Jı 

~H -"r-rilerımız s an • d' . f·• ,11 .. cJn hulncak"ınız. B11-
an15 .. • 5u ~.,,.;"> tafı;ilat ı ye ıncı sa: .. 

91rtmr yere getfrdi1er. Gelen . ~1 . de Macar gül'cşçisinin sıl'tım nasıl 
rahJd resimde Çoban Mehmedın zm ır 
,fr. ptfrdiifnl prU7orsunUZ. 

hter/ıunı Hay Melınıet Ali 

Ankara, l7 (Kurun) - Kamutay 
kcstörlcrinden ~·oruh SayJavı Mehmet 
Ali Okar kalp durma~rndan ölmüş • 
tiir. Yarın törenle kaldırılacaktır. 

* * ı.ı: 

/Ju lıaheri hügilk teessürle okuduk. 
ıJl<-lınıet Ali Okar nıenılel..·ctinıizde sa
uılı ııurl~u·ı·nfrrdcn biri idi. Kendisi 
il arbiyc melı:lcbindcn çıkmış, uaktile 
T~w11cli ordularrmızda fedakarane 
ıizmetlcr yapmış, faaliyetleri ile (10) 

'cmmu:: inkıl6hını lıa::ırlayanlar ara
·11da bulıınnıuştur. ( 10) Temmuz in
ıl<ibından sonra )'eşilkBydc kurulan 
lk tayyare mektebine direktör ol • 
muştur. Ondan sonra gene ordumu
zun nıulıtelif hizmetlerinde bulunmuı. 
tur. ~filli mücadt>lc sırasında Anado
Juya geçmiş. !=mirin kurtuluıundan 

<Sonu Sa. 2. Sü. S). 

"~ amleketteki buğday stoku Istanbulun 
ihtiyacını karşılıyabilir 

ı;~en hafta içinde son hir toplan-
tı yapan Nark Komi yonu ekmek fi . Buğday fiatleri beş 
• ;ı tlarını aynı nark üzerinde bırak- kuruşa indi 
11~ vaziyette hiçbir değişiklik olma-
ı·~ını ileri sürmüştü. Ankara, 17 (KURUN) -
~ehrin buğday stoku ile ilgili gö - Bazı bakanlıklar müıteıarla· 
.ken bu mesele etrafında bazı ted · randan mürekkep olan buğday 
ll'rlerle yapılan konu malar ise J~ · komiıyonu toplanmıı ve :ziraat 
ınhulda un azlığının Yahim olabile · bankaşı tarafından 6 kuruıa ıa· 
"k bazı neticeler göstereceğini ilrri 

tılan buğdayların 5 kuruıa ıa· 
irüyordu. Bununla beraber iki giin 
ı ,·e) toplanan Zahire Borsası, duru· tılması hakkındaki teklifi onay· 
ıun gayet normal bir şekilde rcrcyaıı lamı§tır. Bunun üzerine Ankara 
:tiğini bildirmiştir. urayı (belediyesi) lırancal..ı li· 
Zahire Borsasında dünkü inceleme- yatlarını 16 kuruıtan 15 e, bi· 

lcrimizin \'e bize söylenenlerin sonu· rinci ekmeği 1 l kuruıtan on lnı· 
cu şudur: ruıa, ikinci ekmeği 10 kı:ruı· 

Son hafta lstanhulda stok mikdarı tan 9 kuruıa inJirmiftir. 
tecimerlerin Ye değirmencilerin elin - ll••ı••llll••••••••Iİ 
de bulunaa buiday stoku ile 21000 1 

yor, fiyatlar y. ·.sektir. Bununla be· 
küsür tondur. Orta huğday gelişi ise 

raber miktarın az olma ı kıtlı~ı icap 
gene son hafta h·crisindc ısı tonu 
buluyor. ettirml'Z. Rekolte memleketin ihtiya-

cına .l <'tccek hir durumda bulunu) or. 
Ge~en senenin aynı haftaya ait sto- Memlt·kcttcki buğday stoku, lstan· 

ku Zahire Borsasının bültenlerinde bulun iki hu~uk aylık ihtiyacını karşı· 
şöyle görünmektedir: 39 bin stok boğ- hyabilecek bir şekildedir. Aynı za • 
day, orta geliş 286 ton.. manda Ağustos ayı i~erbıiade yeni 
Şu halde ge~en seneye göre buğday mahsul de elde edilecektir. 

stokunda 18 bin küsür ton azlık ,·ar- Diğer taraftan buğday fiyatların • 
dır. nu aıhğın şehrin ihtiyacını ne daki yükseli:>in ~irtsiler tarafından 
derece)·e kadar kar~lıyabiJeceği üze- iyi hir suretle karşılanmış bulunduiu. 
rinde Zahire :Borsasında yaptığımız lÜk ek fi)ah, ~eni mahsulü tri IJlr 
incele.meler de şu sonucu nr•if bulu- şekilde kar~ılıyacağı için, "- IMt 
nuyor: çiftçilerin yüzlerinin güleceği 8Öylen· 

Fiyatlar üzerine stoklar, gelişler, mektedlr. 
rekolte bi(er bJrer tt!llir eden Amillr.r- Dün Borsa)a 378 ton bufda) gel • 
dir. Bunlar geçen sene ) ~ktu~k mik - miştir. Yumuşak huiday 6,1.'i ilr 7,20 
darlar gösterd:l'i için fiyat düşkün - arasında. sert buğday 5,15 ile 4,12,:l a
dU; hu sene aşafı mikdar)ar gösteri- rasında satılmıştır. 

Hava tehlikesi savaşında 
bir buçuk aylık verim 
Türk Haı·a Kurı111111 /Jaşkanlığın • 

dan: 
Büyük \'e henzersiz 'J'ürk ulusunun 

han trhlikesini yok <'imek için giriş
tiği sa\'aŞın bir buçuk aylık nrimini, 
Türk Ha,·a Kurumu, minnet ,.e gurur 
duyarak bütün ulusa ilan eder ,.e he
defe çabuk \'armak için başta Türki
; e ha~unr olmak üzere, bütün kurum
ların ,.e yu ' '·tşların her gün biraz 

daha artan ilgi ine a) ı·ı ayrı te~k • 
!.ür eder. 

ı:; Temmuz 93:; <turumu: 
ilam tehlikrsini bilen Ü)e M)ISll 

19. 02. Yüken tut.arı 897.576 lira. 
Yardımcı üye sa) ısı 82.477. Yükea 

tutarı 277.09:1 lira. 
Genel tutarı 1.174.669 lira. 
"lşyarlnrın her ay 'erdikleri ,-üz. 

,de iki, hu hesalı:• katılmamıştır.,. 

~=""";:nı;,. .... ;;n .. lll,;;;:;, .... ,;;;:;,, .. 1111ırıı111'"'""'"•11ıı;::;;ı,1111ıiirni11111iittııı11111ıı•ııtı1111ıı•""llhırllllll1&1t1ıll 1 
ı 

' 
1 
l 
l 
! 

l 
1 

Binbir Türlü 
Macera 

Yunan kra lı Ko~tantini derin bir 
aşk ile kendine bağlayan kadın .. 

) Prenses Paola d' Ostheim 'in 
i 
i = i 

Hatıraları 
~ 

! KUR UN yarından itibaren Prenı Paola d'Ostheim'in halı· 

f ralarını netre batlayacaktır· Bu, bin bir türlü maceralardan 
J ıonra büyük harp esnasında ve milli mücadele vıJlarında Yunanf 
\ Kralı olan Koıtantini derin bir aıkla kendine bağlamıt bir ka-J 
f dındır. Bundan dolayı hatıraları fevkalade meraklı ve heyecan-j 
j lı hadiseler ile dolu olmakla beraber hem Tüı-k tarihini, hem§ 

l
f cihan tarihini yakından ali kadar edecek ayrı bir kıymeti de i 

haizdir. I 

• YARIN BAŞLIYOR ( 
1ııuııııı111ııırııı111111ııırııı1111ııııııı1111uıııııı11111ııııııı1111 uıııırıı111ııumıı•ıııı•ıııı111111ıırııı111111ıırıır 111"'1 ıııır 11111111111111111111111111 



ltalya Afrikaya yenideıl 300 bom
bardıman uçağı gönderiy r ! 

Türk - Iran transit münasebeti 
Ankara, 17 (KURUN) -1ran maslahatgüzarı, gümrük ve inhi

sarlar müsteşarı Bay Adili ziyaret ederek uzun boylu görüşmüştür· 
Türk - lran transit münasebetlerinin ınkişaf ı meselesinin ba

hise mevzu edildıği bu konuşmalara büyük bir önem verilmekte-

talyan askerleri Eritre sıcağına dayanamıyorlar, J dir. 

aponya Polis kıyafetinde yapılacak değişiklik işe kanşmıyacağına inanca verdi 
Londra, 17 (A.A.) - Uluslar 

ıyeteıi, 25 temmuzda muhak
k surette toplanacaktır. 
Bu toplantıda İngiltereyi Bay 

den temsil edecektir. 
SICAGA DAYANAMIYOR

LAR 
Aden, 17 (A.A.) - Röyter a

.,ıw.-·nıı ayları bildiriyor: 
Cibutiden gelen 49 ltalyan ai

•.•. --.--si bir İtalyan vapuru ile hal
aya hareket etmiştir. 

Bundan sonra gelecekler için 
ir İtalyan harp gemisi hazır bu

IUJlhınclurulmaktadır. Eritrede hava
..... -rm çok sıcak gittiği ve bu yüz

n İtalyan askerlerinden her 
ıır.,.mun onlarca ki§İnin öldüğü bildi

lmektedir. 
Mogadiıcio vapuruna bindiril -
it olan hasta İtalyan aıkerleri 

talyaya doğru dün buradan geç
itlerdir. 

YUNANIST ANDAN GEMl 
ALIYORLAR 

Atina, 17 ( A.A.) - Gazetele
'n verdiği bir habere göre, ltal

n gemi ıoıyeteleri müme11ille-
• Pireye gelmitlerdir. İtalyanın 
oğu frikasına yapmakta olduğu 
tın (nakliyat) işlerinde kulla

dmak üzere, Yunaniıtandan ge
i satın almak için görütecelder• 

ir. 

ki menafii, Uluslar Kurumunun u-ı 
sulü, 1906 andla§maıı ile Fransa
ya karşı giri§ilmiş olan yüken (ta· 
ahhüt). 

llk engel ortadan kalkmııtır. 1-
talyan gazete1eri, geçenlerde İn • 
giliz gazeteleri ile yapmış olduk • : 
ları savaşta ltalyanın Afrikadaki' 
hareketi ile Japonyamn Asyada • 
ki hareketi arasında bir müvazi • 
lik bulunduğunu önemle kaydet • 
mişlerdi. Şimdi bu müvazilik, sem
patiye çevriimi~ ve bu sempati Ja
pon Sefirinin Venedik sarayını 

göreti ile teeyyüt etmiıtir. 
Japon Sefiri, ltalyan - Habeş 

anlaşmazlığına müdahale etmiye
ceğini resmen beyan ve çünkü Ja
ponyanın Habeşistanda hiçbir 
menafii olmadığını ilave etmi,tir. 

Diğer taraftan Uluslar Kurumu, 
ltalyan - Habeş uzlaşma komiı • 
yonu faaliyetinin akamete uğra • 
ması dolayısile 25 Temmuzda be
sinci bir hakem atayacaktır (ta • 
~in edecektir). Halbuki hal ya, 
bu hakemin atanmasına kartı gel
mekte ve Uluslar Sosyetesi kon • 

seyinin toplanma tarihinin geri • 
ye bırakılmasını istemektedir. 
Ancak böyle bir tehiri haklı gös
terebilmek için tek bir yol vardır 
ki o da anlatmazlığın kotarılma • 
sına batka sahada çalışmaktır. 
Bu kabil çalı,malar ise ancak 
Fransa ve İngiltere ile uyuşmağa 
bağlıdır. Çünkü ltalya bu iki hü
kumetle uyuımadan Habetistan • 
da müdahalede bulunmamaları 
1906 andlaımaıının ahkamı ica • 
batından dır. 

ÜÇ YOZ BOMBARDIMAN 
UÇA(;I 

Roma, 17 (A.A.) - Reuter ay
larından: 

Yen iden 300 bombardıman u· 
çağı, yakında Kuzey Afrikaya 
doğru yola çıkacaklardır. 

AFRiKA YA GÖNDERiLEN
LER 

Napoli, 17 (A.A.) - Miraglio 
adındaki uçak lafıma gemisi i
çinde 24 uçaklık iki filo ve bu fi. 
lonun uçmanlan bulunduğu hal
de doğu Afrikasına hareket et-
mittir. 

Amerikalılar bir ha va ka
lesi meydana getirdi er. 

JAPONYA KARIŞ.MIY ACAK 

Roma, 17 (A.A.) - Bay Mua
liniyi görete ıelen Japon büyük 
çiıi, Habeşiıtanda hiç bir aıığı 

Seattle, 17 (A.A.) - Bir uçak l liğindedir. Kanatlarının uzunlu
fabrikaaı, ordu için yapılan yeni ğu 32 metredir. 
bir bombardıman uçağının uçuş :Seı makineli tüfek taşıyan bu 
denemesi hazırlıklarını bitirmek- yeni harp uçağı, 7,500 metre yük-menfaati) ohnıyan Japonyanın 

ltilfp-lyan - Habeş anlaşmazlığına tedir. .ekliğine çıkabilecek, saatte 402 

ımak niyetinde olmadığı hak 
&tl1~da kendisine inanca (teminat) 

rmiştir. 

kilometrelik bir çabuklukla 6 ve
Hakiki bjr hava kalesi olan bu ya 10 saat kadar devamlı bir u-

uçak, Aınerikada yapılan uçak- çuş yapabilecektir. 

Roma, 17 (A. A.) - Havas A
Jansı bildiriyor: 

ların en büyüğüdür. Yeni uçağın, Amerikada bir ye-

Siyasal çevrenler B. Mussolini
in Japon Sefiri B. Yataro Sugi

mura ve Fransız sefiri Charleı de 

15 ton ağırlığında, 21 metre u· nilik teşkil eden tazyik edilmiş 
zunlujunda ve 4,5 metre yüksek· hava frenleri olacaktır. 

ambrun ile yapmıt olduğu gö
. ımeleri ltalyarun Habe,iıtanda 

özgür kalmasını sağlamak yolun • 
aki uğraımalarında önemli bir 

10 milyar Fransa 
tasarruf ediyor 

vre (merhale) saymaktadır. Paris, 17 (A.A.) - Kabine Bakanlar yemeklerini de top· 
ltalyanın karfııında baılıca üç dün sabahtan gece yarısına kadar lantınm yapıldığı dıı bakanlıkta 

enıel vardı: yalnız yemek zamanları çalışma- yemitlerdir. 
Japonyanın Doğu Afrikasında- sına ara vererek toplanmıttır. 1 Bakanlar ıaat 24 te Elizeye gi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ derek yeni ~onomikkararnam~ b r o, : s • 

istiyenlere parasız dağıtıyor 

istedikleri yere yollıyoruz 
ve 

Pazartesi sayımızda ilave olarak okurlarımıza :,unduğu -
ıuz küçük sözlüğün pek beğenildiğini o gi.tnkü sayımızın satı

cılarda tükenmiş olduğundan anlı yourz. 

Şimdiye kadar Osmanlıcadan Türkçeye bazı toplu listeler 
verilmiş ise de Türkçeden Osmanlı caya bir liste vücude geti
rilmemiş idi. 

Gerek Dil Cemiyetinin, gerek parti program ve nizamna
mesinin kullandığı kelimelerden to plannu~ olmak üzere gaze
temizin bu iki listeyi bir arada sıralayıp vermesi dıil devrimi ü
zerinde çalısanlara büyük kolaylık olmuştur. 

Gazetemiz bunu gözününe alarak, bu ilaveden ayrıca baı· 
tırmıttır. lstanbulda istiyenler, hiçbir şey ödemeden ve hiç bir 
teY göstermeden Ankara caddesin de VAKiT matbaaaı ıatış 

yerine gelirler, veya poıta ile kırk paralık pul yollarlarsa ken
di adreslerine bir tane ı32lük yollanacaktır. 

Ankara, 17 (KURUN) -- Genel güvenlik direktörlüğü, poliı 
kıy af et ve başlıklarının değiştirilmesi etrafında tetkikler yapmak
tadır. Renkleri başka başka olan pantalon ve ceketlerin her ikisi de 
boz renkte olacaktır. Rütbelerin daha iyi anlaşılması için yeni şe

killer bulunacak, polisten gayrileri meç taşımıyacaktır. 
Başlıklar da iki çeşide ayrıl mıştır. Bunlardan birisi iş başında 

olan polisler tarafından giyilecektir. 
İstanbul polis mektebinin tahsil müddeti 9 aya çıkarılmıştır. An

kara polis ve jandarma okulu yapısı da bitmek üezeredir. He iki o
kulun açılma töreni yakında yapılacak ve talebe yazımına baılana· 
cakhr. 

Tüyler ürpertici bir tren kazası 
Ankara 17 (KURUN) - lrmak-Filyos demiryolu yapısınm 

baş dirckt~rü Bay Abdullah ve ailesi, mühendis Bay Ali bir tren 
kazasına uğramışlardır. Kazada Bay Abdullah ve karısı ölmütler
dir. Mühedis Alinin ve Bay Abdul lahın çocuklarının sıhhatleri iyidir. 

Loyt Corç yardımsız 
kalmıyacak 

Londra, 17 (A.A.) - "New • 
ldeai,, için girişeceği savatla Bay 
Lloyd Georgeun yardımcısız kal
mıyacağı sanılmaktadır. 

Siyasal çevenlerde dolaşan ve 
Evening Standard gazetesi tara
fından berkitilen (teyit edilen) 
yayıntılara (şayialara} göre, Bay 
Lloyd George, gelecek seçimlerde 
kendi programile seçime girme· 
leri için bir kaç adayı (namzedi) 
memur edecektir. 

Diğer yandan, buhrandan çok 
müteessir olan seçim bölgelerinin 
bazı muhafazakar saylavları Loyd 
George'un programındaki bazı 

maddeleri, hükumete kar§ı mü· 
dafaa etmek niyetindedirler. 

lngıltere kralı filosunu 
teftiş etti 

Londra, 17 (A.A.) - İngilte
re kralı dün lngiliz sahili ile 
Wight adası arasındaki Solent 
boğazında toplanmış bulunan 160 
parçadan kartmç (mürekkep} İn
giliz filosunu teftiş etmiştir. 

Bu tören, kralın tahta çıkma
sının 25 inci yıldönümü ilgisile 
yapılmı4ır . 

Romanyada blöke ala
cakları olanlar 

Ankara, 17 (A.A.) - Türko
fis, Romanyada blöke alacakları 

olanların bu hususta cereyan e
den müzakereler bitmeden ala· 
caklarmı transfere etmemeleri 
menfaatleri icabı olduğunu bil
dirmektedir. 

Ekonomi bakanımız 
Moskova, 17 (A.A.) - Bay 

Celal Bayar, yanındaki zevat ve 
büyük elçi Zekai Apaydın dün 
Stalin otomobil fabrikasını gez
mişlerdir. 

Banka direktörleri, Eriş ile Sü
mer, Devlet Bankası yönetim ku
rulu başkanı Bay Mariasini ziya
ret etmişlerdir. 

Papa Almanyayı 
protesto etti 

Vatikan, 17 (A.A.) - Röyter 
ajansının öğrendiğine göre, Papa 
son konkordatoya karşı hareket
lerden dolayı Almanyaya bir pro
testo notası vermiştir. 

Protesto, Almanyada katolikle
re fena muamele yapılmasına da-

Yeni Çin elçisinin 
ziyaretleri 

Ankara, 17 ~(KURUN) - Ye
ni Çin elçisi ÖUgün öğleden evvel 
Ulus matbaasını ziyaret etti. Bu 
ziyaretten sonra: kendisiyle görüt· 
tüğüm elçi, gördüklerinden ~olC 
memnun olduğunu, Türkiyede f. 
lim yurtlarını timdiye kadar gez• 
meğe imkan bulamadığı için mü
teessif bulunduğunu söyledi ve de
di ki: 

"- Ankara, Asyalıların örne-k 
ediııdjği bir yerdir. Bu kadar hü
yUk bir ruh yara nlara 

nım.,, 

Frat üzerinde yeni bir 
köprü 

Ankara, 17 (KURUN) - El
aziz vilayetinin Erzincan yolunda 
ve Fırat nehri üzerindeki Ceban 
maden köprüsü bayındırlık ba
kanlığı tarafından yaptırılacak· 

tır· 

ince tuz fiyatleri 
Ankara, 17 (KURUN) - An

kara Urayı (belediyesi) ince tuz 
fiyatları etrafındaki araştırmala

rına devam ediyor. Uray bu hus
ta yeni karar vermeden tuz nakli
ye fiyatları hakkında inhisarlar 
bakanlığından malumat istemit
tir. 

