
Ödemişte 3 insanı 
boğazlayan dört 

katil asıldı 

---
Bugün Yarın 

10 12 
SAYIFA 

(ikinci ,aylala) 18-1 inci YIL o (' AY1 • 6795. ?35 • Cuma 19 TEMMUZ (7 ncı ay) 1935 

Habeş imparatoru toprak değiştirmeye razı oluyo 
ismet Inönü, Sovyet E~.-Eritreye.giren çapulcular adam öldür 
menistan topraklarında müş, hayvan aşırarak savuşmuşlar! 
Sovyet Ermenistan cumu.~iyetiyle 
aramızdaki iyi komş!:11~k munasebet
leri hakkında içten goruşmeler yar.ıldı 

Habeşistan Zeila limanı kendisine verilirse Ogden topraklarının bir kısmını 
bırakmaya ve iki Italya sömürgesinin biribirine bağlanması için Italyanlaı a 

demiryolu imtiyazı vermeye hazır 

- ----------- ı Sarrkamrş, 18 (A.A.) - Dun sabah 

A k 
Jğdırdan hareket eden Başbakan Is-" ş ve Siy asa met tnönü, hariciye nkili Aras ve 

Yunanistanda cumuriyettcn kralhğa yanındakilerle, Karakalcde Serdarabat 
dönmek için bir plebisit ha?=ırlığı yapı· barajmı tctldk etmi~tir. Talvegnin hu
lırken fransada eski Yunan kralı Kos· dut teşkil ettiği Sovyct Ermenistan 
tantinin gizli metresi olan prenses Pa~la ciimuriyetinin Başvekili Tifliste bu -
d.O$theim adındaki bir kadına yazdıgı Junduğundan Baş,·ekil muavini mu-
aşk mektuplan ne§redildi; bir yandan Yakkat başvekil sıfatile YC ittihadın 
da bütün hayatı aşk maceraları içinde So-ryet Ermenistandaki diplomatik a· 
geçmiş olan bu kadının hatrraları bası- janr, Sovyct Ermenistan hükiı~efi : 
lıyor. nin ziraat komiseri YC sulama ışlerı 

Her halde kral Kostantin bu mek- sefi \'e hudut Jhası kamutanr ile po· 
tuplan yazarken bunların bir gün dün- liteknik mektebi profesör ve mühen • 
l'a ~a:ııetelerine geçeceğim hayalinden dislerindcn mürckk<'P bir heyet hu • 
hile geçirmemi§ti. Çünkü mek~up!a~ı~ dut üzerinde Başvekilirnizi ziyaı-et ve 
İçinde Kostantin yalnız kendı gızlı (Sonu Sa. 2. Sü. 5) 
duygulannı yazmakla kalinamış, Yunan 
devletinin gizi (urrı) olması lazrm ge
len bir takım dii§Üncelerini de açığa 
vurmuş, ondan sonra yabancı .ül~elerde 

Habeş imparatoru ve diyevlcrirı~e işaret edilen Zeila limanı ile Ogden mınt akası 

Aylıklardan kesilince İtalya - Habe~. işine. dair dün gc- birisi Habeş imparatorunun Taynıis ay kotarılması ~üç olduğunu ltılyanl 
len haberlerde en oncmlı kısımlardan . t~rına (muhab~.rine) söylediği sözler· smırr ge~erse derhal ltarhe haşlrya 

otu metresine göndennıttır. O-ran . .. 
. . Yunanistanda bır reJım savaşı nun ıçın 

old ğu bir sırada bu türlü mektupların 

Protesto 
edece.ki er 

Ekmek narkı 

inmeli .• ort:ya çıkarıhşmda acaba siyasal bir 
erge (maksat) var mıdır, sorusu (sua· Belediyenin ekmek narkmı on bir 

li) kendi kendine )nsanın hatırına ıe- Pariste büyük kuruşta muhafaza ettiğini, bununla -
liyor. beraber hiç bir vakit kıtlık olmıyaca-
B ..ınunla beraber gerek prenses bı·r toplantı yapılıyor ğmı borsanın bugünki.i dur umuna da-

f'ao!anın hatıralan, gerek aşıkı Kostan- yanarak okudanmıza dün bıldirmiş· 
tin tarafından kendisine B'ön<lerilmit o- tik. fstanbudaki ekmek narkının ye· 
lan mektuplar tarihin bir takım karan· ı·inden oynamamasına kar:;:ı Ankarada 
hk bucaklarınr da aydınlatacaktır. Bu Ziraat Dan kası tarafından satılan 
bakımdan geçmiş hadi~elcrin gizlerini huğrlay he~ kuru~a indiriJmiş, ekmek 
(sırlarını) arıyanlar bu belgelerden de Anl\ara llelediyesi tarafından bir 
faydahınacaktır. kuru~ diii'ürülmü~tür. Bununla bera-

Kostantin Balkan harbinde Yunan ber Istanhulun ekmek piyasasını a-
orduları başkumandanı idi; bir yandan ı·aştıracak olanlar, İstanbul fırrnla· 
harp işleri ile uğratırken bir ~andan rında ekmeğin sekiz buçuğa kadar düş 
da. aşk mektuplan yazmağa vakıt bul- tüğünü göreceklerdir. Unkapam ta· 
rııa11 gariptfr. Bu şırada yazdığı meK· ı-aflarında çalışan fmn1ar sekiz bu -
tuplar arasında en çok dikkate ç~rp.an çukla on kuru5 anısında değişen ek· 
nokta Yunan ordusu Selaniğe gırdık- mek fiyatını kabul etmişler, ıo;atışları-
ten sonra Bulgarlar ile aralarında. baş nı hu fiyat iizerinden yapıyorlar. 
gösteren kıskançlıklardır. Kostanlın ° J{endilcl'ile konu~tıığumuz fırıncı-
günlerde yazdığı mektuplarda Bulgar- laı·, ekm<'ğin pek :\la bu :;;ekilde satı· 
lara karşı söylemedik şey bırakmıyor: Jahil<'ceğini il<'ri :sürmektedirler. Be· 
Bu sözlerin bir kısmı dargınlık esen f(•diyeye g·öre 70 kiloluk bir çuvaldan 
olsa bile bir takımı da Balkan ulusları 97 ekmek çıktığı halde, fmncdtıra gii· 
arasındaki gerçek durumu belirliyor. JJay LaL'<tl re 10:> ekmek çıkabilir; '\'e bu da do-

d.ır: Bu~lara gore, llabe;:;istan ln~iliz cağını da söylemi~tir. I>iğer tarnft 
fı~rle~ıne · uymaktadır. llab<'şistan ayni mesele iiz<'rindc lngiltere ile 
Zeıl,~ lı~anı kendisine Ye~·ilirse Oga- nıcl"ika arasında da konuşmalar ha 
~~nm hır •. kıs~mı bu lımanla de - lamış,.Jngiltere hu i~i konuşmak ii:r. 
gış~cek, Erıtre ı~e Somaliyi biribirine .re Uluslar Sosyt·tcsi kon <')İ Ü}cleı 
baglıyacak demıryolu imtiyazım l - ni 2:i temmuzda lıa~lıyac:\k toplantı 
tal

1
yan1ara verecektir. :Bununla bera· lara !;ağırmı:;;fr. 7 inci sayfamıza 

her imparator bu işe ait tef errüatın kınız. 

Nitckim Kostantin bu mektuplardan Fransız hükumetinin tasarruf için kuzla on kuruş arasında mül<emmelen 
birinde : aldığı kararları dün tclgrnflar bil . idare <'dilebilir. Y d ki b 

_ Türklere karşı harbetmek 1~1~ dirdiler. Dün gelen haberlere hakr - Fmncriarm bu !-{Özleri, nark ko- az J arım . ir itiraf değildir. Çünkü hiç bfr 
Bulgarlar ile birleştiğimize hata et~ı- Jırsa genel hizmetler fcder~~yon.u kar- misyonu tarafınd:ln ayni fi)·at üze - • kadından itiraf denilen şey beklenmez ! 
şiz. Etimdm gelse şimdi Türkler ~le telı" lJu··ı·u·n Ü.\·clerini bir gosh'rı yaw rinde bırakılan <'kmck narkının ye - )'. u k ı K t t" · d -b nan ·ra 1 os an ını erın bir a :;;k ile ı,t•ncline bağlıyan k:ırlınm, prc 
birloşeceğim. Ve Bulgarlara karşr ır- . ~ ca"ırmıstır. Diğer taraft1n Bay rinde olarak tesbit ediJem{·~ini kendi ses Paola d'Osthc" •· b" ı · t·· ı·· 

h 
~ nıaga , ,, .. d ~ .. k 

1 
d" t 

1 
• · • ım ın, ın >ır ur u macera anla tan lrntıralannı 'crmcv 

likte arp yapacagım.,. T ·a,·al rad'-·oda fran!!ın egcrını. o.- ,en ıne oraya (Oymaz mı'! bt 1 dk 1 · cl.J< J ~ aş a r • 'arih bakımından ela değer Ji olan bu hatıraları bc ... sinci sa' ıf" 
Anlamına gelir sözler yazmıştrr. k '-'ohında alınan tcdhırkn Diin borsaya 200 ton buğday gel- mızda bulacaksınız. · "' 

. . hl ruma J ~ ~d 
Kral Kostanhmn aşk güna arı ara· Jatmrs ve ''finan~ı sagJam olmıyan nıİi' scı· t bug ay •J,7.i i1e b<'ş, yumu· B 1 d 
smda böyle bir gerçekliği anlayabilme· ~n ~. deyJct olamaz., dcmi~tir. Jkin· ~ak buğday 6,12,5 ile 7,:; arasmda sa· aş a ıl<, okuyunuz .. 
51

• •
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·:-k hesabına yazılacak bir nokta ozgur d k nuz tılmİstır. ' 
.r ci sayfamız a o ·uyu • , değil f'hidir? A SiM U~S~_:_.:_==-:::-:-:::-----;-:-----:.--;;-~;-,~-----:;~---=--~--__:::._--:=---~-----~~--------..J 

Yerli Mallar __ ~--~-S_ ergisi Dün Açıldı Yedinci 

.. diin 8 ıldr l{amutay asbaşkanr BA.y Nuri Cönker a~ılış ~öyle' ini :söyl<'di. Bay Vilsır tararından sergil<'rin tarihi ve ulu sal .. . . . .. 
Yedinci Yerli :Mallar Sergı~ı k ç ,;ukarki resimlerin iki yandaki sereiden iki görünü~tiir. Ortada Bay Nuri Cönker arıhı ısö,·lerinl ·,·eı·i cndustnnm tckamulü anlatıldı. l n 

d 
.. bulaca sını z, A :ıı " ) or. 

· sa amız ... 
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11:'-!!!---C~~s~~re~~~r~r=I~ır 
'{ unanistanda cümhuri· Bay Celal Bayar 

1 
Fabrika proiesi hakkında 

yeti korumak için Moskov!.~~eCA~lf.~ _ Türki· 3 insanı bogarak öldüren ödem~~!" 
4 katil idam olundu k d k• ye Ekonomi Bakam Bay Celal 

Papaanastasyu Ameri a a .ı Bayar ile Bay Nurullah Sümer ve 

d • d• Bay Fazıl Turga, Turcstroi Di - İzmir, 18 (Kurun) - Ödemiş-Y unanlıJarID yar ımını ıste 1 rektörlüğünü ziyaret etmişler ve te para yüzünden, Seyreklili Meh 
lardan Cafer, diğer üç arkatlaşı .. 
m ölümden kurtarmak için rnçu 
üzerine almış, fakat iadei muha .. 
keme isteğit mevcut kuvvetli de
liller dolayısile ağır ceza hakye
rince reddedilmişti. 

ı ~ Atina, 18 (Kurun) - Başba-ı 
m B. ÇaJdaris Pazar günü Al · 
an llaplıcalarma gidecektir. Gi

say lavlarımn teşebbüsü üzeri
Giri·~ Genel llbaylığına yeni a-

1 
) 

1 

nan rrangiadahis bugün and i· 
cektir. 
T an•.n Bakanı T eodokisin son 
~kanlar Kurulunun toplantısm
l hazır bulunmaması, kabine -
•n çekilmek hususundaki düşün
sine verilmektedir. 
Bununla beraber B. Çaldaris 

... c."!lôkis ile diğer kralcı bakanla · 
n kabineden çekilecekleri şayi 
arrnı yalan)amıştır. Bundan 
ışka Yunan Başbakanı B. Çal -

1 'lrİs Alman kap1ıcalarında iken 
ondilis ve Metaksas partileri -
n ansızın krallığı ilan için an -

1 şlıkları hakkında bazı gazete -
rde yazılan şayia1ar yalanlan · 

, akladır. 

ORDU SİYASA lLE 
UCRAŞMIYOR 

1 
Ankara, 18 (Kurun) - Yunan 
dusunun rejimin cehren deği§ -

1 
rihnesinin aleyhinde bulunduğu 

'ı 

Fransada 

yazılması üzerine General Maza· 
rakis Başbakanı ziyaret ederek 
ordunun hükumete sadık bulun -
duğunu ve siyasa ile uğraşmadı · 
ğmı söylemiştir. 

PAP ANASTASYU 
NEVYORKTA 

Atina, 18 (Kurun) - Yunan 
Çiftçi ve işçi Partisi lideri Papa -
nastasyu, Nevyorka varmıştır· Q. 

rada verdiği konferanslarda Cü
muriyet rejimini korumak için A
merikadaki Yunanlıların yardı -
mmı istemiştir . 

KONDİLİS SELANIKTE 
Selanik, 18 (A. A.) - Yunan 

Sü Bakam B. Kondilis dün akşam 
buraya gelmiştir. Yaptığı yolculu· 
ğun ne siyasal, ne de diploınatik 
hiçbir mahiyeti olmadığını söyli -
yen B. Kondilis, B. Mussolini ile 
hiçbir: siyasal mesele hakkında 

grüşmemiştir. ö 
Yugoslavya yönetmenlerile o

lan görüşmelerde, iki ülkenin dost 
luğu ile bunların Balkan antan -
tına bağlılıkları bir kez daha bel
li olmuştur. 

protesto 
3ay Lava) anlatıyor, 
>rotesto toplantısına 

Memurlar bir 
hazırlanıyorlar 

1 

Pi,\rİs, 18 (A. A.) - Genel hiz-ı 
aetle:r federasyon karteli, yasa 

1 ukmündeki kararnameleri gör . 
tikten sonra, bütün üyelerini Pa
lste ve illerde gösteri yapmağa 

ağırmıştrr. Durum ne olursa ol -
un, Cuma günü saat 18.30 ile 20 
ırasında Opera meydanında bü -
ıiik bir protesto toplantısı yapıla· 
aktır. 

Demiryo1Iar ve postacılar kar -
c .. Jhri de, aylıklardan ve günde · 

k1erden yapılan çok ağır kesim-
' f!rin büyük işyarlardan ziyade 

üçi.ildere dokunmakta olduğu 

lü::·~1nccsile bu gasteriye katıl -
tıaktadırlar. 

Bmılar, geçimi ucuzlatmak a -

1 nacile verilmiş olan bütün karar· 

1 arın sade bir gösterişten ibaret 
ılduğt.nu ve aylıklarla gündelik -
erden kesilen paralarla ölçüle · 
ek olursa, bunlann hiçbir değeri 
e anlamı kalmadığını ileri sür -

ncktedirler· 

TÜRKOFISE ALINACAK 
MEMURLAR 

Ankara, 18 (Kurun) - Türk 
fise alınacak memurlar için açı
m müsabaka imtihanına girenle
ın evrakı tetkik edilmektedir. 
Müsabakaları kazanacakların 

J.yinlerit ekonomi bakam Bay 
'elal Bayarın Sovyet Rusyadan 
önmesinden sonra yaPilac':.k -
tr 

r.l'EıMY1Z BlRlNCl TİCARET 
DAIRF.Sl 

Ankara, 18 (Kunın) - Tem
iz mahkemesinin nakline ba:f la.

· Paris, 18 (A. A.) - B. Laval, 
dün saat 20 de radyo ile verdiği 
söylevde esasen beşte dört nispe
tinde düşürülmüş olan frangın 

değerini korumak ergesi ile çıka -
rı1an kararnamelerin anlamını ve 
önemini izah etmiştir. 

B. Lav al bu arada demiştir ki: 

"Bazıları frangın değerini dii • 
şürmeden, bazıları da enflasyon • 
Jan bahsediyorlar. Evvelkiler, pa
ramızın befte döi'i nispetinde de· 
ğerintlen kaybetmiş olduğunu u· 
nutuyorlar. Otekiler de kalp para 

yapmağa hazırlanıyorlar. Biz, baş 
ka metodlar kullanmayı tercih et· 
tik. 

"Geçen Pazar günü Cü.murlu • 
ğıın ve ö:ı.genliklerimizin bayra -
mını vekar ve sevinçle kutlu/adı • 
nız. Cümurluğu ve özgenliği an · 
cak genel linansı.rı erkinliği ko • 
ruyabilecektir. Finansı sağlam ol· 
mıyan özgür devlet olamaz.,, 

POSTACILARIN MUHAKE· 
MESt 

Ankara, 18 (Kurun) - · Posta . 
müdürlerinin nakzen görülmekte 
olan davalarına bugün devam e
dilmiştir. 

Muhakemede hazır bulunmıyan 
~ 

eski posta telgraf umum müdürü 

Ba.y F ahrlnin gıyaben muhakeme
sine karar verilmiş, ve eski umum 

müdür vekili Bay Suphiye tebF

gat yapılmak üzere muhakeme 

10 ağustosa bırakılmıştır. 

Nazilli pamuklu fabrikasının ya- medi, karısını ve çocuklarını bo
PT projesi hakkında bilge almış - ğarak öldürmekten suçlu olarak 
lardır. Türk Bakanı hundan son- Ödemiş ağır ceza hakyerinde mu
ra Türk Talebe ,Yurdunu gezmiş, Ii'akeme ve ölüme mahkum edi
talebenin tahsilleri hakkında ma· len Veli, Cafer, Ömer ve haneı 
lfunat almıştır· Bay Celal Bayarla Hakkı Ödemişte sılmışlardır. 

Pek çok halk,idamı seyretmi:· 
tir, 

yanındaki zevat, dün-Orak ve Çe- Evvelce de yazıldığı gibi, bun-

~:;. imalathanesinild• gezmişler -JçbakanJığının dört yı ık 
"Marseyyez,, kruvazörü 

denize indilrdi 
Saint - Nazaire, 18 (A. A.) -

"Marseyez,, adlı yem Fransız 

kruvazörünün denize indirilm7sl 
ilgisile verdiği bir söylevde. De -

niz Bakam B. Pietri, bu kruvazÖ· 
rün avcı olarak kullanılacak 6 ha· 
fif kruvazörlük serinin ikinci ge
misi olduğunu söylemiştir. 

B. Pietri, devlet tersaneleri ile 
özel tezgahların l~ yıl içinde, bi
ribirine tamamen uygun 400.000 
tonluk gemi yaptJklarını söyle -
mittir. 

Deniz Bakam, Fransız denizal~ 
b filosunun dünyanın en kuvvet

lisi olduğunu tasrib etmiştir. 

MACARISTANA GiDECEK 
TECiM HEYETi 

Ankara, 18 (Kurun) - Türk • 
Macar ticaret konuşmaları için 
Peşteye bir heyet gönderileceğini 
bildirmiştim. 

Bu heyete dış bakanlığmdan ti· 
caret işleri umum müdilTü J 

Bedi, Türkofisten Bay Sait Rauf 
müşavir olaraık seçilmişlerdir. 

