
ayısı ra 
Bn/&akan Erzurumda ll119Un 
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SAYIFA 

Erzurum, 19 (A.A.) - Bqba
kan lımet İnönü 18 temmuzda 
Sarıkanııttan hareket etmit ve yol· 
C:laki ilçelere uğrayarak, akıam 
Erzuruma ıelmittir. 

18-1 inci YIL o SlYI : 6296. 2~ • rumıtesı 70 TEMMUZ ( 1 ncı ay) 193~ 

Yüksek bir H 
Habeş işqarı er 

diyor ki: 
zaman sopası büyük olan kazanmaz! 

• 

Yunan 
H•ftada bir 

Dünya sıyasasına 
toplu bir bakış 
Habeı ifi 

kabinesi çekildi 
Yeni kabineyi gene 

Çaldaris kuracak 
General Kondilisin kabinede yeni hükumette 

bulunup buJunmıyacağı belli değil 
Bir hafta içinde Habeş işi yeni bir 

değişiklik göstermiştir. Bu deiitilt • 
lik sıyasa ibresinin harpten barışa 
doğru çevrilmeğe başlaması~ır. ltal • 
ya Başbakanı hemen harp ılan ede~ 
cekmiş gibi söylevler vermekle .bera 
her iç durumunu değiştirmiştır. O· 
büryandan Habeş işinde Jtalyaya kar
tı gelen Jngiltere . barış işinde Fra?
sa ve ltalya ile elbirliii etmek lçın 
Alman - Jngiliz anlaşamasından ge
ri döner gibi bir hareket yapmış~r. 
En sonra Habeş imparatoru (Taymıs) 
ıazetesinde verdiği diyev ile İngiltere 
Zeila Jimanını verdiği halde Habe -
tistanın Ogaden'i Jtalyaya bırakaca ~ 
iınr, fazla olarak Eritre ile Som ah 
arasında bir deıniryolu yapm~k için. J~ 
talyaya bir imtiyaz verilebileceiını 
söylemiştir. Uluslar Kurumu .gene~ 

1 sekreteri )f. A venol'ün Roma gemı 
<seyahati) ile yakında lqiltere, Fra~- Kondilu Çcltl..U 
aa ve ltal;ta devletleri arasmcla bı~ (Yamı 2 lndde) 
üçler konferansı kurutacafl yayıntı ----------------------------

Hava kurumu için tertip 
edilecek yarışlar 

Derbi at yarışları model tutulacak, 
bilet alanların hepsi kazanacak 

~; (Yazısı 4 üncü rn) famııdı&) 

'==============================================~ 

Telefon sosyetesi 
ları ( yiaJar) da arsıulusal durum • 1 • b 1 dak,~;i~etloı!::!!.!::e:~~levi ltalyan ar neyı u up ta ,.., .. · .. Bayındırlık bakanlığı sosyete muame-

B• Jaafta içinde geçen en önemli b b d ki 
-"~:.i 1•ı:i~1:~:;~'.' om ar_ınmJl e ce er lelerini fili murakabesi attı.. ... a alljor 

!1-.11 ....... ~ı-o.. ..... ~ ....... 
Bakam dylm Ue fliafUz -.Almaa H b J • L .-
anlaşmasına karp kızan Fransa ile 8rp 8Ş arsa imparator ucyaz abna 
ltlyayı yatıştırmak istemiştir. Bu • k k d k k bütü•• ff b J 
söylev şöylece kısaltılabilir: "lngilte- bınece t 8 ID er e D 8 eş er •.. 

Ankara, 19 (Kurun) - 6 Mayıs ltlII selit şubesi müdilril JJa) KaJrı, ı • 
tarihli imtiyaz makavelesile hals ol • matik telefon ıubesi müdürü Ba> i· 
dufu ullhlyete dayanarak, hUkalmet, yad ve telsiz tell'raf müdürü Bay Fu 
.latanbul telefon 808yetesf tesisat ve attan mürekkeptir. He,et )&rrn ak • 
şebekesini satın almağa karar \'erdi - şam lstanbu1a gidecektir. 
ğini 21 - 7 - 93:> tarihinde sosyete· __ 

re Almanya ile deniz anlaşması yapa· 
rak Fransa ve ltalyadan uzaklaşma -

eh. Yalnız Atmanyanın devletler konse
yine yeniden girebilmesi için bir kapı 
açmış oldu. İngiltere de Avrupa ba
rıı bakımından doğu \'e batı diye iki 
ye ayrrlamıyacağı fikrindedir. Onun 
için Almanya ile yapılacak hava ant
laşması iki taraflı olmıyacak, beş 
devlet arasında hep birden yapılacak
tır. Sonra Jngiltere Orta Avrupa ban
fi işini arkalryacaktır. Doğu Avrupası 
paktı da yine yapılacaktır. Söziin kı -
sası Streza'da kararlaştınlan elbirll
fi sıyasası bozulmıyacaktır.,, • 