Acı bir ölüm 
. (Üstııam 1. scıyıfada) 

sonra bir aralık Buca JJclcdiyc JlC'id 
olmuştur. Cciiııcü /Jüyiik lJJillcl iJlcc
lisi seçiminde Arfoindcrı mcb'us sc • 
<:ilnıiırtir. Son defa Ariı'in Rize ile 
birlikte Çoruh 1 iUiyelirıi t<•şkil ettik
ten sonra dcı Çoruh Saylaıı olmus • 
tur. JJlclımcl Ali 01.-ar alıUikı çok te
miz, vazifcsirıc düsli.ün, czrkadaRları a
rasında lıer srırcllc sa!Jyı ~azanmış 
bir zat idi. ÔUim'i. ile Rarmıtay çok 
degcrli bir üye ıni kaybetmiştir. Ai • 
lesine seı•tıi ı•e saygılarımızla birlikte 
taziyetlcrimizi sunarız. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

18 - 7 - 9 :; 

llu kupondaki tarihten ba hya · 
rak 15 giin içinde KURUN idaı ine 
göstcıilirse - resmı mcclrnri)etle 
) ah ut teciml'r ıfatill' ) apıl.ın ılan
lardan baska - hir kıiç"ik il lıın 1 
defalık 1 satırı para ı )erine alınır. 



1 işaretler 
Buğday ve 
kafalarımız 
Tarım Enstitüsü açıldığı 

za· Tüzede yaz dinle
nişi başlıyor man dudak bükenler oldu. Acı acı 

gülümsiyerek: 
"- Buraya harcanan pa~ayla Hangi Hakyeıleri nöbetçi 

tarla ve sapan alsaydınız,,.· dıyen· kalacak ? 
ler bulundu. 

Enstitü kütüphane ve lôbora· 
tuvarlannı görünce hayllanan, ni· 
celerini tanırız. Onların gözlerin· 
de demagojinin objektifi filmler 
çeviriyor, ve demagojinin dili a-
iızlarında bir radyo gibi söylüyor· 
du. 

T t:'tımın bir bilgi işi olabilece
ği, tarlanın laboratuvardan idare 
olunacağı onlar için bir ha· 
Yaldi.. Bunları öküzlerin yumurt· 
lanıc::H, develerin kanatlanıp uç• 
"taları gibi bir §ey sanıyorlardı. 

K.ıaa bi:- haber: Tarım Enstitü· 
•ii Anadolu için standart bir buğ
'iay buldu. 

Bu haberden şunları anlıyo
lıı. 

''Bundan sonra tarlalar Ana
dolun1;.vı toprağından, suyundan, 
lıQ ~ d ... ~ v~ından,. sıcagın an, sogııgun-
~<ırı "1Üteecsir olmıyacak bir tip 

11ido:y ekecekler, biçecekler. 

1
. Bu, ıu demektir: Buğday, yer· 
1 ıılatını bırakıyor, bir köyün, 

Ôir rnıntakanın, nihayet bir viUi· 
.Vetitı malı olmakta çıkıyor, u· 
luıtClfıyor. Uluıal mürahh(l6/arı 
olan bir neıne oluyor. Buna kısa· 
ca uluıal buğday denir. 

Anadolunun cenubundaki buğ· 
clay, doğıısundakine benzemezdi. 
Tıpkı cenup vüayetli adamla do· 
ğu vilayetli adam arasındaki kül· 
tür farkına benzeyen bir ayrılık 
f>1.1 iki buğday tanesini ayırırdı. 

Bir kaç senelik lciboratuvar ~a· 
lıfrnası sizce ilk bilgisini, bir ni
~Qrtı/a birlikte ileri lliirdü: 

Türkiye için bir tip buğday. 
Anbarlarda çürüme, tarlada 

donma, böceklenme artık bizim 
ıtandarlarımızın dı§ında kala-

cak. 

Tarım E nstitüıü bizim yer yer 

huyları olan bafıbozuk buğdayla· 
rımıza nizam verdi. 

Ultı:ral bir tipe kavuştuk. 

Tüzede yaz dinlenişi, yirmi 
Temmuzda başlıyor. Bu dinleniş. 
beş Eylüle kadar sürecektir. Bu 
zaman içerisinde baro da dinleni-

şe katılacaktır. 
Dinleniş zamanında birinci, i

kinci ceza hakyerteriyle Sultanah
med birinci sulh ceza hakyeri, i
kinci tecim hakyerleri nöbetçi ka
lacaklardır. Bu hakyerleri, dinle
niş sonuna bırakılması kanunca 
mümkün olmıyan, acele görülme
si gerek olan işlere bakacaklar-

dır. 
Birinci ve üçüncü hukuk hak-

yerlerinin de yukarda yazdıkları
mızla birlikte nöbetçi kalacakla
rından evvelce bahsedilmi,ti. Bu 
suretle bu yaz, evvelki yazlara 
göre daha fazla hakyeri nöbetçi 
bırakılmış olacaktı. Fakat, acele 
işlere bakmak üzere yazdığımız 
hakyerlerinin yeter görülmesi ve 

bu iki hakyeri kurullarının yaz 
dinlenişinden ~stifade etmeleri ih
timali vardır. Bu iki hakyerinin 

nöbetçi kalıp kalmıyacakları he
nüz kesenkes belli değildir. Du
rum, bugün yarın anla§ılacakhr. 

Yaz dinlenişinden faydaL~ma
cak olan ağırceza hakyerindeki a
cele görülmesi gerek davalar, bu 
müddet içersinde birinci ve ikinci 
ceza hakyerlerince paylaşılacak-

tır. 

Sultanahmed birinci sulh hak
yeri hakimi Re~id , vak'a oldukça 
polisin yakaladığı ve genel sava
manlığa gönderdiği kimselerin 
sorgusunu yapacak, alıkonulmala-

rı gerek olup olmadığına karar 

verecektir· 

Tüzede atanmalar 
Balıkesir ağırceza başkanı Hay

dar Nakinin Tüz~ bakanlığı ceza 
işleri başkanhğma, Tüze ispektö
rü Bahaddin Arıkanm da Ankara 
genel savamanhğma atandıkları 
söylenmektedir. 

n., ·· ·· rum bizde aydın a-uuıunuyo , E N da.~lar da buğdaylarımız gibidir. Bayan sma ayman 
Onlar da ba§ıbozuktur. Standard- Köstenceye gitti 
larını ancak kendileri ve bir kah· Brükselde ayın yirmi altmnda 
vetıin bir matXZsı tayin eder. toplanacak olan arsıulusal parli-

Kendilerini dehaları halk e· manter konferansına Türkiyeden 
eten üıtün dehalardan biri sanırlar. • istirak edecek olan kadın saylavla
Tfpkı filan k_ö~n filan tarlasının! r;mızdan Esma Nayman, dün ~ös-
buğdayları gıbı. tenceye gitmiştir. Oradan Bruk· 

Falan tarlanın, filan yerindeki sele gidecektir. 
buğday kendini dünya buğdayla4 

rının §ahı sanır. 
Ne olur, bir gün de b~ğdayla-

rımız gibi kafalarımızı, kültürii
rtriizü standardize edecek ulusal ~e 
ttraıulusal ölçiide bir münevverlık 
ölçüsü bulabilsek 

Sadri 

Bay Şükrü Kaya 
iç işleri bakanı Bay Şükrü Ka· 

a evvelki akşam Y alovaya git
~iş, dün akşam dönmüştür. 

Bu akşamki trenle Ankaraya 

gitmesi muhtemeldir. 

1 - R'URUN 1S TEl\fMl'Z l!l3i -..r 

Sergiler 
Y crH mallar sergisi 

bugün açılıyor 
Yerli Mallar Sergisi bugün sa

at 17 de açılacak, ulusal endüstri 1 
birliği başkanı eski İstanbul Say
Javı Vasıf yerli endüstrinin gör
düğü inkişafı anlatacak, ve açılış 
söylevi, Kamutay As Başkanı Kü
tahya Saylavı Nuri Cönker tara
fından verilecektir. 

Dün Ulusal Endüstri Birliği 
Yönetim Hey' eti bir toplantı yap
mış, sergi pavyonlarını da gez
miş, bazılarını değiştirerek yeni
den kurdurmuştur. 

Bu yıl sergiye çok emek veril
miştir. iştirak edenler çoktur. 

İnhisarlar Yönetkesi de büyük 
bir pavyonla sergiye iştirak etmiş 
bulunuyor... En yeni mamulatını 
gösterecektir. 

SA YLAVLARI DAVET 
lstanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
Yedinci yerli mallar sergisi bugün 

saat 17 de Galatasaray Lisesinde açı
Jacaktır. Sayın saylavlarımızın bu 
törene gelerek bize onur verme1erini 
candan dileriz. 

İZMIR SERGiSiNDE ŞEHiR 
TiYATROSU OPERETi 

23 Ağustosda lzmirde açılacak 
olan arsıulusal sergi hazırlıkları 
da bitmek üzeredir. Sergide kuru
lacak olan 162 pavyondan 102 si 
şimdiden tutulmuştur. 

Yunanistan hükumeti resmen 
iştirak edeceğini biJdirmi,tir. 

Sümer, Ziraat ve iş Bankaları 
bu yıl pavyonları daha ziyade 

genişleteceklerdir. 
Şehir tiyatrosu operet heyeti

njn sergide bulunması da temin 
olunmuttur. Hey'et üç bin lira a-
lacaktır. · 

Sergi Başbakan ismet 
taraf mdan açılacaktır· 

lnönü 

Yol paraları 
Beyannamelere köpekler 

de yazılmış 
Uray (belediye) yol paraları

nı toplamak üzere nisan ayı zar
fında elli lira ücretli 35 memur 
almıştı. 

Bu memurlar evvelce mahalle 
delegeleri tarafından hazırla· 
nan mükellef beyannamelerini 
gözden geçirmekte, doğru olup 
olmadıklarını yerinde incelemek· 
tedirler. 

""· _, 
f E 
. .,,... 

rı Lübnan kadınla 
nası! çalışıyorlar ? 

• 

Muharrir bayan Selm 
Sayeg şehrimizde 

a 

rı n-
ge 1-
el e-
ıs· 

aya 
ndi-

Lübnan kadın muharrirle 
den Selma Sayeg şehrimize 
miştir. Türkiye hakkında ine 
me (tetkik) yazıları yazmak 
teyen Lübnanlı yazıcı, Ankar 
gitmek istemektedir. Dün ke 
siyle konuşan muharririınize T 
kiyede kadınlığın ilerleyişin 

büyük takdirle bahseden Lübn 
h muharrir, Lübnan kadınlar 
rasındaki inkişaf hareketin 

ür-
den 
an-
ı a-
i de 

anlatarak demiştir ki: 

an 

şla-
psi 
ete 
ya· 
er-
sız 

ol-
im-
ah-
as· 
la· 
.. k· . 
l§• 

- Lübnan kadınları 1860 d 
beri kurumlar teşkiline ba 
mışlarclır. Bu kurumların he 
gençlerin terbiyesi ve hükum 
taalluk eden işlerle ilgilidir. Sı 
sal alanda ilk faaliyetimiz, v 
gilerin indirilmesi için Fran 
hükumetine verdiğimiz rapor 
muştur. Kadın kurumlarımız, k 
sesiz/ere, körlere, ihtiyarlara m 

sus bakım evleri yaptırtmış, h 
taneler açmış, kimsesiz çocuk 
rı okutmuş, halkın seviyesini yu 
seltmek için konferanslar verm 
tir. 

eri Bundan başka on yıldanb 
Lübnan ve Suriyedeki kadın k 
rumları iç yasalarını muhaf az 
ederek bir f ederaıyon yapmısl 
ve buna "Arap kadın birliği,, -d 

U• 

a 
ar 

e· 
nilmiştir. ,, 

r-
ır. 

Lübnanlı muharrir, bugün ye 
li mallar sergisini de gezecekt 

Kendisi Lübnan kadın kurumu 
da yerli endüstriyi teşvik ko!u 
dan olduğu için bu işe çok il 
göstermektedir. Kendi haştanb 
şa Lübnan malı İpekler giymekt 

n· 
n· 
gı 

a-
e-

dir. 

Bükreş Elçimiz Trakyada 
. 

. 

Trakyaya yerleştirilen göçmen 
lerin yerlerini görmek istiyen Bük 
reş elçimiz Hamdullah Suphi Tan 
rıöver, dün akşamki trenle Edir
neye gitmiştir. 

Trakyada üç gün kalacak, dö
nüşte Bükreşe gidecektir. 

1 O 1enl r, gidenler 1 
ÇİNİN MOSKOVA ELCiSi -

Çinin Moskova elçisi W. W. Yen 
bir Avrupa gezisi sırasında, yeğe
ni, oğlu ve kızı ile şehrimize de 
uğramıştır. 

Oğlu ve kızı Amerikadan gel
mcJ~ted ir. Bugün Sovyet Rusvaya 
döneceklerdir. 

Bu arada, bazı mahallelerde 
kadrnların da mükellef heyannn· 
melerine yazıldıkları görülmüş
tür. 

Hatta bir beyannamede Jjli İs· 
minde bir köpeğin de beyanname 
fC yazıldığı görülmüştür. 

Yeni memurlar beyannameleri 
düzeltmekte ve bunlara göre yol 
paralarını toplamaktadırlar. Yol 
paralarının bundan sonra çok iyi 

LiMAN DiREKTÖRÜ - A
ymtap ilhaylığma atanan (tayin 
ed~\en) eski liman direktörü Bay 
Alı Rıza hu akşamki trenle yeni 
ödevine (vazifesine) gidecektir. 

=Gezintiler 

Şairce bir 
şaka mı? 
Şair i;in: "M !irekhcp hokka 

sından bir güneş' çıkarmağa u~ 
raşan bedbaht,, diyenler olmuş 

tur. 
Şüphe yok ki gerçekten şair ya 

ratılanlar, acıya, duygunun ke 
kin Jokunu§lanna, talihin fırı 
daklarına kar§ı çıplaktırlar. B 
türlü adamlar, ruhlarında ışığı 
leşi yapan tılsımlı aynalarla do 
muşlardır. Başkclarının kıvılc 
mı, onları bir yangın gibi sar 
Bir çoğumuzun önünden duym 
dan geçtiğimiz, kar§ılarında irki 
mediğimiz günlük i§ler içinde sa 
atkar, kopmuş bir damar, kan 
mı§ bir gönül izi sezerek zedel 
nir. 

Sinirlerinde böyle Q§ktn b 
titreyişi, inütiyi gök gÜrültüsü y 
pan bir yaradılıt ı> elbette rah 
nedir, iç dinlenifi nasıldır? bi 
mez. Kanında böyle kendi kend 
ni yakan alevden bir ruhla do 
mak elbette acıdır. 

l 
r 

Bu yüzdendir, ki scutdet, s 
atkarın hep arayıp h'iç bulam 
dığı bir ıerap olur· Onlar kana 
arı kırılmış kartallar gibi ruhi 
ında bulutlar üdünün yükse 
gözleyişini taşırlar ve bu ha.retl 
dir ki sesleri gönülleri tutuştura 

irer çığlık olur. b 

l 
1 
d 
t 
v 

Şiir tarihinin bütün ölmez ese 
erini hep bu yürek sızmna bor 
u değil miyiz? Asırların üstünclı 
imdik kalmt§ hangi eser var 

emelinde kordan bir şair kalb;ni 
uruşları duyulmasın. 

" 
Bütün bunlar doğrudur. V 

Yahya Kemal!,, İn son sözleri 
e de gerçek olan nokta, Fikreti 
büyük ikramiye kazanmış b 
air lisanından,, yerde sürünen h 
"katlara :radaka verdiği gibi, işt 

d 

" 
ş 

kı 

b u ve belki yalnız budur. 

ki 
y 

va 

Zira demek mümkün değil midir 
Şail'.ler adına şikiiyet eden şai 

ahya Kemalin kendisi kendi d 
sının tersini ispat etmektedir 

la . 
Bu ülkede kafiyenin basarna 

rında talihle yürümüş, san'ati 
metini gene sanatinin keneli çev 
nde üstün olarak görmüş bi 
'r biliriz. 

nı 

resi 
gaı 

ka 
"Darülfünun,, kürsülerine çı 

n, Kamulayda iiye olan, çıpla 
bekli rakkaselerinin kıvraklr w 

lcre destan olmuş "Madrid,, 
gö 
dil 

elçi 
hu 

giden şair Yahya Kemal, ya 
t Yahya Kemalfo şairliği değı 
dir? mi 

Ya 
Uzaktan, yakından, herhes 
hya Kemali, bütün biiyük ün 
nların pırıltılı tabakası altınd 

gün bile gene bilgi dünyasın 

va 
bu 
vcy 
mış 

kut 
tabı 

tığı 

a bizim kendi aramıza yayıl 
kala eserleriyle, söz geli~i, 
tuğu ders iizerinde bir bilgi f:ıi 

ile değil, §air sıfatının yak 
ışık altında tanımıyor mu? 

tında tanımıyor mu? 
Sakın kaliyelcrine basa batJ. 

S. Oezgin ----

dnhlL "1· 
- Demek ki doktor koc:ıından d: 

r~k sr·d;ı ım· 
ylm, cla.ba çok :ı :ışryacağrr.ı. • ~ 
Uma.rnn Jrt bana bunlan kompllıDBD 

_ Yahu ben bu kadar dalgın mıyım l Tiyatro direktörü tek mü,teriye _ 

ki şemsiyemi alacaiım 1erde bastonumu E~e" iki müşteri daha bulabilirseniz 

1 
"! bnç oynarız. 

a mr§nD· 

- Aman karıcığım bir fare var. Hal. ı itfaiye nefen' b 1 k . . can az an urtanr-
bukı kcdı yok dur öyle ise arslanı çı- kcn - [ıı:. b d 
k 

ı.;er un an sonra da bana 
arayım.. t hl' • a ısıyc madalyası vermezlerse ... 
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SltASA 

ltalya-Habeş harbi 
yaklaşıyor 

Hava kurumuna 
armağanlar 

Çukurova fabrikası 
10 bin lira verdi 

Hava kurumuna ıehrimizde Ü· 

ye yazılan yurtt.aılar funlardır: 

B • 1 ı k • ld • ı Verilen haberlere göre, ltaly~ ' 
ır suç unun ası masına arar verı ? :::::~.d:-::r·~:~ .• !:~:.:~\~:~,;; 

İstanbul boraa.aından Hakkı 
39,60, Hasan Tahsin 39,60, Cev
det 23,52, Sadi 25,92; Cemal 
23,52, Ihsan 20,16, Memduh 23,52 
Necdet Oktar 20,16; Nihat 20,40, 
Suat Kazım 19,60, Mustafa 10,80, 
Hamdi 7,20, Ali 12,00; iş Banka
lı Beyazıt ajansından Nü.lhet 
38,1.'-0; Kerim 28,80; Osman 24,00 
Hoıoz sosyetesi 20, banker K. 
Efü\sko yılda 50 lira vcrmeği ta
nhhüt etmişlerdir. 

Suçlu, Gafuru öldüren eski Uman işçilerinden Yusuftur 

Garson okulu 
j İstanbul ağırceza hakyerince J 

bir suçlunun asılmasına karar ve- Yörükali plajı 
rilmittir. 

Singcr makinesi ~osyetesinden 
81 kişi de ayda 59,50 kuruş ver
mek suretile yardımcı iiye yazıl
mışlnrdır. 

ARMA CANLAR 

Bundan başka Osmanlı Banka
sı 3,000, Banka direktörü Bay 
Ge.relli 200, Selanik Bankası 1000 
lira armağan etmiştir. 

ÇUh:UROV A F ABR1KASININ 
ARMAc'.iANI 

Ankara, 17 (A.A.) - Çukur-
o a fabrikası hava tehlikesini ön-
1 nek için kurumumuza on bin 
"r:ı. vermiş, ayrıca yılda 500 lira 
' - neyi kabul etmiştir. 

T ALlMATNAME BECENLl
MEDI 

l:·ay (belediye) hava tehlike
le · e karşı evlerde ve bütün ya
p ~rda yapılacak sığınak yerleri 
hakkında bir talimatname hazır· 
:arnış. Ankaraya göndermişti. 

Bu talimatname sağlık bakan
lrğınca gözden geçirilmit, bazı 
yerleri mahzurlu görülmü!, yeni
den hazırlanmak üzere geri gön· 
de··ilmiştir. 