HiLE YAPTIGI lÇlN MAHKE
MEYE VERiLEN TECIMERLER 

Ankara, 18 Kurun) - Mersin
den gelen malumata göre, yaban
cı memleketlere ihraç ettikl~ri 
pamuk ve buğdaylara hile katan 
Şaşat biraderler hakkında Mersin 
Türkofisince açdan dava orada 
büyük bir alaka uyandınnıştır, 

Mersin Türkofisi müdürii bu 
davada şahit olarak dinlenilmiş
tir. 

MÜTEAHHiTLER VE SER
BEST MÜHENDiSLER 

Ankara, 18 (Kurun) - 275 nu
maralı kanun mucibince müteah
hit ve ser-best mühendisler sınıf· 
lara · ayrılacaktır. 

Ankara mühendisler birliği, 26 
temmuza kadar bunlann kazanç
larını bildirmelerini ve bu tarih
ten sonra yapacakları itirazların 
dinlenemiyeceğini ilgililere bil -
dirmiştir. 

TORK - ROMEN TiCARET 
KONUMAU'ARI 

Ankara, 18 '(Kurun) - Ro
manya ile yapılacak ticaret ve 
klering anla§malan ko~aları, 
Romanya mwahhaslarmm hükU
metlerinden talimat istemeleri yü 

zünClen durmuştur. 

Yeni talimat gelince müzaliere
lere devam olunacaktır. Şimdiye 

çalışma programı 
Ankara, 18 (Kurun) - lç ba- yecek bir şekilde çoğaltılmncı 

kanlrğı tarafından gelecek dört hakkında hükümler konacakt'r. 
yıl için bir çalışma programı ha- 4 - Jç bakanlığı merkez örgü• 
zırlandı. Bu programd·a mühim o- süne müvazi olmak üzere bugün
larak şunlar vardır: kü işlerin yolu ile gidebilmesi İ• 
· 1 - Cemiyetler kanunile Lo- çin taşra örgün kanununun tatbi· 

zan anlaşması gözönünde tutula- ka girmesine çahşılacaıktır. 
rak eski Osmanh imparatorluğu İç bakanlık İŞf:arlarmm yül(sel• 
zamanında bugünkü kanunlarımı- me ve &killerinin teknilC esulara 
za karşı olan fermanlarla veril- llağlanması için de .Kanun çıkan• 
mi§ ve bugünkü kanunumuzun lacaktır. 

dinle dünya işlerini ayıran bük - Medeni l<anun h~ri lçe-
müne aykırı bulunmuş an' anele- risin<Ie ahkimı şansiye kanunu, 
rin tüzel durumunu taptayan bir toprak lianunu, ve çiftçilerin ça· 
kanun çıkarılacaktır. lişmasını kenuileri için Clalia ve-

2 - Geliş ve gidişin düzen al- rimli bir hale getirmelt gayesil8 
tına alınması ve kara yollannm top.rak sahiplerile arala11ndaki il· 
korunması hakkında haym"drrlık ,·gileri peldeştirmek, onları genli· 
bakanlığile birlikte bir kanun ha- ğe getirmek için bir. kanun yapı· 
zırlanacaktır. lacaıdır. 

3 - Uray vergi ve resimlerinin "°Cemi ianat,, nizamnamesi gi· 
Ul'aylara verilen ödevleri yerjne t~i eski ve. huıgünkü ~~1e~siplc.-~ 
g etirecek fakat elConomi l>akı- uymıyan ICanuıiları degıştıren hl! .. 

' ~ ·-i; 
mından yurttaşlara ağırlık vermi- kümler IConacaktrr. 

Yurdun bayındırlığı ismet lnönü, Sov0 

Emlak bankası hazır
lıklara başladı 

Ankara, 18 (Kurun) - Emlak 
bankası, Ankarada ve yurdun ı>"i;~ 
çok yerinde bayındırlık hareketle
rine hazırlanmaktadır. 

Banka, Ankaradan başka, Ta
rım, endüstri, tecim bakımların

dan her gün ilerliyen Adana, Sam 
sun, ve Kayseride bayındırlık ha
reketlerine haşlaınak üzere tetkik 
ler yapmaktadır. 

yet Ermenistan 
topr.aklarında 

(Üstyanı 1 incide) 1 
refakatindckilerle beraber da,·ct et .. 
mislerdir. Bu davet üzerine karşı ta .. 

~ 

rafa geçilmiş Serdarahat barajı ve 
ka11alınm nasıl işlediği en küçük tc -
ferrüatına kadar görlilmüş ve hazır~ 
Ianan salona gidilerek birlikte sabah 
yemeği yenilmiştir. Kabul çok yürek~ 
ten olmuş, 'l'ürkiye Cümuriyetiyle 
Sovyet ittihadı arasında kuvvetli ya· 
kınlık ve komşu Sovyet Ermenistan ci 

Telefon sosyetesi muriyeti ile aramızdaki iyi komşu .. 
luk münasebetleri hakkında çok sami-ı 

Konuşmaların büsbütün 
kesildiği sanılıyor 

Ankara, 18 (Kurun) - lstan
bul telefon sosyetesi mümessilleri 
bugün lstanhula gittiler. 

Sosyete mümessillerinin böyle 
birdenbire nkaradan ayrılmaları, 
bayındırlık hakanhğile olan ko -
nuşmaların kesildiği ihtimaJlerini 
uyandırdı. llgili çevrenler, bu hu
susta büyük bir gizlilik göster
mektedirler. 

Kontenjan 
Ağustos, Eylül listesi 

neşredildi 
Ankara, 18 (Kuron) - Ağus-

" tos, eylül aylarına ait kontenjan 
listesi nesredilmistir. 

~ ~ 

Eylül kontenjan tevziatı, ağus-

mi görüşmeler yapılmr~tır. lki dost 
ciimuriyetin büyük şefleri layık ol .. 
duklarr büyük senalarla yadedilmiŞ. 
ve devlet adamlarının saadet ve il\,ba."' 
li temennileri alkışlal'la karşılanmış
tır. lki komşu devletin sulh siyaseti 
bilhassa sena edilmiştir. Bu hazırlan"' 
mamış olan bulu~ma karşılıklı çol\, sr 
cak tezahiirata vesiJe vermiştir. 

Başbakan İsmet İnönü buradan 
Kağızmana gitmişler ve öğle yemeği
ni yedikten sonra Sarıkamışa hare .. 
ket etmişler ve akşamı Sarıkamışa ''a"' 
sıl olmu~lardrr. 

- ,-
KURUN okurlarına lam 
HiZMET KUPONU 

~~------------------~ 19 - 7 935 

Ilu kupondaki tarihten başhya · 
rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyet1e 
yahut tecirner sıfati1e yapılan ilfm
Jardan başka - bir küçük ilauın 1 
defahk 1 satırı parası yerine almrr. 

ildrğı yazilmıftı, 
"\. ~~~~ 

nöbetçi olarak, ağustosun 29 una kadar yapılan konuşmalar i:y:i bir 
deıireei,,! •kada,. Eılcitehirde kalacaktır. ~- hava içinde geçmişt; 

tos kontenjanının aynidir. Bu kon 
tenjanın, 2 A 54, 178, 262 A 472 
numaralar hariç, ikişer misli a
ğustos ve eylül 935 kredili kon· 
tenjan olarak tevzi edilnıi~tir. 

(Istiyenler, gününde idarede bulun · 
durulacak tııı'elte bu kuponları post;;~·a 

verecekleri mektupların içine de koya -
bilirler. 4 kellmc bir satır sayılmalıdır.) 

1 1"W"M 

l 
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1 Gezintileri 1 işaretler 1 

Teknik sevgisi 
Yepyeni bir Türkiye h-uıııluyor. 

Tezgah seyrini fabrikaya bırakı
yor. 

Tezgahtan fabrikaya geçiş, ni-
1..amsızlrktan nizama, el yordamı 
bilgiden ınüsbet d~ünceye geç-

mek demektir. .. 
Planlaşma, sefcrbe: .olan bu

tün endiistl'i kuvvetlen bıze yep
yeni bir ufku ve yepyeni giinleri 

işaret etmektedir. .. . 
Devlet bakmımdan endustrıleş-

me ana politikadır. Endüstrileşm~ 
emeli memleketin içinde sankı 
bir nostaljinin terakkisi gi
bi söylenivor. O kadar yanık, 0 

kadar ha~·etle anılan bir h~~·a~ ... 
Bütcede kadroda, kağıt ustun

de ve Jbeli;-siz, müphem emeller 
halinde endüstrileşme bir sıcak 
nefes gibidir. 

Bu emelin ılıklığını, kımıldanı-
§ınr, canlılığını boyuna duyuyo-

ruz. . . .. 
Yıllar var ki, memleketin l:?şe-

lerinden, bucaklanndan bır:az 
ıneczup ruhilc ortaya a.tılan, ve 
ıaman zaman bir çok ınsanlan 
tiildüren endüstıi bulumları var-

iır. k t' 
Bu, sanıyorum bir nıemle , e ın 

enkonsiyanınm ve şuur altının 
bir göriiniişüdür. 

Bu bazı bazı saf ç:'- ~l~n "dev-
ri 'daim,, makinelen, bır . kutu 
k'b .tl yürütülen Jokomotıfl:r,, 

b~ .. r~ t:h·anın bir ülkünün mu p-
ır ı~ ı ' . · 

ı ~b. şekilde dılc gelmesı
ıeın ır 

dir. . d 
Bir yw·dun enkonsıyanm an, 

devlet makinesine kadar yer tut
muş olan endüstrileşme işinde bir 
0ksiğimjz var: 

Teknik sevgisini yay~ıyo~. 
Bir şeyi ihtiyaç .halınde duy

mak başka bir şeydır,. ~~u şuurlu 
bir sevgi, bir ideal halıne koymak 

gene başkadır. d 
Teknik sevgisini her şef en 

.. ,,.. . Ier w--ocuklar arasında 
o~e, genç , ~ . • kü ükten 
yayn- uik onları daha ç k 

11 ' w l k gere -teknik aşkına bag ama 

tir. .. "P sa 
Gerçi artık çocugum, . a') 

d. ndakı ço-olsun diven ye ı yaşı "·' ı 11ı:.~c1-cuklarma apoletli, sırına 1 P'"'i"' . 
bisesi giydiren analar, ba balaı 
kalmamıştır. d 

Fakat cocukfarda, gençler e 

tekn'k b'·1 -: . sev~sini arttıra-
ı ı gısı, ~ t . 

cak, müsabal<alar, eğlenceler eı-
tibi i~inde henüz pek yayayı~. 
Ne ~imi, ne fizik işinde böyle bır 
m~baka hazırlanmış değildir. 

Halbuki endüstrileşmenin tek 
şartı olan t eknik sevgisini memle
ket .gençliği ve çocukluğu arasın
'da kollektif bir tez halinde sok
mak lazımdır. 

Kayıp kaqıp, 
Bir hastanedeki operas

yon ve bir şikayet .. 
Gereze jandarma komutanı yuz 

b Hamdi Tatar, dün ıenel sa· 
&fi _ .. , b' •kA 

vamanlığa baıvurar-, ır tı a-

yette bulunmuf ve dava açmıf-

tır. . . . 
Üç bin lira tazmınat ııtı!en 

davacı, Amerikan haataneıınde 
karHı Vesimeye yapılan bir ope• 

Y
on sıraımda, yanlıt bir hare-ru .. 

kette bulunulduğu ve kanımın o-
lüm tehlikeıi geçirmesine ıebep 
1 ndugw u kaydile, iki doktor hak o u .• 
kında takibat yapılmasını ııtı· 

yor. 
Genel savamanldc, araıtırmaya 

el koymuıtur. Tüze doktonı S~ih 
H A ·m haıtayi muayene etmıf • 

&fi , 

tir. l 
Raporunu hazırla!ıp ıene ıa-

vamanlığa verecektır. 

Birinci cezanın yeni b_aı: 
kanı bir baygı~hk geç1rd~ 
N i Nadirin yerıne, İıtanbul Bı· 

ec P • B k l .. . i Ceza Hakyerı at an ıgı -
rınc b' k .. .. 
na yeni atanan ve ır aç gun on-

D ·1 ödevine batlıyan Sadet -ce ye . . . 
tin, dün öile üzerı haf ıf bır bay -

----
Yapacağım iyilik 
tam olsun, demiş! 
Fatma kadınla kocası 

Saka HiUeyinin 
duruşmaları 

Hüseyin isminde bir ıaka ile 
karısı Fatına, dün ıabab poliaçe 
genel savamanlığa getirilmitler, 
Sultanahmet birinci ıulh ceza 
hakyerinde sorguya çekilmitler· 
dir. 

Yaıça kocasından büyük oldu
ğunu aöyliyen Fatma, olan biteni 
ıöyle anlattı: 

- Bizim maat cüzdanı qırdı
imıızı iddia ediyorlar. Bunun u
lı, esaıı yoktur efendim. Ben sa· 
hahları erkenden kalkar, evlere 
çamqrr yıkamaia, it ıörmeie 
ıiderim. Kocam da IU t&fır ve 
böylece ikimiz ıül ıibi ıeçiniriz. 

Geçen ıabah saat dokuzda ben 
ıene çamqır yıkamaia yollanr -
yordum. Bu sırada Sultanahmet-

te Üçler mahallesinden geçerken 
bir de ne göreyim?. Yerde küçük 
bir defter gibi bir ıey!. Aldım, 

kayıp?! 
Hakyerinde, davacı 
şahide işaret etti! 

Sultan isminde bir kadın tara
fından timdi kendisinden ayrı 
yerde oturan kocası Ramazan a
leyhine açılan bir dövmek dava-
11na, Sultanahmet birinci ıulh ce
za hakyerinde dün sabah bakıl
dı. 

Bu davaya bakılırken, Rama
zan da bir arzuhal verdi. Bunda 
Sultanın kendisini dövdüğü iddi
asını ileri ıürüyordu. 

iki dava birleıtirildi ve kadı
nın gösterdiği p.hitler dinlenil -
di. Bunlardan Nazmiy:e dinlenir
ken, hakim Reıit, hadisenin kaç 
gün evvel olduğunu sorunca, da
vacı kadın ıahit kadına parmak
larile yirmi gün evvel olduğu 

teklinde bir itaret yaptr. Bu hare
ket, hakimin gözlerinden kaçma
dı. Hakim Reıit, davacıya ihtar
da bulundu ve avukatı da kadı-
na çıkıtarak dıtarıya çıkmasını 

aöyledi. Davacı kadın dıtarıya 
çıktı. 

Duruıma, Ramazanın göıter -
diği tahitlerin çaiırılmaaına kal
dı. 

ıınhk geçirmittir. 
Tüze doktoru Enver, hemen 

okuyup yazmam olmadığı için ne Komüni,;tlikten · beraet 
olduğunu anlıyamadım. Götürüp 

ıelmit ve hakyeri batkanının iyi· 
letmesi için çahşmııtır. Bir müd· 
det sonra iyileıen Baıkan Sadet
tin, bundan sonra yapılan duruş
malarda hakyeri kuruluna baş -

kanlık etmi!tir. 
Kendisine aeçmit olsun, diyo • 

ruz. 

Telefon duruıması 
Eaki Tüze lıpektörü Ali Şevke. 

tin Telefon Soıyeteıi aleyhine aç· 
tığı konuıulandan fazla konutma 
ücreti istemek davasına, Sultanah
met Birinci Sulh Hukuk Hakye • 
rinde dün sabah devam olunmuı-

Çenberlitafta oturan bizim mual
lime Mefharet hanıma gösterdim. 
O açtı defteri, okudu içindekile
ri .... Meğer bu maaş cüzdanıy· 
mı§. içinde sahibinin adresi de 

varmıı! 
Bana ıazetelere ilin verip sa· 

bibi kimae evime selmeıini yaz. 
dırmamı söylediler Benim oku • 
mam, yazmam yok ki ıazete, i· 
lin filin nedir, bileyim! En iyiıi 
kendim ıider, sahibini ararım, de· 
dim. 

O benim ayafnna ıeleceğine 
ben onun ayajma gideyim de iyi
lik tamam olıun, dedim! Evet, tur. 

Duruıma, yemin etınek üzere efendicağızmıa, gittim, iıte, ara-

"Yeni ıidit,, mecmuası neıri -
yat direktörü Kenan Şahabettin, 
bir müddettenberi İstanbul Aiır· 
ceza Hakyerinde, komüniıtlik tab 
rikatı yapmak iddiası ile muhake
me ediliyordu. Dava ibitmi§, dün 
açık celsede karat' bildirilmiıtir. 
Kenan Şahabettin beraet etmit • 
tir. · 

Uçuılar için 
Planör uçuılan için 9ehrimizde 
uyıun alan aramakta olan Sovyet 
uçak öğretmenleri dün de incele· 
melerine devam etmiılerdir. 

Dün Kayıtdağının batı kısmın
da, Yakacıkta, Kalamııta ve Çam
lıcada araıtırmalar yapılmııtır. 

Soıyete Direktörü namın~. çıka.· ya araya buldum evi, çaldım ka-
rılan ihbarnamenin kendııme bıl- pıyı, sordum kayıp kayıp neyi· Hava Kurumuna 
dirilmesi için sekiz Ağuıtos saat niz kayıp, diye. Cüzdan, ceket, üye yazılanlar 
on buçuğa bırakılmıthr. pantalon falan, dediler. Hava kurumuna yeniden üye yazılan 

. d k. k davası Ben 1alruz bulduiumu verdim. yurttaılann a~lan ,unlarcbr: 
Denız e 1 aza Yakama Y.apııtılar, beni karakola Töze daireıinden 375 kiti yld• 

Heybeliada açıklarında ıeçen eM.türdüle;. Oatelik kocamı da 4354,80 lira vermek suretile yardımcı, 
b h da olan ve o- •- 99 kiti de 3303,36 lira vermek suretile 

senenin son a arın .1 I yakalattılar. Bu yüzden ikimiz de tam u"- obnutlardır. • · • öl.. ü ı e ıonuç a- ,, _ 
tuz bet kıtının um itte timdi buralardayız! 3 numaralı yarclJm demeiinden Do-

va ur • motör çarpıtması ve . il Y • 
nan p davası lıtan· Saka Hüaeyın de, kansı Fat- roteos, Yeronnos, Vas ' orsı, Filp 
k yık batmasının ' d' · b" .. d Ayva oğlu, Andon, Pavli Okaüz oilu 

a .. Hakyerinde dün sa- ,mamn ken ısme ır m&&f cuz a· ld . . ı· ... aahh 
bul Agır~~~~ıd·· nı bulduğundan baıb.ettiiini, bat yı a ymnııer ıra vennegı t üt et· 
b h da goru u. . b•J d'i" . bul mitlerdir. 

a nlıkra ileri sürü- ka bır teY 1 me 1 mı, unan Ollriidar ve mülbakab ve finans me-
Genel savama 3' • h . t ed' ... . .. . .. . hazırlanma11 içın feye e emmıye verm ııını ıoy· murlarmdan 78 kiti 1074,60 lira ver-

lecek ıstegın · d h 1 d' mek suretile arcl 19 ki · d .. den ıeçirilmeaı a ft e ı. Y nncı, t• e 
Satiri Ertem dosyadn~~. ıodzen duruıma sekiz A- Hakim Reıit, karı liocanın alı· 444,72 kurut vermek suretile tam üye 

• bitme ıgın , olmutlardır. 
Spor kongresi ğuıtos saat ona bırakıldı. lionulmalarmı icap ettirir bir du· Hava -telılilı:esini bilen vatandqlara 

T. J. c. l. lıtanbul Bölgeıi Baf· __....-...-kt nmı bulU1'1Dadıimdan, birakılma· verilecek rozetlerin yapılması için il· 
t planaca ır. . lanna karar verdi. ailil;,. (alakadarlar) araımda t»ir mü· 

kanlığıntlan: 0 
• bağlı kulüplerın '> .L-- Dllkua açılnqtı. 