ı ye tebliğ etm'ştl. Satın alma işinin M f C . • 
müzakeresi i:l11 .~ııkaraya gelen sos· aari emıyetı 

lngiliz Dış Bakanının bu sözleri 
Almanya ile yapılan konuşmaların 
gösterdiği gidişten çok farklıdır. Aca
ba İngiltere Fransa ve İtalyayı yatıt
trrmak için sahte bir dönüş hareketi 
ıni yapmıştır? lngiliz sıyasasının iki 
türlü gidifi vardır: Biri ana gidiştir 
ki bunun esası hiç değişmez ve şaş • 
ınaz. ikincisi zikzaklı hareketlerdir ki 
zanıanın ve hadiselerin gerekliğine gö· 
re ileri, geri gider, sağa ve sola döner, 
çevrilir. Fakat sonunda yine eski ana 
gidişe gelir. lngiliz Dış Bakanının son 
söylevinin böyle bir zikzak hareketi o
lup olmadığını hadiseler gösterecek • 
tir. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2. Sü. 3) 

Amerikayı 
ilk görenler 

Kimlerdir 'l 
Kriatol Kolomb'an Olıyamua çı· 
lrlflntlan birlıaç a .. r önce yad · 

mıf bir /ıitap 

Sicilyalı ldriıt'nin Roma'da ba • 
adan bu kitabında iıitilmemit 

ıeyler var 
Selri%inci •ayf aJa 

Ele geçirilmul imkdMız ol~ulu aö11le nen IMflwr bir Babeı kalul: Magdala 
Londraya ıelen yüksek hır Habeşi fY&n (memura) bir harp vukuunda 

H beşistanın ne şektlde miicadele ede cefinl anJatmıttır. Kimin kazanacafl 
so:usuna bunun harp alanında görüle cefinl söyliyen lfyar, halkın dallara 
çekileceğini, Jtalyan uçaklannın bomb ardrman edecek bir .. teY bulamıyacak -

1 her zaman sopası büyük olanın kazanmıyacafını soylemiştir. 
annı, ı f1 ba Difer taraftan Habeş imparatoru k endisine te ıra a fvuran ''HABER,. 
arkadaşımıza beyanatta bulunmutt an laşmazhfrn esaslarını anlatmıştır. 
Dokuzuncu sayfamıza bakınız. 

Şiddetli deprem 

Rasathane /aponyada 
oldulıınu tahmin ediyor 

İstanbul 19, <A.A.) - Jstanbul ra· 
sathanesi bu1'1in saat üçü bir dakika 
57 saniye ıeçe tiddetli bir yer umn
tısı kaydetmiştir. 

üst merkezi lstanbutdan 9200 ki • 
lometre mesaf@de bulunduğundan Ja-

yete de'rır• cTi Ct'Sisat n şebeke için 
920 bin tnvil'7 ı·rası istemi~ler n bu· Ankaradaki Kollej yapı• 
nun 20 sene muddetle senevi 46 bin in- k d b 
giliz lirası olarak ödenmesini teklif sına ya ın a aşıanıyor 
etmişlerdir. llükümet, tesisat ve ~c· Ankara, 19 (Kurun) - Türk 
beke alımının 680 bin Jngiliz lirası ol· Maarif cemiyeti merkezi umumi• 
masını ve bunun yılda 34 bin lira Hri· ıi Giresun ıaylavı General lh• • 
terek 20 senede ödenmesini istemiştir. ' b ka 1 v it d t ı naraJc 

S 
t .. .11 .•.. k. ti b nın at n ıeı a ın a op a 

osye e mumessı erı, .~u um n ı . . 935 936 I büt 
teklifine karşı hisseduhırın , .... ,a1 • • cemıyetın - yı çe • 
katini almak ve 10 gün sonra geri dön- ıini görmüt ve kabul etmiıt.ir. Ba 
mek üzere l.ondraya hareket etmiş - bütçeye ıöre, cemiyetin bir yıllık 
lerdir. Ancak, hükQmet, satın alma geliri 222,832 liradır. BütçenU, 
hakkının 21-7-933 te tekemmill et - masraf kıımı da bu kadar tahm • 
mi§ olması dolayısUe, ilerideki müza- olunmaktadır. Ma:sraf kıtımı .için 
kerelerin alacağı tekle göre hareket 
etmek üzere şimdilik sosyete mumele· de, Ankarada yapılmaar dütüaü ., 
terini yakından cm mürakabesi altı- len Kollej binası icin 100 bin li,. 
na almaia karar vermft, bir komisyon ayrılmıttır. Kolleıin 
teşkil etmiştir. Bu komisyon, müra· yıl ba9lanauktır. 