Res:m sergısı 

Güzel sanatlar birliiji resim fU· 
besinin her yıl açtığı resim ser
gisi, bu yıl da 19 temmuz cuma 
günü saat 17 de Galatasaray lise
si salonlarında aç1bcaktır. 

jNöbetçi eczaneler 1 ....,._ 
Samatyada: Teofifo3, Aksarayda; 

Şeref, Karagümrül:te A. Keır.al, Şeh
remininC!e; A. Hamdi, Fenerde; Arif, 
Şehzadeba:;ında; Asaf, Bahçekapıda; 

Mehmet KiızDll, Cağaloğlunda; Abit, 
Beşiktaıta; Süleyman Recep, Lalelide; 
Sıtkı, Küçükpazarda; Hüseyin Hüsnü, 
Galatada Ohçu Muea caddesinde: lzi
do:-, Bcyohında poıta sakağında; Garih, 
Misk sakağında; Limonciyan, Kurtuluı
ta; Dimitri; Kasımpaıada; Yeni Turan, 
Hahcıoğlunda: Yeni Türkiye. 
•ırw IU il nın il 1 llllUHllHI .. 111 .. Hl o n11uın '11PM1Uf.-U NIUI• 

yükse!cn bu ~··ddtı§ın ba§ka ıair· 
lı!r hesabına da olsa ıairlikten sız
lanı§ı, kör talihi büsbütün gücen
direcek bir yersizlik olmasın? Ben 
•'F'AJınm gökten ayıran perdeye M.ldlm., 

iki cemiyet birleşti, bir 
okul açıyorlar 

Asılmasına karar verilen, ev
velce liman itçiliğinde bulunan 
Yusuftur. Yusuf, gene liman itçisi 

GarsoııLr Cemiyeti, lı>kantacı- olan arkadaıı Gafur'u öldürmek
lar heyeti ile birlikte bir okul aç- ten suçludur .. Bu kanlı kıya, Be
mağı tasarlamıştır. Mektep, Eylül tiktatta olmuttur. Yusufun bir 
ayı içinde açılarak derslere başla- metresi varmıt. Gafur, bu kadınla 
nacaktır. Garsonlar Cemiyeti baş- sıkı fıkı konuşmağa baılamış, Yu
kanı Bay Recep, bir yazarımıza ' suf bu tanıtıklıkta ileri gidişten 
açılacak mektep için şunları söy- kuşkuya dütmüş. Bir gün Gafu
lemiştir: run yolunu beklemit. Kahveden 
-lstanbulda 1500 kadar garıon çıkıp yoluna giden Gafuru, bıçak
vardır. Biz, her garsonun elinde lıyarak kanlar içersinde yere ser
ehliyetinin bulunmasını iatiyoruz. mış. 

Okulun nizamnamesi hazırlan- Bundan bir zaman önce du-
mı§, Kültür direktörlüğüne ve:-il- ruıma yapılırken, genel savaman
mİ§tİr· Okutanlar da ıeçilmiftir. lıkça suçun tasarlanıtla itlendiği 
Okutanlar, yabancı dili bilen ve savası .ortaya atılmıf, Yusuf için 
garsonluğun iç yüzünden anlayan ceza kanununun 450 inci madde
himselerdir. içlerinde Rober Kol- sine uygun olan idam cezası isten
lej mezunlar: da vardır. Okul iki mişti. Fakat hakyeri on sekiz sene 
yıldır. ağır hapis cezası vermif, genel 

Okulda daha çok pratik dera savamanlık bu kararı yargutaya 
verilecektir. Ayrıca Avrupadan göndermif, yargutay da bozmuı
da kitaplar getirtilerek Türkçeye tur. 

çevrilecek ve okutturulacaktır. İstanbul Ağırceza .hakyeri, ye-
Okıılda üç derece vardır. En niden duru§ma sonunda genel sa-

iyi, iyi ve orta. vamanyar Ahmed Muhlisin ileri 
Bu derecelerin, garsonların ma· sürdüğü görüt ve dütünütü o

a§ları üzerinde de tesiri olacaktır. naylamıf, suçlu Yusufun suçu ta-
Bundan bQ§ka okulda ahçdık sarlıyarak itlediği noktasından, 

dersi de verilecektir. Bunun için ceza kanununun 450 inci madde
lokantacılar cemiyeti de bizimle sine göre cezalandınlmasını, a-
birlqmiştir. sılmasını karar altına almı!lır . 

Yıllardan beri garsonluk •• • • 
yapan .,. itin iç yüzünü öf- Gonderılmış cevabı bas-
renmiş olanlar da bu okulda im- mamak davasında karar 
tihan edilerek kendisine ehliyet
name verilecektir. Umuyoruz, ki 
mektep açıldıktan ıonra ehliyetsiz 
garson kalmıyacaktır.,, 

Öğrendiğimize göre piyasada 
600 kadar yabancı garson vardır. 
Bunlar, küçük esnaf kanununda 
lokanta garsonlarının çalışamıya
cağı hakkında biı madde bulun
mamasından istifade ederek ça
lıtmaktadırlar. Garsonlar Cemiye
ti, kanunun bu maddesinin tefsi
rini isteyecektir. 

Bundan başka bazı bahçe sa
hipleri yabancı garsonlar da ça
lıştırmaktadırlar· Bun~ar, servis 
yapan garsonlar için "lokanta 
garsonu,, diyorlarmış. 

"Apoyevmatini,, gaztesi aley
hine bir gezi acentası Kostantini
dis tarafından açılan gönderilmiş 
bir cevabı basmamak davası, ls
tanbul üçüncü hakyerinde dün bit
mit, karar bildirilmiıtir. 

Bürhanettinin batkanhğı al
tında Hüseyin ve Tabirle kurulan 
hakyeri kurulu, "kanuni müddet 
zarfında tartlarını cami olarak 
cevap gönderildiği halde bu ce
vabı netretmediğinden,, gazete
nin neıriyat direktörünü, cezalan
dırmıttır. Matbuat kanununun 
48 inci maddesine göre yirmi beş 
lira ağır para c~ı;aaı ödemesine, 
fakat evvelce hiç ceza yemediğin
den, bu cezanın teciline, yalnız 

=~======;;;;;,,;;.;;;;;;===;;;;;..;;;- iki yüz kuruş muhakeme harcının 
Çağ11 ı kendisinden alınmasına karar ver-

Türk Mürettipleri Cemiyetinden: 
lstanbul gazete ve kitap matbaala

rında bulunan cemiyetimize yazılı ar· 
kada~lar namına bir mÜ§a .. ·irin 20 tem
muz 1935 cumartesi günü saat 14 te 
Ankara caddesinde Bürhaneddin mat· 

miıtir. 

1,700,000 lira 
ikinci t a~sJtte bankaya 

Diyen san'atkiırdan, uzun -ıa· baası üst tarafındaki 50 numaralı ce· yatırılıyor 
ma:-ı, o perdenin ardındaki alem miyetimiz yerinde bulu:ımuını dileriz. Tramvay sosyeteı;iı1in halktan 

lcrin o~ur:~~a~ın.~ bekledim: f! .J a~- _ Geçmiş Kur unlar _ fazla o!arak aldığı bir milyon 
m.:: degdrgım soylemekle ıfını bı- .......................................... yedi yüz bin liralık paranın ilk 
tirmiş oldu. 18 1 emmıı1 192J taksiti olan 300.000 lira haziran 

Bence "Şair Yahya Kemaf)t e BERLİNDE BİR HADİSE ayı sonunda Merkez Bankasına 
ıiir ve şairlik alanında konufur- Berlinde Fransız sefarethanesine yatırılmıştı. 
kcn, talihten sızlanıır değil, tali- girmeğe muvaffak olan bir Alman İkinci taksit olan 350.000 lira 
he §Ükretmek yartı§ırdı. iydi mi!li münasebetile ketide e- da ağustosun sekizinde ayni ban· 

dilmiı olan Fransız bayrağını kal· 
L I · l d d kaya yatırılacaktır. a ontcnın masa ın a o uncu· drnnıt ise de derhal yerine diğer bir 

nun karıııına çıkardığı, ölüm me· bayrak çekilmiıtir. Eylülden başlıyarak her ay da 
laikesi gibi §U kendinden ıikayet Hadi!eden haberdar olan Baıve- on beter bin lira yatırılacak ve 
ettiği talih vüc:utlanıp ortaya çıkı- kil Fransız Bayrağının bu ıuret- bu suretle bir milyon yedi yüz 

le tahkir edilmi" olmasından do- b" l" 938 · d ··d va:-ae de deae ki: "Hem ıair, hem ., ın ıra senesı sonun a o e· 
layı beyanı teeuüf etmiı, bir 

kazanrlı olmak için ••te size bir ör k . d . necektir. :r ":!' me tup gön ermıf, ve ayni za · 
nek!,, manda hariciye nazırının derhal Paralar, bankaya bayındırlık 

Acaba diyeceğimiz: (Hayır, Fransa sefarethanesine giderek hü- bakanlığı hesabına yatırdmakta-

laayır, bütün bunlar ıairce bir ıa- kumeti namına resmen tarziyede dır. ilbay ve ıarbay Bay Muhit-

Varisler ıtiraz ediyorlar 
Yörükli plajının Uray (be

lediye) tarafından istimlakid~i i
lerlemektedir. Uray Vilayet İda
re heyetinden aldığı karar üzeri
ne plaj sahasının cebri ferağ ile is
timlakine karar vermif, bu kara
rı yerine getirmek üzere tapuya 
baş vurmuştur. Uray Adalar mu
hammin heyetine de plaj saha11 
nın değerini takdir ettirmİ§ para
yı yüzde yirmi f azlasiyle bankaya 
yatırmıttır. Urayın bu kararına 
plaj varisleri itiraz ederek hakye
rine bat vunnuılardır. Bununla 
beraber yeni istimlak kanunu bu 
işi kısa bir zamanda sona erdire
cek hükümler taşımaktadır. 

Polis haberleri 

Yangınlar 
1 - Veznecilerde biçki yur

dunda çalıtan Bayan Rühsar dün 
elindeki kızgın ütüyü iplik tepsi· 
si üzerine koymuf, tepsideki İp· 
tikler tutufmuıtur. Ruhsar bunun 
üzerine tepsiyi doğruca Aptesa
neye götünnü§, yere atmıftır. 

Bu ıefer de aptesanenin kapla
maları tutu§muı, telefonla itfaiye
ye haber verilmiı, yetişen itfaiye 
yangını etrafa geçmeden söndür· 
müştür. 

2 - DiiJı .-.ı P.K> Yci~ H"beli 
adada. Rum yatakhanesi bey· 
girliği arkasındaki otların yandı
ğı zabıtaya haber verilmif, yeti· 
ten deniz itfaiyesi tarafından bir 
ten deniz itfaiyesi bir dönüm ka· 
dar otluk yandıktan sonra söndü· 
rülmüştür. 

Yangın hakkında araştırma ya
pılmış, Beykozda oturan Şirketi 

Hayriye gemicilerinden Şevket i· 
le Üsküdarda oturan Velinin ye
re attıkları cigaradan yangın çık
tığı anlaşılmıştır. Her iki suçlu 
yakalanmıttır. 

YAKALANDI - Tahtakalede 
buzhanede çalışan Ali Sait zabı· 
taya batvurınu,, cebinde bulunan 
yetmit lirasının Şükrü isminde 
birisi tarafından çalındığını ileri 
sürmüştür. Şükrü yakalanmı§lır. 

RAKI ÇALMIŞ - Betiktaıta 
köyiçinde 50 numaralı meyhane· 
yi işleten Hacı zabıtaya bqvur
muf, yanında çalıtan Koçoyu ra
kı çaldığı için yanından çıkardı· 
ğını, Koçonun buna kızarak ev
velki akıam meyhanenin kepenk· 
lerini kırıp on lira kıymetinde ra· 
kı çaldığını ileri sürmüştür. Koço 
yakalanmıştır. 

DÜŞÜP BAYILDI - Hüviye
ti anlatılamıyan bir adam Zey
rek yokuşunda dütüp fenalaşmış, 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı

rılmıttır. 
DtŞLERl KIRILMIŞ - Samat· 

yada oturan arabacı Celal ter
kos çetmesinde hayvanını sular· 
ken beygir ürkmüf, çeımeden su 
almaya gelen bekçi Hüseyinin kı· 
zı 1 O yatında F ethiyeye çarpmıt, 
dişlerini kırmı•, hastaneye kaldı
rılmıştır. 

yazıcımıza demiıtir ki: 
- "Şimdilik kat'i bir şey söy

liyemem. Bu hususta hakanlık 

karar verecektir. O kararı bekli-

ederek Habeı imparatoturunun 
tahtında oturması ile beraber Hn· 
beıistanın İtalyan himayesine geç· 
mesi için konufma kapıaını açma• 
ğa çalııacaktır. 

İtalya, İngiltere ile Fransanın 
böyle bir himayeye razı olacakla· 
rını, yalnız Habetin bunu redde· 
deceğini hesaplamaktadır. 

Bu takdirde ltalya Habeşi iı· 

tila edecektir. Bununla beraber 
harbin sonbahardan önce patfak 
vermesi beklenmiyor. Harp bat
ladığı takdirde Fransa ile lngil· 
tere bitaraf kalacaklardır. 

F ransanın İtalya ile anlaşması, 
onun J talyaya kartı her hangi fe
kilde düşman muamelesi yapma
sına imkan bırakmamı§, lngilte
renin dıt bakanı da birkaç gün 
önce lngilterenin ltalyaya karıı 
ekonomik tazyik veya ba,ka her 
hangi suretle harekete geçmesinin 
akla bile getirilemiyeceğini ıöy
lemittir. 

lngiltere hükumeti gerek hal· 
yaya, gerek Habeşe silah ve mü 
himmat satılması ile ruhsatname
ler hazırlıyor ve İngiltere ile A· 
merika ve Fransa harp bqladığı 
zaman hangi malların kaçak sa· 
yılacağını konuıuyor. 

Diğer taraftan Amerikadaki 
siyahlar, Ha be, ordusuna gönül· 
lüler yazmakla meıgul olmakta• 
dırlar. 

Harbin günden güne yaklat· 
makta olma11 yüzünden en mü• 
him mesele harbin ne netice ve

"ceiini düıünmek olmuıtur. 
People gazetesinin İp_,.o._m_at_, 

muhabirine göre, ltalyanın bu 
harpte muvaffak olmamasına yar 
dım edecek sebepler ıunlardır: 

"ltalyan teslihatı kafi dere
cede değildir. İtalya Avrupadan 
silah tedari-ki için çalıııyor. 

Habeılilerin süel kuvveti hal- . 
ya kuvveti ile ölçülemiyecek de
recede büyüktür. Habetliler cen· 
gaver insanlardır. ltalyan ordusu 
ise, ham, tecrübesiz askerlerden 
mütetekkildir. Bunlar gölgede 
100 derece olan sıcaktan bunala· 
caklardır. Son üç hafta zarfında 
3100 hasta askeri tafıyan i-ki ge
minin Afrikadan ltalyaya dön• 
düğü haber veriliyor. Habeşistan 

dağlık memlekettir. Köyler sey· 
rektir ve kolaylıkla boıaltılabilir. 

ltalyanlar yürüyüşü esnasında 
kendilerini ovada bulacaklar, düt
manlar dağlar arasından onları 
ateşe tutacaklardır. 

ltalyanın tankları ve topları 
burada bir ite yaramıyacak, bom• ' 
bardıman tayyareleri, çete muha
rebeleri sırasında bir netice ver• 
miyecektir. Nihayet Habet ülke• 
sinde yol yoktur ve en birinci ta• 
tıma aracı attır. İtalyanın bu da· 
ğınık cepheye gıda maddeleri, 
mühimmat, sıhhi ve tıbbi levazı• 
mı nasıl yeti§tirebileceği çok Ö· 

nemli bir meseledir.,, 

Görülüyor ki muharebenin ne
ticesini pek !Üpheli görenler var• 
dır. Buna karşı İtalyanın mode· 
rn vasıtalardan istifade edeceğini 
ileri sürenler de vardır. 

SU YÜZÜNDEN - Şiılide ço
cuk hastanesi arkasında oturan 
Bay Etrefin karısı Bayan Leman• 
la komıusu Bayan Fatma su yü
zünden kavga etmiılerdir. 

kal). dan mı ibaret ol.acak? bulunduğunu beyan etmiıtir. tin Üstündağ dün bu paranın ne-
8. Q ~·"~~~~~~~~~~~~~~-re~e harca ·an._Lu__L.u:U!ll:~~~~.....:.:...~~~~....:_ı_._~~_.__--~----~~~~------
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Bayan Fatma, sopa ile Bayan 
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1 ) ID ? Tarım bankası direktörü-y a p a . Trabzon kadar fın· nün Izmirde söyJediLderi istediği kızı 
Okurlarımıza üç sorgu soruyo · 

ruz: Tramvay sosyetesinin halkatan 
fazla alıp geri verdiği ı.700.000 lira 
ile Eyüp _ Eminönü yolunu mu 
:Yaptırmalı, 1stanbulun hava hücu • 
mundan korunmasına gerekli işle -
ri rni yapmalı, bu parayı Hava Ku · 

rurnuna mı vermeli? 

Aldııuruz cevapları koyuyoruz: 

Muharrir Vala Nureddjn -
İstanbul sehrinin sokağa ihti
j'acr vardır. Bu para ile temiz 
Sükak yapmalı... Hastanelerde 
Çok hasta olması da sokaklar
da Çok toz olmasındandır. Tay 
Yareler "lrzkmadan bu sokaklar e J , 

sa.sen yıkılmış haldedir. 
11

lTA,, Turizm acentesi di· 
~ektörü. Tahir Tamöz - Ben 
u Daranın turizme harcanma

~:na, hundan edilecek istifade 
1 

e tıe istenilirse onun yapılma
sına taraftarını. 

l okatlıyan otelinde tercü· .. 

man Nuri Emiz - Bu para 
memleketin ekenomik durumu
na çok yarıyacak ve otomobil
li seyyah akınını çoğaltacak E
dime _ İstanbul yolunun bir 
an önce yaptırılmasına harcan-

malıdır. 
Karagümrükte Karabaş ma· 

haUeıinde Nikah sokağında 34 
numarada Ziya Nur - Bu pa

ranın bir milyon lirasrnr ha va 
hücumundan ve zehirli gazlar
dan korunma için !stanbulun 

birkaç yerinde sığınak . yapıl
masına harcayalım, gen kalan 
700.000 lirasını da hava kuru

muna verelim. 
Muharrir Ömer Rıza Doğ-

rul - Hastane yaptıralım, has
tane... Doğum ve verem hasu:-

. ... 1 yaşıyan bir mıl 
nesı çoga an ve 
let olmalıyız! 

Hava 
bilen 

tehlikesini 
üyeler 

- ~llkara 17 (A. A.) _ Hava tehlike

~ hilen' üyeler: 
V anda - 6227 Tufan ülger 25! 6~ 

Ş~ıeYınan Amildi 25, 6229 Azız~ 2o>, 
62.'l() Avni 2o, 6231 Yahya l\follaogJu 
20, 6232 Fahri Teymur .20, 6233 Cevdet 
Tennur 20, 6234 Nuhi Teymur 20, 
623~ Şükrü Yirikoğlu 20, 6236 Mah • 
ınud ·edim Kaya 20, 6237 Ahmet 20, 
6238 ~amil 20, 6239 Emin Mustafa 
20, 6210 Yusuf Kemal 20, 6241 Musa 
Sl'.rdaJ 2o 6242 Haci Yahya 20, 6243 
l\Iehınecl 2o 62.U Rıfkı Evren 20, 6245 

Ali Coskun' 20. . 
Bey;azarı - 6246 Ali Refik Kef el~ 

25, 6247 Ihsan Yalçın 20, 6248 Nec~ı 
Olgaç 20, 6249 Ahmet Onay 20, 62;>0 
~Ustafa Kuş 20, 6251 Cemal Sarp 20' 

625::? Ali Demiralp 40. 