T. t. C. l. İstanbul Bölgesi kon· Bölgemıze lahiyetnamelerile Gelecek uu• u~ada fahit ola· Münakasa -1-..L -----J.... .ünü 
1935 P .. .. .. o saatte sa . M o..__ d 1 .~ ~,...._ ·-

gresi 21 - 7 - azar gunu gun .. er murabbaı ıonder - rak öğretmen emaret in ene- piyanso direktörlüfüncle yapılacak • 
t 10 da Bölge merkezi olan beraber uç. I ur cektir. tar. 

~~oğlunda Halkevi binasında meleri teblığ 0 
un · 

1,7QO, ooo 
' LiRA 

Istanbulun 
bir derdi 
1stanbulun çektiği dertlerden 

biri de binecek şeylerin ateş pa
hasına oluşudur. Tramvay, tren, 
vapur beş kişilik bir ailede ka
zancın dörtte birini göçürür. Ge
ne bu aşın pahalılık yüzünden
dir ki halkın yüzde sekseni ay
lak günlerde yerinden kımılda
maz. Evine - hem bahçesiz, ha
vasız evine - kapanın kalır. Ço
cuklar sokak aralarında toz ve 
güneşten renk ve deri değiştire 
değiştire sürünürler. 

Bu şann başkalarına benzerni
yen, eşsizliğini dillerde gezdiren 
varlıklarından biri Boğazı, Bo
ğaznı iki yanını kaplayan konı
luklarr, kayalıklarına elmas de
ğeri veren kaynaklan değil mi
dir? .. HünMr, Çırçır, Abrhayaf, 
Tomruk, Kara.kulak, Kocataş, 
Taşdelen, Kanlıkavak. .. Saymak • 
la bitmiyen bu kaynak1ann yal
nız bir tanesi bir frenk kasaba. 
sını harita yıldızı gibi par1atma
ğa yeterken, bizdeki varlıklan 

d. ? ne ır .... 
Kimi kuma, gibi ciğere, kimi 

böbreğe iyi gelen, hemen hepsi 
tadın en güzelini, temizliğin en 
titizini taşıyan bu suJara, mas&l 
oünyasmdaki hazineler gibi, ej .. 
derhalar bekçilik ıe<ler. Oniıarmı 
ıssız, halkı eli böğüriinoo bırakan 
bu ejderhalar pahalılıktır. 

Otuz yedi buçulC kuruş vap~ 
parasının ne demelt olduğu gali· 
ba hiç düşünülmemiştir. Bu pa· 
rayı İstanbul halkmm yansı gün
delik etmeğe çalışır. En çetin 
yollar~a taş k1r3.ll, granit kazan 
ve bütün gün kendi terile yıka
nan zavallı işçilerin otuz Deş, kırlC 
kuruşa çalıştddanru işittiğim 
günden beri vicmm sızısına uğra
dnn. 

Bu güzel, bu temiz Ka.ynaklar• 
dan bir bardalC su içebilmek için 
bir ailenin en aşağı masrafı iki 
üç lirayi geçer. Tutum haftaJari .. 
le halim. para değerini öğretme.
ğe kalkıştığrmrz yıllarda, her k(). 
şede bir para tuzağına yer ver
memeliYiz_ 

Fiyat yül(sekliğinin yam ba
şında bir de zaman işi var ki bil~ 
mem nıçın hiç düşünülmüyor. 

Köprüden Kavağa, Büyüka(ia
ya vapurlarımız iki saatte gidi· 
yorlar. On üç mil gibi b~ ı.: 
çin bir adnnlık yer sayılan bu ~ 
zak1ıklar, en çok yanın saatte a
şılmalıdır. Böyle olmazsa lstan• 
bulun en güzel, en sağlık verici 
yerleri ancak mirasyedilere, mü• 
tekaitlere ve çobanlara kalır. 
Çal~n adam, günün 'dört sa• 

atini naSıl yola verebilir. Halka 
bu kadar az veren kuramlann 
halktan bu ka<:lar çok isteyip al· 
malan hangi hakka öayanır bil· 
mem. Eğlence yerlerinin pahalı • 
lrğmdan aızıldayanlar, bu can 
noktalannda da biraz dursalar 
fena mı olur? •• 

_ _ S. Gezgin_ 

- - ·
1 700000 

liraJ• Dl 1~7 ( Bay _Gülüm - Yo .. heni mazur sör l "Tan,,,ı ne hale (~~üiünüzü ıör· ı ... Ba bahse kantmak 
rni - - • ' - - dostum- "Cimlnı!Vet,, ıuet.Ule - dükten sonra... tehlikeli aörünüyor! 
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Kültür işleri 

inkılap sınaçları dün 
tamamlandı 

Üniversitede inkılap ıınaçları 
dün tamamlanmııtır. Dün öğleden 
evvel Üniversitede okuyan ya -

) hancı talebenin smaçları sözlü o
larak yapılmıştır. Bu talebe 43 ki
şi dişçi kL"llından, 3 ki§İ eczacı kıs

mından, 2 kişi de Tıp Fakültesin
den olmak üzere 48 kişidir. Sına -
cın sonunda doçentler, kendileri -
b g5rüşen bir yazıcımıza şunları 
söy lemi~lerdir: 

"-- Sınaçlar çok kıvan~ vere • 
, cek bir şekildedir. Muvaffak ola -
u mamış kimse yoktur. Sınaçlar ay
a ni z a.mcnda bir der• §eklinde ol -

rr.u;br. Bütün talçbe sınacın sonu
na kadar sınıfta oturmuşlardır.,, 

n Yabancı talebe doçentlere te -
c şekktir ederek aynlmışlardır. Bu 
" ta lebe Üniversitenin son sınıfla • 
~ rmda bulundukları için bu yıl O
l n iversiteden ayrılacaklardır. Do -
•1 çentlere, memleketlerinde Türk 

5 inkılabını en canlı bir şekilde an
ı latac:ı.klarını söylmişlerdir. 

Öğleden sonra Mülkiye ve Yük
n sek T icaret okulları talebesinin sı-
a naçları da yapılarak bütün sınaç -
l . Jar bitirilmiştir. 
u inkılap sınacına 1200 talebe 

0 girmiştir. Bu talebenin kağıtları 
n beş doçent tarafından incelene -
ş cek, sonuçlar en son 10 Ağustosa 
r kadar belli olacaktır. 

a Üniversite Lozan gününe 
hazırlanıyor 

24 Temmuz Lozan Günü, Oni· 
J 

versitede büyük törenle kutlula -

1 ..... _ş __ E_H_I_R_D_E_ .. ı p 

Polia ham.erleri : 

"Ömerli,, de 60 dönüm 
orman yandı 

1 

Soruyoruz 

1,700,000 lirayı ne 
y apalım? 

Takvim 
CU.\lt\ 

ltı renııııu~ 

1 ~ [{. 1\ hır 
========! 

Guo \jo;!u~ı. 4.l.J. 

Gün batısı 19.3R 

Sabah namaı.ı 3 J~ 
O,ııte oımazı ı~rn 

ikindi namazı 16.18 
Akşam namu • 19.:l8 
Yatsı namaz• 21.33 
imsak 2 •• ~4 
Yılın l(eçco ııı;aJeı 199 

Yılın kalan ciınlerı ı •r 

Cunı .. rtesı 
O 1 emn uz 

IY R. Ahır 

~.4' 

19,.H 

~" 40 
l "t.}'0 

.16.1-1 

19.M 
'ı?I 3l 
2.3~ 

rno 
1 ~,. 

Dün saat 12 de Beykozun O -
merli nahiyesind~ yangın çıkmış, 

altını§ dönüm kadar ormanlık 
yanmıştır. Yangın saat 12 den 17 
ye kadar sürmüftür. 
Yangının nereden çıktığı ince

lenmektedir. 

,Okurlarzmzza üç sorgu soruyo - yılları geri bırakacak bayındır . 
ruz : Tramvay sosyetesinin halkfltan hk izerleri yaratmıştır. Onun i
fazla alıp geri verdiği 1.700.000 lira çin şehrin bayındırdması işi el r~ 8 O H ~ ff : 1~ -1-1~J~ -~ 

Şilede cinayet 
Şilede bir ci""".ayet olmuf, Ha · 

san isminde bir köylü öldürül -
müştür. Katil kaçmıştır. Zabıta 

ve jandarma tarafından aranmak
tadır. 

Tabancayı ver de öldü
reyim demiş 

ile Eyüp - Eminönü yolunu mıt 
yaptırmalr, !stanbulun hava hücu - bette yapılacaktır. Bir milyon 
mundan korunmasına gerekli işle _ yedi yüz bin lira tamamile İs 
ri mi yapmalı, bu parayı Hava Ku _ tanbul şehrinin hava tehlikesin-

rumuna mı vermeli? den korunması işine harcanma 

tllzalarınd.a yl.ld.ız işaretli ola nlar, IUe • 
r inde mua meJe g ö renlerdir. Rakamla r 11a. 

12 kapanış satı, fiyatlılrıdır. 

11 
• Londu 
* Nevvork 

ı ı • Parts 

1 

• l\lllAnn 

1, * Brlik~e 

I 
* Atina 
• C'euev r~ 

1 
~ Sofya 

1 
• A msterda ... 

rtukut 
tııı. ,. Viyana 
12;. 50 • 1\1 at:l rld 
169. - 4 Berlln 

mı. - * Varşova 
t'3. - * Budapeşte 

24, - * Bükreş 
M20 • - • Belgrad 
24, - * Yokohama 
82, - • Alua 

93, :ıo 

!6 -
43, - 
~4. 50 
~s. -
ı~. -
!-:ı, -
3~. -
93ı, -
52, -

1 

Sarıyere bağlı T etnehor köyün
den kesici Arifle komşusu Ali 
kavga etmişlerdit. Arif bir ara -
lık karısından t.ıbancasını iste • 
mış: 

Aldığımız cevaplan koyuyoruz : lıdır. Paranın bir kısmı bu işe 
lcadiyede oturan mütekait harcanırken bir kısmı da her 

Bay M. Ruhi - Tramvay Sos- yıl gene bu kuruma varidat g~ 

yetesinden alınan paranın bir tirecek bir yere bağlanabilir. 
kumı ile bir verem hastanesi Heybeliadada General ismet 
yapılmalı, geri kalanını da Ha- caddesinde Bay C. Sungur -
va Kurumuna vermelidir. Elli Bu para İstanbul halkının ce · 
senedir tamir gönniyen sokak- binden çıkmıştır, gene Istanbu: 
lar daha hayli müddet dayanır, halkına verilmelidir; fakat ta
zarar yok. Çamurda yürüye - bii para olarak değil... Bu para 
lim. Fakat ağzından kan gelen ile gaz maskesi alalım, lstan -
hastaların "yer yok!,, sözü ila bul halkına bedava dağıtalım. 
hastane kapılarından çevrilme· Böylece para asıl sahiplerine ö

] * Prag 
• Stokho1m 

TOO. - * l\I ec:ldlye 
31, - - * Banknot 

----Çekler 
~30 - ı 

- Tabancayı ver de şu herifi 
öldüreyim!,, demiştir. 

Ali bunu işitince korkmuş, köy 
kahvesine kaçmıştır. Devriye ge
zen jandarmalar tika,-et üzerine 
Arifi elinde tabancası ile yakala
mışlardır. 

Is tan bul halı 

si meselesi daha evvel düşünü· denmit olur. 
lecek bir derttir. Ankarada Karaoğlan çarıı· 

1 * Londra 6, t.•o 4 Stokhlm 
• Nevyork 0.797!' • Viyana 

1 

• Paı ls ı2.()3- • Madrld 
l • l\.lJI Aııo 9.6640 • Berlln 

* Prilkse 4.7&2~ • Yarşol'a 

ı 
• Atlna. ES.41 :'i • Budap este 
• Cenevı r 7.4:'1:50 • f.likreş 
ıt Sofya 63,485 ıt r eJgrad 

1 

1 

• Amsterdam l ,170!\ • Yokohama 
• Pra.ıı 19,0741' • Moskov:.ı 

:l.ll42 I 
4,Y07:'1 1 
5.80~ 

1,97~8 ı 

.c,rn1:1 1 
4,42-1 

78,03 -
:ı4.~5~ 

9.7310 
109! .!5 

. ı .• ---E S H A M ----; ı 
Tqvikiyede Bayan Fahri· aında terzi Kemal Kaya Alp -

ye - Bir milyon yedi yüz bin uçak alalım .•. Para hem Istan· 
1. H K I~ Bankıs• 9.5')- Tramvay ~9.-
ırayı ava urumuna verme- bulun i•ine yarasın, hem bütün :r Anadolu 2~.6~ Çimento as ırı. ıo 

lidir. Bu para ile birçok uçak a• memleketin... Reıı 2.60 Onyon Od. - ,-· 
hnacağma göre bunu istemiyen Muharrir Ahmet Ekrem - sır. Hayriye ı s.- ~uk De~. -.-

·•Merkez:B.ıınhs1 sa.- Balyı - .-

t ı · yoktur zannederim Bu para ile kimsesiz ve yoksul- u sı oo c: k an repo arı ışı . . gorta -. , ar m. ecza -.-
Sirkeci Nöbethane caddesin· lar için bedava hastaneler yap- Bomontı ıı,40 T elefon -.-

Başbakanlığın işaretile Ekono· de yirmi iki numarada oturan tırılmalıdır. Yalnız memleketin -istikrazlar - tahvil!er-
mi Bakanlığı transit halı ve ls - B y k ı• l933Tilr!ı Bor. ~~.- Elektrik -. -
tanb~l hah antrepoları ücretleri ay a up - Yirminci yüzyı- merkez yerlerinde değil, her . . il 26,- Tramvay 3t,70 

b b 1 k 
. im en tehlikeli şeyi harphr· yanında, herkesin istifade ede- * . - ın 26.825 Rıhtım ıı.oo 

işini ir sonuca ağ amayı estır- Türk ulusu, on yıl içinde yüz • bileceği hastaneler gerek... lstlt.ruı Dıhill ı 94,00 * Anadolu ı 44 s~ 
miştir. Bunun için lstanbulda bir • 1.rgınl lstlkrw 9S.- • Anadolu ıı <14,95 

komisyon kurulmuş, ilk toplantı - • 1••••••-•1••••_!!11111•••••••••••--•••• 19!8 A l\l ıo, - Anadolu ııı s ı.so 
1 f 1 

nacaktır. Lozan Gününde Oniver· 
site talebesinin kampta bulunma -
~:· d.cılayısile rektörlük talim tabu· 
runa bir tezkere göndermiı, tale -

H ık · · • K• • k Sıvu-Erz:urunı 95- . * l\l timessll A 45 iO 
sını yapmıştır· Komisyonda ilbay a evının ycnı ımsesız ızlar için 
adına mektupçu Bay Osman, güm· binası için I Her hafta Tepe başı Belediye bah • 

"' 
1 

beye izin verilmesini dilemiıtir. 

n ;rektörlükte toplantı 
Hususi okul ispektörleri dün 

Ki.iltür Direktörü Bay Mehmet E
)' minin başkanlığı altında bir top • 

lantı yapmışlardır. Toplantıda o· 
1 kulların hu yılki randımanı ince • 

ıe lenmiş, önümüzdeki yıla ait bazı 
ül yeni kararlar verilmiştir. 
til 

Hukuk Fakültesi kaç si 
ıu sene olacak? 
llr Hukuk Fakültesinin dört seneye 
ra çıkarılacağı haberleri fakülte son 
ül sınıf talebesini telaşe düşürmüş -
al tür. 

J Bu mesele etrafında yaptığımız 
ı araştırmalardan Bakanlığın şim -

k . dilik böyle bir kararı olmadığını, 
r .. bu meseleyi ihride inceliyeceğini 

Ü öğrendik. 

ı ü Çek Tal ebe Döndü. - Şehri -
na mizde bulunan Çek talebesi dün 

akşam saat on sekizde memleket· 
lerine dönmüşlerdir. Talebeler na 
§ehri.miz Talebe Birliği tarafın. 

ar 
dan uğurlanmıştır. 

ılc 
Doçentlik imtihanı. - Oniver • 

site kadrosunda 5 açık doçentlik 
bulunmaktadır. Bu doçentliklere 

e bir yabancı dil bilen, aynı zaman· 
m. da bir eser yazmış olanlar sınaçla 

ahnr.:ak)ardır. Smaç Eylulde ya
pılacaktır. 

J. ilk T edriıat Zamları. - Bu yıl 
ilk tedrisat öğretmenlerinden 365 
öğretmen ve üç ispektör kıdem 

n zammı görmü§lerdir. 
Bunlar yeni zamlarını il bütçesi 

geldikten sonra alacaklardır. 

Doğudaki memleketlere 
yaptığımız çıkatlar 

Türkofisin Kars Direktörü Bay 
Ahmet Naim Doğu çıkıtları (ili -

J racatı) İ§İ üzerinde tecimerler ve 
diğer ilgililerle Konuımuftur. 

Bu iş teşkilatland~, liar' 
ı{8D İfİ iyi bir ~;bnaoalffi:r. 

rükler adına İthalat Gümrüğü Di- yurt. açı. acak f\13"~ut ltlldi11tıf çesinde - Sah, çar • 
latanbul Halkevi yanındaki ar- Galatada kımaeaızler yurdunun $ıhirTı" fi ~amba, perşembe cu. 

rektörü Bay Tahsin Fazıl, Liman sanın satın alınması iti sona gel- koruduğu çocukların sağlrk've- ıgo "0~ .na; g nu -·" ~!.!ılın 
Direktörlüğünden Bay Hüsamet - hl d JflJfflll lllfJf saat tam 21 de DE tin, Tecim Odası adına Basma _ mittir. Burada büyük bir bina ya- a ak u~.um)a~ı ~ek kısa bir za· 0 L1 DOLU operet 3• 

Pdacaktır. Bin. anın alt katı cı'm • manda duzelmııı.tır 
cı zade Bay Şer af ettin bulunmak· 3' • 111~ 1 perde yazan: Ekrem tadır~ nastik salonu, üstü konferans sa~ Bunu gözönüne alan belediye Reşit. Besteliyen : 

Komisyon az zamanda halı işi- lonu olacaktır. Belediye bu bina bu yurt binasının yanında kızlar ( 111 Cemal Reşit Dikkat 
yapısı için Halkevine üç senede için de bir yer aramaktadır. Kadıköylülere vapur 

ni bu arada lran ile transit mese- HllUlll J ti b·1 k kırk beş bin lira verecektir. U b · b. b 1 k' arına ye şe ı ece • 
lesini bitirmiş olacaktır. ygun ır ına u ununa, ım lerdir. 

Esnafın yazılması ay 
sonunda bitiyor 

Esnafın tesçili için verilen müd
det bu a)"m sonunda bitecektir. 
Belediyeye her gün yüzlerce kişi 
başvurmaktadır. 

Bir kısım esnaf belediye sağlık 
kurulu tarafından muayeneye gön 
derildikleri için orada kendilerine 
sıra numarası verilmektedir. Yal
nız bazı esnafa sağlık kurulu ta· 
rafından ağustos haftasına gelme
leri bildirilmektedir. 