Dün Açılan Resim Sergisi 

ponyada olduiu tahmin edilmekte - Güzel San'atlar b1r1ltf resim !Ubesi dll n 19 uncu aerılalnl açtı.Burada serıtde 
dir. ıöeterilen tablolardan bir qçını prfi 1onunu. Yuıaı 3 Uncü fa)'famıı4a 
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Kondilis Ati nada 
Çaldaris bütün tazyiklere karşı 

fikrini değiştirmiyor 

General Kondilıs, Boğazların tahkimine aleghdar l 
olduğuna dair çıkarılan sözleri yalanfadı 

Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı, tünütünü terviç ediyor. Baıbaka
t-:?lgrafla bildiriyor: Başbakan Bay nın bu vaziyetl kartııında kabi -
Çnldaris, bu akşam saat 19 da kabl - nedeki kt 1 1 }>ak ı 1 k'l • 

i .. t k · t'f u b a c an ar n çe ı nen n muş ere ıs ı asını c mur aş· k . , . .. • 
kamruı yerecektir. me ıatedıklerı soylenıyor· Baf ba· 

Cürnur başkanı Zainds'in yeni ka· kah, böyle birtakım istlFalar veri
hir.cyi kurmnk için tekrar bay Çıilda· lecek oluna kabul e mek niyt!tin · 
ris'i mem1u· edeceğine hiç şüphe yok- dedir. 1 

tur. 
1 

• • • , KONDlLIS ATINAÖA 1 
Bu araı.n yenı htikömete gırmesı tlh 19 (K r H) _ Yuna ' 

Jçht KondUrtJ nezdinde teşebbüsler ya· , a, uj u l 1 1, n 
pılrnı~tır. Fakat bu teşebbüslerin 60 • SU Bakanı, Se a lıueH buraya 
nucu dahn belli değildir. Bay Mak • Clönmüı ve derlial lia!ba~ani ii -
simos, Pezmnzoğlu ve Ralis'in yeni yarei ederek Roma ve Yüıoslav -
kabineye girecekleri muhakkak görut- yadaki kbnu§maları hakkında iza· 
me!<tedlr. Fakat asıl mesele, Kon - Hat vermiıtir. Bitbal<an bu izi • 
di1isin girip girmiyeceğini bilmekte - h tt k I t 
d. a an memnun a mış ır. 
ır. 

Sıyasal uygunsuzluklar hakkında General Kondilis, Romada iken 
hiçbir endişe yoktur. Bütün ülkede Boğazların tahkimine aleyhtar 
baysallık vardır. Kara ve deniz kuv · bulunduğuna dair kendisine is • 
"etleri hükumete bayrı (sadık) olup nal edilen diyevi görünce gazete· 
kargaşalık cıkarmak hususunda hiç - . . ~ k b, h b 
b. ~ ı · (.t "l) .. k cılerı yanına çagırara u a er-
ır cg ım emayu gostermeme · · 

tedirler. )eri yalanlamış, Türkler tar:ıfın -
AtWıa, 19 "' saat 14.00 - (A.A.) _ Ka- dan gösterilen endişelerin varit 

bine çekilmiştir (istifa etmiştir). olmadığını, kendisinin Türk - Yu-
Atina, 19 (Kurun) - Hüku - nan dostluğuna ve Balkan andla,

met partisine mensup koyu kralcı- masına samimi bir surette bağlı 

lar, Almnnyaya yola çıkmazdan bulunduğunu temin etmiştir. 
evvel Ba§bakan B. Çaldarisi, §ah- General Kondiliı, eıki Yunan 
san krallık lehinde bulunduğunu Kralının amcalarından Prens Kris· 
söytemeğe kandırmak için çok sı- tofor ile Romada ve Prens Nikole 
ltı ştırmışlardır. Fakat bütün bu ile Belgradda görü~müı ve Yuna· 
~iddetli tazyiklere karıı B. Ç~lda- niatanda kralcıhğın durumu ve 
ris fikrini değiştirmemi§, rejim kuvveti hakkında kendilerine iza· 
meselesinde ıahaan bitaraf kal • hat vermiştir. 
mıştu.. J~h.S\lAPa başbakanın bu dü-

N 01 veçli uçman 
T:lontreal, 19 ( A. A.) - Nor -

veçJi uçman Thorsolberg, yanın -
da t.alsizci Oskanyan bulun-:luğu 
halde hem kara, hem denizde kul
lanılabilir Leif Erikson adındaki 
uçağı ile dün öğleden sonra Nev· 
yor~tan hareket etmi ştir. 