E gı·n 20 6278 ldris özdemir 20, sanr , . 
6279 Mitat 2o, 6280 ırnmiJe Demırta~ 

20 6281 Hayriye DemiraJp 20, 628-
F~ik Acar 20, 6283 Yusuf Aksoy 20, 
6284 Sadık özyiğit 20, 6285 AbduUah 

20, 6286 Celam 20, 6287 Karni~ Sevinç 

20 6288 Osman 20, 6289 Şadı Varlık 

20: 6290 Muhlis 20, 6291 Saim 20, 6292 
Hüseyin 20, 6293 Seyitali 20, 6294: Ze
ki Cevhercioğlu 100, 6295 İsmail Gök
men 20, 6296 Ahmet :W, 6297 Halis Ta
lu 20 6298 İsmail Çonkarlı 20, 6299 
Meh~et Traşoğlu 20, 6300 Ali Bızdık 
oğlu 20, 6301 Kemal Çankarh oğlu 20, 
6302 Halit Çonkarlı 20, 6303 Sadık 
Peynirci 20, 6301 lbrahirn ipek 20: 

6305 Mustafa Ulusoy 20, G:JOG Sezaı 
YetimoğJu 20, 6307 Yusuf Çirkin ~O, 

6308 Zühtü Kibar 20, 6309 lbrahım 
Dızdıkoğlu 20, 6310 Ahmed Kara Os-

20 6311 :Mehmet Abbas 20, 6:U2 mw , 1 Mustafa çonkarlı 20, 6313 Ferhat -
·ıu ·JO 631•1 Ali Bosnalı 20, 631:J 

mamog .. , ş· k .,0 Ali ünJü 20, 6316 Sadık ımşe ,, , 
6317 Mehmet lsmail 20, 6318 ~~k~b 
DeJi lbrahim 20, 6319 Osman. Gok ... o, 
6320 Mehmet Ali 20, 6.321 Em.ı~ Sef~r-
·ı 20 63??. Sait Ah 20, 632., Yaşar og u , ...... 

B 
1 ?0 6324 Muharrem Çonkarlı 

aysa "" ' ?O 63''6 M · 
20 632;) Cevdet Karaçay - , - · us-
f 23 6327 Mehmet Zülfikar 60, 

ta a , . . ,.O 1!'3?9 Hasan 
6328 Tumas Cucızıvalı a , °' .. . .y 

• x . ,.0 6330 Ami Cevdı ogJu oglu vmeı v , 

Mustafa 35. 

Gerede - 6253 AJi Demiral 40, 625-i 
llalit 20, 6255 Nuri Bulut 20, 6256 lb· 
l"ahiın ~ayın 20, 6257 Ahmet Güner ~?i 
625S Mehmed Aydemir 20, 6259 Se~.~ 
Mehmet Eren 20, 6260 Hüdayi Ergu
\re11 20, 6261 Halit Erginar 20, ~262 
l\Jernduh Türka:r 20, 6263 Saim ~ıs:l· 
tnan 20, 6264 Mustafa Altındag _o, 
626:) Ahmed Onur 20, 6266 Sadık A''ar 
20, 6267 Bayan Naime YaJçın 201 6268 

Eşref Oral 20, 6269 Yusuf Tura~ ~: 
6270 Sadık Demirtaş 20, 6271 Arıf 
naı 20, 6272 lbrahim Saraç 20, ~Z73 
Faik Turan 20, 6274 Mustafa Beşlı 201 

627:> Hamdi 20, 6276 Latif 20, 6277 Ha· 

..__ h Şoförler cemiyeti neler 
Beş bin liralık mücev er istiyor ? 

çalan yakalandı Şoff.:ler Cemiyetinde evvel· 
Kadıköyünde Bahariye cadde- k' ece bir toplantı yapılmı' ve 

&İnde oturan doktor Bay Necmet· dı r~Ier etrafında görüşülmüştür. 
tin Rifatın bundan bir hafta evvel ef"' )er Uray (belediye) den 

d .. h ıo or ~ k 
bea b' 1. k...nnetin e mucev e· b . teklerde bulunmaga arar " ın ıra ., - . d k azı ıs d 
ratı çalınmıf, tüphe üzerıne o . verınitlerdir. istekler. ~unl~r. ır: 
torun §oförü yakalanarak sorg~- 1 Her otomobılın ıçıne o· 
l'"' ,. k'I . fakat suçu itlemedı· 1- mariiken olsa bile ke· ... ~e ı mıf, b trıru an yer __ , ı 
l>i 1 J •oför serbset ıra- b k planmaıı /cu.ıa masra ı 
O) an aşı ınca ~ 1 k 'k ten ez a b • 
kıl O . 1 rda evde e e trı . ""inden bu mec arıye· 

tnıştı. sıra a k . icap ettıreceg 
kablolarını tamir eden Kego~ ı~- tin kaldırıltrlcuı 

. .. he edılmıf 2 _ Otomobillerin arkal.arın· 
tnınde birisinden fUP b [ d 
ve takibe baılannıııtır. l(egorkun Jaki atop lambalarının ~an u· 

'd ek faz- l d fazla masrafı ıcap et· 
Pazar günü Floryaya gı er k ru maıı a ·ı 
ı ... ı·· ce en- • d'"'' d~n bundan da vazgeçı. 
a Para harcadığı goru un . . tır ıg1ın ... 

d. . a rekılmıt· • 
ısı yakalanmıf, sorguy ~ me6l 

t . K l" b 1 para har· 3 - El frenlerinde aranan va· 
ır. egork evve a o • 

cadı... 'nk" etmit tahitlerle ıılların i•tenmemeıı. 
gınr 1 ar ' t ·- -·-'"_,_.,_.. 

rt Ya a - ınmn11u•t1• U". 

Yüzleıtirilince suçunu o a ·•1
""

1111
""""':'"'""'""."'"'.... • dilmif mücev· 

h ı ri ~a- nun uzerıne eve gı ' 
ınış, elmu ve mücev er e ... • .. lek içinde bulun-
nıatyClda Müdaf aai milliye soka· herlerKbır ç~~ Herant yakalan· 

i Herantın mUf, eıor 

dık yetiştiriyor lzmir, .(K~run~. -.. Tarını b~- alamayınca 
kaSI genel dırektoru Kemal Zaım 

Kazanın en sevilen adamı 
jandarma komutanı 

Akçakoca, !:.""'":~ .. ..,,"'7f"~ 

(KURUN) - Bu-
ranın ürünlerin

den birincisi f ın

dık ve ikincis: de 

meyvalardır. Tür 

kiyede fındık çı· 
kan yerler yalnız 
Giresun ve Trab 

zon zannolunur. 
Halbuki (Akça

l'üzbaşı Bay Ha • 
koca) da onlar san Tandoğan 

kadar fındık yetiştirip ihraç 
etmektedir. Burada otuz sene ev· 
vel fındık mahsulü alındığına ve 
topraklarının da onlar kadar ge
niş. olmasına rağmen bugün hası
lat bir milyon kiloya yaklaşmııtır. 
Bu sayede kazaya yılda (200) bin 
lira girmektedir. 

(Akçakoca) nın ormancılık hu
susundaki ehemmiyeti de büyük
tür. Fakat, timdi ormanları itlet
mek için kimseye ruhsat verilme
diğinden herkesin neı'esi kaçmıt· 

lzmirdedir. Biraz rahatsızdır. K d k 'k• 
Çeşmede biraz dinlenmiştir. Dün ar eşile bırli te 11 ı 

Çeşmeden gelerek uzun takaitle- kişiyi öldürdü 
re bağlanan çiftçi borçları üze- İzmir, (Ku-
rinde bir inceleme yapmış, lz:ınir run) - Borno· 
şubesi direktörü ile konuşrmış· "\'anın Naldök..-:~ı 
ıur. köyünde kor· 

Verdiği bir diyevde, borçlar kunç bir cim.· 
11akkında gazetemizde evvelce çı· yet olduğunu bi1-
kan malumatı izah ettikten sonra dimıiştim. Aldı
buğday pahalılığını konuşmuş; ğım tafsilatı ve· 

- Emir vermiştik. Eğer ekmek 
fiyatı çok yükselseydi, piyasaya 
buğday dökecektik. Zaten buğ· 
day kararnamesi, buğday alarak 
türetmeyi, buğday satarak müs· 
tehliki ıkprumak gibi iki amaçlı· 
dır. 

Borçlar işinin başarılması için, 
hükumet, banka ihtiyatına eklen· 
mek üzere yılda bir milyon lira 
vermeği onaylamıştır. Bu, gerek 
banka, gerekse çiftçi için eşi gö
rülmemiş bir fedakarlıktır. 

Cuınuriyet hükiımetinin çiftçi· 
ler için aldığı birçok tedbirlere 
inzimam eden bu büyük tedbiri 
burada şükranla anmadan geçe-
miyeceğim. 

rıyorum: 

Bu köyden Ki· 
~ım, bakkal F ev 
zinin kızını, kar
de§İ lbrahime al· 
ınak istem ittir. 

Bakkal Fevzi: 
"Ben karışmam. 
lzmirde dayısı 
Kara Oğlan -0ğ- iki kati; kardc>şlı 
lu Mustafa, köy- Yukarıda Kcizım, 

de d" akraba- aşağıda /bralıim 

mızdan Muhtar Zeynel var, on• 
lar karı§ırlar,, demiştir. 

Ve kız, lbrahime verilmemiş
tir. Bu yüzden Kazım, Zeynel<: 
kızgın bulunmaktadır. 

tır. Yalnız Zonguldak madenleri-
Demiştir. 

ne gereken direklerle bazı vila-

Bir iki gün evvel, Kazım, köY. 
bekçisinde olan alacağı on lh·ayı 
istemi§, bekçi de: yetler için istenilen travers, tel

graf ve telefon direklerinin kesil-
mesiue ses çıkarılmamaktadır. Ge
çen sene Samsuna elli bin tra
vers gönderilmiştir. Kibrit sosye
tesine elverişli bir çok kavak a
ğaçları bu çevrede bulunduğu hal
de kesilmelerine izin verilmedi
ğinden bu ağaçların yerlerinde 
çürümekte, Romanyadan ardı a
rası kesilmeden kavak ağacı gel
mektedir. 

Akçakoca sahilleri her rüzgara 
açık bulunduğundan hemen her
gün fırtına ve denizin cotması ek
sik değildir. Onun için buraya ge· 
Jen bir adam günlerce bir yere gi
demez ve hazan da vapurdan dı
tarı çıkmak mümkün olamaz. Ha
va düzeldiği zamanlar İstanbul 
ve Trabzon taraflarına sevkiyat 
başlar. lstanbula dönen vapurla
rın buraya gece yarısından sonra 
uğramakta olmaları her şeyi altüst 
etmektedir. Vapur idareleri, bura· 
ya ait eski statistikleri bir kere 
gözden geçirecek olurlarsa görür
ler ki vaktiyle olan hasılatla şim
diki hasılat arasında büyük bir 
fark vardır· 

Gaziantepte -Atatürk'ün mer-
merden heykeli 

yapılıyor 

Antep' de Atatürk'ün heykelı 
yapılıyor 

Gaziantep, (KURUN) - An
tepli bir genç san'atkar, Atatür
kün tek parça somaki mermerden 
bir heykelini yapmıştır; bitirmek 
üzeredir. 

Heykel, pek beğenilmiştir; bu-

insan burada sevimli bir hava 
içinde yaşadığını derhal duyar. 
Dışardan gelenler burada sıcak ve 
munis bir muhit bulurlar. Gerek 
halk ve gerek işyarlar çok candan 
kimselerdir. Bunlar biribirleriyle 
kaynasmı~ olduklarından arala-

d ~ · ve 'ıyı' g-.r 'ınme rada parti kurağı önüne yapılacak 
rın a sevgı --:r man- . . ·· ··ı ektedir Mı"saf' ) kaıdenın üstüne konulacaktır. Sar-
zarası goru m · ır ere ~ 

karşı Türklüğe layık erdemlerini bay~ık: bunun için tahsisat kabul 
göstermektedirler. etmıştır. 

ilçenin her tarafında büyük Antepli genç san'atkar, hiç bir 

- Benim köy sandığında ala
cağım var, git ihtiyar heyetinden 
iste! 

Deyince, Muhtar Zeyneli bul• 
mut tur. Zeynel de: 

- Şimdi köy sandığında para · 
yok. Sonra veririz ! 
Cevabını vermiıtir. Kazım bu· 

na kıznuı: 
- Şimdi vereceksin, yoksa ci· ', 

yerlerini sökerim! 
Diyip uzakl&.Jmıştır. Gecenin 

yirmi üçünde Zeynel, kayın bira• 
deri Azizle eve giderken, Kazı- ı 
mm evi önünde hadise patlal< 
vermiıtir. 

Kazını filinta tüfeği ile, ibra• 
hlın tabanca ile, babaları Hızır 
ve kız kardeıleri Zeliha sandal• 
yelerle hücum etmişlerdir. Kazım 
Zeynele, İbrahim de Azize ateı 1 

açmıtlardır. 

Zeynel, ıendeliyerek birkaç a• 
dım atmıf, bir evin kapısı önünde 
yuvarlanıp ölmüttür. 

Kayınbiraderi Aziz hastaneye 
kaldırılmıı, fakat o da ölmüttür. 

Katil kard~lerden Kazım iz. 
mirde, lbrahim de köyde Y.aka· 
lanınıttır. 

:t. ŞAŞAIDA BiR MACARR 
BULUNDU - lzmirde Şaşal kay· 
nakları yanında düzeltme yapı· 
lırken mağara şeklinde bir lağım 
meydana çıkmıttır. 

Bu mağaranın üzeri büyük taş-' 
!arla örtülüdür. Kazıldıkça derin
liği ilerliyor, tetkiklere baılanmıf· 
tır. Kazı (hafriyat) muvakkaten 
durdurulmuıtur. 

· d"" l"k :r E 1 b mektep görmemiş, kendi kendisi-bır uzen ı varaır. vve ce u- , _____ ......... ...,, .... 
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ralarda kan gütmek, adam öldür· ne yetişmiştir. Genç san'atkarı- ve ahlaki cephenin kuvvetlenme· 
mek ve biribirlerini yaralamak mız, bur~da ~u ~z~rinden dolayı sinde köyleri her ay dolaşarak te-

gibi vak'alar hergür eksik olmaz- _:.~.:.~.:~~'~'"=~~~:.:!~.:~:U ..... ,, ........... 
1111
.__ sirli olmaktadır. Burada her türlü 

ken lJçebayhk olduktan sonra Hasan Tan Doğan sekiz ay evvel yurt işlerinin batında o görülür, 
bunlardan eser kalmamııtır. Ha- Midyattan buraya gelmiştir, bu- Uçaklarımız için toplanan (1700)'. 
pishane bombottur. Jandarma ko- ranın ilk Jandaı·ma komutanıdır· lira onun himmetiyle elde edil• 
mutanı buraya geldikten sonra Bu kıymetli subay okur yazar miıtir. Bu yardımlara hala devam 
hiç vukuat olmamııtır. Hatta adi muhtarların seçilmesinde, köy yol- ettiren de odur. Şimdi de telefon· 
dövüşme ve kavga dahi olmamak- larmın yapılmasında, esen işleri- lara baılamııtır. Her tarafta di• 
tadır. nin yolunda gitmesinde~ tayyare rekler dikihgeğe baılannuştır. 

Jandarma kan:ıutanı yüzbqı .kurumuna yardım hususlarında R K. C .. ~ • • an«ir1e 
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Bir Kurıucu 1 ipi 
Şadi iJe karısr Neriman Cihangir • 

deki apartımanlannda akşam yeme -
üini yi.>orfaı·aı. Kapr salındı. h1m ol
duğunu anlamak için giden hizmetçi 
eliııde hir mektup ile geldi. Bu mek
tup hiç beklenmiyen bir şeydi. Şadi 
ile N~ııitnan sihi on yıl evvel e\'lenıtıi§ 
bir çifEen, Sabri ile ka nı::ı Perihan
<lan geliyordu. 

Sabri ile Perihan Şa<li ile 1'\cıiman 
nın :!.hbaplan oirnakla beraber pek 
~ık görüşemiyorlardı. Çünkü Sabri 
iie Fcrihan Çan1Jrcanrn ıssız denilebi
lecek bir köşe!=iinCle şehirılen uzakta 
oturo~~or ar:dı. Ancak ba)Tamlarda 
J,iııihü-lerine gidip ıgele:biliyorlar. bör· 
le !ö:Cllcde 'r iki -aat ~örfü-cbiliyor -
lardı. 

Fakat ınasıl~ Sabri iJe Perihan Şa
di!c Nerimanı bu '3·az içinde on, on 
h2ş giin kadar kendi köşk1erine mi -
saf'it1iğe ~ğrr.ı:rorJardı. Mektupta gün 
hile ıta) in ediliyordu. Haziranın on 
besio:de tnutJa.ka sizi ~kleriz. cliyor
Jar.dı. 

1\tı!oiman rnektu bu ahp okuyunca 
karr .k.oca lbirııibirJeriniıı yüzlerine bak
tI1aT. Gitmeli mi, :gitmemeli mi? Bu 
da\ete ne cevap nrmeli? Neriman 
1'erihaıırn bu davetini kendileri için 
biiyük bir nezaket diye ~1akki edi . 
yordu. lfocası: da böyle bir 11eza.kete 
karşı ret cevabı Yermek kabalık olaca
ğı fikrinde idi. Nihayet teşekkür ile 
geleceklerini 'bildirmeğe karar ':erdi
ler. 

Hll.ZİT,amn on beşinci 'giinü akşam 
üstü Şadi ile Nerim.an Çamlıca.da bu
lunu}Torlardr. Sabri ile Perihan ken
dilerini gerçekten iyi kabul etmic;ler
di •. ı\:kşam yemeği birlı1de yenlldi. 
Biraz birlikte vakit geçirfüli. Saat on 
birde misafirler yatak oda.Jarmda i -
di. Kan koca yalnız kalınca Neriman 
Ş:ıdinin yüzüne haktı. Her ikisinde 
mahiyetini anlıyamadrkları garip bir 
his \ardı. Kan kocasına: 

- Buplardan ne anladın?,. diye 
5ı>r:Clu. 

Yemek çok iyi geçmişti. Sonra. biraı: 
hr.i-: oynanmı:ştı. Zahirde göze görü • 
r.i!r bir gayritahiilik yoktu. Bununla 
~ı:.-:ber Şadi ile .N'erimanı sıkan bir 
şey ,-ardı. 

Karısınm sualine karşı Şadi: 
- Bilmiyornm. 'Fakat birşeyier ol

duğunu lhisı:scdiyorwn. lnsanm rnhu
ua üzüntü wııeıı .bir şey; dedi. 

Neriman: 
- Ben de öyle. Sabri kendisini zor 

tutan bir hiddet içindeydi. Perihan
da da adeta lıir felaket içinde yaşı -
yormuş gibi lbir hal 'l'ar. Arada bana 
öyle bakışları var ki ... Eğer birkaç 
da kjb 3Talruz Jt.-alnuş olsardık mutJa
ka bana a_çılacaktı. 

- Ben hu evde bir facia sezer gibi 
olu)\num. ln~JJah hu hi~sim doğru 
çıkmaz. 

- Herhalde yarın bunu anlryaca - 1 
ğız. ) Yazan: Kadircan Kaflı 

Ertesi gün sabah ayni hal de,·am ------------------------------------------------
etmişti. Fakat bu a~le i~inde~~ sır g~- Bana tıpkı engerek yılanlarına benziyen gözleri ile bakt• 
ne anlaşılamadı. Ögle yemegınde hır 

hadise-oldu.= şa~i i.1e Nerimanm pek ve "Yerı·nden kımıldama Hepiniz mahvolursunuz dedi 
de sezemedıklerı hır sebepten dolayı •• tt 
Sabri ııle Perihan arasında bir kaYga 
çıktı. Perihan bağırarak sofradan 
li:a1ktı, odasına doğru koştu. Giderken 

- Ah, artık 1Jen buna tahammül e
demiyeceğim.,, diyordu. Neriman ar· 
kasından koştu. Odasında içi süblime
Ji bir su ile dolu bir ~işeyi zorla elin· 
den aldı: 

- Perihan sen deli misin? Ne olu· 
yorsun?,, 
Dediği zaman: 
- Bu adam bir nhşi, bu Azrail gi

hi bir şey. Artık ~n bu hayata daya
namryac:ığrm. Kendimi zehirltyece -
ğim . ., 

Diye cevap nriyordu. Gözleri ile 
pencerenin aralığından bah~edeki de
rin bir havuzun sularına bakıyordu. 

Bu sırada Şadi de aşağıda Sa brinin 
hiddetini Ye heyecanını teskin ile uğ -
raştı. Perihan yokarıki odasrnda süb
limeli suyu içmek isterken Sabri de 
aşağıda rovelveri kapmış, "bari ken -
dimi öldüreyim de bunun elinden kur
tulayım., diyordu. Şadi ı:üçbeJa roYel
veri elinden almıştı. 
Öğleden sonra tatsızlık içinde geç

ti. Akşam yemeği yenildi. Gece gene 
saat on birde herkes kendi yatak oda
Jar:ma çekileli. Şadi ile Neriman oda
lanndan Sab:ri ile Periharun ayn ay
rı odalara girdiklerini ve kapılarım 
arkalarından sürüklediklerini hisset
mişlerdi. Şadi ile Neriman biribirle -
rine bakışryorlardı. içlerin.den "ah, 
böyle geçimsiz ve ayn bir hayat ne 
elim şey!,, dedikleri an~~lıyordu. 