Belediye müstahdemin §uhe -
since müddetin temmuz sonunda 

<::> 

bittiği sağlık kuruluna bildirilmiş, 
buna göre muayenelerin çabucak 
sona erdirilmesi istenmiştir. 

Hafta tatili ıuhsatiyeleri 
Hafta tatili ruhsatiye)eri her 

sene Haziranda değişmektedir. 

Bu sene bazı kur~mlar ve dük · 
kanlar ruhsatiyelerini yenileme -
mişlerdir. Belediye, şube direk · 
törlerine bir yayım göndermiş, 

Köprü üzerindeki 
reklamlar meselesi 

sesiz kızlar için de bir yurt açıla· Istanbul, Şişli, Bebek ciheti tram· 
caktır. vayları temin edilmiştir. 

Yaş meyva çıkatı Şirketi Hayriye tarafmdan köp 
riinün üzerine ve iskelelere ası-
l · Yat meyvenin yabancı memle· 
an reklamların kaldmlması için 

ketlere Çıkarılması için Türkofi
belediye tarafından ıoayeteye teb-
li.ıgat yapılmıştı. sin yaptığı teşebbüsler sonuca var-

Estetik dans 
İstanbul halkevinden: 
Temsil kolumuzda 20 temmuz'dan 20 

ağustos 935 e kadar ribnik hareket 
ve estetik danı kurau aç:dımıtır. 

Den serbesttir. İstiyen hayan ve 
bayların Alaykö§kü direktörlüğüne 17 

' 

den sonra müracaatlarL 1 
Sosyete buna cevap vermiş, rek· mak üzeredir. Türkofisin Şark 

lam ıahiplerile mukaveleleri hu- Demiryolları ile yapmakta oldu -
lunduğu için reklamların timdi- ğu önemli konuşmaların da aonu
lik kaldırılamıyacağmı, müddet cu alınmı§ gibidir. Bu iş de biti - .;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.I 
bitince bir daha reklam konnu- · rildikten sonra bu yıl yaş meyve Nöbetçi eczaneler _ 
yacağını bildirmiştir. çıkarılmasına başlanacaktır. 

Belediye, bunun üzerine sosye- · --------------
te hakkında hakyerine başvur- ı 
maktan vazgeçmiştir. _ 

Küçük ilanlar 

Ermeni papaslarınt 
eğlence yeri yok 

Haber aldığımıza göre, Ermeni 
patriği Bay Meırop Naroyan, Er· 
meni papaslarına, bir tanılın gön· 
dererek bunların vazifeleri oldu
ğunu, tiyatro, sinema , kahve ve 
eğlence yerlerine gidemiY.ecekle
rini bildirmiştir. 

KiRALIK APARTIMAN 

Tophane Tom Tom mahallesi Gül 
baba sokak No. 11 (H. K.) 

iLAN 

Bomonti bahçesi sırasında 65 numa
ralı üç katlı ah§ap apartıman ucuz sa· 
hlıkbr. 1 numaralr kata müracaat. 

(H K.) 

SATILIK ARSALAR 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Sarim, Karagümrükte: M. Fuat, Fr 
nerde: Hüsamettin, ~eh~adebaşın cla: 

Üniversite, Eminönünde: Agop Minas
yan, Beşik taşta: Nail Halit, Gedi.kpa• 
şada: Asadoryan, Cibalide: Necati. 
Çernberiaaşta: Pırrı Rasim, B:-Jatada. 
Mahmudiye caddesinde: Mişel Sof· 
ronyadis, Taksimde: Nizamettin, Kal• 
yoncukulluğunda.: Zafiropulos, Şişli
de Hamamda: Halk, Kasımpaşada: 
Merkez, Hasköyde: Halk. 

- Geçmi~ Kurun/ar: --------··----.................. . 
19 Temmuz 1920 

rulisatiye kontrolü yapılmasını B d I kt "k 
b·ıd· · t' ursa a e e rı ücretleri Beşiktaş, Yıldız Ihlamur cadde -

sinde birer evlik müfrez arsalar; be· 
her metresi 50 kuruştan 130 kuruşa 

- Firari Vehip paşa hakkın
da Mirliva Sabri Paşanın riyase
ti altındaki tahkik komisyonu ta· 
rafından tanzim edilen fezleke 
Harbiye nezaretine verilmişti. Ve
hip Paşa yüz bin lirayı mütecaviz 
bir suiistimal ile maznun bulun· 
maktadır. 

ı ırmış ır· 

iç işleri Bakanimız 
İç İtleri Bakam Bay Şükrü Ka · 

ya dün akşamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

~---~-----~-~---

1 Gelenler, gldenler 1 
Yeni Antep V alm. - Yeni An. 

tep Valisi Bay .A.l~Rıza dün yeni 
vazif~ine gitmittir. 

9 tarihli sayımızda Buıuda elektrik 
ücretlpinin 20,90 kuruıtan 12,5 kunı
fa indirildiğini bildiren bir telgraf ha
beri vardr. 

Bayındırlık sosyete ve kurum

kadar satrhktır. Beşiktaş tramvay ga
rajı karşısında manav Şabana mü -
racaat (H. K.) 

lan genel direktörlüğünün bir bildi- FRANSIZCA VE RUSÇA DiLLERiN 
riğine göre, yapdan incelemede kilo- DERSLERi 
vat saat ücretinin 12,5 kuru§a değil, 

18,5 kuruta indirilmesi mümkün ol
duğu anlaıılmıı ve bu tarifenin ağus
tostan itibaren altı ay müddetle tatbi
ki ve bu müddet içinde tekrar tetkikat 
f.SP-ılması kararlqtmbmttır. 

Fransızça ve Rusça dillerin ve dip· 
lomatik ve ticaret yüksek mubabera-

tmın ve usullerinin derslerini veriyo· 
rum. Jstiyen1er gazetede (N •. M.) 
rumuzuna )':azımlart .{H! K.) 

- Dün Ticaret ve Ziraat nezare
tinde müsteşar Tlmo Leon Efen
dinfn tahtı :riyasetinde encümeni 
mUdlran içtima ederek nezarete ait 
evrakın tetkikile iştigal etmiştir. 
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KRAL KO.STANTIN IN 
SEVGlL.İSİ PRENSES PAOLA ~lı!!JC~fMiz Dt/1-~~ 
Bölem : l Dilimize Çeviren: * • Adanada f 

Aşk benim için bambaş- Subay değilken ... 

D'OSTEHEiM'lN HATIRAlARJ 
Boluda l 

Altınlar bulundu 
Konyada 

b 
• Jd f Subay etbısesi giyip Atatürk günü 

kutlu landı ka ır şey O U.. dolaşan biri tutuldu 
Adana merkez komutanlığı ü-

l tırmıtlardı. Bu. sarışın .~~. ~ey~~ 
tercümei ve çok güzel hır kadın olusuydu. 

Çocuk bahçesi, çeşme ve 
mezbaha törenle açıldı 

Bolu, 18 (A.A.) - Saat 9 da 
Atatürk gününün bayramı töreni
ne b~landı. 

Yer odasındaki yllklüğün 
tahtaları sökülünce ... 
Evvelce Konyada iken mübade

le yolile Yunanistana gitmiş o· 
lan bir Rum genci, oradan resmi 
surette hükumetimize batvurmuş, 
Konyada gösterdiği adreste gö· 
mülü bir define olduğunu haber 
vermit, kanunlarımıza ·göre bu· 
nun yüzde yetmişini hülcumete 
bırakmak üzere ortaya çıkarılma• 
sına izin istemiştir. 

-1-
Ben bu satırları bir 

hal diye yazmıyorum. Buna t~a
mile bir i!iraf at da denemez. Çun
kü hicbir kadından itiraf at deni· 
len şe~y beklemek doğru değil.dir. 
B~nim bu yazdıklarım daha zıya-: 
de hadiseler arasında geçmiı bir 
hayatın hikayesidir. Bu itibarla bu 
kitabın üstüne bir (Aşk kitabı) 
başlığını koymak daha yerinde o· 

lurdu. . 
Aşk bazı kismeler için vakıt 

geçirmek, yahut eğlenmek vasıt.a
ııdır Bazıları bunu sadece bır 

'Zevk . ile alır. Halbuki atk benim 
için ba.mbatka bir şey oldu. At.k 
benir.ı hayatımdır. Eğer atka aıt 
hadi~eleri, yahut aıkın sev~i ile 

w • l · s'lmı .. ol· yapmış oldugum •t en . 1 
• :s e 

ıam benim hayatımda hıçbır ş y 
kaımaı. Ömrüm sadece bir bot· 
ı,ik olur, bir hiçlikten ibaret kalır. 

*** h. Ben ltalyanın (Cenc.va) şe rın· 
.de d~ğdum. Babam bir k~ptan~ı. 
Adına kumandan Ciavannı Battıs
ta Lottero derlerdi. Esasen baba: 

P O
lduiu aile içinde hır 

mın mensu . 
çok büyük ve töhretli bahrıye ku-

• d~nlan gelmittir. Annem E· 
man "' .,. 'd 8" ··k .O:'ı":"' d. Monterana ır • uyu an-
mı ıa ~ 
ne~(a,af ından F ranıızdır • 

şf;:df kendime geleyim: Ben 
çocukluğumda muıikiye, güzel san 

-.tiara çok' meraklı idim. çocukluk 
ter leriıiıd• aaçlarımm keıtane 

ım ki .., . b" r . "zümün solu ugu, sınca ı 
engı, yu ~ . 

1 
v . • b. 

. d k. bu" yük göz enmın ıraz 
rengın e ı ..,. 

w • b" k .. 1 aVTTıcı vaııflanm· rnagrur a lır "·-

iandı. l . . taa-
H ~ . n--tein göz erımı 

ann ~~ ' - · "' ... ..... . l durıınınlugu ı· \'ir ederken on arın . e- .., 

çmde fırtına alimetlerı oldugu~a 
. ~ . . Çocukluğumu du-
ıtaret etmıttır. . 
.~d .. k kendimi ufkunda daıma 

!!!.,n u çe l. du· 
("iV ezü) yanardağının at~t ı Ö· 
ııea.ı 1 ı··t Napoli tehrınde g 

nıan arı u en m 
.. 'b. l m Öyle sanıyoru rur gı ı o uru • 

. ki b~ §ehir benim at~i~ h;yatımı 
yaratan amillerden hırı ol u. 

Napoliye ait hatıralarım ara· 
unda sabahları süt alıtımı unuta· 
mam: Daha saat beıte sok~~t~D 
ıütçü geçerdi. Ben süt keçısı~ı~ 
boğazına takdmıt olan çan sesını 
duyardım. Mürebbiyemin y~rdımJ 
ile bir sepet içerisine bir şıte ve 
ıüt parasını korduk. Sepeti apar"' 
tunanın v.çüncü katından iple af&" 
ğıya sarkıtırdık. Sütçü parayı se· 

petten alır, tifeye ıütü kordu. On· 
dan son,.n ip ile yine si!t dolu tiıe .. 
yi yukarıya çekerdik. Sütün be • 
yaz kaymaklı köpüğünü dökme· 
nıek için bilseniz ne kadar dikkat 

d. ' ve itina eder ım · 
Öğleden sonra mürebbiyem be-

. ki]iseye götürürdü. Musikiye o 
~~n sevgiyi ilk defa böyle kiliıede 
- 'c'·c:ı. Kilisede çocuklar farkı o· 
kurlardı. Muıiki aletleri çalınırdı. 
Burada ıarkı okuyan çocuklardan 
birinin seıi beni ağlatırdı. 

Fakat mürebbiyem beni yalnız 
kilse e götürmekle de kalmazdı. 

y • · T vadrr ne Onda cok garip bı ıptı a · 
1 • b. ··ı·· gebe mut a-vakit kiliseye ır 0 u .. 1 ··nnek ve ag ı· 

ka onu yakından go k . 
d "laına ıs· 

Yanlarla beraber o a ag d 
· d yanın a 

terdi. Bu arada benı e ki ~nm 
. · · çocu u.--· 

sürüklerdı. Onun ıçın .. ··Jmüt 
· bi ok defalar yan gonıu 

Ellerini haçvari hiribiri üstüne 
koymuşlardı. Kadının gür saçları 
yüzünün ~traf ına dağılmıf, sanki 
bir ay etraf ınc!a bir hale manzara 
ıını almıttı. Sonra ölünün etrafına 
çiçekler konm~ıtu. Öl~nün a~.lesi 
efradı birer bırer gelıyor, guzel 
ölünün elini öpüyorlardı. Ondan 
sonra ölünün odasına bitişik olan 
ikinci odaya geçiyorlar, orada top· 

lanarak dua ediyorlardı. Biz ölü 
nün odasından bitişik odadakile
rin dualarını İf itiyorduk. 

Bu ıırada birdenbire ölü oda· 
sının kapısı açıldı, içeriye bir genç 
adam girdi, öliinün cesedi üzeri· 
ne yığıldı, her şeyi alti.ist ederek 
.. 1 .. e sarıldı, yüksek sesele onu ça· 
o uy . . 'b. 
ğrrıyor sanki uykuda ımış gı ı u-
yandı:mağa çalıtıyordu. Büy~k 
bir ıztırap içinde hıçkırarak aglr 
yordu. Ancak zorla ölüden ayrıla
rak götürülebildi. 

Bu manzaranın büyük heyeca · 
nı içinde gözlerimi ~çıp ta dik
kat edince gördüm kı genç kadı· 
nın ölüsü üstündeki örtüler açıl· 
mıf çırılçıplak bir hale gelmiıti. 
Bir' g~zü açıktı. Ve bu açık gözü· 

nün bebeği bana bakıyordu. Bu
nun üzerine haykırarak ağlamağa 
batladım, ve mürebbiyem beni a· 
lıp dı,an çıkmağa meı:bur oldu. 

Fakat bu ölünün bnna bakan 
gözünü unutamadım ve bir çok 
gece uyku uyuyamadım. 

• • • 
Napolide bir müddet kaldıktan 

sonra Cenova'ya geldim. Burada 
Kolleje girdim. San Franceaco 
d' Albano şehrin Rapalloya doğru 
uzanıtını teşkil ediyordu. Bura.sı 
genit bir bahçe idi ki içinde zeytın 

hurma ve portakal ağaçları var
dı. ftte benim girdiğim sörler mek 
tehi bu tepenin üstünde bulunu-

yordu. . · 
K sabahları saat yedıde, ya-

dıf ltıda kalkardık. Bir saat 
zın a a . . 
k d tuvalet için bıze vakıt ve-

a ar d • 
. l d' Kı .. ın sular don ugu za -

zerinde sahte subay elbisesi taf ı
yan Necati adında birini y:akala
mıf, ve güven direktörlüğüne tes
lim etmittir. 

Bu sahte zabitin nasıl yakalan
dığını a§ağıya yazıyoruz: 

Reıat oğlu Necati otuz, otuz 
beı yaılarında görünmektedir. Zi
raat, Milli mensucat fabrikalarm
da tornacılık yapmı§tır. Bundan 
bir buçuk ay önce bazı durumla
rından dolayı itinden çıkarılmtf, 
o vakıttanberi hiç bir it tutmıya
rak şurada burada dolaımağa bat 
lamıştır. 

Necatinin birinci mülazım üni
formalı elbise giyerek şurada bu
rada dolaıtığı merkez komutam 
yüzbaşı Cevdete haber verilmi§, 
Necati Yıldız parkında bu kıya· 
f et ile yakalanmış merkeze geti· 
rilmiıtir. 

Necati burada nasılsa nöbetçi 
)erin elinden kaçmağa muvaffak 
olmuş, yapılan sıkı araştırmada 
yakalanmış ve tekrar merkeze 
getirilmiş, üzerindeki elbise !e 
sahte vesikalar alınarak hakkın
da tutulan kağıdile güven direk
törlüğüne verilmiştir. 

Burada yapılan incelemede Ne· 
calinin üzerinde bazı süel ma· 
kamlardan verildiğini gösterir 
sahte vesikalar, Ankarada fahri· 
kalar genel direktörlüğünün ve 
Kozan memleket haıtaneıi bat 
hekimliğinin mühürlerini tafıyan 
ve damgalı bot kafıtlar bulun-
mutlur. 

Necati, aahte elbise ve vesika
larla birlikte cumuriyet genel sa
vamanlığına ve oradan da sorgu 
hakimliğine verilmitlir. 

Ceyhan ırmağında 
boğulan çocuklar 

Son günlerde Ceyhan irmağm
da üst üste birkaç kaza olmuftur. 

içki satıcısı Ziyanın on beİ ya
tındaki kızı Semiha ile on üç ya· 
tındaki kızı, irmağın kıyıaında oy 
narlarken suya dütüp boğulmuş
lardır. rır er ı. :s k 

.., klan çok zahmet çe er
man ıogu . k Su, cesetleri alıp götürmüf, ce· 
dik. iki ayda bir d~f ~ ~ıze yı an· setler Misis ve Mankıt köylerinde 

k 
.. aadesi verıhrdı. Yıkanır· 

ına mu• · l bulunmuttur. 
d . bir sörün nezareh a -

ken ıuma . . Bu hadisenin ertesi günü de 
tında bulunurduk. Onun ıçı~ utlan· Aydemir mahallesinden arabacı 

d Yıkanırken gom e-
cımız an Nuri, arabasile ırmağın kıyısına 
-· · · çıkarmadık. ı · d b b k k gımızı ld ge mıf, ora a ara ayı ıra ara 

Benim saçlarım çok uzun ~. u- ırmaktan variline su doldurmağa 
. . mek de uzun surer-., ndan gıyın . baılamııtır. 

g; D ima arkada,larımdan gerı Bu sırada arabacı Nurinin üç 
ı. a B' sabah mubauırhk 1 1 

k ı dım ır yaımdaki oğ u i e iki kız ve iki 
a rr ... ben: .... yafakhaneme gir-
d sor ..... erkek çocuk arabaya binerek sür-

e en ki .. tı Kuıaklarında d' Bana ya a.,. · mek istemitler, atlar çocukların 
1
•• ksik olmıyan makası çıka- gürültüsünden ürkerek dolu diz-

daıma e 1 mı kesti Ben 
rarak benim saç arl~um Fakat an gin koımağa baılamıtlar, ve ara· 

b ..ı enınun o • bayi ırmağa doğru çekip götür· 
un-oan m d B yüzden mek-

nem çok sıkılk ı. u etroitti. Bize mütlerdir. 
··d'' ile avga Nuri, bunu görünce varili bıra-tep mu u .. .. çok sever-

""' reten soru karak suya dalmıt, çocuklardan i-
fransızca og dnn Bir 

dim. Adeta ona ta~nı:ye ~elmit kisini kurtarmıştır. 
gün habersizce yata an. t'm Çıp· Fakat, kendi oğlu ile on iki ya
ti. Ben daha giyin~~m:a;y~lanın tındaki bir kız, sekiz yaşında bir 

1 k .. ·· memek ıçın erkek çocuk ve bir çift at boğu· 
a gorun B na seslen· 
arkasına saklandım. 

1 
adedi. Çıp· lup gitmittir. 

d . " · · kmıyorıun. '' YTlN SINE~I iLE A ı nıçın çı d - mı söyle • ZE u S -
lak olJuğum için utan ~~: Ben de V AŞ - Erdekte zeytin ıineği ile 
d . F k t ısrar e . ) . 
ım. a a o, . Bunun Ü· sava.ta bat anmıfbr. 