Uçman, üç saat sonra Saint · 
Laurent' da denize inmiştir. Ya -
rın, Groenland ve h:landa yolu i· 
le fforveçte Sergen şehrine var · 
mak üze.-e yeniden havalanmak 
niyetind~dir. 

Do!ar düştü diye tazmi
nat yok! 

VE:jiin~tcn, 19 (A.A.) - Say· 
lavlar kurulu, doların değerden 

düşiirülmesinden ötürü, her türlü 

tazminat istek!crini yasak etmek 
üzere hükumet tarafından ha -
zırhnan lrnnun projesini kabul et 
mi~.~ir. 

Benzinsiz yola çıkan 
uçak düştü 

Kahire, 19 (A.A.) - lngilte
reden Kap'a gitmek üzere yola 
çıkımı olan Uçman Brook'un kul· 
landığı uçak, Mersa-lsratruh ya· 
kininde yere dütmüt ve parçalan· 
mıştır. 

Brook yaralanmııtrr. Kazaya 
sebep benzin yokluğudur. 

Türk - Fransız tecimi 
konuşmaları 

Paris, 19 (A.A.) - Tecim&· 
kam dün Türkiye büyük elçisi ile 
Türkiye ekonomi bakanlığı müı • 
tefarı BaY. Kurtoğlunu kabul et .. 
mİ§tir. Görüşmeler Türk - Fran· 
ıız tecim konuız.:.nalan etraf mda 
olmuttur. 

!Ekonomik Bakanı-
mız Lenıngrat~ta 
Len:ngrad, 19 (A.A.) - B. Ce· 

lal Bayarla B. Zekai Apaydın dün 
buraya gelmişlerdir. Sovyetler bir· 
liğinin Türkiyedeki tecim mümes· 
sili B. Vorobief ile Türkstroy tefi 
Bay olotaref de misafirlerle birlik
te gelmiJlerdir. istasyonda Lenin
grad Sovyeti batkım vekili B. lva
nof, dıt tecim komiserliği mümes
sili B. Sili B. Troyanovaki, drt iş
leri bakanlığı mümeuili B. Veinş· 
tayn tarafından kartılanan misa
firler Leningradda bir kaç gün 
kalacaklardır. 

Times, tunları yazıyor: 

"Bu kararnameler, itlere yeni 
bir hız verebilecek ve güvenliği 

yeniden meydana koyabilecek ma
hiyette görülmektedir.,, Financial 
News diyor ki: 

"Bu kararnameler, toplu ola
rak incelenirse, görülür ki, alın· 
roası mümkün herhangi bir tedbir 

den, su gcitürmez derecede üstün· 
dür.,, 

Hır vatJar liderinin 
doğduğu gün 

Londra, 19 (A. A.) - lnriliz 
basını, B. Laval't sayıı ile anma
ya devam etmektedir. 

Gazeteler, B. Laval tarafından 
kurulan planların teknik bakımın
dan F ransada olduğu kadar Lon

drada da iyi bir etki bırakıtğmı 
yazmaktadırlar· 

Morning Poıt dıyor ki: 

"B. Laval ve arkadaılarının 
gösterdikleri cesarete kartı lngi • 

!izlerin duyduiu hayranhiı açıi• 

vurmak isteriz.,, 

öztürkçe 
Öğretmenler ıçin Anka

rada kurs açılıyor 
Ankara, 19 ( Kurun ) - Kül · 

tür Bakanlığı, Orta tedrisat 
muallimlerinin öz türkçe meleke· 
lerini arttırmak ve bunlara öz 
türkçenin en çabuk bir tarzda öğ
retme usullerini göstermek üze • 
re Ankarada bir kura açacaktır. 
Bütün memleket muallimleri bu 
kuraa münavebe ile ittirak ede -
ceklerdir. 