Şadi ile Neriman lstanbuldan ken
dilerine bir telgraf çektirerek bir ma
zeret çıkarmak ,-e hemen ertesi günü 
bu aile içinden ayrılmak çarelerini 
düşündüler. Fakat bunun nezaket.siz 
bir şey olacağlnda.n başka bu zavallı
ları yalnız brrakmak da doğru olmı -
y:ıcağmı, ibelk.i bir gün sonra hakika
ten tamir edilemez bir feli.ket -0laca
ğrru dü_şiindü1er. 

Böylece sekiz gün geçti. Sekizinci 
günü Şadi Neriman için doktor ça • 
ğrrmağa mecbur oıau. Çünkü Neri -
man bir gece gene bir kavga ;netice
ginde Perihanın bahçedeki derin ha
vuza atilmaması i~in uğraşırken so -
ğuk alınıştı. Doktor ha.c;tayı muayene 
ettikten sonra: 

- Bu ehemmiyetsiz bir bronşit. U -
zun sürmez. Fa.kat asıl telılike!i olan 
hastanın sinir buhr.aımlır; dedi. 

O Ta.kit şadi doktora vuiyeti au -
fattı. Çak sevdikleri Sabri ile Periha
nm bir felakete uğraınaına.ları için 
bir fedakarlık yaptiklarmı söyledi. 
Dokfor Şadiyi dinledikten sonra te -

Sonra: 1 
- Haydi bakalım. Dümen yerine 

küreklerden birini tak da her~ berce 
Artaya gidelim. Orada lıE:m dümeni 
düzeltiriz, hem de lev~nt bu) uruz. 

Oğluna döndü: 

- Bu, uran birdir. ltdndsi senin 
olacak .. Büyük bir dona"ma kuraca-
ğız. 

Bütün le\·entler kıhçfarını ha:rn -
ya kaldırarak bağırdılar: 

- Yaşas ... Jn ! .. Yaşasın Y t' Ji Reis ... 
Yaşasın Türk leventleri! .. 

Bu gür sesler, Korfu v~ Prew'ze a
çıklarından İtalya sahiJlcrine. fo\icil -
ya, Cezayir, Trablus va Navarin açık
larına kadar dalga dalga, bir deniz 
gürlemesi halinde uzuyor sanki Bar
barosLarm, Turgutların, Sa lil1, I<ılıç 
Ali, Aydın Reislerin yarmkı zaferle -
rini şimdiden bütün dün.)aJa. haber 
veriyoı·du. 

* * * 
-9-

ElVGIREK YILANl.1/U? .. 

Tutulan Yenedik gemisinin tayfa. -
larından bir kısmı Kara Kart11a alı
myordu. Ayni zamanda levent:er ge
minin ambar ,.e kamalanıı:ia bulduk
ları şeylerden, değe1 li {)1anları da 
kendi gemilerine :ılrnak için aşağı 
inmişlerdi. Hepsi b;ıer birer taşı -
nıyor, yahut götürühi~ or'1u . .B•mlarm 
içinde ce,izden yapıi.an biiyikek ve 
kalın bir sandık içinde kaptan Ber -
nardinin ~ar.alan, Venediğe götürü -
len yirmi kadar genç. ihtiyar, kadın, 
çocuk 'e kız olmak üzere ec;ir, ku -
ma§la-r, ciim~ ve altın çanaklar var· 
dı. Şarap variUeriJe diğ~r !irttek 'fe 
i~ecekJerin Kara Kartala Ta~mma -
sına \'aIDt yokta. Kara Veli Reis bir 
ayak önce buralardan uzakJaşmak, 

"tlft'ltJ1UlllUllllıUIUUllflllRfllll"lllDfllldlllU'llUtllU .. lltWIU1Jllllltl&UOMllMllUıfttı.-

bessüm ~tmiş Ye şunları anlatmıştı: 
- O süblimeli su ile bu rovelver se

kiz senedir hu el'dcdir. Her gün Sab
ri roveh-eri kendine sıkmak için eli
ne alrr, Perihan da süblimeli suyu iç
mek için o zehirli şişeyi. Fakat şim • 
db e kadar ne o rovelverin tetiğini 

çekmiş. ne de bu, zehirli suyu içmiş
tir. Anlıyorsunuz ya. kendilerine mi
safir olduğunuz bu aile çok nazik in
ganlardır. Fakat kendilerini aYutmak 
için burada bir facia oynama.ğa ihti
ya~ duyarlar. BtUada yalnızlık içinde 
sıkılıyorlar. Böyle facialar kendileri
ni eğlendiriyor! 

"' "' 

hatta Preveze körfezine girmek dii -\ 
şüncesinde idi. 

Orada bu genç n gi:zd \'enedik 
gemisiui ild üç gün içinde düı:eltecek. 
kendi isteğine göre cleğie~l•lik1H ya -
'!J'-cak ye bu sefer onun\a birlikte iki 
koldan ava çıkacaktı. 

hara Veli Reis iki üç .H!c!-ınberi le
ventlerinin bu kadar sevinçli n ona 
karşı candan bağlı olduklarını gör • 
memişti. Şimdi de tıpkı iki üç yıldan 
önce, hatta akınlara ilk başladığı 
gtinJerde olduğu gibi idiler. 

Geminin küpe~tesinde duruyor. Ta
şıma işlerine bakıyordu. Gen~ Burak 
şimdiden tam bir reiıı; olacağını gö~ -
teriyor. işlerin çok düzgün yürüme· 
sine çalışıyordu. 

Bu sırada genç bir le,·ent Yenedik 
gemisinin ambar kapısından bir ok 
gibi fırladı. 

Bu ince Hüse~indi. 
Ayni hızla Kara Yeli Reisin bu -

lunduğu yere koştu: 
- Reis! .• 
- Ne var? .. 
- Ambarda yılanlar ,·ar •. Engirek 

yılanları ... 
Kara Veli Reis istemeksizin irkildi. 

Bazı Arap ,.e İspanyol korsanlarının 
deniz savaşlarında engerek yı1anlarrnı 
da bir silıih gibi kuUandıklarını bili
yordu. Rastladığı gemiyi olduğu gibi 
elegeçirme~ ve hiç dövüşmeden bo -
şaltmak isteyen korsanlar, bir çunl, 
bir kafes nya bir çömleğin içindeki 
on beş yirmi kadar engerek yı1anmı 
avlamak istedikleri geminin içine a • 
tarlardı. YıJanlar günlerce aç n su -
suz kaldıJd~:ındaJl 4Rti.k:fıt.fa ~11.dur
muşcasına 6aldırırlar, ta ·fal rın, for-

~ n " f' ı 

salarm, askerlerin aralarına dalarak 
herkesi ısırrrlardı. 

Bu )•lan t.arafından ısırılanların 
korkunç acılarla çırpınarak öldükleri
ni bilmiyen yoktur. Bu yüzden gemi~ 
de yaman bir kargaşalık çıkar, her
kes kendisini denize atardı. 

Biraz sonra artık doymuş olan bu 
yıJanlar ağrrlaşmca korsan gemisin -
den oraya sekiz on kişi geçerdi. Bun
ların yüzleri, elfori, ayaklan baştan 
başa kalın köseleden çizme, eldiven 
veya başlıkla kapah olurdu. Ellerin -
deki kaJm yelken bezlerini yılanlann 
üstlerine atarak birer birer yakalar, 
gene çııvallara Yeya kafeslere doldu -
rurlardı. Bunları maksada erdikten 
sonra öldürmek kolaydı, fa.kat enge -ı 
rek )',lanlarmm her birini elegeç.innek 
birçok ;paralarla olu~·ordu ,.e korsan-• 

lar, işlerine ~ok yarayan bu ~il!hı h~t 
zaman elde bulundurmak isterlerdi· 
Zaten bunları bulmak n tutmak ço1' 
ıor olduğu içindir ki engerek yılan • 
Jarını siJah olarak kaJJanabilen kor • 
san veya gemiciler pek az bulunurdU• 

Kara Veli Reis y1lanJı gemiye ha • 
yatında işte ilk defa olarak rastlanıtf 
oluyordu. Fakat bu Arap kimdi? 'Yı
lan1arı nereye götürüyordu? 

Kara Yeli lnce H üseyin.e bağıydı: 
- Çabuk aşağı dön ... Leventler afd• 

bardan çıksınlar ... Ne duruyorlar1 
Ambar kapağmı kapayın ... 

Henüz sözünü bitirmemi~ti ki ant• 
bar Kapısında Kara Hasanla Burak. 
Sinan \'e Deli l\f ura tla diğer birka~ 
levent daha göründüler. 

Burak ambar kapağını kapamak ii• 
zereydi. 

ince Hüseyi11 Kara Veliye c~aP 
Yerdi: 

- işte çıktılar. Fllkat yılanlar ba• 
ş1boş gezmiyorlar. Henüz kaf e8te du
ruyorlar ... 

- Kafeste mi? Yanlarında kimst 
yok mu? 

- Bir Arap var ... Kafa tutuyor... ' 
Kara Yeli Reis ambar kapısına doğ• 

ru yürüdü. Şimdi Burak anlatıyordu: 
- Ambardaki birkaç yokunnn ara• 

ısında bir de Arap \--ardı. Onu da di
ğerleri gibi Kara Kartala almak iste
dim. Çünkü ... 

Kara Yeli sabırsızlanıyordu: 
- Herü yılanları salıveTmesin !... · 
Diye yürümek istedi. Fakat Bura• 

onun sözünü hemen karşıladı: 
- Salıvermiyor. Bunun i in korkul

maz. Ina\Çı bır adam ae 
- E ... Sonra?-
- Herkes korkudan titrediği haldi 

o, kollarını kavuşturmuş, put gibi ba' 
kıyordu. Kolundan tutarak çektiıtı

Sert sert baktı. Bozuk bir türkçe jJe 
''beni bırak... yoksa hepinizi denit• 

dökerim l,, dedi. Bu söze güldüm ,-. 
hep beraber kahkahayı bastık. Kar& 
kuru bir Arap ... Elinde bir bıçak bil• 

·yok ... Delirdiğini sandık. Faltat kalı" 

kahalarla gülerken bir de ne göre • 
yim, yaYaşça eği1erek yambaşmda dd .. 

ran sandık gibi bir şeyin üstündeıd 
kalın yelken bezinden örtüyü kaldır .. 
dı, demirden bir kafes ve onun içinde 

biribirine dolanan bir sürü enıere1' 
yılanı ... 

-Sonra? ... 
"( A rkaaı var) 

adıköyil'nla ===I ============ 
yiğitlik, bu bize pahalrya mal oJan 
kahramanlrk erkeği kandmr (Eşref 

mahlUkat olan erkeğin gözü keı-kin· 
nriş, amenna inandık. Her şeyi iyi gö

misin? Ohac;ar zengin misin? Saadet 
vermek iste-yen eneli kendisi namü
tcnalıi mes'ut olmalı. Sen öyle misin? 
Ne gezer! Onların efendilik llevesile 
dağıtmak istedikleri ihsanlar birer e
saret Te felaket yaratır. Kendilt'ri 
bedbaht olur, ,Çünkü scnnedikJeri bir 
kadına .ölünceye kadar bağlıdırlar. 
!\'ebiJe Ra.nmılar bedbaht olur. çünkü 
E>eviJnıediklerini bilirler. Mihriban 
Hanımlar ise ... ,, 

ran bana kaleminin kemal kapısını 

açtı). - Faruğa dedim ki üçümüz dt 
bedbahtız. Nebileyi feda et, o pedşaıı 
olur. fakat biz ikimiz kurtuluruz. Ak
si takdirde üçümüz de perişan olaca• 
ğız. 'Yahut ki ... Nebil~nin huzuru sen• 
ce okadar mukaddes ise beni feda et. 
Getir karım yalıya, yanından ayırnıa• 
Bari onun yüzü gülsün. Fakat bir in• 
srı.n evvela kendi saadetini düşünme" 
Jidir. En büyük şefkati, en ince itina• 
yı ev:vela kendi nefsine borçludur. Y• 
muhakkak ya kendini, ya diğerini f e· 
da etmek zaruretlııcle kaldıysa diğeri• 
ni feda etmelidir. - Bu benim kana· 
atiındi. Her yerde söyiiyemezdim. Bll4' 
gün bile söyJesem halkın llni!tini ~-. 
b§loı üstüme dant edeceğimden e -
minim. Hrristiyaulığrn. kendinden 
geç! diyen o pısırık felsefesi tehlikeli 
mikrobunu maalesef bütün beşeriyete 
aşılamıştır. Beşeriyet bu fe1sefe)i tat• 
bik eder mi? Bayır~ Fakat bir ins•" 
nın nefsini kullanmasını da ho§ gör• 
ınez, arnz ayaz bağınr, fedakarlılcf 
diğerperestlik çağrrır. - Faruğu " 
mertebe sevmi,Ştim ki bu aşkı kurtaJ'"' 
mak i~in herşeyi, her~yj. icab~a 
kendi hayatımı feda etmeğe haıcrdJtlla 
Aşkım benden büyüktü, tepemden at' 
mıştr. Bu mabedi yıkmaması için F3~ 
rukla Hazreti Ali saTaşı yapar gibi 
pençeleştim. Fakat o ağladı. ba11Jdıf 

Romanı l ıiirler. Talmz nüfuz edemedikleri ,.e 
a hiç bir zaman nüfuz edemiyecekleri 
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r.aguıı .se,·gili karısı! Nasıl ,anla.bı -
;)lm samı, .sessiz, cansız .bir .kadın. U
fak telek, zayıf, soluk benizli, hir 
ı;ölge ! Bm pcçenıi kaldırınca o lıana 
hayretle bal\tı, kızanlı aaeta. His -
~ettim ki beni ha:metli ve güzel bul
du. Kadınlığın hakiki saltanatı olan 
güzellik karşısmda bu gibi züğürt ka
dınlar daima ezilirler. Sedirin ıiis -
tünde şiş1er, yumaklar Yardı. Ne(ıilc 
hanım oğluna patik örüyormuş. Ço -
cuğu da gördük. Beşikte u~·uyordu. 
Yüzünde yeşil hir gaz vardı. Tiryal 
kalfa l>ir çalını beşığe ynnaştı. Allah 
bağışlasın, dedi. Tülü hafifçe kaldır -
d.ı. Faruğun çoeuğunn gördük. Ken -
disine benziyordu. 

Demek bana tercih edilen li<!dın bu 
idi. Bu eciş bücüş, heceriksiz hare • 
ketler, bu cazibesiz, şansız mahlUk 
Ço"k düşündüm, sok düşündüm. o 7.3-

ınanlar ~f tercihin Tle olduğunu 
anlıyırına.dnn. Faruk gibi :z.ımanm 

mahbubu 1ıfr erkeği Toygar tepeli Ne
bile ltamm hangi görünmez tılsımla 

Yazan: Safiye Erol 
hağlamıştı? Kr.şfedemctlim. Tiisım 
CJcdim de aklıma geldi, söy1eyim gül 
bari biraz. l\lcğerse o gün dadım kaş
la .göz arası eyin ötesine her-isine bii· 
y.Uler S?ktştirmrş, ölü topra'klnn, .so
ğukluk muskaları giz1erniş. I~n ko -
ca_,, ayırmak is.in. - E\e4 ne cliyor
d um. Faruğıı Nebile hangi meçhul 
kunetlerle zapted~yordu? Çocuk ? 

flayai ef f'ndim, geç. Erkekler aynla
maıfrkları yerde zaaflanru gizlemek 
için tocugu ileri sürerler. Zamanı <Pe
lince kadım dokuz çocu?\la bırakıp~
diyorlar. Hayır., Jıaşka .sebep olacak 
dedim. Senelerden .sonra anlııdım: Er
.kekler bhi, yani senin ,.e benim gibi 
kadrnlan, ölesiye seYsele.r bile yine i· 
calnnda terkederler. Biz efendi ka -
dmlarız. bizim şahsiyetimiz Yardır. 
Dizi yüzüstü mukadderatımıza bıra -
kırlar. Bilirler ki biz yine kalkarız Te 
seadelesek riahi yolumuza devam e • 
4eriz. Biz, son .nefese kadar müsel -
Jih T"e mücehhez kalıru. Olürkeıı sf· 
lah elimizde ölürüz. Bu zahiri baba • 

bir şey 'arsa o da ızbrabnnızın de -
rinJiğidir). ~ehile hanımlara gelince, 
onlar kat'iyyen terkedilmez. Hor ba-
kir tutulurlar, çiğneııirler; fakat er
kek onlara kalır. Ama T.e kalış. mer· 
si! Onlar, Nebile hanımlar, kuldur • 
lar, knl makulesi. Onhırm şahsiyeti, 
idaresi yoktnr. Erkeğin etiketini ta -
şu·Ia.r. Koca bilir ki bu kadın kendi 
öz malı der; atsa atılmaz. satsa satıl
maz. Yüzüstü brraksa bıraktığı yerde 
ikalacaktrr, yahut da daha dt'rin bir 
çukura düşecektir. Erkek kendini 
mes'ul hisseder. Kendine teslim olan 
bu cana kıyamaz. Teslimiyet görmek 
onun efendilik gururunu okşar. Erke
ğin kendine has şahane bir aptallr· 
ğı ,·ardır, kadınm da olduğu gibi. Na
sıl ki kadın. tavus tüylerile, boncuk
larla, bo~·alarla etrafı haraca kesip 
hükmetmeğe ..inırenir~, erkeğin de o
na mukabil bir efendiliğe, bey baba· 
lığ;ı. pederşahi hMdmiyete yeltenmesi 
vaı·drr. 

Şu kadın ,-e şu çocuk benim mah -
ldklanmdır, der gibi Yaradanlrk tas· 
lar. göğsünü gerer. böbürlenir. Ona 
deseler ki: Sen ömür çe saadet bah
şetmek istiyorsun. Okadar kuvvetli 

Mihriban burada tuhaf bir gülüş 

güldü. Çehresindeki mana tahlıl edi
lemezdi. Yeisle mi gülüyor, zaferle mi 
kalenderane mi, okada.r esrarlı bir 
gülüştü. Bedriye manyatize olmuş gi
bi sordu: 

- Mihriban Hanımlar ... Onlar ne 
olur? 

Iki kadın ciddi 'e elim bir naıa.rla 
anlaşarak bakıştılar. 

- En büyük acıyı Mihriban Hanım· 
lar çek~r elbet. Onların gönlü Faruk
ların Nehile?erinkine kıyas eclilemez. 
Fakat onJ:ır da o büyük acmın müka
fatını görürler. Faruklar, Nebilefor 
yanlış bir izcli\·acm zincirleri altmda 

süfli saadetlerini, süfJi hicranlarrru sü
rükleyip dah çtiş dört ayak emekler
ken 1\Iihrihanlar çi1eyi doldurur, hür
riyeti maneviyeyi kazanır, kamil in -
san olurlar. Amma Mihriban klmfl 
insan olmaktansa se,·diği erkekle ya. 
şayan bahtiyar bir kadıncık olmayı 
tercih ederdi. Fakat ne le · ., 
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Türk Kuşu Lavrensin 

Sovyet öğretmenleri uçu
şa elverişli yer arıyorlar 

anası! Güreşçiler ;ıniz lzmir' de 
;~ .\l Macarları asıl yendiler 

Bisiklet yarışları çok heyecanh oldu 
Güzel dereceler alındı. 

,, r .. k ! i yüksek. kabiliyetler gösteriyorlar ur genç.er .. k k 
giden talebe bir buçuk ayda e~ yu se 

o'annör olarak geleceklerdır " 

r 

Türk kuşu için Sovyetlerde~ 
getirilen iki öğretmenin evvelkı 
Rlin Ankaradan şehrimize geldik
lerini ve Bristol otelinde konuk 
~dildiklerini yazmıştık. 

lJir yelken uçuşu (Kenarda 8ovyet 
öğretmenler) 

d. . '? 
- Hiç kaza geç~r ın~z ~ı. 
-Allah eıirges1n. Şımdıye ka· 

Jar böyle bir ıeY olmadı. Bir pil~t 
dikkatli olursa hiç bir zaman bır 
tehlikeye uğramaz. 

TÜRK GENÇLERiNiN. 
KABILlYETl 

Öğretmenler dün y eşilköyde 
~:!Ürk kuşu,, için inceleme yapnuf, 
og)eden sonra şehrimiz hava ku
rumuna gelerek kurum başkanı Ankarada bulunduğum iki ay 

Lonc!ra gazetelerinin verdiği ma -
llımata göre J.flnensin anasını !ngil • 
tereye götliren vnpuı· rıhtıma yanaş· 
tığı zaman, hiç bir kimsenin rnpura 
yaklaşmaması için tertibat alınmış, 
vapura ancak Lavrensin Jrnrdeşi Aı·
non sokulmuştur. Lavrcnsin karde:;;i 
anası hakkında ~u sözleri söylemiş • 
tir: 

"J' al dem bir Tıayli iyileşmiştir. Çin· 
de bulunduğu sırada çok hasta idi. 
Gezi onu iyileştirnıeğe yardım etti.,, 

Lan-ensin anasına Çinde misyoner· 
lik ( !) eden diğer o<,!'lu refakat edi · 
yor. 