çıkmamakta ısrar etbt~m~okat wr- ' Her yıl olduğu gibi hu yıl da 
• ld 0 bana ır • 1 al zerıne ge ı, ıkardı. savqtan iyı sonuç ar macaiı u-

du ve zorla dıtanYa ç edilmektedir 

Üç gün önce şehrin bir çok yer 
lerine taklar kurulmuştu. Şehir 
baştan başa bayraklarla donatıl· 
mıt, parti ve uray önünde heye
canlı söylevler verilmiştir. Bu izin verilmi§, bunun üzeri• 

ne Rum genci Konyaya gitmİ§ ve 
memurların gözü önünde kazı 
(hafriyat) yapılmıtlır. 

Atatürke saygı ve minnet tel
grafları çekildi. Davullar ve halk
evi müzikası önde olmak üzere 
izciler, esnaf teşekkülleri ve bü
tün halk bir geçit alayı yaparak 
(yaşa Atatürk!) seslerile bütün 
şehir dola§ıldr. 

Çocuk bahçesi önüne gelinerek 
törenle çocuk bahçesi açıldı. i
çinde çocukları eğlendirecek her 
türlü fenni eğlenceleri bulunan 
çocuk bahçesi, şarbay tarafından 
Atatürk onuruna şehir çocuklanna 
armağan edilmiştir. 

Çocuklar sevinç içindedir. Ka
yalı çefmesinin ve mezbahanın 
açılma törenleri yapıldı. Çoluk, 
çocuk, bütün Bolu şenlik yapmak
tadır. 

Gece askerin de lcatılmasile bii· 
yük bir fener alayı yapıldı. Halk
evi halka parasız sinema göst~r
di. Parti salonunda bir süvare ve
rildi. 

Yedi 
su 

şehrin 
işleri 

Bir arada gözden 
geçiriliyor 

Menin şarbayı Milat Tor ve 
Tarsus ıarbayı Muvaffak Uygur, 
Ankaraya gitmişlerdir . 

Şarbaylar orada uray işleri hak 
kında iç işler bakanhğile göı-üş-
mütlerdir. . 

Bu görüşmede Mersin planı ve 
içilecek su işi mevzuu bahsolmuş, 
ıarbay Milat Tor, Mersin plim ve 
su itinin bütün esaslarının hazır 
olduğunu söyliyerek bunların ya
pılmasına izin istemiştir . 

Bakanlıkça tehir planının ya· 
pılmasına müsaade edilmittir. 

Su itlerine iç bakanımız çok 
alaka göstermi§ ve neticede Mer· 
sin, Tarsus, Adana gibi bütçele
ri oldukça kuvvetli olan urayların 
yanına Silifke, Ceyhan, Osmani
ye ve Dörtyol urayları da katıla
rak yedi urayın geçirileceğini söy 
!emiştir. 

Bakanlıkça çok büyük alaka ve 
dikkatle takip edilen bu işler için 
toplanan uraylar bayındırlrk he
yetinde Mersin, Tarsus §arbayları 
da bulunmuştur. 

Bu toplantılardan iyi neticeler 
alınmııtır. 

Yedi urayın au itleri masraf tu
tarı tahminen bir buçuk milyon 
liradır. 

Belediyeler bankası işin mali 
cihetini üzerine alacak, intaat 
grupları yaptıkları itlerin parala
rını bu bankadan alacaklar, uray· 
lar da bankaya borçlu kalarak 
her yıl bütçelerinden ayıracakla· 
rı para ile borçlarını ödeyecekler
dir. 
Merıin urayının su projesi o

naylanmıt olduğu için diğer te
hirlerin ıu i lerinde AIU• 

Rum gencinin definenin saklı 

olduğunu söylediği yer, Kürkçü 
mahallesinde süel (askeri) hasta• 
ne hemşirelerinden Bayan Nadi· 
denin oturmakta olduğu evdir. 
Evin alt katındaki küçük odanın 

yüklüğünün tahtası kaldırılarak 

kazılmııtır. Burada bir kavanoz 
altın lira, birkaç elmas küpe vr 
gerdanlık bulunmuttur. 

Yunanistandan Konyaya defi •' 
ne aramağa gelmit olan bu genç, 
bundan baıka gene Konyada vak• 
tile halasının evinde de gömülü ' 
altır.!ir bulunduğunu söylemit
tir. Orada da usulüne göre araı
tırma yapılacnldır. 

Bekçiyi sopa ile 
öldürdüler I 

Bergamada Kadriyeköyü beliçi•, 
si Halil oğlu Osman &ece bostan 
tarlasında bekçilik ya~en &Y.'" 
ni köyden üç kiti tarafından sopa 
ile dövülmek auretile öldül'ülmüt
tür. 

Vak'a §Öyle olmU§tur: 
Kadriye köyünden Muharrem 

ve arkadatları Kerim ile Zeynel 
Ali, bostan çalmak için tarlaya 
gitmitlerdir. Bekçi Osman; bazı 
kimselerin bostana girdiklerini an 
layınca korkutmak ve kaçırmalC 
için havaya bir el silah atmıttır. 

\ 

Bunun üzerine bostan hırsızla-
rı birleterek bekçinin üstüne çul• 
lanıp silahını almıtlar ve sopa ile 
başına vurmak ıuretile öldürmüt
lerd ir. Katiller yakalanmııtır. 

Bodrumdan da yumurta 
çıkarılıyor 

Muğla, 18 (A.A.) - Şimdiye 
kadar yumurta çıkatı İzmir ve Md 
sin limanlarından yapılıyordı • 

Son zamanlarda ilimizin Bod• 
rum limanından Y-WJlUrla çıkarıl• 
maya baılanmıftır. 

Uşakta yangın 
Uıak, 18 (A.A.) - Bu sal:iall 

tehrimizde tenekeci Alinin evin· 
den çrkan yangın büyümeğe baı
lamıt, ikinci eve de geçmitse de 
itfaiye yetiıerek ıöndümıüıtür. 

Yanan evdeki iki çocuk ta kur-
tarılmıttır. · 

lacaktır. 
Menin ve Tarsus ıarbayları 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka. 
yayı da makamında ziyaret et• 
mitler, bakanlığa İlif ikli olan U• 

ray itleri hakkında görüterelt ba• 
zı dileklerde bulunmu§lardır. 

Bunlar arasında Tarsuı sulama 
iti batta gelmektedir. 

Bayındırlık bakanımız yarım 

kalmıt olan ıulama iti için büt
çeye konmut olan 100 bin liralılC 
tahsisatın ıarfını ve derhal ite 
batlanılmasını su i!leri genel di· 
rektörlüiüne emrehniatiwo 
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Dişi Ceylin 
)erime kapandılar. Orada diz öpmek 
eski bir türedir. Konuıtuk • Giderler 

Yakacığm ayazma setleri altında bir 
kır sofrası kuran delikanlılar, yanm 
:mattenberi avdan, ıülünden, geyikten 
lconuıuyorlar, yiyip içiyorlardı. 

~~ribn~~~w~~ u~~--------------~---~--~~~~-~-~-~ d b 
mak için benden bir kağıt istediler. Demir kafesin içinde bilek kalınlığın a ir yığın 

Az ötedeki ağaçlığın altında kır bıyık 
lı bir adam tek baıma oturuyor, onları 
dinJiyorJu. 

v~:::; akıam gene ateıler parlad•, engerek yılanı birbirlerine dolaşmışlardı 
çıngıraklar öttü. Kervan kalkıyordu. 

Kır alemleri, yolculuğa benzer. "ar• 
ıılaıanlM, çabuk ahbap olurlar. Hele 
arada da içki oluna , nitekim çok seç 
meden gençlerden biri: 

- Bey baba, siz de bize yalcın buyu 
run 

Diye seslendi. 
Kır btyıklı adRm, gülümsiyerek bir 

elinde ıepeti otekinde titeıi i)e yaklat 
tı. Halka biraz geniıledi • Çatallar, 
baı ı.iaklar tıkırdadı. 

Sô~, gene av üatünde dönüp dolaıı 
yordu. Atıcı gençler, bol bol yüksek· 
Jcrd_ uçtular. Neden sonra birisi: 

- Bir ı;ün, ben bir diti geyik vur· 
muştı::m ... 

Diye baılayınca, kır bıyıklı kulak 
kaLa~tı • Boğuk bir ıesle: 

- Diıi bir geyik mi?. Öldürdün mü?. 
Diye bağırdı. Halinde öyle aykırılı?< 

vardı, ki hep ıatırdılar. "Acaba deli 
mi?,, der gibi birbirine bakııtılar. 

Osman Bey - Adı bu idi - Zihin· 
lerinden geçeni anlayarak ııülümaedi 

ve: 

- Heyecanımı hoş görün dedi. Om· 
rümde pek acı bir dıti ceylan hikaye!>İ 
var da .• 

Sonra, sormalannı beklemeden, bo1&n 
dı : 

- Ben askerim. Yemen de uzun yıllar 
çarpıttım. Bir arahk kumanda ettiğim 
tabur, çölün eteğinde (Cebel) in ton 
ucunu korumağa gönderildi. Buraır 

berbat bir yerdi. Sapaa~ kum denizleri 
ı.shindc rüzgar, dakikada bin görünü} 
r i:::cr k geçer, bayıın hurmalıklar kav· 

·laı <lu. 
H af talar~ kuı uçmaz, kervan seç· 

ne•cll. ,.Aıv:ak bazı sabahlar gün doi· 
madan alaca karanlıkta deve çınaırak· 
larilc gecenin titrediğini duyardık. Bu 
çıngırak sesleri bize yaıadığımızı an • 
lattığı için pek severdik • 

llk t1y çıldıracağım aandım. Cebelin 
bin bir renkli kutları, renklerinden 
ıüzel sealerile beni geriye çekiyor, gön 

lümü hasret ve usançla dolduruyor · 
du. 

Bir akıam saimuzda ateıler parla · 
dı. Güriiltü!•r- iıitildi. Nöbetçiler ıelip 
\aber verdiler •• 

Asirden kalkan bir kervan ıeceli-
yormuı- Bir (Neccab) ın yanında beyaz 
bornoılara bürünmüı iki kiti de beni 
görmek istiyorlarmıı. 

- Gelainler! 

Dedim. Bedeviler, cübbelerini nÖ· 
betçiye vererek çadıra girdiler ve diz· 

Tam bu sırada dün geceki §eyhlerden 
biri arkaaında bir diıi ceylanla çıka 

geldi. 
- Armağanım olıun! 

Diyerek bırakıp gitti. Çöl yalnızlığı 
içinde böyle cana yakın bir hayvanın 
ne demek olduğunu siz bilmezsiniz. 

Yavrudan büyütüldüğü için alııkın 

ve ıokulgandı Gece çadınmda yata.-, 
gündüzleri durursam, dizlerime daya
nır, yürürsem, arkamdan gelirdi. 

Bir hafta böyle geçti. Bu hayvana 
kllr§ı gönlümde adeta a§k• benzer bir 

aevgi duyuyordum. Bakılınca tüyleri 
daha çok parladı. Güzel ıözleri bir kat 
daha aydınlandı. Cilveai bollaımııtı. 

Sokuluıunda daha ba~ka bir cana ya· 
kınlık baıladı. Artık hiç aynlmıyorduk. 

Ne kadar sonra idi bilmem. Bir gün 
çölden fena duyumlar aldık. Aıi bir 

kabile kervan vurarak yaklaııyordu. 

Askerlerime siper kazdırdım, cepheni! 
sandıklannı açtırarak fitek dafıttım. 

Nöbetçileri arttırdım. Parmak tetikte, 
gözler ufukta bekliyorduk. Çölde hiç 
bir vakit geceler karanlık olmaz. Kır· 

pı§an yıldızların buğusuz ııökten dök· 
tükleri ııık, çevreyi seçtirir. lfte bu 
lacivertlik içinde birdenbire atların 

kitnediğini kıhçlann, mızraklann par· 
ladığmı görerek atef açtık. 

Baiınımalar, sövüp saymalar kur· 
§Unlanmızm boıa gitmediğini anlatc· 
yordu. Bir aralık sağ yanımızda bozgun· 
baıladı. Oraya koıarken vurulmuıum. 

Gözümü açtığım zaman yıldızlu 

ıeyrekleımit ve çöl sabahlanna mahsua 
ıerinlik baılamııtı. Düıerken acıdan 
yırttığım gömleiim kan içinde idi. 
Yumuıak, sıcak bir §eyin vücudumda 
ağnyan yere süründüğünü duyuyor· 
dum. Dirseklerime dayanarak bakınca, 
ne gördüm bilir miıiniz? Benim diti 
ceylanı. Ancak hayvanlarda bulunan bir 
ıezitle yaramı yalıyordu. 

Taburu" doktoru neden sonra beni 
buldu. Yaramı sardı. Başka yarabla.· 
gibi aletim yüktelmedi. Çabuk iyile;, 
tim. On gün sonra, çadırda hekimler 
konuıuyorduk. Ceylanın batı gene 
dizlerim üstünde idi. Doktor dedi ki: 

- Eğer bu hayvan yaranı yalayarak 
kanı dindinnese idi, mutalaka ölürdün. 

Oıman Bey, bu son cümle ile beraber 
ayağa kalktı ve : 

- Beni bir ceylan kurtarmııtı. Ceylan 
öldürenlerle kadeh tokutturamaın; 

Dedi ve geldiği gibi çekilip gitti. O, 
uz:ıldaıırken herkes birbirine bakıyor. 

adlköyl'nla ••m Hın ı 
Bo•anıl 

Bötem: 59 

J aptıgım eziyetlerden döşeklere düt • 
tü. Nebileli bir türlü bopyamadı. Bu 
hengamede bir üçüncü kadın araya 
gırmez mi? Sarı Sabahat derlerdi o -
na. b zamanlar lstanbulda vükeJA 
metl'esi olarak saltanat sürüyordu. 
Şurada burada görmüştüm, en!es bir 
kadındı.Sabahat Faruğu sevmiş, Çam
lıca da tam dört ay kapandılar. Fa • 
ruk büsbütün elimden gitmişti. Ba -
har geçti yaz oldu. Bu ikinci hiyanet 
bana birincisi kadar tesir etmedi. O 
dilhr Sabahati kıskanmıyordum bi
le. Biliyordum ki onun müddeti dol
mak iizeredir. Benim derdim, zorum 
Nebfle idi. O külüstür, şapşal Nebile. 
Günleri sayıyordum. Dediğim çıktı. 

Faruktan mektup geldi, cevap ver -
m dim. Nihayet kendisi apansız gel
di. Yüzüne bir tokat attım, sonra da 
tükürdüm. Tokat yüzünde şakladıfl 
vakit 8yle oldu ki delirecek ve beni 
öldtırecek andım. ihtimal o güne b· 

Yazan: Safiye Erot 
di. İhtiras ile tehev' ürden mürekkep 
bir kudurukluk içinde, orada, enişte
nin 'eya bir hizmetçinin her an gire • 
bileceği bir kabul odasında beni zorla 
aldı. 

Bu benim üçüncü ve en zelil suku
tumdu. Artık kendi kendime de hür· 
metim kalmamıştı. Pis bir zebunluk i
çinde kendimi yeniden ona .\"'erdim. 
Faruk beni se,iyordu. Ah ağlanacak, 
gülünecek, utanılacak hakikat? Faruk 
beni seviyordu. :Bütün hiyanetıeri a
rasında, beni kaybetmekten alçak bir 
köpek gibi korkarak, benim hatıram
la kanı kaynıyarak beni se\·iyordu. 

Biz, biribirfmizin etine gömülmüş 
iki kanca. idik. 

Ben Nebilenin üstüne ona varsay· 
dım ,.e Nebile gibi bütün hovardalık· 
!arını sineye çekerek etursaydım me· 
sele yoktu. Bahtiyar olacaktık. Hat· 
ta o benim esaretimden şımardı da 
bir gün fC5yle bile dedi: "Ne olur l\fih· 

- Ustüne yürüdüm. Bana tıpkı en· f 
gerek yılanlarına benziyen gözlerlle 
sert sert baktın "Yerinden kımıldan
ma ... Hepiniz mahvolursunuz. Reisi • 
nizle görüşmek istiyorum. Siz bana 
fenalık yapmazsanız ben de yapmam 
ve karlı çıkarsınız! . ..,, dedi. 

- Demek ki ona ilişmedikçe fena 
bir niyeti olmadığı anlaşılıyor. 

Burak: 
- Evet!. •• 
Cevabını verdi. Kara Hasanla le -

,·entler tastik ettiler: 
- Gözlerinden fena bir niyeti olma-

dığı anlaşılıyordu. 
Kara Veli ambar kapısına yaklaştı: 
-Aç! ..• 
Dedi. Kara Hasan yavaşça aratrk 

etti ve baktı: 
- Btrşey yok ... Anlaşılan seni bek -

Jiyor, reis ... 
Büsbütün açtı. 
Sahiden oralarda hiçbir kımıldanış 

)Oktu. 
Kara Hasan meraklı bir sesle baba

sının kolunu tuttu: 
- Yılanları Salıverirse ... HahzırJık. 

h insek ... 
insen .•• 
Beş on kişinin çıplak ayaklarına çiz

me giymelerini yahut yelken bezlerile 
el, ayak 'e yüzlerini kapadıktan son
ra gene yelken bezinden büyük parça
larla aşağı inilmesini söyJiyecekti. 
Böylelikle ellerindeki bezleri },lanla
rın üstlerine atacaklar, onları yakalı
yacaklardı. 

Halbuki hu korkunç hayva\llar öyle 
çe,·ik, öyle ele avuca Bifmıyan, aman 
vennfyen şeylerdi ki bu gibi ~anler 

onlar aç oldukları zaman pek az fay
da verirdi. 

Kara Yeli işin bu kerteye varmadı· 
ğını anlamıştı. 

Eğer Bernardi, gemisinde böyle 
korkunç bir silahın bulunduğunu bil
miş olaydı herhalde Kara Veli Reise 
karşı kullanacağında kuşkusu yoktu. 

Bernardi'nln haberi olmadığına gö
re bu Arabın yılan ytıcmı olduğunu, 
gizHce onları ambara sokarak Venedi
ğe götürmek istediğini anlamıştı. 

Ambara inerken cevap verdi: 
- Bu yılanlar bizim ~ok işimize ya

rayacak. Yanımızda para mr yok? A· 

gözlerile: 
- Acaba deli mi? •• 
Diye soruyorlardı. 

z. ,:.. 

dim ki: "Bunu yapacak kadar kak· 
nem n çirkin değilim. Yaparım am
ma sonra sen de bana müMmahaklr 
bir ağabey olur musun? Mesel! ben 
de e\'Jensem?,, 

Asabımın bozukluğu terbiyemi de 
bozmuştu. Artık Faruğa kartı mahal· 
le karıları gibi çirkin bir lisan kulla· 
nıyordum. Ben a~kla kanatlanıp yük
selmeğe müstait bir kadındım. Fa· 
kat aşk beni süprüntülüğe düşürdü. 

rapla kolayca. anlaşırız. Zaten din l 
kardeşiyiz, Venediklilere satacaiı yer
de bize satar •.• 

Kara Veli aşağıda, kara kuru, kısa 
boylu, çipil gözlti, ~enesinde ve du -
dakJarının üstünde seyrek ve kır renk
te bir sakal ve bıyık taşıyan Arapla 
karştlaştı. 