Ha .. ,. bir 

D .. nya sıyasasına 
toplu bir bakış 

(Vıtyanı 1 incide) 

lrlanda hdduelerl. ------Uzun zamandanberl sUktln içinde o· 
lan İrlanda adası son günlerde yeni • 
den kanlı hldfselere sahne olmafa 
başlamııtır. (Belfast) da katolikler 
ile protestanlar biriblrlerine girmiş -
!erdir. Bu hldiselerln esası UJster 
katollklerinin (Dublen) serbest hUkt\· 
metine iltihak ederek bUtiln ada üze
rinde idarece birlik vUcude getirmek 
istemesi, sonra (Dublen) hilktlmet re· 
isi <Ya1era) nın İngiltere ile araların· 
da en son bağ demek olan ve kral t.a
rafından tayin olunan genel llbaylı
ğı (umum valiiiit) da kaldırmağa ça • 
Iışmasıdır. İngiltere hükumetine ge -
lince, İrlandanın bu durumu karşısın· 
da o da ekonomik taıyik tedbirlerine 
başvurmuştur. Bütün Irlanda bu yüz· 
den büyük sıkıntıya düşmüştür. Sö -
zUn kısası İngiltere - İrlanda müna· 
sebetl yine eski yıllarda olduğu gibi 
bUyUk bir kan91khia dofru gitmek • 
tedlr. 

Bulgaristan durumu 

Son hafta içinde Bulgarlstanda 
yeniden kaynaşmalar olmuştur. Hü -
kumet sıyasal suçlardan dolayı bir· 
çok kişileri tutmuştur. Bunların ara -
sında eski Bulgar Başbakanı Gör • 
giyef de bulunmaktadır. Obüryandan 
kral Borls bir hyruk çıkararak bü -
tün sıyasal partileri kaldırmı§tır. Bu 
buyrufa göre Bulgarlstanda bundan 
sonra hiç bir sıyasal parti yapılamıya· 
cağı ılbi sıyasal toplantı da olamıya· 
caktır. 

Gariptir ki bulgarlstanın iç işleri 
böyle karı§tığı bir sıra Bulgar dıt ba· 
kanlığında bulunan yüksek bir i§ • 
yar (memur) imzasile bir kitap çık
mışhr ki bu kitapt.a açıktan açığa 

Trakyanm Bolgaristana n~rilmesi il· 
zım geldiği yolunda yeniden fesatçı 

bir da,·a ortaya atdmı§hr. Türkiye -
Bulgaristan münasebatını zehirliyen 
bu kitap Türkiye çevresinde çok hak
lı olarak derin bir dargınlık yapmıı· 
tır. 

Sinaya konuşma8ı -Son haftanın önemli bir hadisesi 
de Yuroslavyn kral naibi olan prens ' 
Pol' un Romanyaya giderek (Sinaya) · 
da Jcral Karol ile görüşmüş olması -
dır. Bu iki devlet başkanı arasında ya
pılan konuşmalar şöylece lusaJtılabi · 
lir: Yugosla vyada bir hükumet deği-

ikliği olmuştur. Fakat bu değişik -
lik bu ülkenin dış sıyasasında hiç 
değişiklik yapacak değildir. Yugoslav· 
ya Ye Romanya bir yandan Küçük 
Antlaşmaya, öbüryandan Balkan an· 
tantına bağlı kalmaktadır. Bu bakım· 

dan A vusturyada HabsburgJarın ye -
niden kral olması ihtimaline karşı 
her iki deYlet Çekoslo,·akya ile bir • 
likte hareket edeceklerdir. Daha doğ

rusu bu devletler Habsburgların yeni· 
den Avusturya tahtına dönmeleri için 
ellerinden gelen her türlü araçları 
(vasıta) kullanacaklardır. İtalya ile 
Küçük Antlaşma arasındaki eski dar
gınlık son zamanlarda iyiliğe yüz tut
muştu. Fakat pyet A vusturyada 
Habsburıı işi ortaya çıkar ve bu işi 

İtalyanlar arkalryacak olurlarsa ara· 
tarı ~eniden bozulacaktır, 

ESC2 

Sofya, 19 ( Ozel aytarıınız telefonla bildiriyor) - Dün Bulga ::" 
riatan garnizonlarından Sofyaya gelen süel birlik murahhasları bu • 
rada içtima halindedirler. Süel bi rlil<, Bulgaristanın bugünkü duru • 
munda iç ve dıt siyasa üzerinde müessir olan en kuvvatli bir etki (a • 
mil) dir. 

Bugünlerde Bular yüksek Süel meclisi de Sofyada toplanacaktır. 
Mecliı, ordaya ait İ!leri görü~ece ktir. Süel meclisin toplantısına si -
yasal mahafilde büyük önem verilmektedir. Mahmut Necmettin 

Tren kazası 
mühendis 

yaralılarından 
Ali de öldü 

Ankara, 19 (Kurun) - Irmak 
- Filyos hattındaki kazada ya -
ralananlardan mühendis Ali de 
öldü, ailesinin isteği üzerine ce 
nazesi bugün lıtanbula gönderil • 
di. Kazada ölen batdirektörün ya· 
ralı iki çocuğunun da hayatları 
tehlikede görülüyor. 