Yeni lokomotifler 

Güreşçilerimiz Macar·larla beraber lzmirde (Köşede: Çoban lJleTımct) 

İzmir, (Kurun) -Türk, Macar ı ve bisiklet federasyonu mümes• 
ulusal güreş takımlarının İzmir- sili Bay Cavit Cav otomobillerle 
de yaptığı karşılaşmaların neti· yarışı takip ettiler. 
cesi çok parlaktır. Ve İzmir spor 72 kilometrelik lzmir - Tor· 
çevresinde büyük bir ilgi ve tak- balı yolu üzerinde gidip gelme 
dirle karşılanmıştır. yapılan bu yarışta., lzmirde her 

Güreşçiler evvela cumartesi zaman birinciliği kazanan Kô.zı
günü karşılaşmışlar, pazar günü mın bisikleti bozulmuş, ve arka• 
de revanş yapmışlardır. da.şiarından bir kilometre kadar 

ikinci güreşler, daha hararetli ğeri kalmıştır. 
ve güzel olmuş, takımımız, tam Birinciliği Ankaralı Talat al· 
bir yenme kazanmıştır. mıştır. Rekor, 2 saat 24 dakika, 

56 kiloda Kenan Doboyu 21 40 saniyedir. 
saniyede tuşla, 61 kiloda Ömer, İkinciliği birkaç metre farkla 
Pomiletiyi puvan hesabile, 66 ki- Ankaradan Niyazi, üçüncülüğü 
loda Yusuf Arslan Paramiyi 14 gene birkaç metre farkla Kazım 
dakika, 2 saniyede tuşla, 72 kilo· almıılardır. 

Bay İsmail Hakkı ile görüşmüşler· zarfında Türk gençlerinin. ~~ma 
~ir. kabiliyetleri ile yakından ılgılı ol-

Ôğretmen Aobin şöyle söyle- elum. Türk gençleri bu hususta • 
ıniştir: . gerek nazari gerekse ilmi sahada 

da Yaşar Poyo Agtasi 4 dakika, Kazım, yolda sa.katlık yüzün• 
5 saniyede tuşla, 79 kiloda Ad- den bir kilometre kadar kaybet• 
nan Ordokleyi sayı hesabi ile, tiği halde bunu azalbnıf ve bet 
87 kiloda Mustafa T oruku 23 sa· on metre farkla bu neticeyi al
niyede tuşla, Çoban Mehmet te mıştır. 

"- lst(l]tbul dvarında ıncele· yüksek kabiliyetler göstermekte
rne yaptıktan sonra Yalov~ya, cli.rler.,, 
Bursaya, Gemliğe ve lzmire gıde· - Rusyadaki Koktabelin teşki-
Ceğiz. Buralarda motörsüz uçak latı nasıldır? 
ıt~-ı.=şlarına elverişli yerler anıya· - "Ruayanı.n en yüksek uçak 
Cet~.:=. Bulduğumuz alanların ha· okulu Kırımda bulunan ve ismini 
0

ct ve muhtelif durumlarını göz •Öylediğiniz Koktabel okuludur. 
Öniinde bulunduraı·ak teşkilatımı· Bu okulun te§kiliitı Aşavrichin ele
-:ı bu suretle kuracağız. . . .., . nilen bir idarenin altın::la yürü-

M otörsüz uçuşlar için iste;d..,ı~ı mektedir. Burada yalnız yelken r. 
gibi alan bulmak kolay egı • uçuşları öğretilir. Burada okuyan 
'ir. bi.r talebe üç--clört ay r.adınela 

Dün YeJilköy ve civarında a· pek güzel yetifir ve yüksek bir 
• B tı·n rasat· Ü l rcıJtırma yaptık. u seı.. . 't p ot o ur. 

hcıneden muhtelif semtlere. aı. _ Giden talebelerimizi nasıl 
h . . . .. .... dı'k Şımdı 1 '> 
cıva vazıyetını ogren · bu uyorsunuz · 

d . "mi . . sayd ığrm b l b. b , d e y;ıkarıda ısı erını _ Bu tale e er ır uçuıı ay a 

veri€:rde arattırma yapacağı:. . en yüksek plantör olarak gelecek-
.. d Ü gençlerın Rusyaya gon er en lerdir. Bunların arasında bulunan 

. el" .. ye kadar 
memleketlerıne onunce Bayan Sabiha Türk kadınlığının 
istenilen alanlar hazırlanmı§ ola· en yükıek kabiliyetini ispat ecle-
cc;/:!ır. Şimdi ellerine A· B. BerıJe· . 
l . . al ençler ıJardır. Bu cektır.,, 
erını mış g y l· 
gen~ler yirmi hişi kadardır. e _-:;-;:-:ı;.-:,:-,:-:,:-.-,:-~-~-,:-;,:-.-~--ıır 

· • bulduğu· .. , K u herler ken uçuşları ıçm uygun ısa c~a 

muz alanlarela yapılacak okullar· ı._J.-------~::-~:-~I 
da öğretmenlik yapabilmeleri için YENİ GöÇMEN EVLERİ. - ~~a~-

.., · B I ı:.. 1 k göçmen evlcrı ıcın gayret gösterecegız. un ar. ye ~ yada yapı ac::ı • _ . J, 
tikten sonra muhtelif fehırlerde 13241 metre mıkabı kereste eksıltme) e 

kurulacak olan uçak okullarına konn1uştur. , 
ki d 1 Rl AZLIGI - Son aylarda 

ög"'retmen olarak atanaca ar ır. ÇlY DE • .... 
1 

~ 
. . . d'd . . Imemesi dcrı ıst ı e ug-

Okullara girmek ıçın §tm ı en çiy derının ge . . ' . ·k kt 
k - .. I'ik ıcındc bııa ma a-

l•iizlcı·ce genç baş vurma taaır. raşanlarr guç • J • • •

1 
. 

b l .... k d . elmesine ızın ,·erı mesı T .. k Zerinde u mes ege ar· dır. Çiy erı g 
§ıur;,ü:ıe;ıir ilgi (alaka) görmek- için ilgili makamlara başvurulmu:;;tur. 
tey~z. Bugün gene ar':tırmc:_ yap· B lvü bahçesinde kır 

k .. e Kalamı§ gıdecegız. e 
ma uzer A .. •• •• ? balosu 

ICaç yıldanberi plantorsunuz. 

- Pliıntör işlerine 1930 yılında 
b Al d Sı"mdiye kadar da beş 
a~ a cm.~ . 

ser.eden beri bu işlerin öğretmem 
o!drak buiunuyorıım. 

- Kaç metreye kadar yüksele-

bildiniz? 
_ R8Uyada 2300 metreye ka· 

Jar çıktım. 
_ Bu işe nasıl batladınız? 
_:.Bende küçükten beri uçak· 

cılığa karıı büyük bir özen var~ır. 
ilk .tVvelô bu if e talim ııçuşlarıyle 
bCl§laJım. Ve bunu bir ıpor olarak 

k E . geme Kurumu Kadıköy 
Çocu sır 

Kolu İdare Merkezinden: . 
.. k lu fakir ve bıkes çocuk-

Kadıkoy o 1935 tari-
f t . 20 temmuz 

lann men aa ıne . .. .. akıamı l 
hine rastlayan cumarteııı gunu · 

B 1 .. kazinosu bahçcıın-
F enerbahçede e vu • . . 

• tın ıtır 1 de bir kır balosu tertıp e 1 
• b 

1 
K d k .. .. "nemli bayan ve ay a-a ı oyun o . 

rından mürekkep tertip heyeti. tara
. in en kıbar ve 

fından yönetilen mevsım 
nezih balosu olacaktır. 

o·· .. ı . konuklarımız (misafir· 
onuı erı Kalamış· 

lerimiz) için sabah ıaat üç~e y 

M d K d k··y iskelelerıne ugraya-ta oa, aıo 
1 rak köprüye huıuıi bir vapur ayrı mıı-

tır! 

Ingilterede turbinli lolrnmotiflerin 
birincisi tccl'i~he edilmektedir. Bu ye
ni lokomotifler ~ift bacalıdır. Loko
motifin i~liyen pan:ıtları dıştan gö • 
rünmemektcdir. Bu yeni lokomotifin 
daha fazla hız temin edect•ği anla:;ıı -
]ıyor. Tecrühekrin tamamlanmasın · 
dan sonra bu Jl.'nİ lokomotiflerin kul· 
Ianılmn~ına ha.,lanacali1ıı-. 

Giizel çocuklar 

Entnınsijan lrnzetesinin ) aptığı 

"19:1:> giiıel çocul\,. müsabakası bit • 

miş, Yukarda gördüğüniiz çocuklar 

bidnci ,.e ikinci sayılmışlardır. 

Bodoyu 3 dakika, 44 saniyede tuş Ankaralılara derece verilme-
la yendiler -ve çok alkışlandılar. miştir. Bunun için birinci Kazım, 

BiSİKLET YARIŞLARI ikinci Riri, üçüncü Süleymandır. 
Pazar gü.nü ayni zamanda bi· Madalyalan da verilmi§tir, Yarış 

siklet yarışları olmuş, lzmirden zevkli olmuttur. 
Kazım, Süleyman, Şevket, Riri, Ankaralılar, Tirebolu yolu ile 
Mustafa, Ankaradan Talat, Niya- Aydma geçtiler. Denizliye de uğ
zi, Orhan, F ethiyeden Osman ya- rayarak Denizli yarıılarma gire· 
rışa girmişlerdir. cekler, ve Konya yolundan An· 

tlbay general Kazım Dirikle karaya gideceklerdir. 
........................................................................................... 
Baltık denizinde büyük J Kutup yolile Moskot:Ja 

bir balık tutuldu dan Sanfransiskoya 
Leningrad, - Baltık denizi Moskova, 17 JA."A.)' - Ku-

balık avcıları Neva ırmağında zey (timal)' deniz yolu merkezi 
Ostürjon Alman denilen büyük yönetge (idaTe) si Moskova • San 
bir balık tutumuşlardır. Balığın fransisko aı·asında kuzey kutbu 
uzunluğu iki metre otuz beş san- yolu ile duraksız bir hava servi• 
timetre, ağırlrğı doksan altı kilo si hazırlıklarında bulunuyor. 
gramdır. Yalnız yumurtaları sekiz Uçağın mürettebatı üç kiti o-
kilogramı bulmaktadır· Balık hay Iacaktır. Birinci pilot Sovyetler 
vanat enstitüsüne gönderilmiştir. birliği kahramanı Levanevskidir. 
Orada içerisi samanlarla doldu- Dış komiserliği, Kanada üze
rularak muhafaza edilecektir. rinden UÇU§ için lngilterenin ve 
Çünkü bu balığa Baltık denizin- Amerika üzerinden uçuş için ve 
de pek nadir olarak tesadüf edil- Sanfransiskoda karaya iniş için 
mektedir. de Amerikanın muvafakatini iste-

Alman ordusu 80 bin 
kişi kazandı 

Paris - Berlinden bildirildiği

ne göre, Almanya polisinin ordu 

teşkilatına sokulması hakkındaki 

kanun imparatorluk bülteninde 
neşredilmiştir. 

Bu kanunca polis subayları, 

teymenleri (mülazımları) ve bü -

tün efratları sü bakanlığına bağ • 

lanmıştır. Bunlar, bundan sonra 

asker sıfatını alacaklardır. 

Kanunun teshil ettiği bu hal 

ötedenberi mevcuttu. Ve özel o• 
!arak (Göı-ing polisi) denilen ye

şil polislere tatbik ediliyordu. 
Bu suretle sayısı seksen bin o-

l an yeşil polislerin kanunla ordu

ya ba~lanması seksen bin asker 

kazanılmaıı demek oluyor. 

miştir. 

Amerika muvafık cevap ver
miştir. lngilterenin cevabı da ya• 
kında beklenmektedir. 

Bağdatta bataklıklar 
kurutulmaya başlanıyor 
Bağdat, - Malerya salgını üze

rine bataklıkları kurutmak için 
geniş bir çalışma programı ha • 
zır lanmıştır. 

Genel sağlık bütçesinden bu iı 
için yüz bin Jira ayrılmı~tır. 

Şuşning işine başladı 
Viyana, 17 (A.A.) - Aşağı 

Avusturyada, E.belsbergdeki oto
mobil kazasında ölen Madam 
Schuschniggin ölü töreni dün ög
leden sonra yapılmıştır. 

Kardinal lnnitzer, törende ha· 
zır bulunmuştur. 

Bay Şuşnig bugün ba~bakanlığa 
geleı·ek işine batlamıştır. 



~ s - KURUN 18 TEMMUZ 1935 

Yunanistanda durum Perşembe CUMA 

Takvim ıs Temmuz 19Temmu7. 
17 R. Ahır it! lıl.. Ahır 

Atina şarbayı eski kral Jorja halkın 
ne düşündüğünü bildirmeye gitti 

Güo doğuşu 
Gilo bıusı 
Sabah namazı 
oıııe namazı 
ikindi na muı 

4.4.~ 4.44 
19.38 19,38 

3.35 !l.l'S 

12.20 12.Y.O 
16.18 

Atina, 17 ("urun) - Yunan 
Sü Bakanı General Kondilis, İtal
ya ve Yugoslavyadan Seli.niğe 

gelmit ve kendisile görüşen gaze· 
tecilcre ltalya ve Yugoslav hüku· 
met adamları ile yaptığı konut • 
malardan memnun kaldığını söy • 
lemittir. 

Gener:1l Kondilis Atinaya dön· 
dükten sonra Bqbakan B. Çalda· 
riı tedavi için Alman kaplıcaları· 
na gidecektir. 

General Kondilis, Seli.nikte 
kendi partisine mensup üyelerle 
görüımüı ve geneloyda müstaki .. 
len hareket etmek isteyen kendi 
parti arkadaşlarını bu dütünce • 
lerindeJl caydırmağa çahşmı-tlır. 

PRENS POL lLE KONUŞ
MALARI 

Atina, 17 (Kurun) - Atina A· 
jansı neırettiği yarı reami bir bil· 
dirigde General Kondiliıin Yu • 
ıoılavya Kral Naibi Prenı Pol ile 
yaptığı konuımaların Y unaniıta • 
na kralın dönmesinin doğurabile• 
ceii ıonuçlar etrafında cereyan 
ettiği yalanlanmaktadır. 

'A. TlNA ŞARBA YI LONDRADA 

çokluğu kazanamıyacaklarını aöy· 
liyecektir. 

YUNAN ZABlTLERl 
CÜMUR1YETÇ1 

Akşam namu· 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçen gllnlerı 

Yılın talan .:ünleri 

16.19 
19,.'\8 19,31'1 

21.34 21.33 
2.32 2.34 
198 199 
ı•s l:'\7 

Atina, 17 (Kurun) - Burada 8 o ft ' ft · 1111n~t 
çıkan Venizelist Patris gazetesi ~ D • - - ihlal ~ 
Yunan zabitlerinin yüzde sekseni· Hizalarında l ıldız t3aretll olanlar, üze • 

nin Cümuriyete bağlı olduklarım rinde muamele göttnlerdlr. Rakamlar ııa. 
12 kapanııJ sah~ fiyatlarıdır. 

ve hileli bir geneloyla rejimin de· "ukut 
ğitlirilmesine müsaade etmiyecek- * Londra 622. * Viyana 

lerini, Yunan ordusu kumandan - • Ncvvork 126. - • MatJrid 
23, :-o 
!6 -

larmm zabitlerin bu noktai naza· • Parıs 169
· - * Berlln 41, -

" l\ll,14nn mı, - • Varsovı H, SO 
rını hükumete bildirdiklerini yazı· * BrUhe s2 - * Budapestc .5, -

l •At lna 4.- • Bükreş yor. 
Cümuriyetçi olmakla beraber, 

hiçbir partiye bağlı olmıyan Ak • 
ropolis gazetesi ise, son günlerde 
ba,~akan ile ordu kumandanları 

arasındaki görü~elerin hükii • 
metle ordunun dütüncelerinde bir
lik bulunduğunu ve hükumete ta
mamile muti olan ordunun genel· 
oyun sonucu üzerinde tesir yapa· 
bilecek hiçbir müdahalede bulun• 
mıyacağmı, bilakis Yunan mille· 
tinin hakiki arzusunun ortaya 
konmaıına yardım edeceğini mey· 
dana çıkardığını sağlamaktadır. 

• <"enevr" srn · - • Bclgrad 
• ~o!ya 

• Amsıerclan 

• l'rag 
• Sıokho'm 

2:;, - '* Yokohama 
:ı, - •Altın 

JO?, - * !\Jecfdlye 
aı, •· +Banknot 

----Çekler 

15, -
~4. -
3'l, -

93•, -
S!ı, -

230 -

il • l.ondra 611.- * Stokhlm 3.11~ 
• Jı.c\) or~ 0.79i':- • Viyana 4.'J.0~ ı 

* Paıls 12.1•3 • !\1adrld S.8070 , 
• J\1!14no 9.6:.cıo • Berile 1,9721 i 
* Brukse 4.72- • \'arşova 4,~oo; 1 

• Atlnıı. ~3.:147~ + Bu:lapeşıe 4,4163 
1 

• Cenevre ,,4306 • flükreş 78.69 ' 
1 • Solya 63,435 • Pelgrad 34.Cı075 
1 • Amsterdam ı.t67S • Yokohama ~.7!89 

11 • Pra,ıı 19,06- • J\!oskova 1093.!S 

l!I Es HAM 1 

1 
iş Bınlı:as• 9.:l•> - Tramvay \.9,- j 

Anadolu ll:i.6.5 .. Çimento as ın.ıo 

KURUrt'un Romanı 49 Yazan• A. ismet Ulukut 

gözleri parlıyor, Şefiğin Süleyman 
dudakları gülümsiyor gibiydi ( 

- Ondan sonra benimkiler! - Allaha,kını2a, bunu nasıl 
Polis müdürü, elindeki gaze· elde ettiniz? 

leyi Binnaza verdi; parmağıyle Nezir, sırlarla karııık iılerinde, 
bir yeri göstererek: doğruyu açığa vurmak istemedi• 

- Şunu okur muıun? dedi. ği zamanlarda yaptığı gibi, o tef" 
Binnaz gazeteyi aldı; daha ilk tanca gülütü ile anlatıyordu: 

sözlerde elleri titremeğe, yanak· - Siz buraya geldikten ve kini 
larmda, kaılarınm çatıklığına uy· olduğunuzu öğrendikten ıonra, 
gun çizgiler belirmeğe, göz ka- babanızın bir fotografiıi bulunur 
pakları arasında eski bir acının mu? dedim. Onun arkadatı o]a .. 
erimiş artıkları görülmeğe baıla· bileceğini düıündüğüm doktorla• 
dı. Birden: ra bat vurdum; bunu ele geçil"" 

- Ah alçak! dim. Sonra babanızın katilini bul· 
Diye bağırdı. Sonra iki eliyle mağı dütündüm· Çok aaydıinnlS 

yüzünü kapayarak hıçkıra hıçkıra polis müdürümüzle, deierli ıivil 
ağladı. Kendisine bakan on göz, memurumuza rica ettim. Mutlak 
öcü alınmış bir babanın yetimine muvaffak olacaklarını biliyordum. 
bu ağlamayı çok görmediler· Size müjde getirecekleri bir ıün· 

Binnaz, batını kaldırdı; polis de, iyi bir sürpriz yapmak iıte
müdürü ile sivil memurun ellerini dim; fakat bu da az diye dütün• 
sıktı: düm.. 

- Ah, sizlere ne kadar borçlu- - Daha ne yapbnız? 
yum, ne kadar borçluyum! Bunu - Bilm~m, odanıza iyi bakı• 
anlatamam; imkan yok anlata· nız; fazla bir ıey börebilir miıi• 
marn. Babamın ruhunu sevindir- niz? 

Atina, 17 (Kurun) - Atina 
Şarbayı B. Kocaa eıki Kral Jorj i· 
le görüfmek için Londraya git • 
miştir. Söylendiğine göre Atina 
Şarbayının reımi bir ödevi yoktur. 
Fakat B. Kocaı Yunan uluıunun 
rejim meaeleıinde naııl dii!ündü· 
İü hakkında eski kralı aydınlata• 
-:aktır. 