- SeJ~mUn aleyküm ya Ahi! ... 
Arabın gözlerinin içinde en küçük 

bir gülümseyiş bile görünmedi. Kuru 
ve yılan ıslığına benziyen bir sesle ce
vap verdi: 

- Ve aleyküm se1Am y! Seyyit? .. 
- Türkçe bilir misin? . 

- Biraz •• ltal>:ancayı daha İ) i bili· 
rim. 

-O halde l)u dille konuıuruz. 
Kara Hasan, Veli Reisin solunda 

duruyordu. Kara Vell ona döndü: 
- Bizi konu~tur. 
Kara Hasan küçtik yaştanberi ha· 

basının gemi•inde ve bu kıyılarda bu-
1 unmuıtu. Venedik esirlerile hemen 
hemen bir arada yaşadığı, hele kU~Uk 
ken o şatafath ülkelerin nasıl oldu -
ğuna pek merak ettiği için konuşa ko 
nuşa italyancayı öğrenmişti. Kara Ve
linin forsalarının ancak dörtte bir ka· 
darı İspanyoldu ve bunlar italyanla· 
ra göre daha dik kafalı, dnha şert ve 
kaba adamlardı. Bunun için İspanyol· 
caM az idi. 

Kara Veli oğluna dedi ki: 
- Bu araba sor baklım. Bunları 

nereye ıötürüyor ,.e ne yapacak? 
Aldığı cevap umduğu gibi oldu. 
Tekrar sordu: 

- Bunlar için kaç para atacaktı? 
Bize sat.ar ••., 

- Her birine ekiz DUka altını Is· 
terim. Venedikte on altından aşafı 
satmazdım. Zaten müşterisi de ha -
zırdı. Alban Armenyoya götürüyor • 
dum. 

- Armenyo~·a mı? Onu nereden ta· 
nıyorsun? Bu ısmarlamayı kim yap
tı? 

- Larnaka'da senyor Sabatay 'Ea· 
rinetti adında bir yahudi tacir var. 
Armenyonun Kıbnstaki mallanna ba· 
kar ve işlerini görür. O söyledi. 

Kara Veli kendi kendine mırıldan· 
dı: 

- Anlaşıldı... Demek ki Armenyo 
bunları bize karşı kallanacaktı. Ne 
güzel tesadiif ya .. 

Birdenbire elini },tancı araba u • 
zattı: 

- Dilediğin parayı veriyorum. Yat· 
nız bunlara nasrl bakılacafını, ntolcr 

şikte öyle mıhlandım kaldım. Farukla 
gözgöze geldik. O vurulmuş gibi se
dirin üstüne kapaklandı. - Yatak o· 
dama çıktım. Aptatla§mıştım. Saçıma 
takmak istediğim bir taşlı taraiJ şaş· 
kınlıktan dekolteme geçirdim. - Ta· 
rağı başıma taktım. Gardrobu açtım 
kapadını. Yanlış yere konmuş bir çi· 
çeklifi doğru yerine götürdüm. Dima· 
ğımın içi bomboştu. Sonra pencere ke· 
narına oturdum. Baktım Faruk, bah· 
çede bir sigara yakmış diitünceli dü
şünceli dola§Jyar. Ona acıdım. Zaval· 
Jı, dedim, bu pis cinayetten nasıl te· 
mizJenir? Ben onun yerinde olsay· 
dım şimdi kendimi vururdum. Vur • 
maktan aklıma tabanca geldi. Bir an· 
da kendi feci vaziyetimi kavradım. 
Kasadan tabancamı çıkardım. Teyze· 
me seslendim. Kapım içeriden sürfü· 
lü idi. Teyzem dışarda kaldı. Ona de· 
dim ki: Farufa söyleyiniz. Bet dakl· 
ka zarfında yalıyı terketmezse ken· 
dimi vuraca!ım. Ve bundan sonra 
cUr"et edip karşıma çıkarsa babamın 
mezarına yemin ediyorum ki onu vu· 
racağım. Haydi çabuk! 

Faruk fesini ahp rıhtıma fırladı. 
Arkasından bakarken kendi tabutu-

EYet. :Nebile, daima Nebile? Buka· 
rının benim hafızama yerle~cek ka· 
dar bir ehemmiyeti yoktu.Onun sıfırlı· 
ğı önüne kendi geçertk ona bir kır 
met bağhyan Faruktu.Efendim, Nebi 
le kaldı, sonuna kadar kaldı. Zanet de· 
m\ncei( arıetmiştim. Nebileler, kul 
olma'\ pahac::ına erkeklerini muhafaza 
ederlf-'r. - Hen de artık üzüntüden bl· 
t.ap dtl~nıii~lüm. Faruğa peki dedim, 
nikalıinnrraia kaıar verdik. Cezmi. 
Faruğ1.Jn o~lu, biraz daha büyüyünce 
yanımıza gelecekti.NikAhın arif esinde 
Faruk Mı~ :eım:şti. Selimhkta eniş· 
tr. ile tav J;, <ıyn:ıdı. SoJıra eniş•e ls· 
tanbula indi. Ben, Faruğa sürpriz ya· 
payım dedim. Bahçe tarafından ya. 
nşça selamlığa geçtim. Onu apansız 
bastırarak sc,·indireccktim. istediğim 
oldu. Onu ba.cıtırdım. Genç hizmetkA.r· 
fardan biri ile. Hangisi ile? ismini 
söylemeğe teeddüp ederim. Ayaftmın 

mun kaldırıldığını gördüm.İyi anladım 
ki benim için hyatın ze,·kl, gençlik, 
kadınbk, evet bilhassa kadmlık artık 
bitmiştir. Yanılmamışım. O günden 

yediklerim bizim ince Hüseyine öt • 
reteceksin ? .. lnce Hüseyin bu le' ent
tir. Aç bakalım şu örtiiyU de mal • 
tarını görelim. Kaçtanedir bunJnr? 

Yılancı Arap örtnyü kaldırdı. 
Demir kaf~sin içinde hi!~k kalın '• 

lığında baş ve boyunlarile bir yığın 
engerek yılanı biribirlerine dolanmış· 
lardı. Kımıldadılar ve koyu nef tl, par
lak vücutlarının bütün soğukluğite 
göründüler. Bir ikisi başJannı kaf e· 
sin aralıklarına dayadılar, kırmızı 

diJlerini uzatarak keskin ve sh·rl diş· 
terini gÖ!ıterdHer: 

- Tıssss 1 TıMS8Ss 1 • 
Diye sağa sola oynattılar. 
lnce Hüseyin, ıözlerini korku ite 

açarak baktı ve ilrperdi: 
- Bunlar kaz gibi bağırıyorlar be .. 

Küçüklüğümde keçi, koyun, kattA. kaz 
çobanlığı yaptım amma, yılan çoban· 
lığı yapacağımı hiç düşünmemeştim. 
Bu işi başkuına verirseniz daha fyt 
olmaz mıydı, Reis! 

- Tabansızlığın lüzumu yok.. Sen 
bu işi i)i becerirsin. Hem, en kiiçük 
bir dikkatsizliğin sonunda, herkesten 
önce senin ölecefinl bildiğin için ge
ce gündüz gözüne uyku a-irmez ... öv
le değil mi Burak?-

- Evet Reis... 
Kara Hasan İnce Hii8eyinin omu· 

zuna dokundu: 
- Ben de beraberim ... btersen büs· 

biltün bana bırakırsın. 
Kara Veli bu sözü duyunca. dönüp 

baktı: 

- Senin yapmadığın iş kalmıyacak 
be Hasan.. Var ol, cUledifimden daha 
bt bir ota• o1•--~--~----
0ğlunun sırtını okşadı. 
Kara Hasan, Veli Rebin dedikle

rini yılancı Araba söylemlftl. Yılan· 
cı cevap verdi: 

- Öğretirim. Çok kolaydır. Karın· 
tarını doyurursanız uslu uslu durur· 
lar. Saldırmadan önce hiç olmazsa bir 
i!d gUn aç bırakmak ıerektfr. Yiye • 
cekleri taze ot, böcek, et, süt ve aairr 
dir. Fakat aç kalırlarsa •§Bir yuka• 
rı her şeyi yerler. 

Arap söylüyor, Kara Hasan bun• 
larr Veli Reise anlatıyordu. 

Veli Reis: 
- Kaç tanedir. Onu so,., 
Dedi. 

- Yirntl yedi tane .. 
- Çokmuı be .. Kaç lira eder bun• 

Jar? 
( Arkaı var) 

bir yeni baharın ılık nefesi çözUp çl• 
çeklendiremedi. 

Hasta oldum; evvel! Ispazmoz gel• 
dl. Yatağa yatırdılar, üstüme batta • 
niyeler, yorganlar, sıcak tuilalar bar 
tırdılar. Bir~ycik klr etmedi. Titre
me saatlerce sürdü. Sonra ateş bastL 
Sonra vücudUmün her tarafında acı· 
lar başladı. Belim afrıdr, sırtım, göf· 
süm, omuıba~Jarım ağrıdı. Bacakla • 
rımda damarlar atıyordu. Ayak topuk 
tarım sızlıyordu. Saçlarımın kökü a· 
cıyordu. Mihnet, nazir bir kadın bün-

ye inde, kadınlık hassalarını mahva yü 
rüfecek kadar ne azrın saldınılar ya
par, hey gidi hey? Nisalyecller bana 
sorsunlar? 

tik Uç rece gözümü kırpmadım. 
Gözlerim, oyuk bir yara içinde dönen 
döndükçe yuvasını tahri§ eden ild tat 
gi!>iydi. Gecelerin kapkara sükOneti 
bütün benliflmi saran bir pansıman· 
dı. Pencerenin murabbaı yavaş yavaı 

beUrmefe, 111iyahhk içinde teressüm 
etmefe başlardı. Sabahın yaklaıtıtını 
ıörmemek için yilzilmil dönerdim. Bu 
sefer de aynaların afardığına sinıi ıi• 
~j parladığın görürdüm. Uzak, çok u
zak, sihirli bir c.-•ıda horoz öter 

dl. Gecenin munis ruhlarına, artık çe· 
kilin insanlar geliyor, derdi. - Dör· 
dilnetl Mbell !>lr çorba istedim. F .. 
ruk rttıt &ideli mideme bir te1 ıtr· 
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Habeş imparatoru 
toprak değiştirmeye razı! 

Sergisi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dün açılan yedinci sergi; bundan evvelkilere 
göre daha moderndir Eritrede çapulcular - Zeila Jimanı verilirse -

Arnerı·ka 1 ·ıt e arl<a olacak - Köle satışı ngı erey 
11 1 1 Habeşistana sataşmaya sebep olamaz - a yan ar 

sınırı geçerse. 

Roma, 18 (A.A.) - Eritre top
raklr.rına geçen bir takım çapul
cular bir çok: çoban, kadın ve ço· 
cuk öldi.irmütler ve 4000 hayvan 
afırrnıı lar ve bir sürü de esir al
ını~lardır. 

Habeıistanda bu tecimin yasak e
dilmesi hususundaki yavaılığı hak 
lı göstermek istemiıler ve Habet 
imparatorunun bu husustaki gay· 

retlerini övmüılerdir. 
Lord Bökston, Haheıistanda 

Ka:ıabadan gönderilen İtalyan 
kuvvetleri bu çapulcular sınırı af 

1 
t ' , ı ı~t.an ıonra oraya vasıl olmu§ ar-
' ctır. 

hala köle alınıp satılmasının, bu 
ülkeye sataımak için sebep olmı 
yacağını söylemiıtir. 
AMERİKALI GÖNÜLLÜLER 

MESELESi 
Sergiden iki güzel köşe 

HABEŞ JMPARATORUNUN 
SÖYLEVLERİ 

Kahire 18 (A.A.) - Habet . ' . . 
ll':lp~~·at.oru, Elehram gazetesının 

bir aytnrına diyevde bulunarak 
~•lısır hükf!meti İtalyan ıüel u
çaklarının kendi havalarından geç 
lllesine müsaade edene bunu 
dostluğa uygun olmıyan bir hare· 
~et sayacağını söylemiştir. 

Iınparator, ltalyanların kendi 
lnüslüman ve diğer tabaası ara· 
• 1nda nifak çıkarmaya muvaffak 
0larnıyacaklarını söylemittir. 

İmparator demittir ki: 
Bav .l\fusoHninin son diyevleri 

kims~yi hayrete düşürmemiş!ir. 
Yalnız bütün dünyaya karşı soy
lenmiş olan bu diyevler arsıulu
"" ı hukuk prımsiplerine aykırı -
dır. 
Anla~mamazlığm barış yolu ile 

hal1cdil~nesini istemekle beraber 
liabeşistanın bütünlüğünü ve e
ı;"eınenliğini sonuna kadar koru
~~"" karar verdik.,, 

lnıParator, Habeı devlet adam· 
farı arasında anlaf!llazlıklar ol
c!uğu haberini de yalanlamıştrr. 

londra 18 (A.A.) - Habet 
• I • 

ırnparatoru, "Taymis., gazeteıı • 
nin bir avlarını kabul ederek ken
d .. 
ıs:ne diyevde bulunmuıtur. 

İmparator, denizde verilecek 
bir limana karıılık bırakmaya ha· 
ıır olduğurrn arazi parçuının 0-
Radenin bir kısmı olabileceğini 
aöy:emiıtir. 

imparator iki İtalyan sömürge· 
•İni birbirine bağlayacak bir de
llliryolu yapılması bırakığını (im
tiyazını) da ltalyaya vermeye a
tnadedir. 

Maamafih, imparatorun fikrin
<:e bu meselenin ayrıntılarını (te
ferri!atını) kurtarmak zordur. 

Esaretten bahseden imparator, 
esarete ltalyamn Afrika sömür· 
Relerinde göz yumulduğunu söy· 
lenıiıtir. 

imparator, sözlerini §Öyle bitir· 
tnittir: 

Eğer İtalya, harp ilan edecek o
lursa Habeşistan harbedecek ve 
ayni zamanda uluslar sosyetesi -
rıe başvuracaktır., 

Ha-beıistan bir liman, meseli 
kendisine teklif edilen Zeila 
ftıanını iıtemektedir. Oradenin 
bir kısmı ile bu limanı deiiı et· 
ıneie razı olacak olan Habeıis
tan, kuzey illerden biç bir parça 
bıralmuyacaktır. 

KÖLE SATIŞI HABEŞIST ANA 
SATAŞMAYA SEBEP OLMAZ! 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar 
kamarası, Uluslar soıyeteıinin ra
porunu esaı tutarak, H•hetistan
daki köle tecimi meseleıini röl'Ü1-

müttür. 
Üyelerden Lord Bökston, Lord .. . 

Vatington, 18 (A.A.) Saylav - Diin birinci yerli maJlar sergisi dereceye yükselmesini ve ayni zaman-
la\' kurulu muhaceret komisyonu büyük bir davetli kafile i öniinde Ga- da Türk endüstriyel/erine işlerinde 

zinesine 210.000.000 lira ''ermiştir. Tll
tün eken köylümüzün on yılda aldığı 
para da 211.000.000 lirn}ı bulmal.ta • 
dır. 

d k t Jatasarny mektehi bina ında a~ıldı. başarığlcır dilerim. 
ba kanı Nevyorkun emo ra say 

f 1 1 Serginin n~ma söyle' ini füımutay Türk zekası ı·e bu zekanın tekniğtJ 
1 Vıarından bay Dickssein, ta - k d" S d'~· . a . asbaş anı bay Nuri Cönker ,·er ı. er- ı·er ıgı önem bu işteki başarığ için lçki inhisarının 1927 - 1934 sen• 

leri içinde hüküm ete 'erdiği para 
40.000.000 liradır. 

yan veya Habet ordularına gır - gi kapısındaki kordela) r, Bay Nuri müsbct unsurlardır.,, 
mek üzere Amerikadan ayrılan A· Cönkcr da,·ctlilcr arasında bulunan SERGIJ'J GEZiŞ 

merikan tabiiyetindeki kimselerin lstanbul sayla\ ı Bayan }'akihcyc Söylevlerden sonra serginin gezil· 
bu tabiiyetten çıkarılması hakkın· k<'.stirtti. mesine haşlandı. İstanbul şarbay n 

dak
.
1 

kanuni bir tedbir teklif et - Açma söylevinden önce ulusal en· ilbayı Bay Muhittin Üstündağ, mu -
düstri birliği lJaşkanı Dar Yasıf, ser- avini, gazete başyazıcıları gelmiş bu· 

Tuz işleri devlet eline geçtikten 
onra yurdumuzda tuz işine önem ,,. 

rildiği sergideki örnekJerden görül • 
mektedir. 

mittir. gilerin tarihini ,.e ulusa] endüstrinin Junuyorlardı. Sergi komiseri hay Naz· 
Bay dicktein, bir halyan-Ha- tekamülünü anlatan bir söylev ,·erdi. mi Nuri, davetlilerin sergiyi gezme. i· 

On yıldaki tuz satışının geliri. 84 
milyon 624.162 liradır. 

bet harbi ihtimali göz önüne a.lı- B.4Y VASIF'JN SOYLEJ'l ne delalet etti. 
narak bütün Amerikada aske~lık Eski 1 tan bul sayla\ ı Bay Vasıf de· Hu yılın yerli mallar sergisi, her 
büroları açılmıf olduğunu dogru diki: ;>ıldakinden daha çok önem ve ilgi ile 

Barut inhisarı hJ!,umete geçeli • 
d~n!:c ·i .\' mühimmatı satış fiyatla. 
rında yüzde 25 - 30 nisbetinde önem· 
li tenzilat yapıldığı sergideki rakam· 
]ardan anlaşılmakt:ıdır. 

• • ·• 1 " Sayın Bayanlar, /Jaylar; yapılmıştır. Ilay Arif Dino, Ilay Sa· 
bl·r '·-ynaktan ögwrendiğını soy e· IAh dd' ıur. "Bili_ ... rsunuz ki geçmiş zamanlar a a ın Refik gibi Türk san'atkar • 
mittir. aziz toprnklarmıızın en yoksul devri- !arının a~ık bir Ze\'k ve pratiklikle or· 
AMERİKA HABEŞ MESELE- dir. Ne i:;tikl<ildc ne de ikltsadiııatta taya koyduğu paviyonlar ve malla • 

SiNDE INGIL TEREYE YARDIM velhasıl karada re denizde Türkün rın gö ·terilişi ergiye tam modern bir 
tDECEK tam bir hükümranlığı görülemezdi. ••ckspo1jsyon,, halini ''eriyordu. 

Lonrda, 18, (A.A.) - Birle • Atatürkün nurlu ve kudretli elleri Bir ~ok mallarımıza dı:.ardan ek· 
•ile Amerika hükumetlerinin mü- bu toprakları tuttuğu günden itiba - lenen malzeme bu yıl azaJmı~tır. Her 
,. · A ren milletin varlığmda yeni bir dün- şeyin yerli surette meydana konma-
dahalesini istiyen Habetıstana, • ı Jd - •· ··ı k d" d . ya açıldı. lJu çelik elilı şuurlu ida· sına ~a ışı ıgı gonı me te ır. 

merika tarafından cevap veril iğı resiyle mazinin tembel uyuşuklıı - INHISARI,,AR iDARESi DB ONUN· 
günden sonra, Vaşingtonla Lon • ğundan kurtulan millet başka ulus - CU l'ILlNI KUTLUIJADI 
dra arasmda, Habeş meselesi etra· lara örnek olacak kadar istikbale lıız inhisarlar idaresinin onuncu yıl -
fında, diplomatik yolla konufma- lı gMrüdü. ,, dönümü müna ebetile hazırlanan ser-

i ak d Bay Vasıf sözlerini şöyle lıitirdi: gi de dün eyni yerde büyük törenle 
lar yapı m ta ır. . · · • "Bir tarihi dolduracak kadar mu- açıldı. 