Hadise hakkında tetkikat yap-

Bulgaristanda 1 

Bir saylav, Avusturyanın1 

protestosunu istiyor 
Sofya, 19 (Kurun) - Belgrad

dan bildirilyor: Eski Bakanlardan 
Dragof Y ankoviç, Skopçina'ya 
dün bir soru takriri vermiştir. 

Ayrıtık ıaylavlardan birçokta -
rının imzasını tafıyan bu takrirde 
Avusturya Hükumetinin Habs • 
burg hanedanının iadesi için ha -
zırlamıt olduğu kanunlara kartı 
Y a .. k me ini m ı 

gerekli olan tedbirler sorulmakta 
ve hükumet, Avusturyayı praleı -
to etmediği için sorguya çekilmek
tedir. 

HIRVATLAR LlDERlNlN 
DOGDUGU GON 

Sofya, 19 (Kurun) - Belgrad· 
dan bildiriliyor: Hırvatların lide· 
ri Doktor Maçek'in yarın ~oğdu· 
ğu gündür. Zagrep ile bütün Hır
vatiatanda bu münasebetle büyük 
gösteriler (nümayiıler) yapıla -
caktır. Bu arada bazı kargaşalık
lar olması beklenmektedir. . 

CEViZ KUTOKLERI 

Ankara, 19 (Kurun) - Ceviz 
kütüklerinin yabancı memleketle· 
re gönderilmemesi talimatname
si Bakanlar Heyetince taatik edil· 
mittir. 

BULGARIST ANDA BiR 
CASUS YAKALANDI 

Sofya, 19 (Kurun) - Bulgari•· 
lan Türk vakıflarının eski direk -
törü Vahdet, kom~u bir hükumete 
casusluk etmekle ittiham oluna · 
rak dün Filibede hapse konmuı -
tur. Gene casusluktan suçlandı -
rılıp hepsedilmİ§ olan Milof ve 
arkadatlarının muhakemesin~ he
nüz ba§lanmamışhr. 

ZIRAA T BANKASININ 
BUCDAYLARI 

mak üzere Çankırıya gitmit olan 
bayındırlık in§aat reisi bay Razi 
ve tefti§ heyeti reisi bay Şefik he· 
nüz dönmediler. Mar§andiz maki· 
nisti hakkında kanuni takibat ya· 
pılıp yapılmıyacağı bu tetkikler &o 

nunda belli olacaktır. 
Ölenlerin ailelerine tazminat 

verilmesi kararla§mııtır. 

TÜRK - 1T AL YAN KLIRING 
ANLAŞMASI 

Ankara, 19 (Kurun) - ltal .. 
yanlarıh tüccarlarımızın parala • 
rına bloke bıraktıkları hakkında· 
ki netriyat üzerin~ Merkez Ban· 
kasından salahiyetli bir zat, Türk· 
İtalyan kliring anlaşmalarını'1 tat
bikinde anormal bir vaziyet ol -
madığını söyledi. 

TARIM MÜSTEŞARI HASTA 
Ankara, 19 (Kurun) - Tarım 

Bakanlığı Müsteşarı Bay Atıf has
talandı. İki sıündenberi vazifesine 

..aelmiyt>r. 

CEZA USULÜ MUHAKEME · 
LERl KANUNU 

Ankara, 19 (Kurun) - Ceza 
usulü muhakemeleri kanunu de • 
ğiıtirilecektir. Bu iş için adliyede 
hususi bir komisyon kurulmuş ve 
toplantılarına ba,lamı§trr. 

DEMIRYOLI ÇALIŞMALARI 
Ankara, 19 (Kurun) - Sıvaa .. 

Erzurum hattının Sıvaı - Çetin • 
kayaya kadar olan kısmmd11. bu· 
günden itibaren demir döıenme • 
ğe bat lanmıtlır. 

KARAMAN MiLLi 
BANKASI 

Ankara, 19 (Kurun) - Ser • 
mayesini yüz bin liradan elli bin 
liraya indiren Karaman Millt Ban· 
kasının devlet dairelerine hitaben 
vereceği itibar mektuplarının ka· 
bul edilmemesi Bakanlar Heye -
lince kararlatmıt ve keyfiyet Ad· 
liye Bakanlığınca ali.kadar daire
lere bildirilmittir. 