Gazeteye göre aeneloyu hüku -
met yapacak ve tef errüatını siya· 
sal partilerle anlatarak tespit ede· 
cektir. Geneloyun geciktirilmesi 
düıünülmemektedir. Fakat böyle 
bir zaruret meydana çıkarsa hü· 

j 
Reli 2 6•l Onyon Del. -,-· 
~lr. Hayrlvc ıs.- Şark De'!. -.-

•Merkez Bankası :;cı.- B.ılya -.- diniz; annemin ölümüne sebep o- Binnazla birlikte herkes, her 
tarafa bakıyor; bir ıey göremi• 
yorlardı. Nezir: 1 

U. "lııortıı -.oo ~ark m. ecu -.- ' lan beni kimsesiz, sefil bırakarak, 
nomontı 11,40 Teleron -.- b h 

-fstlkrazlar _ tahviller- ilkin ir itkence ce ennemine, 

Bundan baıka, eski Krat Jorju, 
Yunaniıtana dönmiyecejini bir 
beyanname ile bildirmeğe kandır· 
mak için Lodraya Cümuriyetçiler· 
den veyahut hiçbir partiye bağlı 
olmıyan tarafsızlardan mürekkep 
bir heyetin gönderilmeıi dütünül· 
mektedir. 

Bu heyet, eski krala geneloy 
yapılsa bile kralcıların istedikleri 

Iranda riyalin yüksel- 1 
mesi devam ediyor 

Tahran - Riyalin yükselme -
ai devam ederek bir karanızlık 
vücuda getirmittir. 

ihracat tecim~rleri güçlük çek· 
mektedirler. ötedenberi yüz riyal 
yüz franga dayanıyor, arada yüz
den ondan fazla bir fark göater
~iyordu. 

Bugünkü değer, yüz riyalin yet· 
mit bet franga kartılık olduğu • 
nu göıteriyor. 

Yabancı dövizlerin dii!meıi ü
zerine nuyonal bankası riyal ka
çakçılığına meydan vermeme • 
ie çalıt~ıt ise de bir netice elde 
'dememitti. 

Şimdi finans bakanlığı ihra -
catçılara verilen primin kaldırıl

masını dütünüyor. 

Asri kantarlar davası 
Mezbahadaki aari kantarların 

iılemedikleri iddiasiyle Uray (be
lediye) tarafından müteahhide 
bir proteıto çekilerek mukavele· 
nin bo~lduğu bildirilmittir. Mü
teahhid de belediyeye bir protesto 
çekmiı, evvelce alınan teminat 
mektuplarının· geri verilmesini is
temi,tir. Bu ifin hakyerine gitme
ıi muhtemeldir. 

kUmet bu itte karar vermeğe sa · 
lihiyettar bulunan meclisi toplan· 
tıya çağıracaktır. 

ı* 1933Tıirlı: l'or. ,?.875 
ı*. . il 26,15 
* . - ıu :16.70 

lsttkrlz.ıUahlll I 94,00 
•[rgaal lstitruı 95.-

1928 A 1\1 10, -

F.lettrlk 
Tramvay 
Rıhtım 

Anadolu 

-.-
31,70 
17,00 

44,8~ 

Anadolu il 44,85 
Anadolu ili Sl,SO 

Sıvu-Enurum 95-·, • \ltimessfl /\ 45 60 

KONDJLtSJN SÖZLERİ 

Belgrad, 17 (A. A.) - Gene· 1 R A D Y Q 1 
ral Kondilis, Belgrad'dan ayrıl· _._ ____ IJ_u_g_U_n ____ ..,..._ 

mazdan evvel, Balkan paktının ı s 1.' A N n u L 

çizdiği siyasada değişiklik olaca- 18,80: Yüzme d<'.rıılcrl (Ba)an Azade Tar. 
can. 18,60: Almanca ders. 19,10: Dans mu. 

ğı hakkındaki bütün haberlerin slkbl ve hafif muılkl (plA.k). 20: Turan caz. 

asdıız olduğunu söylemiş ve: 20,so: Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz n 

"Balkanlardaki statükoyu ko • tango orkestralan \O Avnl. Türkçe sözlü e-
serler. 21,20: Son haberler - Borııalar. 21,40: 

rumak iıteriz.,, demi§tİr. :\la31stro Goldcnberg idaresinde koro bCl<'· 
ti. 22,10: Vlyolonll<'l ve piyano (Profesör 

KUltUr itleri 

Çek talebenin dünkü . . 
gez ısı 

Çek üniversitelilerinden 70 klıi
lik bir kafilenin dün şehrimize 

geldğini yazmıştık. 

Konuk talebeler Talebe Birli
ği tarafından İstanbulun gezile
cek yerleri gezdirilmektedir. 

Dün Sultanahmet camii, Aya
aofya, T opkapı müzeleri, Süley
maniye camii ve kütüphanesi ge
zilmiıtir. 
Öğleden sonra da Büyükadaya 

gidilmiıtir. 

Konuklarımız Türklere ve bü
yük önder Kamil Atatürke derin 
saygılarını ve duygularını bildir
meğe karar vermiılerdir. 

Konuk talebe, bugün Eyübe gi
deceklerdir. 

öğretmen okulu 
HaydarpaJ& liıesine bağlı bu

lunan erkek öğretmen okulunun 
ayrı bir binaya taıınacağı yazıl-
mıttı. . 

Bakanlık bu okulun bu yıl 

gene Haydarpafa lisesine b&ğlı 

kalmasına karar vemıittir. 
BAY NURULLAH MEZUN -

Kültür direktör muavinlerinden 
Bay Nurullah bir ay mezuniyet 
almıftır. Bay Nurullahın işlerine 

Muhittin Sadık ve Ferdi ŞtatS<'r). Sonat: 
Rl,ard Strau81. 

BÜ KREŞ 
ıs - 16: PIAk Ye duyumlar. 18: Slblcea. 

nu orkestraaı. 19: Duyumlar. 19,Hi: Konse-
rln ıUreğl. 20: Sözler. 20,20: Senfonik dans 
plAkları. 20,50: Sözler. 21,16: Hounod'un 
".PAUST,, openuıı plı\klarL - Yabancı dil. 
lerlc duyumla.r. 

VAR ŞOVA 
20,SO: J>IAk. 20,50: Aktüalite. 21,10: Lem. 

IM>rg'drn röle: Bılyiik \'Url ete - Gala.<ıı. 

21,43: Duyumlar. 22: Scnfonll;: orkc trıı kon. 
11erl. 22.SO: StUdyo piye 1. 2S,10: KliçUk rııd. 
yo orkeatrası. 

BUDA PEŞTE 
19,55: Opera orkı:-ıtrası. 21,15: nı, siyasa. 

%1,30: Şen yayım. 23,SO: Duyumlar. 23,üO: 
c.;·ıngcno müziği. 24,13: ,'\ylık duyumlar. 1,0.J: 
Son duyumlar. 

MÜNlll 
21,10: "İgna,, adlı skeç. 22.SO: Halk mü. 

zlfl. 23: Duyumlar. 23,30: Program arası. 
21: ı·enl mü:r.lk. 2-t,30: Dans. 

K A H l R E (Mısır) - Sabah 6,SO: Be. 
deni terbiye, 6,45: Kur'an: Muhammet sı.. 
'7,JIS: Son. 10 Musiki: İbrahim Osman, 10,SO 
Keman: Fa:ıd Şın"B, takslmll'r, ııır. 10,(0 
MuııılkJ: Mehmet Ha8a.11 orkestrası. 11,10: 
son. 

H Pllk neşrllatı: (Ümmü GülsUoı, Meb. 
met Sadık, Sekine Hasan). 14,30: Birinci tJ. 
caret bllltenf. 14,85 son. 

18,30 • 19 Kur'an (Taha H~nl). 19,SO: 
GllnUn haberleri. 19,3~: İkinci ticaret bfilte. 
nl. 20 • 20,SO: PIAk neorlyatı ("Ommtı Glll • 
aUm, St-.IAme Hlca:r.I, &ıllt Deni§, Hüsniye). 
20, 26: Musiki, Semai Şatı Araban. 20,45: 
Flut pl.)aıtO De beraber. 21: Musiki (Abdlll. 
garıl &-yit tarafından). 21,30: Musiki (Ab. 
dlilbamJt Zeki tarafından). 21,45: FİUt pi. 
yano tle beraber, ıtllr. 22: Musiki. 22,56: 
Konferans: Mısır Kölemenler devleti (Bay 
tbrahlm ~W). 23,10: Musiki (kaside). 2i: 
Son. 

diğer muavinlerden Bay Şevket -· ... ""--" -·•••• --=---··•=.. Süreyya Aytaç ile Bay Adil baka-
Kf!JRUN' a abone caklardll'. 

Fen fakültesi talebesinin amaçla
rı yapılmııtır. Bugün de ünive-rai
teye bağlı yüksek okullar talebe
ıile yabancı talebenin amaçları 
yapılacaktır. l ONlVERSITFDE - Oniversi-

tt_ı:U'f}'f!-:~ tede inkilip denlerinin ımaçla-
- ---- ·- , rma devam edilmektedir. Dün 

Yabancı talebenin ıınacı IÖ7.lü 
olacaktll'. 

sonra verem koğu§una attıran bir 
alçaktan intikam aldınız... Ah, 
yarabbi, beni ne iyi insanlaruı &· 

rasına dütürdün. 
Cemil cevap verdi: 

- Kızım, bütün tefekkürlerini 
doktora hasretmelisin. Bizi uyan· 
dıran, katili bulmak için en ö
nenali izleri aöater- odur. 

Binnaz minnettar gözlerini 
doktora çevirdi. Bu gözlerde en 
ince duyguların anlamı (mi.naıı) 
parlıyordu. 

- Doktora te,ekkür etmek ... 
Fakat onun iyilikleri o kadar çok 
ki. .. Her gün bir yenisiyle karıda
§ıyorum; bunlar baş döndürücü 
bir hızla oluyor. Kendilerine, yal
nız beni korumak için ıelmiş bir 
mabud gibi taparsam çok görmez· 
ler sanırım· 

Hüsnü gene gülümsedi: 

- Hiç fÜphe etmeyiniz! Bunu 
ben de lastik ederim, ıizi koru
mak için gelmit bir mabud ıer· 
çekten tapılmağa layıktır. 

Doktor cevap vermekle bera· 
her gizliliklerle dolu bir sürpriz 
yaptı: 

- Binnaz, bunlar benim yap
mağa mecbur olduğum yükümler· 
dir. Sözlerinizi bir takdir ve tal
tif olarak kabul ediyorum. Zan· 
netmeyiniz, ki bunda menfaatim 
yoktur, vicdani ve manevi bir 
zevkle ruhumu dolduruyorum. 
Y almz size değil, yurdunu, ulusu
nu seven, o uğurda kanını veren 
bir meslekdaıımın hatırasına hiz
met ediyorum. Hatta, bütün hak
ları çalınmıt olan kızına, bir hak
kını, fU emanetini vermekle, size 
ve babanıza olan hürmetimi göa
termit olacağım. 

Nezir cebinden çıkardığı fo. 
toğraf ı Binnnaza uzattı. Kız; bu
nu alıp bir göz 3lınca: 

- Ah, babam! ... 
Diye bağırdı. Sonra dikkatle 

baktı: 

- lıte onu kaybettiğim zaman· 
ki hali ! Bakınız, öcünü aldığınız 
babama bakınız ! Hepinize teıek
kür ediyor gibi bir bakııı yok mu? 

F otografiyi, ayrı ayrı, herkese 
gösteriyordu. Doktora ıordu: 

- Yerlerde ne arıyonunuz 1 
Batınızı biraz yukarıya kaldırsa• 
nıza! 

Binnaz bafını kaldırdı; duval"" 
lara bakarken üstü örtülü levha• 
yı gördü. 

- Bu da ne? Burada yokhl 
bu! 

- Bu iyiliji de ıivil memurda 
rica edelim; örtüyü kal ıraı 

ne olduğunu göreiim. 
Hüsnü yerinden kalktı; bir 

aandalyaya binerek levhanın Öl"" 
tüıünü kaldırdı. Süleyman Şefi• 
iin ağrandisman fotografisi mey· 
dana çıktı. Gözleri parlıyor, du• 
dakları gülümıüyor ıibiydi. Bin• 
naz babasının bu, büyük resmine 
hayretle baktıktan sonra, dokto
run yanına geldi. 

- Ah, doktor, siz ne iyi bir in• 
sanıınız ! Ne iyi bir imanımız! 
Size naııl te-tekkUr edeyim. izin 
veriniz de elinizi öpeyim. 

Nzir, kızın uzanan lini tutup 
büyük bir heyecanla ıdctı. 

- Aman, Binnaz, bu, o kadar 
büyütülecek bir ıey deiil ! Böyle 
bir günde bu kadarcık bir anna• 
ğanım da olmaıın mı? 

-Fakat böyle dünyalar değen 
bir hediye ıizden ba,ka, kimin ak• 
hna gelebilir? 

- Adam ıiz de, yalnız bu ka• 
darla kalsaydı •.. 

- Daha mı? Daha ne var? ... 
- Söyliyemem ! 
Kız artık ıevincinden teklif 

tekellüfü unuttu. 

- Kuzum doktor, beni merak• 
ta bırakmayın; üzmeyin Allah&f"' 
kınıza. 

Nezir, o ıeytanca gülütünü mu• 
hafaza ediyor, bir ıey ıöylemiyor
du. Cemilin bayanı ite karıftı : 

- Yook, doktor! Kızımı üzme
meliıiniz. 

Hüsnünün kız kardeıi de yafl" 
dım etti: 

-Doktor, bizi de üzüyonunus; 
önce haber vermemeliydiniz; ar
tık söylememek olmaz. Biz de mr 
raktan eatlıyacaiız. 

Doktor, yapmacıktan ciddi Wt 
taYIJ' aldı. 

.( Arkaa "°" l 



.................. lıiıill••'ı~---------------. 
De 

la • tr .. l l'dBrlll. İ. D • tat. Levazım Amır11ıı Satın Un:t nemi~ollırı ve lillfln i l 111111 u 1 enızyolları AhnaKomıs,onu lllnlar1 
KURUN 

Cazet mi c nd n n yazılar, gaz te· 
ye girmek için ise, zar!mm ldlşcalne (ga· 
z t ) k 1 m i :> azılmalıdır. Muhanunen bedeli 23 595 lira olan muhtelif eb'adda 7861500 Dl 3 1 Ş L E T M E S 1 il Zeytinburnu Gedikli küçük za-

ıralı çam kalas 2 Aguv s;os/1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı Acenteleri: Karakciy - Köprübaşı bit mektebinden Topkapıda Mal· 
l kt Tel. 42.'ı62 • Sirke<:ı Mühürdar zade 1 

•rf uıulü ile Ankarada idare bi naıında ıabn a ınaca • ır. . I•-- Han telefon: :!:?7-iO •••lli' tepe aıkcrt liseıine nakledilecek 
Bu İte girmek isteyenlerin 1770 liralık muvakkat temı~at ıl~b. ka· olan 90 ton odun ve kömürü nak· 

Unun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü madde11 mocı ınce Trabzon Yolu liyeıinin 19 Temmuz 935 cuma 
• e ıirıneğe kanuni manileri bulunmadığına dair be~a?~ame ve tek- ANKARA vapuru 18 tem· günü ıaat 14 de pazarlığı yapıla-
flerini aynı" .. t 14 30 a kadar Komisyon Reııhgıne vermele· muz PER~EMBE aünü Hat 20 aktır. Beher tonunun tahmin be· 
• l" gun saa , 

azınıdır. • de Hopaya kadar. (4084) deli 225 kuruftur. isteklilerin bel-

B . 1 k A k da Malzeme Daıre· ı· 1 • u tfe ait §artnameler parasız o ara n ara k ı 1aatte 30 ira 38 kuruş olan te-
ınden Ha d d T ııum·· ve Sevk müdürlüfünden dairtılma • ftfersin Yolu mbatlarile belli ıaatte Tophane· 
d 

..., Y arpaıa a ese 
11'. (4083) k.ONYA vapuru 19 Temmuz de satınalma komisyonuna gel -

)' k k k .. ınU ·· CUMA ıünü ıaat 11 de Mersi· mderi. (63) (4060) 

* * "' .,. Muhanımen bedeli 13,785 lira olan (750) ton yer ı oı·· ·ı° A ru ne kadar. (4085) 

/7/935 Ç b ·· .. :i saat 15 30 da kapalı zarf uıu u ı e n- 11•---------••I arıam a gu.- ı 

•da idare Binasında satın alınacaktır. · t 
J atanbul Levazım amirliği nak

li7 :ıtında kullanılmak üzere bet 
bin tonluk bir vapur kiralanacak· 
tar. Paz•rlığı 19 temmu% 935 cu
ırıı. günü ıaat 15 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7500 liradır •. Js
l< l lilerin 1125 lira son teminatla· 
rilc belli ıaatta Tophanede satın • 
a!nıa komisyonuna gelmeleri. 

811 • • • I · l040 63 liralık muvakat temına 
1fe gınnek 11teyen erın ' ·· ·· maddeıi 

e ~llunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun ~ u~~ir be an-
•binde ite ginneğe kanuni manileri bulunmadıgına • Y • 

• • .. 14 30 .kadar Kom11yon reıs-
Jt! 'ti lıavi tekliflerini aynı gun saat ' a 
••ile \'e l • IA d B rnıe erı azım ır. A k d Malzeme Dai· 
i~lllıa dair ıartnameler parasız olarakk ,;..;.~~ .. ~ünden alınabi-
( en, Haydarpatada T etellüm ve Sev u ur ug 

40So~)---------::=-:-------------
~Va Kurumu Piyango 

Direktörlüğünden : 
--. • ..._ı:-vı.. • • k 1 arf usulü ~le 24 7 935 ta· 

.. ııı rozet bastırılması ıçın apa 1 z k _, · le Piyango 
.. k T ı· 1 in pey a çeıerıy l~ı-elr1~••11liiııakasa yapılaca tır. a ıp er 

liiiündeki Komisyona mü racaatları. ( 4068) 
~. . lh üçüncü hukuk hakimli· 

"tltaiııd~"Ql taliye 6 ıncı hukuk mahke· Fatıh su 
oııı~taı: ğinden: 
.c. • ~ 1 Kad •da Cömertler 

lbal..~ ~ •·~- • Ç Aytenın og u ırı,.. . 