Amerl.ka hükumetı, kendıımı ı azzam olan biitiin bu eserlere büyük nhisarlar idaresi, a~ılma törenin · 
bu anlaşmazlığa karıtmak mecbu şeflerimizin kısa b;r zaman içindeki den ev,·el gazeteciler irin özel bir top 
riyetinde görmemek}~ bera.ber, faaliyetinin malısulü olduğunu bilen lantrda devlet elinde işletilen tütün, 
başlıca arzusunun lng~lterenın a· Türk sanayicileri Atatürk'e ve büyük içki, tuz ve barut inhisarlnrının on 

Y
a girme tegebbüslerıne arka ol- şeflerimize minnet ve şükranını bu yıla kadar gelen faaliyetleri ,·e iş ran-

ra b I d v sa kürsüden bağırmağı en büyük borç dımanları üzerinde kendilerine izahat 
mak merkezinde u un ugu - verilmiş, sergi gezdirilmistir. bilir.,. ~ 
nılmaktadır. .. KAıUUTAl' ASBAŞKANININ inhisarlar idare inin hu seneki 

1 · haber alan çevrenlere gore, sOZLERI sergisi hakikaten büyük bir özenle ha-
yı b' .. ] 

Amerikanın, Cenevreye .. ır .. mu • Sonra, Kamutay asba~kanı fütJ zır an mı tı. 
•ahit göndermesi mümkundur. Nuri Cönker kürsüye gelerek yedin- Verilen malümata ,.e sergide gös _ 
,- I · ı· mallar sergı"sini arıs 50····1e•·ı'· terilen istatistik ve grafiklere g·o·re 

L d 18 (A. A·) - ita yan. cı yer ı , ;\ :ı: .• • 
on ra, b .. ni söylemiş ve demiştir ki: inhisarların bu sene} e kadar varan 

Habet anlaımazlığı, ln~i~tere u· Bayanlar, Baylar, Sayın uurtdaş- genel ~alışmaları bariz bir hü' üme \'e 
yük elçisi ile B. Musohnı ar~skın- /ar! il er lem<' göstermektedir. 935 ·yılında 
d d"" Romada yapılan yenı o- "Bugün, diinyada, ulusların en sağ· devlet eline ge~en tütün inhisarı ken-

a un teşkil et - lam hayat temelleri, lıiç şüphe yok ki, di ine \'erilmiş olan finansal ,.e eko· 
nuımaların mevzuunu . ı· l E'·ononıı"dı·r,· E'·ononıide baRarıg~dır, nomı"k ··de J • • • b" 

ı Z ı o - " '" :r o ' erı ıyı ır randımanla ' 'np · t" Bu konutma ar, gı h d .; mıt ır. Ulusumuz, bu sa a a asırlardan • mıştır. 

muftur. . . b'" .. k beri neri bırakıldığı endüstri ı·e tecim Yurt tiitiinlcrinin Jabancı piyasa_ 
Adisababadaki lngıh_z A ~yu alanlarında da yer yer 1Je yetke sa· larda daha fazla rağbet bulması ,.e 

ı . · · Habeşistana sılah ıhra · lıibi olmıya başlamıştır. Bunun can· daha iyi para ile satılması irin ıu··tu··n e çısının, ·ı ~ 

d · Habeş imparatoru 1 e lı örneği, işte, bugün açılan ulusal en· ekiminde modern si;ıtemlerin tatbikı' 
catına aır d k. 
bir konuıma yaptığı ~~kkın . a ' düstri sergisidir. yolunda ~alıı:'1mıştır. 

haber, L
ondrada berkıtılmemıf - Bu sergiyi açarken, ulusumuzun 'l'ütün inhisarr on yılda devlet ha-

bu yönde hiç durmadan ilerlemesini ---------------
tir ı•e kültür tarihinde kendine yaraşık 

1. .1. HükUıneti silah ihracatı -------------
ngı ız k d w• • 

.. rine hiçbir ambargo ~~ma -~ rını tef tit e ecegını ve belki de 
uze ihracat özgürlüğü ıçın_ hu- bir söylev vereceğini bildiriyor. 
mıttır. ·ı ve timdi incelen-
k" ete verı en .. . 

um 1 'ki istidaya musaıt ce· 
mek!e o an 1 J örül -

'bneıi muhteme g vap verı 

mektedir. ~o SOSYETESi 
ULUSLJU' 

HAZIRLANIYOR 

ERlTRE ALTI AY IÇJNDE 
MÜKEMMEL BiR HALE 

GELMiŞ 

Fatih sulh 2 inci hukuk hakimliğin
den: 

Halil İbrahim tarafından Fatihte 
Çıknkçı Kemalettin mahallesinde Deve 
hanı sokağında 61 - 69 numarada lb
rahim Şevket kızı Hatice ve ayni m&· 

halde Recai ve Hamsi ve Tatos ve 
Aleksandır ve Şevket oğlu Hacı ve 
Zeynel Abidin ve Asım ve Hatice ve 
Kemal ve Mecit oğlu Zeynel Abidin ~e 
Mehmet Tevfik ve Fatma Jpneti Ha· 

inhisarlar idaresi bütiln teskilA • 
tında rnsati olarak 13.000 iş~i· çalış
tırmaktadır. Bunlara on senede 'eri
Jen yevmiyelerin tutarı 2:1.000.000 lira· 
dan fazladır. Sergi dün 5,18 de her • 
ke e açılmıştrr. 

Be~inci icra memurluğundan: 
İpotekten Clolayı açık arttırma ile 

paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına üç yeminli ehli vukuf tara .. 
hndan eJJi bin bet yüz eUi lii'a kıymet 
takdir edilen GaJatacla Bereketzade ma
hallesinde Yülcaekkaldınm caddesinde 
3 - 9 numaralan müıtemı1 apartıma· 
nın üçte bir hi11eaile kullei zemin ma· 
hallinin altıda bir hi11esi açık arttırma 
ya çıkanlmıı olup 1~935 tarihin· 
den itibaren prtnameai berkeain sör .. 
bilmesi için daire divanhaneaine talik 
edilecek ve 2-9-935 tarihine mü1a • 
dif pazartesi günü saat on dörtten oe 
altıya kadar Jstanbul beıinci icra dai· 
resinden sablacakhr. Arttırmaya iıtirak 
için yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
almır. Arttırma bedeli m11hammen kıy 
metinin yüzde yebnit betini bulduiu 
takdirde saht yapılacaktır. Aksi halele 
en son arttıranın taahhüdü baki bt 
mak üzere arttırma on bet &"ün daha 
temdit edilerek 17-9-935 tarihine 
müsadil aalı ıünü ayni 1aatte tekr• 
1atııa çıkarılacak ve en son arttıran• 
Üzerine ihale edilecektir • 

2004 numaralı icra ve iflis kanunu
nun 126 inci maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alüadarla • 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
mezkur gayri menkuldeki haldannı ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müıbitelerile yirmi ıüa 
içinde icra dairesine bildirmeleri lizrm 
dır • Aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satıı bedelinin paylaı· 
tınlmasından hariç kalırlar. Alikadar
lımn iıbu maddei kanuniyeye ıöre ha
reket etmeleri daha fazla malumat al· 
mak istiyenlerin dairemizin 933 - 501 
numaralı dosyasına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (V. No. 8226) 

(A. A.) - lngilte· 
Cenevre, 18 Uluslar Sosyetesi 

Roma, 18 (A.A.) - Eritre, al
tı ay içinde önemli miktarda in
san barındıracak bir hale gelmiı
tir. san a1eyhlerine ikame eylediği mezkur --------------

Fatih Çıknkçı Kemalettin mahallesi iLAN 
re, Fransa ~~ k" u··yelerine kon -

· • ote ı Konseyının 1 4 Ağustos a-
. 25 Teınmuz a 

seyın w .. 1 toplantıya 
d Pacagı oze 

ruın a ya l 1 rını tel • 
kablmağa hazır 0 ma a 

grafla bildirınittir. Habe~ 
Bu toplantıda ltalyan •• 

anlatmazlıiı görütülecUekts~NU 
iMPARATOR ORD 

TEFTiŞ ETTi 
) Tay -

Londra 18 ( A. A. - H 
miı'in Adisababa'daki aytarıd, 

1
a· 

u a· 1 raton&DJID yarın, or 

Bay Muaaolini yapılan itlerden 
dolayı doğu Afrikasmdaki yüksek 
komiser general Emilio de Boro
yu tebrik etmittir. 

LITV,JNOF 1TAL YA YA 
GiTMiYOR 

Roma, 18 (A.A.) - Uluslar 
JOıyeteai konseyi b&fkanı Bay Lit 
vinofun Bay Musaolini ile görüı
mek için ltalyaya gitmek üzere 
yolda olduğu hakkındaki haberi 
yalanlamaktadır. 

Deve hanı sokak 61 - 69 numaralı 
mahaJJin izaJei ıuyu davasının mah
kemesinde müddealeyhlere tebligat ya· 
pılamacLiı mübaıiri tarafından verilen 
meıruhattan anlatılmakla bittalep on 
bet gün müddetle ilanen teblisat icra· 
sına karar verilmit olduğundan yevmii 
muhakeme olan 23 eylül 935 saat 14 
de mahkemede bizzat &"elmeleri Yey" 
bir vekil göndermeleri ve aksi takdird-:: 
haklannda gıyaben muhakeme yapıla
cağı tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. iY· No. 8243) 

Üsküdar ceza mahkemeleri esbak 
bat katibi Kemi.I tarafından Üsküdar 
icrasındaki iılerimizi takip etmek üze
re Sedat ve Hüsnü isimlerine 193.f 
aenesinde hak ettirilmiı mühürlerimizi 
verrniıtik. lıbu mühürlerimizle ıerek 
kendisine ve gerekse sair hiç bir kim
seye borcumuz bulunmadıimı gazete • 
nizle ilan etmenizi riealanz. 

Üsküdar Balaban iskelesi 32 No. lu 
kereateci Hüsnü, Üsküdar Balaban İs· 
kelesi 30 No, da oduncu Sedat. (V. 
No. 8239) · 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar fakülte
sine 16z ve erkek ve Orman fakül lesine yalnız erltek parasız leyli 
paralı leyli ve nehari talebe alına caktrr. Enstitüye yazılabilmek için 
aşağıdaki ıartlara uymak gereklid ir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıı veya 
lise olgunluk diplomasını almıı ol mak (Bakaloryasını yapmamı§ ve· 
ya olgunluk diplomasını alma.mıı olanlar enstitüye alınamaz). ve 
Türk. tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

2 - lstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek o
lanlar orada okudukları sömestrele rden, muvaffak olmuılar ise, ikisi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve O rman fakültelerinin üçüncü sömes
trelerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fakülte -
nin birinci ve ikinci sömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay
rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat ıtajım 
yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı ve 25 ten yu

karı olamaz. Nehari talebe yüksek yat kaydına bağlı değildir. 
4 - Parasız leyli talebeden mes feklerinin lüzum gösterdiği beden 

kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkın da tam teşekküllü bir hasta evi ku~ 
ruJunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerioin lüzum gösterdiği be· 
den kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğin
de 10 ay staj görmeğe mecburdur lar. Bu staj müddetince talebeye 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer 
talebenin yemesi ve içmesi de ens titüce sağlandığı takdirde kendile· 
rine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatı talebesinden s taj veya okuma devresi içinde, son 
radan meydana gelen mucbir hail er dıtmda olmak üzere, kendiliğin· 
den stajını veya okumasını bıraka nlardan veya cezel olarak çıkarı • 
]anlardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında veri· 
lecek nümuneye göre noterlikten t asdikli bir kef aletna alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenle r yukarıda yazılı rapordan ba~ka 
nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz· 
gidim kağıdını, orta mektep ve lis elerde ~örmüt oldukları ıüel ders· 
ler !hakkındaki ehliyetnameleri iliş tirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve alt11 tane fotoğrafı ile 'birlikte doğruca Anka • 
'tl'.la. Yüksek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne başvururlar. 

9 -· Pulsuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kağıtların ili~ik olmadı· 
i';ı dllekçeler gelmemiı sayılır. 

10 -Vaktinde tam kağıtlarile b a§vuranlar arasında kabul edilecek 
talebe diploma derecesine ve baıvu nna tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pu l göndermelidirler. 
12 - Ba§vurma zamanı temmuzun on beşinci gününden eylulün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar ka • 
bul edilmez. (1757) '( 4080) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

l~afia Bakanlığından: 
1 - lh:siltmeye konulan l§ ( Malatya vilayetinde Malatya . E-

laziz yolunda Betonarme Manika n köprüsü inşaatı) dır. 
1I'l§aatın ke9if bedeli 24000 liradır. 

2 - Bu İ§e ait tartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 

C - Nafi:ı itleri teraiti umum iyesi. 
O - Tesviyei Turabiye, Şoıe ve karııir inıaata dair fenni ıartna

me. 

E - detonarmc büyük köprü ler hakkında fenni ıartname. 
F -- Keıif hülisası cetveli. 
G- Proje. 

. lıteyenler bu fartnameleri ve evrakı 120 kurut bedel mukabilin
de Nafia Vekaleti Şose köprüler dairesinden al& bilirler. 

3 - Eksiltme 23/ 7 / 935 tarihinde Salı günü saat 16 da Ankara . 
da Nafia VeJ,aleti Binasında Şoseler reisliği daireıinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu file yapılac~ktır. 
5 - Eksihmiye girebilmek için isteklinin 1800 lira muvakkat te

minat vermeti, bundan batka aşağıdaki vesikaları haiz olup ıöıter
mesi lazımdır. 

1 - fica.ret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - f st~k liler yapmış oldukla rı itlere ait vesikaları göstererek 

eks!ltmeye girmek için Nafia Vekaletinden ~hli>et vesikası alacak • 
lardır. 

. 6 - T ekl~f mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı saatten 
bır ta.at evvelıne kada;: Şoıeler re isliii c:Jaireıine getirilerek eksilt • 
me kcmi•Yonu reisliğine makbuz mukabilinde i.~erilecektir. Poıta ile 
gönderilecek mektupların nihaye t üçüncü maddede yazılı 1aate ka • 
dar gel~i! olmau ve dıt zarfın Mühür mumu ile iyice kapatılmıı 
olmau 1-izımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3772) 

Beyoğlu Varidat tahakkuk müdüriüğünden: 
Adları ve işleri aıağıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri mensup oldukları maliye §Ubesine verdilC• 

leri 932 takvim yılına ait beyannameleri heaap müteha111slarmca defterlerile karşıla;lhrılmak için gör 
termit oldukları ticari ve zati yuvalarında aranılmıt iıe bulunama dıklarmdan defterlerini getirmek 
için tebliğat yapmak kabil olamamııtır. Hukuk uıul · mahkemeleri kanununun 86 ıncı maddesi deli • 
letile kazanç kanununun 45 inci maddesi mucibince 15 gün içinde Galatada gümrük kar~ısında Hüda • 
vendigar hanında hesap mütehaıuıları büroıuna defter ve vuikalarıoı getirmedikleri takdirde kazanÇ"' 
]arının resen takdir edilecekleri ilan olunur. (4144) 

Mükellefin i•mi Muleği Ticaretgah adreıi ikametgah adresi 
Mahir Ketkül motoru Galata Merkez rıhtım Maltebe Bağdat Cad 

han 28 desi No. 41 
Mahir Ketkül motoru Galata Merkez rıhtım Maltebe Bağdat Cad • 

han 28 desi No. 41 
Suphi Necip Komisyoncu Galata rıhtım No· 33, Cihangirde Manolako 

35 Kalaycı ojlu ha • apartımanı daire 4 
nmda No. 1 

Celil Komisyoncu Rıhtım C. No. 33 Beyoğlu Yazıcı S. 73 

Dimitri Asdraı 

Edvard Lutfiyan 

Bankı ı Franko Azyatik 

Adapazarı ahtap ve 
demir malzeme imalit· 
haneıi A. Ş. 
Avram Karako 

Şark Sanayi Şirketi 

Türk ltalyan Ticaret 
Şirketi lstanbul ıubesi 
F etvac:ı zade Fehmi ve 
Sabri 
Tevfik 

Yusuf Ziya 

Emil Gramolo 

G. Alberki Y. Fotyadiı 
ve Viktor Kasantaki 
imam zade Hacı Muı
tafa ve ıuahdumu M. 
İsmail Nesimi 
Maadin sanayi ve tica· 
ret masat 
Letsyen Depola 

Sadi 

Ogüst Val 

lıkodis biraderler ve 
ş. 

lskodis biraderler ve 
ş. 

Mimar Kemal, Fevzi ve 
Rahmi 
Alp Hanri ve feriki 

Ahmetçi oğlu Mehmet 
ve bakkal Mustafa 
Niko Amerikanos 

Karabet Makasciyan 
Muiz Bahar ve feriki 
Uya Sabatay 

Hali tasfiyede l<umpa • 
ni Aropen dö taba Bel-' 
çika Anonim Ş. 
Benno Bilom 

Nurittin Foniça 

F etvacr zade Fehmi ve 
Sabri 
Muiz Asseo 

A. Mihalidiı mahdumu 
Mihalaki 
Dimitri Sotiripoloı 

Bekir oğlu Mehmet ve 
,eriki Hüıeyin Avni 

Panayot V a1il Prodo • 
rodis 

S. K. Pasarasi 

Haıan 

Vapor acenta11 

Komisyoncu 

Banka 

Komisyoncu 

. 

Rıhtım C. Kemankef 
No. 71/4 
Galata Y enicami Kur -
ıun han No. 7 

Paria merkezi Re2üd • 
rü 
Yoyvoda C. 
\. 

Aaiıurasiyoni Cenera • 
Ii han No. 12 
G. Aıopyan han kat 3 
No. 11/12 
~ıopyan lian kat 3 No. 

6/7 
Kollektif Ş. G. MerteJ;'ani S. Kefeli 

hüriyet han-- 17 / 18 ' 
ithalat ve irliacat kara Cemaat han No. 7. 
ve deniz nakliyat ko • -.~ 
miıyoncuıu 
Komiıyoncu 

Komiıyoncu 

Komiıyoncu 

Kollektif Ş. 

T. A. Ş: 

Komiıyoncu 

G. Fermeneciler yani 
han No. 1 
G. Gülkamanto lian 
No. 10 
G. Tünel ittisalin"c!e 
Gülkamando han No.2 
G. da Bozkurt han 11 

VoyvoC:la lian 

Per,emDepazarı Gam • 
hq ban8 

Beyoğlu Ağacami Pi • 
remehmet sokağı 2 
Beyoğlu T om tom Ce-o 
zair sokak Meriduvi a
partman No. 5 
G. Voyvoda C. No: 13 
Niıastaciyan han 
Nişastaciyan han 

T ozKoparan a1lan 
Fresko han No. 7 
G. Agopyan han 11L12 

Şişlide HalislCi'r Gazi 
c. 258 
Haydarpaşa Y eldeğir • 
meni Ekrembey apart
manı No. 3 
Oımanbey S. Nokola 
Foskolu apartnıan 4 
Beyoğlu 

Fın.dıklı BogazKesen 
caddesi No. 60 kat 4 

~nonim ŞirKeti 

Beyoğlu lıtiklil C. K(;. 
meli han 20 

· Eıyayi madeniye f ao · • 
rikuı 

J»erşembepazan Gül • ~~~~ .....-----~ 

Komiıyoncu 

Nakliyat kolle1itif Ş. 