COCRAFYA VE TARiH 
FAKÜL T ELERI 

Ankara, 19 (Kurun) - Anka· 
rada kurulacak olan Coğrafya ve 
Tarih Fakültesi Esnaf apartıma • 
nında açılacaktır . Apartımanın 

dört dairesi bir sene müddetle 
5000 liraya tutulmuştur. 

, KURUN okurlarına ' 
HiZMET KUPONU 

Ankara, 19 (Kurun) - Buğ - ~O - 7 • 935 

day komisyonunun Ziraat Banka· Hu kupondaki tarihten ba~hya · 
sı buğdaylarının 5 kuruttan satıl- rak 15 gün i~inde KURUN idaresine 
ması hakkındaki kararının latan- gösterilirse - resmi mecburiyetle 
bula tebliğ edilip edilmediğini Zi - yahut tecimer sıfatile yapılan ilAn· 
raat Bankası Umum Müdür mua- lardan başka - bir küçük ilanın 1 
vinine ıordum. Umum Müdür mu- defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(Iatlyenler, g11Jlllnde idarede bulun • 
avini, bu kararın yalnız Ankaraya durulacak l'l.lrette bu kuponlan postaya 
ait bulunduğunu ve esasen lstan- verecekleri mekt uplarm itine de koya • 

bul da bankaca sallı yapılmadığını ..... bl .. llr-ıe .. r ... .. • .. 1< .. eı.ım.e·b·lr_ea.tı·r·sa·yı·l·m .. 11..!ıd.ır •• ı_. 
ıöyledi 
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~m·~ Türkkuşu . 