(4094) (66) 

••• 
idareleri lıtanbul levazım a

ır i ·liiine bağlı kıtaat için 8000 
ki:o patlıcan ve 2000 kilo doma· 
tetı 18 Temmuz 935 per§embe gü
n:i saat 14 de pazarlıkla alınacak
tır. Tahmin bedeli 760 liradır. Ja. 
teklilerin 114 lira aon teminatla
rile belli uatta Tophanede ıatın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4096) (64) ,--...ıeı . .....-.ıından Balatta Hızır avuf ıokak 55 No. da Ahmet Rıfkı aleyfu· 
~ lllde Meaçit ıokağıncla 43 sayı b v nafaka davasmm muhakeme- • • • 
~ ~. oturmakta iken ikametgahının =:n :eç Ahgımet n_a--.n jkametphınm_ -------------- ld 1 f,~) dürralım - a nuaa... are eri levazım amirliğine 
~ eti anla§ılan Ab an ...;... __ L ... • 61maıı dolayııile ilinen teblı· 

aı..:"ıııı '1e h" 1 L-· .. -• dava· DIW!r"" .. ı d x... d l•••••••llil•••••I bağlı kıtaat irin bin liralık beya .. ~ .. 11 • Y. ıne açı an --s-- tat ieratnMl karar veribnit ol u5 .. n an ~ ... 
~ ı~ rnuhakemeıi için tayin kılı· matıalı ..... slnü olan ıo-8--936 ıaat Okunacak peynir 18 temmuz 935 Pertembe 
lıta~rıde mahkemeye gelınedifinden 10 aa Fatih ıulh üçüncü hukuk mah- günü saat 14,30 da pazarlıkla a· 
l'a --ıJl~ lnUhakerneJ'e ba§lanarak da• -L!I •• eler •n gu""zel kı•taplar "~L kemeıine gelmediği veya vııı:au ıon • "' lınacaktır. Bir kilosunun tahmı"n 
"• Qftllarneıi okunarak davacı istic· ak ~ •e !ahitleri dinlenmİ! ve itbu mua- mcdiği takdirde gıyabmcla mub eme· Dün ve Yarın Klllliyatınlollır. bedeli 38 kuruıtur. isteklilerin 
riiıı ed,~ halıiı iJe sıyap k~~~rırun 15 ye devam olunacağı ilan olunur. Okunacak belli aaatta 150 lira son teminatla-
" . llıııddetle ilanen teblıgıne karar (V. No. (

8224
) rile Tophanede aatınalma komis • 

~ ... ~. ve muhakeme günü olarak en f aydah kitaplar 
""'-g__ ---=- t • t 14 t · 11cyog~lu Sullı ıllalıkemeleri Ba~ • yonuna gelmeleri, (68) (4099) 
-~ pazar esı saa ayın Dan ve yarın Külliyabntladır. ... • * 

bir P bu .tMtptiki gıyap biiiinia IJQZl/fl9 lzjl"""'4; 
kılrnrn7S-•ı 11ıahkeme salonu~ .. talik Haralambo, edbe, z&ra, Selim, b b0y8k kôlayJıkJ& .iki ?~~SOOOlı dikimeYi için nü-
•aat f olduğundan mezkur sun " Ahter, Fatma. ReMa, Sadık, Yada Ga- ) muneaı aıoı metre yazlık 
lnııc te !·· •ıliye :mahkemesi 6 ncı hu: limidi. ve Evkafın müştereken mata· ahnabiJecek kitap ar elbiselik bez 22 Temmuz 935 pa· 
t.)c .daıreıinde hazır bulunma•• ~kıı sarrıf oldaldarı 7186 lira 3' karat Diba oe Yarın Kfilli1tı11ntlatlır. zarteai günü saat 15 de pazarlık-
tı .:ırde davacının iddia ettiği vakıala· muhammen kıymetli Galatada Dibek Otuz beş dldi çıktı. Her ay Uç dit la almacaktır. Beher metresinin 
--~ rar Ve kabul etmit addile ı~:aben cıkmaz sokağında kain ve evsafı va- çıkar. tahmin bedeli 52 kuruıtur. Şart· 
~erne?in icra kılınacağ.ı _teblıg ma· ziyet zaptında yazılı 2, 4• 1, 8 No. lar- Satrı yeri: name ve nümuneıi her gün görü-

\' "-irn olmak üzere ılan olunur. la murakkam dört bap hanenin tama· V AKIT Matbaaaı - lıtanbul lebllir. Jıteklilerin 390 lira ıon 
......_ • No. (8223) mı suyuun izalesi için açık artırmaya ••••••••••••----= konulduğundan, 19 _ s - 935 tarihi- -------------- teminatlarile belli ıaatte T opha-

ne müsadif Pazartesi günü saat 15 ••lill••••••••••ııl nede aatınalma komisyonuna gel-'@.ın· c· • ı y d · -s ı ıcra memur ugun an· 
1~en dolayı açık artt•ı:ma ile 

çevriJmedne karar venlen ve 
l..:u11 üç yeminli ehli vukuf tara· 
~ elli bin bet yüz elli lira kıymet 
~! edilen Calatada Bereketzade 
'--;ı-inde Yüksekkaldınm caddesin· 
ıl_ 3 - 9 numaralan müttemil aparlı· 
~ Üçte l»ir hi .... ile lnıllei zemin 

n albda bir hi11eıi açık art· 
. . n ~akanlmıt olup 19 8 935 ~
~~~ itibaren prtnameai herkeıan 
.::--~i ipa daJre cliY8fthaneıi• 
~ edilecek ve 2-'9-935 tarihine .._.'-elif pazartesi pnü saat on dört· 
"8. Oll altıya kadar lıtanLul heıinci İc· 

den l6 ya kadar Beyoğlu Sulh Mah- Haydar Rifatın meleri. (70) (4120) 
kemesi Ba~yazganbğınca müzayede • • • 
·ıe satılacaktır. Artırma bedeli mu • eserlerinden: 
J t"be" ., hammen kıymetin yüzde ye ?'ış !'. nuraş 
ni bulursa 0 gün ihale edılecektır. J<'elcsef e 3:; 

Bulmadığı takdirde en son a.rttı~nı~ Eplkür 30 
hhildü baki kalmak şartıle ıkıncı Kttçttk Hikayeler 100 

ta:tırma 4 _ 9 _ 93:i günde tesadif Lenin Mezhebi 7:; 
=~en çarpmba günll saat 15 ten 16 Hep \'atan ıçtn 60 

a kadar icra olanacak ve en çok art· Hep Millet için 60 
~ırana ihale edilecektir. . tımi ve Hayali. 50 
Arttırmaya fştirik edecekl~rın mu- SosyaUzm 

h mmen kıymetin yüzde yedı buçutu Stalin 
~petinde teminat akçesi veya Ulusal t,;ina)et ve Ceza 

;lr Bankanın teminat mektubun.o. ge- Tarih Felsefesi 

1 rl -rttır. Arttırma bedeh ıha· •••••••••r••••• 
12!l 

Güthaoe haıtaneıi icin 600 a· ,. 
det tavuk 100 adet piliç ekıilt-
meaine talip çıkmadığından 25 
Temmuz 935 pazartesi günü aaat 
15,30 da açık eksiltme ile elma· 
caktır. Tahmin bedeli 390 lira
dır. Şartnameıi her gün komiı
yonda görülebilir. lıteklilerin 29 
lira 25 kuruı Hk teminatlarile bel· 
li uatte Tophanede tatmalnıa ko
misyonuna gelmeleri. (72) ( 4114) 

• • 

Ka ılık Uy n okurlar, mcktuplarma 
10 kuru luk pul koymalıdırlar. 

Basıımıyruı yazılan geri ıöndenrıekt n, 
ıuymctaJz yollanmış ın ktuplarm itine 
konulan paraların ı bolm ından, ııan 

olarak çıkan ıl n d 1 ı dlr kt r • 
ıuk. Ustone s ru r 11 im z 

Günü geçmiş sayılar 5 kuraıtur 

Yeni rce,rlırat 

YENi ADAM 
Y a:zıları ~e lcri ve egitmenJcri çok 

alak'.ldar eden bu kültür gazele ınin 
61 inci sayısını mutlaka okuyunuz. 

Degerli e merak'ı yazılar ara ında 
,unlar vardır: 1 mail Hnkkr, Bu tiö le 
sürüp gidecek mi? Pierre Quint, Al
manyada yeni bir sosyete anlayışı, Kül
tür tetkik ve tenkitleri, izzettin Şa
dan, Lavrensin mezıar tıatına, Ju1ic 
Ren da, edebiyat ve komünizm, 1 ffet 
Omer, ilk önce yolumuzu açalım. Nu
rettin, AJlah nedir? 

Küçük ilô.nlar 1 
SATILIK ARSALAR 

ne ikt.l!'>, Yıldız Ihlamur cadde -
sinde biıer c-. lik müfrez arsalar: be
her metresi iO kuru tan 130 kurul"& 
kadar ·ıtıhktır. Besikta tram\a) g,ı
rajı kar ı ında manav tiabana mü • 
racaat (H. K.) 

Hl Sl • 1 RIY AZIYE DERSLERi 
l üksek Mühendi mektebi talebe· 

si) im, Jise ve orta mektep talebesine 
hususi riyazi) e dersleri veriyorum. ls
tiyenler gazetede <R. T.) rumuzuna 
)azsınlar. (H. K.) 

KAYIP 
Mülkiye mektebinden 328 ıeneıin

de aldığım şahadetnamemi kaybettim. 
Yeni sini alacain'nclan eakiıinin hukmi 
kalmadığını Han ederim. (H. K.) 

Münir Ata 

KiRALIK VE SATILIK KÖŞK 
Erenköyündc Suadiye hatboyunda 111asi 
~Iİ dera111111cla ilci kuyıaav •e elek· 
lrik tesisatı ID8YCUt doba oclalı kötk 
IW..ıık ve aablıkbr. Arzu edenlerin it· 
tisalincleki kö,ke müracaat etmeleri. 

(ff. K.) 

FRANSIZCA VE RUSÇA DiLLERiN 
DERSLERi 

Fransızça ve Ruıça dillerin ve dip
lomatik ve ticaret yüksek mubabera· 
tımn ve usullerinin denlerini veri10-
rum. lıtiyenler ıazetede (N. M.) 
rumuzuna yazımlar. (H. K.) 

Operatör - Uroloi 

Dr. Mehmet Ali 
Beviiye müte/ıa$$lSı 

ZAYl 
11 • 1425 numaralı liman cüzdannm 

zayi ettim. Y eniaini alacağımdan ... 
kisinin hükmü yoktur. (V, No. 8219) 

Mevlut 

~.daire.inden ptılac:almr. Arttınn' 
,...li muhammen kıymetinin yeıin9 
)- İtti..ak j,.in yüzde yedi !.uçuk te· 
~ ... . 

"at akçesi alınır· Artbnna hedeli 
~ kıymetinin yüzde :retmit 
laeıini t..dchiğu takdirde sat•! yapıla· 
~tır. Alrai halde en 10n arttıranın ta
...._Gdü h.Jci kalmak üzere arttırma on 

tırrne e :r- ·• ·I n 
le tarihinden itibaren beş .gundz;ılı ık· 
da mahkeme kasaSına teshm e ı ec~ • İstanbul asliye mahkemesi üçüncü 

d "h le fesh ve farkı fıat hukuk daı"resinden: 
aksi takdir e ı a bTh .. k .. 
ile zarar ve ziyan ve faiz ı_ a u um 

k d. . den tahsil edilecektır. en ısın • 
2004 N. Ju icra ve iflas _kanununu~ 

136 maddesine tevfıkan gayrı 
meın::; üzerindeki ipotek sahibi ala· 
cakhlarla diğer alakadarlar gayri 
menkul üzerindeki haklarını,. ba~u • 
sus faiz ve masrafa dair olan ıddıala

Haticenin koc:aıı Botaziçinde Us
kumru köyünde Harmancı Hikmet Ça
VU! nezdinde HüMmettin aleyhine aç
biı bopnma davaıınm icra labnan 
muhakemesi neticesinde kanunu me
deninin 134 ve 138 ci maddelerine tev 
fıkan ~lanna clair mahkemeden 
çıkan 29 8 935 tarih ve 935 - 235 
No. lu karan havi iliının dava edilen 

İdareleri lstanbul Levazım a
mirlifine bağlı kıtaat icin 32500 
kilo kavun 32500 kilo karpuz 2 A
ğustos 935 cuma günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 
Her ikisinin tahmin bedeli beher 

kiloıu beter kuruıtur. Şartnamesi 
parasız almır. lıteklilerin 243 Ji. 
ra 75 kuru, ilk teminatlarile bel-
1i saatte Tophanede satına ima 
komiıyonuna gelmeleri. 

(71) (4119) 

. t . ·n nan tarihinden ltfba • 
rını ıspa ıçı n-ala Usbite· 

~ liin daha temdit edilerek .. ~7-~ 
1.-.. • •• dif salı 1unu aynı 

l•·tt~ıne muaa __ L 
- • •---laua ve en ı tekrar ıabta çıa•.. .· 
OQ ll't..____ _ . "ıhale edılecek· 

ti '".-.nın uzenne Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 188R 

ren 20 gün zarfında e m • 
Jerile birlikte satış memurana mara • 

t t l
"d" A'·-i takdirde hakları lunmuına mebni ilinen tel>lifi tensip 

r, 

200t . jfJis kaftUnU• 
Hüaameddinin ikameqilu meçhul bu-

il ..._,... ıcra ve • 
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---·eri ........... Abi ....... haklan ta• 
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-... Alibclarfarm ifba madclei ~ni
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caa e me ı ır. MI 

tapu slcillerile sabit olmıyanlar satış lulnunıt olduğundan tarihi ilandan iti-
bedelinfn p:ıyla••~ından hariç ka· baren on het •ün içinde Hüaamecldinin 
1ırlar. temyizi dava edel>ileceii tel>lii malca. 

d. anlulnesfn • Şartname mahkeme ıv mına kaİın olmak üzere ilin olunur. 
de herkesin KÖrebileceii yere asılmış- No. (8231) 

tır. Fazla tafsilat almak isteyenlerin ı--------------
35 20 No. ile Bt_şyazganlıftna müra • ZA YI - 2963 numaralı arüaalık 
caatlan flAn otlhur. CF.) ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini •· 

- mGra lacafımdan eskisinin hükmi Yoktur. j 
933 - de>t n~~rah .:::-•";v ... N~ I Galata Arap Camü ırabaeı Ali (V. No. 
.-t etmeleri ilia 1 82.lO) 
aza6) 

idare merlcezi: IS1 ANBUL (Galata) 
Tt!rklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk. Atine. Pire 

Ht!r nevi Banka mııamelitı. 



YAZI VE YONETIM YERi: 
htanbul, Ankara caddeal, (VA.KIT yurttu) 

iltJare : 24370 
Tole!'OD lYazı işleri : 24379 

T elgraf adreai: KURUN İstanbul 

f'oeta kutusu No. 46 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Baı:kamıza müsabaka ile (5) Mlifertış Namzedi ve (5) 

Sef r•amz.adi alınacakt!r· 

2 - du müsabakalar s. 6 ve 7 Ağustoa/~35 tarihlerinde Anka 

ra, istanİ>ul Ziraat Bankalarında yapıiacaktıT Tahriri imtihanda 

kazana~lıµ ~dif ve dönüt yol paraları verilmek sureti le Ankara ya 

getiri1erek c!fahi bir imtihana tabi tutu ıurlar föı imtihanda da kaza 

nanlardau bt>ti 140 lira aylıkla müfettİf nam't'!ıliğine ve diğer beşı 
rle (130) tir.:ı aylıkla şef namzetliğine tayin 'Jlıa urlar. 

3 - Müfottif namzetleri iki sene stajdan sot.ra Müfettışlik ehli · 
yet imtih'lntna girecek ve kazanırlarsa 175 i;n &ylıkla Müfetti,liğe 
ııeçiri l~ek!e:-dir. 

Ankar!H~a Umum Müdürlük ! •rvisltrindP. ~...ı.ıı~tırılacak olan şef 

namzetleri ise bir senelik stajlarının · nunda f hliyet imtihanma gİ· 

recekler ve 1'azananlar terfi ettirileceklerdir . 

4 - M'.iM bakalara girebilmek için ( Siyas :ı: bilgiler) veya (Yük· 
aek licar~t ve lktısat) okulasından veyahut Hı1kuk Fakültesinden 

veya buntarrn yabancı memleket] erindeki b'!n7e-rlerinden diplomalı 
bulı.,;nmak g~:~ktir. 

5 - lmt:han programını ve sair tartları gr !'-teren h~ahnameler 

Ankıara, Jst;anbul ve lzmir Ziraat Bankaları .. d::ı• elde edı1 ebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 

26-7-935 Cuma günü akıamına kadar Ankara Ziraat Bankası 

T eftiı Heyeti Müdürlüğüne gön dermek veya vermek suretiyle mü
racaat etmit bulunmahdırlar.3951 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Evvelce de ilan edilip pazarlığı tehir edilen ve tahmin edilen 
bedeli 100,000 lira olan ~arda miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
askerj fabrikalar umum müdürlü jü aatınalma komi»yonunc.a 12-
Ağustoı - 935 taıihinde Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale 
edilec•:?ktir. Şartname bet lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 6250 lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve ıaikle mezkur gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. ( 4042) 

•• • u ıye 

E KEZ 

ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık 6 aylık 3 aylık Ayl 

Memleketimizde 750 420 23:'1 ll 
Yabancı yerlere 1350 725 400 l 

Posta birliğine 5 
1800 950 500 ıs glrmlyen yerlere l 

TUrklycnln her posta merkezinde KURUNa abone yazı 

Kazanmak için de bir 

alınız 

• ldea1 ıotuk hava do1abı 
• OürflltüsQı ve ihtiuısıı 
9 BütOn •lltı en sıcak memleket:e ::c 

mahsus olarak yapılmışdır 

• Asgari Elektrik Sarfiyatı 

• fiy•tı 180 liradan itibaren 

• T ediyat 18 ay vade 

Nureddın ve Şki . Ankara 

Satıı yerleri ; A. Vetter İzmir 
Sahıbinin Sesı Merkezi Beyoglu Galata ~l'!7 

• 
rıye 

AN 1 - . ... 

Balıkesir Şarbaylığından: 
Urayımı~ Asri parkında 21X36 metre lramına göre bir havuz yap· 

tırılması açık eksiltmeye konul muftur. 

AKTiF 

13/7/ l93l; vaziyeti 
PASiF 

Kase: 
Lire 

A - Üstenne temmuzun 25 inci perıembe günü saat 15 de uray 

sürel kurulunda yapılacaktır. 

~llın sali kilogram 16.068,713 L 22.601.979 21 Serm•r e .............. ·-··-·········--············-·-··- .. . 

Lire 

ıs.000.000 
1 026.75 

8 - Eğreti tutum akçesi istekli tarafından yapılacak önergenin 

o/o ?5 di'r. 
C - Şartname ve tasarlama ka ğıtları Uray yazı itleri iıyarlığına 

ba! vurmakla görülebilir. 

l3anknot ..................................... ., 13.891.627. -
Cfaklı k ....................................... .. 686.276. 51 

Oehildekl Mutlablrler: 

l'ürk lirası _ ........................ ı L .:177.208 49 

tierlçtekl Muhabirler: 

Altın. Safi kilogram 4.401,279 6.190.764 36 

3717988272 

.377 20849 

İsteklilerin üsterme günü İğreti tutum akçesi alıtlariyle Uray· sürel 
kuruluna gelmeleri bilit olunur. ( 4 030). 

'\!tına tahvıli kabil Ser bcı-t dövizler !'ib2.bl 8. iO 6.753 383 06 

60 T D • D • y v Hazine Tahvilleri: on evrı aım agı Deruhte edilen eHakı naktiyc 1 

lhtivıt akçesi ......................................................... .. 

1 edevUldekl e enknotler: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L J 58.748.563.

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyaı 

Deruhte edilen evraı;ı naktiyr 

J0.04C.380. -

ba•nyesi .................................. 148.108 ısa.-

Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle iltveten vazedilen ~L 10.000.000.- 158.108 tSS 

k arşılı9;ı L. J 58.748.563.-

.«\skerİ Fabrikalar U. Müdürlüğünden: ~:ı~~ı~~",e~rn.~~ ı~ a~~~~ ~:~;. TUrk Llraaı Mevduatı : 
tından vaki tedi\ar ,, 10 640.380.- 148108183 - ~:~:::7. :::=:::::::::::::::=:: ~ 14.838 563.29 14.838 563 ------· Tahmin edilen bedeli (22,800) lira olan yukarda mik~arı ve cinsi Senedat Cüzdanı ; 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü Satınalma Ka- 1 l azıne bonoları " .... ·· ·· .......... L. 3.000.GOO Oövlz Mevduatı: 
miıyonunca 3p- teınmuz - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de fican şenetler _ ............... •. 9.742.5E095 12 742.58095 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis- Esham ve Tahvil it Cllzdanı ~ 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1710) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur gün de saat 14 e kadar Kamisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(4041) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Eksiltmeye çıkarılıp ihalesi 18--7-935 Prtembe günü ya-

( l )eruh ıt" edılt n t' \ rakı nak
A \ ıiytnın karşı1 ı~ı esham v~ 

ıah' ılAr ı •il'ıari kıvmetle 1 

B !'t ı besr l~sham v~ Tahvil~t 

ı. ltın \ e <lö\17 üzerine .ıv.ms 
f all\ ilat fünine :l \ 'Sr}<ö 

- 30 551 885 22 

.. 4.649.244 90 35.20J.J30 12 

2942914111 

25.tı96.59 

2.917.217 52 

Hissedarlar·· ................................................. . 4500000-
9 !'lfil 928 42 

251.1 67.210~7 ı 
muhte:if 

YekQn 

Vadesi1 
Vadelı 

Muhtelif 

~:~:::~:=::~~~~~=~~~~ 1 l 1.916.371.38 
.735.810.72 12.652.I82 

55.541.525 

YekOn 2S7.167.21 

pılacağı ilin edilen hal binaıı içindeki heli. intası itine ait ıart- 2 l't" art 1833 tarihinden itibaren: 
namenin tadiline lüzum ve zaruret hasıl olduğu için ihalenin geri hı· rskonto haddi yUzde & 1·2 - Altın üzerine avana yUzcle 4 1•2 

rakıldığı ve ihale gününün ayrıca gazetelerle bildirileceği ilan olu- ---mm----------mm-... ------------------=-------" 
nur. (8.) (4122) Sahibi: ASIM US - VAKiT mattıaaaı Neşriyat direktörü: Refik Ahmet Sevenıll 

--..-..----.(Türk Elbise Deposu) .. ----------· 
Teminatlı ucuz mal istiyenler Bahçekapı ilacı Bekir karşısında 86 numara Türk elbise dl'posuna uğrasınlar. istediğiniz yerli ve yabancı kumaşları bulduğunuz gibi her nevi dl· 

marlama ve hazır elbiseler rnrdır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 