Nakliyat kollektif Ş. 

imar ve in,aat tirketi 

lli.nat ve netriya.t ko -
mondit ,irketi 

Kum ve çakıl kollek • 
tif Ş. 
Müskirat fabrikası 

Kütenberp- matbaıaaı 
Kollektif Ş. 

Komisyoncu 

Komisyoncu 

Kollektif Ş. 

Komiıyoncu 

Komisyoncu 

Komisyoncu 

Kollektif 

Y. Kollektif ıirketi 

Vapor simsarı 

Müteahhit 

Maden ve orman itle
ri 

zade han 35 
Perıembepazar Sine • 
son han 
G. aben münili lian3/6 

G. alien münili lian3/ 6 

G. F ermeneciler Jlya • 
dis han 6/ 7 
Y enicami Marikliyan 
han 9 

Kara mustaf apafa Bos
for han No. 8 
G. Çömlekçi sokak 12 

Kürekçiler S. No. 8 
Ömer Ahit han No. 30 
kat 2 

Y enicami Asiguraaiyo • 
ni cenerali han No. 22 

Kürekçiler Ahen \'e 
münih han kat 5 No. 2 
Perçemli sokak Cema -
at han 10 

Mertebani S. Kefeli 
Hüriyet han No. 17, 18 
Hıdıroğlu han 5/ 6 

Karantine sokak Yor· 
dan han 3 
Mumhane C. Haıanpa· 
§ahan 13 
Eaki gümrük C. Uğur-
Jıan 3 

Merkez Tıhtım han kat 
5 No. 26 

Merkez rıhtım han 
kat 3 No. 17 
Merkez rıhtım han 
kat 3 No. 15 

Beyoğlu ~ynalı çetme 
Maksudiye han No. 9 
Bakırköy vapor iıkele 
C. No. 14 
Bakırköy vapor iıkele 
C. No. 1:1 . 

Tak.im talimlianeai 
Lamartin C. Ref etbe1 
apartmanı No. 2 
Unkapanı Yeşil tulum• 
ha meydanı 
Çömlekçi sokak Müref .. 
te han 
Beyoğlu Kırık sokak 2 
Muiz Bahar Beyoğlu 
Meırutiyet caddesi 
Kurdur ban No. 4 llya 
Sabatay Beyoğlu Anay 
nan han No. 9 
Y enicami Asiguraıi • 
yoni Cenerali han No. 
22 
Beyoğlu yazıcı sokali 
Beton han No. 10 
Maçka Muradiye ka -
hal kağıthane C.Ki.mil 
B. apartmanı No. 52 
Şişlide Halaskar Gazi 
caddesi 258 
Küçük Kabristan Ha " 
bil han No. 5 
Osman Halaskar C.202 

Boğazkesen Napolta • 
ki han No. 3 
Bekir Sıtkı Şehzade • 
baır Kırık tulumba S. 
No. 2 Ve Hüseyin Avni 
Beyoğlu Hacı Emin M. 
Cami sokak Esatpa§• 
apartmanı 

Beyoğlu Ağahamanı 
Papazy;m apartmanı 
ve Beyoğlu Çafak ıo • 
kak Körpi apartmanı 
G. Kumbaracı apart " 
man Soğrafon daire 1 
Üsküdar lnadiye 336 





YAZI VE YôNETIM YERi: 

lata.nbul, Ankara cadde.si, (VAKiT yurdu) 
{ld&re: 2'370 

Telefon }Yazı iflerl: 2'379 

Telgraf adreal: KUBDN İllt&nbul 

Poeta kutusu No. '6 

A. Ragıp ln§aat müteahhidi ~e 
mühendisi 

(9 uncu sagıfadan devam) 
G. Kefeli Hüşeyin han Bebek Cami kar§ısı Şimıiryan a-

' 

Onnik Derkarabetyan Vapur simsarı 

Petro Mavrumati 

Anastaa Rizo 

lsma.il Edip 

Rıfkı ve lzzet 

Osman Fıtri 

Un dellalı 

Ddlal 

Mühayaacı 

Doktor 

Müh.endiı 

8/ 9 partmanı No.6 
Rıhtım caddesi Mari - Beyoğlu Cedidiye sokak No. 65 
tim han N. 10 
Ahit han No. 12 Beyoğlu Mis sokak No. 21 Kü -

çük Mustaf apa,a apartıman 2 n-
ci kat 

G. Ali Ekber han Ce- Beyoğlu Mis JSokak 9 
mal Arif yazıhanesin-
de 
Talas han 2 inci kat 
No.7 
Topçular Hamit bey 
han 1/ 2 

Kemankeş Büyük mil
let han No. 42 

Be~iktaş Bostancıoğlu M. Bayır 
S. No. 12 
Beşiktaş Şenlikdede M. Hattat S. 
No. 42. izzet - Balat Ayan cadde 
No. 10 

Fuat Tevfik Zahire b~rıa mÜbaya- Ahit han No. 8 

Teşvikiye Nişantaşı Fıtri bey a -
partmanı 

Osmanbeyde Nuri bey apartmanı 

Yağcı zade Hasan 
Kamil 
Mefahir Fahrettin 
Develi oğlu Nikolaki 
:Arap oğlu Mehmet 

MustM'a oğlu P'uat 
Mustafa oğlu Fuat 

Hirinton Küçükyan 

acraı 

,, 
" 

,, " 
Zahire dellali 
Romörkör simsar. 

" " 
" ,, 

Emlak dellalı 

Terzi 

" ,, No. 12 

Ömer Ahit han kat 2 
Havyar han 95 
Karamustafapaşa so -
kak 26 

" ,, 63 

" ,, 

Havyar han No. 23 

Lazarı İstanbul oğlu 
Yorgi Kasabidia Spor alalı bayii ve 

Karamustafapaşa 37 
Yüksek kaldırım cad -
desi 114 

Todor Yuvanidis 
fapka tamircisi 
Gömlekçi 

'.Aleko Ceneveze ve Kunduracı 
Nikola Yuanidiı 

,, " ,, 
Yani Gnnaropulos 

Hasan Musa 

Davit Mefano 

Mi§ellevi Ve Braderi 
Mişellevi Ve Braderi 
Ha yık Le def eiyan 

Kunduracı 
Tuhafiyeci 

Tuhafiyeci 

Kum atçı 
Kumatçı 
Kundura dairesi 
hibi 

Galata. büyük millet 
han 
Voyvoda C. No. 3 

Voyvoda C. No. 3 
Topçular No. 9 
Köprü Kadıköy iske -
lesi 86, 32 
Yüksek kaldırım 85 

Haraççı sokak 27, 29 
Haraççı sokak 27, 29 

sa - Topçular caddesi 5; 7 

Baruh levi Kundurapalas 
J"!eaim Levi ve ıerikle- Bot müstamel titeci 
rı 

Karaköy C. 10, 16 
Gülfaruz so~ak 25 

Jak J\buaf Komisyoncu 

Feneryolu 

Taksim sıra serviler 48 8 
Pangalh Fransız mezarlık 75 
Şile kazası Kabagöz kariyesi 

G. Arap cami Diken sokak No. t 1 
,, 

" No. 50 
Beyoğlu Bilezikçi S. 
içerde 3 Pangaltı 
Fener Patrikhane 301 
Beyoğlu Nane sokağı No. 3 

Taksim Sıra. serviler 44 

Kurtuluş yokuşbaşı 9 

" " " İstanbul Sadiye han 
Kocamustafapaşa Akar çe~me 16 

Galata Voyvoda C. Hüsnübey a
partmanı kat 2 No. 35 
Kuledibi Binekli han 3 
Kuledibi Binekli han 3 
Üsküdar lcadiye Arap zade 

Büyük hendek No. 85 

· Jozef Barba Hazır kuıiduracı 

Y enicami haraççı so -
kak 26 
To~ular No. 2 

Kuledibi Sadipaşa han 2. Yüksek 
kaldırım Küçük hendek No. 1 
Hasköy Mektep sokak No. 32 
Beyoğlu Tepebnşı C. 47; Hayım 
han 
Galata Şehsuvar mahallesi Ha -
yuk han No. 3 

Mordo kohen ve 
Niko Kuzupia 
Ale\co Hilsman 
Yahya Zihni 

-- · Şiıeci Kürekçilerde 17 Şişhane Karakol Bedrettin M. 

Edinon Şövalye ve 
J\rtin Dandiryan 

" " 
Sezar Zilberman 

Evlonfia 

Kloro Molko 

Y orgi Porihiı 

Moris Fritman 

Ko::-is ,, 
Alekıandır Hirge 

Rontlien makineleri 
Kristal alçı ticaretha -
nesi 
Kollektif Ş. 

,, ,, 

Tütün tüccarı 

Şekerci 

KumatÇı çunacı 

Gömlekçi Şapkacı 

Camtaciri 

No. 2 havuzarkaaı sokağı 

,, Çağlayan han 1,2 Beyoğlu Asmalı mesçit 63 
,, No. 31 Fatih etfaiye kar!ısınc:la 32 nu -

maralı hane 
Perıembe pazar Sine- Şövalye: Pangaltı Çimen sokak 
son han No. 4 102 

" " Şövalye: Pangaltı Çimen sokak 
102 

Galata Nodeştrc han Beyoğlu İmam sokak Nuri bey a

Haraççı sokak 18 

" 12 

partman 
Beyoğlu Aynalı çeşme Adalar so
kak 52 
Altıncı daire Kule sokak Üsü evo 
han . 3 

Karaköy caddesi 11,18 Beyoğlu Yeniçarşı Ciroviko a -
partman 

Yenicami No. 2 Tünelbaşında Sofyalı S. Karapu
si apartmanında 16,5 

Camtaciri Yenicami No. 2 ,, ,, ,,, 
Rus çimento mümes - G. Billur sokak Büyük Beyoğlu Ayazpaşa lndigo apart-
sili tüne!han No. 1 man No. 3 

Argiri Paskal Koıtaki Şekerci Yenicami C. 15 Feriköy Tepeüstü Papas oğlu ham 
Lazo Avram lşkenbeci Galata Yenicami C.89 Beyoğlu Ayazpaşaalasu apartma-

AH 
Koko oğlu Emin Ali 

Cet al 

Vikt&rya Filis 

F rangel Küçükyan 

Frangel Küçükyan 
Avram Ananyan ve 
feriki Hazen ve kohen 

" " Piy~r Kurban 

ZAYi 

Kasap 
Emanetçi 

Berber 

Kunduracı 

Kunduracı 

Müstamel ,i§eci 

Müstamel f işeci 
Tuhafiyeci 

F ermeneciler 167 
Köprü Kadıköy va
pur iskelesi 84 
T opçula.r 77 

Galata tünel C. 57 

Karaköy C. 10 

Karaköy C. 1 O 
Zülfaruz sokak 25 

Zülfaruz sokak 25 
Billur sokak gülhan 13 

ZAYi 

m No. 2 
Arapcami sırma sokak 1 
Kasrmpa.sa gethüda Kahya ço -
han sokağı No. 34 
Galata Kemankeş Hoca Tahsin 
sokak 15 Kotaki apartman daire 4 
~ishane karakolu Bedrettin ma -
hallesi 
Üshildn Yenimahalle Şair Talat 
:ıokak 90 

" " Hasköy Mektep sokak 12 

" " " Beyoğlu F eruzağa Makara s. 
Manoloko apartman 6 

iLAN 
2081 ıicil numaralı arabacı ehliyetimi 

zayi ettim. Y eniıini alacağımdan eaki
ıinin hükmü yoktur. (V. No. 8252) 

Murat oğlu ~uıuf 

Kılıç Ali şubesinden aldığım asker
lik vesikamı zayi ettim. Y eniıini alaca· 
ğımdan eskiıinin hükmü yoktur. (V. 
No. 8237) Kılıç Ali ıubeıinde kayıtlı 
Göreleli Mürsel. 

Osküdarda Hakimiyeti Milliye cad
desinde (38) No. lu bakkaliye mağazası 
nı Bay izzetten devren aldım. (V. No. 
8246) 

Üsküdar Hakimiyeti Milliye cad· 

ABONE ŞARTllıRl: 
Yıllılt G aylık 3 aylılt 

.MemlckC'llmlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine { 
girmlyen yerlere 1 

750 420 2~5 

1350 400 

1800 050 noo 

TUrklyenln her posta merkezinde Kl'JHJNa abone ) llZ 

t 1000 - 2000 ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde 

Tahmin edilen beledi 70000: 1 40000 lira olan yukarda mikd 
ve cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 

alma komisyonunca 2 Ağustos 935 tarihinde cuma günü saat t5 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Ş artname yedi lira mukabilinde 
misyondan verilir. Taliplerin muv akkat teminat rlan (8250) li 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komsiyona müracaatl 
(4128) 

Istanbul Sıtma Mücadelesinden: 
Müessesemiz için "60.000" kilo Motorin eksiJtmeye çıkarı101• 
Bedeli muhammini " 5400" lira dır. 
Şartnameler Kadıköyünde Riz a Pafa çefmesi caddesinde 33 

marada Sıtma Mücade!e Reisliğin dedir. 
Eksiltme 19 - Temmuz - 93 5 Cuma günü saat 14/ 30 da 1' 

köyünde Sıtma Mücadelesi binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdarı '' 405" liradır. 
Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf usulile satın alınac:•~ 
istekliler Ticaret Odasına kay ıtlı olduklarına dair vesika gee 

receklerdir. 
Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları teklif mektuPı; 

m eksiltme saatinden bir saat cvv el Kadıköyünde Sıtma Müc:scl' 
binasındaki J.iomisyona vermit olacaklardır. (38Z6) 

...,..üsküdar Amerikan kız lisesi~ 
.Mektep ByHilün 23 üncü Pazartesi günü saat 13,30 da açrlrr. f\ıf 

yıt günleri Ağustostan itiharcn Salı ve Cumartesi günleridir. Fnzlll 
ınalUmat i~in mektupla ya bizzat mii racaat cdilehilir. l s tiyfnlct1' 
mektebin tarifn:ımcsi göderilir. Tele fon: 6017 ı A 

aa MIMMJJU_!l!i 
Fatilı sullr 1 ci hukuk lrcikimliğinden: ·ı . . _ ttl 

Fatma, Rifat, Azize, Rüştü, Feride, lst. Levazım Amırhğı Sa 
Münir, Zahire, Semahat, Leyla, Hamdi, AlmaKomisyonu iUlınl~ 
Nimet, Fatma, Melek, BeJkis.. Ali, Ka· Ji 

mil, Mehmet, Aptullah, vekili avukat T opane fınnında lerakü.m eır 
Süleyman Tevfik tarafından Ankarada 1200 kilo ekmek J,arıntı ve k . 

umumi erkanı harbiyede miralay Osman tısı 25 'f emmuz 935 per~em ~ 
Galatada Karaköyde karaköy palas sıra nü saat 15 de pazarlıkla 6~t· 
sında ıağdaki sokak içinde diş muA· caklır. Tahmin bedeli 12 lir• 
ycnehanesinde diş hekimi Kani Balık~· 

sir sıhhiye reisi Vasıfın karısı Hacer, 
Kızıltoprakta KuyubaJında sabıkan 

doktor Memduh paşanın köşkü den -
mckle maruf olup Hamdi Bey sokağın· 
da 10 numaralı köşkte Mısırlı İhsan ve 
ayni yerde oturan lsmail aleyhlerine 
açmış olduğu izaleyi §UYU davasının 

icra kılınan muhakemcıinde müddeia -
Jeyhlcrden Mısırlı Ihsan ve ayni yerde 
oturan lsmailin hali hazırda mahalli i -
kamctlerinin meçhuliyetine binaen on 
beş gün müddetle ilanen tebligat ic 
raıına karar verilerek davanın bakıl

ması 9-9-935 tarihine müsadif pa 
zartesi saat 10 a bırakılmıştır. 

Yevmi mezkur ve saatte Fatih 1 inci 
hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız 
lüzumunu bildirir davetiye hukuk uısulii 
muhakemeleri kanununun 141 inci mad 
desine tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul asliye birinci hukuk mah -
kcmesindcn: 

Anadolu Kontuı limitct şirketi ve
kili Mercan ile Yani lzidoridis Tanaşi
poı ve lııtanbul Tütün gümrüğü 17 
No. da Yani Boyacis arasında açılan 

(268) lira 54 kuruşun tahsili talebine 
mütedair bulunan davanın cari muha · 
kemesinde: Müddaaleyhlcrden Yani Bo 
yacise tebliği muktazi dava arzuhali 
suretinin mumaileyhin ikametgahının 

meçhuliycti hasebile H. U. M. K. nun 
141 inci maddesine tevfikan 20 gün 
içinde cevap vermek üzere ilanen teb
liğine ve muhakemenin de 29-6-935 
cumartesi günü saat 14 de talikin.? 
karar verilmiş ise de yevmü mezkfü· 
kanuni tatil gününe tesadüf ettiğin

den emri muhakemenin 4-11-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
de icrası takarrür etmiş olduğundan 

mumaileyh Yani Boyacis yevm ve vak
ti mezkurda mahkemeye bizzat gclme· 
diği veya bir vekil göndermediği tak
dirde hakkında muhakemenin gıyaben 

cereyan edeceği mahkeme cfü·anhane · 
sine talik edilen arzuhal ve davetiyenin 
tebliği makamına kaim olmak üzere İ· 

lan olunur. (V. No. 8241) 
m111RHMllif1Ullilllltlllmifıunutl!llfJllhllJlllUIUlllll'M"l!'illl•IPH'Ml!ı··wn·0ıı1UU9 

desi 38 No. da Fazıl. 

İsteklilerin bedelini tamaben 
mek surctile belli saatte Topsl 
de satınalma komsiyonuna gelı' 
lcri. (73) (4142) 

* ıı: • 

idareleri lstanbul Levazırı' 
mirliğine bağlı kıt'at için 800 
lo patlıcan, 2000 kilo domates 
Temmuz 935 paazrtesi günü st 
15,30 da pazarlıkla alınacaııt' 
Tahmin bedeli 760 liradır. fs~ 
lilerin 114 lira son teminatlar' 
belli saatte Tophanede satınsl: 
komisyonuna gelmeleri. (1 
(4141) 

* * • 
iki numaralı dikimevi için ~ 

kalem Navman makine parÇ ,J 
28 kalem Adler makine parS 
64 kalem Singer makine parÇ~ 
22 Temmuz 935 pazartesi g 
saat 14,30 da pazarlıkla ah~ 
caktır. Hepsinin tahmin beda-' 
806 lira 88 kuru~tur. lhale g I 
teslim şartile alınacağından ist I 
lilerin belli saatta Tophanede , 
tmalma komisyonuna gelmelet" 

'(65) (4~ 

AKAY__,;' 
Direktörlüğünden : 
Büyükadada vapur iskeleti '1 

sajında 3, 4, 9, 11 numaralı d jf 
kanun 31-12-935 tarihhin:.., 
dar arttırma ile ayrı ayrı tt/ 
toplan kiraya verilecektir. Ar"' I 
ma 24-7-935 çarşamba güııiJ 
at 16 da şefler encümeninde~ 
pılacaktır. Şartnameler he~. g p 
levazım §efliğinde görülebıl~~· I 
teklilerin o/o 7,5 nisbetinde gıı\f 
me akçeleriyle yazılı vakitte 
cümene gelmeleri. (4053) ./ 

Sahibi: ASIM US - VA.KIT nı•tb..
NC'§riynt dircktorü: Refik Ahmet Se' 