• Yelken uçuşlarına 
uygun yer bulundu 19 uncu resım 

~~~' 
sergisi de açıldı 

Şehrimizae Türk kutu için a· -------------

rattırma yapmakta olan Ruı öğ· V~nıı~ h'ır h~her 1 
retnıenleri, timdiye kadar bir çok f U V U HUD • 
semtlerde yaptıkları araıtırmada 
Planör uçuşlarına uygun bir alan 
hulamanuşlardır. Yalnız yelken 
uçuşları için Kayıtdağmın Kuzey 
(şimal) kısmında bir alan bula· 
bilmişlerdir. 

Öğretmenler yakında latan· 
bul üzerinde dolatarak alan ola· 
bilecek yerleri tesbit edecek on· 
dan sonra yeniden arattırmalara 
ba§lıyacaklardır. 

YERLl MALLAR SERGlSIN· 
DE PiYANGO - Hava kurumu 
Yerli mallar sergisinde bir piyan· 
Ro tertip etmi~tir. Piyangoda hiç 
boş numara yoktur. 

liAVA KURUMU iÇiN TOP· 
lANTı - Hava Kurumu Bayan· 
lar kolu önümüzdeki Pertembe 
iilnij bir toplantı yaparak Taksim 
alanındaki mitinğ'in sonucu üze· 
linie görüşerek çalışmağa batla· 
:Ya.caklardır. 

YBNt OYELER - Hava Ku· 
!'um.Una yazılan yeni üyelerin ad· 
ları şunlardır: 

Fatma Şadiye Sildir 20, Mes· 
Ud 25, Muhittin 20, Niko 20, Franz 
20, Tomas Risyan 30, Levan Sü
l'epyan 20 Bedros Gümüfyan 25, 
.c\ndonaki' 20, Vasil 20, Yorgi Ko
:t'İatino 20 lira vermegi taahhüt et· 

ll'litlerdir. 

Ucuzluğun faydası 
uz satışı gun geçtikçe 

çoğalıyor 

&kotwroi Dakanlığı tarafından 
rner.ıleketin her tarafında yapılan 
incelemeleı·den sonra, tuz ihtiya -
cının tiddeti gözönünde b1ı1lundu
rularak ton batına otuz lirahk bit 

•enzilat yapılmııtı. Bakanlığın son 
defa çıkardığı istatistiklere göre, 
l'ürkiyede harcanan tuz miktarı 
•enede 125 milyon kiloyu bulmak· 

' ladır. Bu hesaba göre, inhisarlar 
bütçesinden 3 milyon lirayı aşaıı 
bir fedakarlık yapılmıştır· 

Bununla beraber, tuz fiyatların 
da yapılan bu indiri§ten sonra 
lnemleketin he.r tarafında tuz yo

ğaltımının {istihlikinin) yavaf 
Yavaş arttığı görülmüttür. Kulp ve1 

l<ağızman mıntakalarında satıt 

rnikdarı geçen senelere göre yüz
de yirmi kadar artmıttır. Şimdiye 
lcadar hayvanlarına yetecek de -

teceı;le tuz vermiyen köylüm.in en 
büyük tikayeti tuz pahalılığı idi. 
Tuzun köylü için nekadar büyük 
bir değeri olduğu gözönünde bu· 

lunduruluna kullanılan tuzun es
kisine göre yakında çok artını§ o· 
lacağı anlafılır. 

Hırsız - Affederıiniz, :\caba 
elrnaııları nereye saklarlar? Ben 
hu itin acemiaiyim ! ... 

Ortada casusluk Vt, 

alıkonulu~ yok l , 
"Son Posta,, gazetesi, rı ::,ı ak. -

ki. sayısında Mal has adlı b1 r 
ıam . ·1· 

h kkında Müddeıumumı ı -genç a 
v• tevkif kararı aldığını , bu ada-
gın h d · ıd· 
mm casusluğundıın fÜP e e ı ı -

ğini yazmıttır. Ilu haber, yanlış· 

tır. 

T .. de yaptığımız arattırma 
uze . b' . 

·1 . ·n casuslukla herhangı ır ı· 
ı e, ıtı 
1• •v· lmadıgvını ve bu adamın a-
ıtıgı o . d. 
lıkonulmadığını öğrendık. Ken ı-
. guya çekilmif, sonra bırakıl · 

sı aor 
t Ara•tınnanm konusu, sa -

mıf ır. :s 

d ba•ka bir isme pasaport al -ece :s • 
maktan ibarettir. Malhaa yerın~ 

K 'smine bir pasaport almak .. 
oço l k hAk' 

incelemeyi birinci istinta a ı -
mi Ramazan ilel"letiyor. 

Ameril<an hastanesi 
ameliyat yapılmadığını 

söylüyor 
Gereze jndarma komutanı H°!'ıdi 

Taıarın karısı Jlcsimc~e Anıenkan 
h tanesinde yapılan bır operasyon 
arsasında yanlı§ hareket edilerek ka-

sı • . 
rısının ölüm telılikcsi gcçirnıesıne se-
bep olduğu iddiasile iki doktor aley
hine dava açtığım ve genel savanı.an
lığa başvurduğunu yazmıştı~·· D_~n 
Amerikan hastanesi mes'ul dırektor • 
lüğünden aldığımız bir ı·arakada bay 
Hamdinin genel savamanlığa ba§vur· 
duğunu teyit edilmekle beraber ı·ak'a· 
... ,.. ru gcl..&lılc olduğu Uc:rl stirülüyor: 

"19. 7. 1935 günlü gazetenizde na . 
yan Beı;ime Taşar i~in hakkımızda 
yanlış yazı yazılmış olduğundan ,·ak'
nyı olduğu gibi size bildirmeyi doğru 
gördük. 

Barnn Be_imeye Amerikan ha ta· 
ne~inde hiç bir ameliyat yapılmamış
tır, ve ~ocuğunu Bay doktor Donik -
yanın fenni yardımı ile normal sure~· 
te doğurmuştur. Doğumdan sonra la
zım gelen teda,·i yapılmakta iken, 
doğumun altıncı günü akrabala.nnın 
arzuları ile hastaneden ~ıkmak ıste -
miştir. Çıkmaması i~in şidde.tli ısra~ : 
larımıza rağmen, mes·uliyeh kendısı 
yazı ile kabul ederek ha~taneyi tcr
ketmiştir. '.:'\akll'dildiği diğer has ta ne
de :sekiz gün onrn iktiza eden ufak 
bir müdahale yapılmış Ye halen has
tanın sıhhati yerinde olduğu ,.c koca
sı Bay Hamdinin me eleyi yanlış te· 
Iakki ederek genci sammnnhğa baş· 
,· urduğu an!ıı ılrnı ~ tıı· .• 

fJor ya plajları kirada_. 
Uray floryadaki küçük plaJı 

300 liraya, Solaryom plajı .1500 
liraya bir sene müddetle kırnya 
vermiştir. Büyük plajda yapı ol~u 
ğu için timdiye kadar kiraya verıl 

memiıtir. Uray kısa bir zaman zar 
fmda bu plajı da kirala.maya ka ~ 
ar vermiştir. Artırma §artnamesı 
hazırlanmaya başlanmıştır. Birkaç 
gün içinde ilan edilecetkir. 

- Vapurdaki kazadan kurtu· 
lan yalnız sizsiniz demek.. Nasıl 
oldu da kurtulabildiniz? 

_ Yapuru kaçırmııtım ! 

Sergide bir portre 

Güzel San'atler Birliği resim 
şubesi dün Galatasaray Mektebi
nin orta katında 19 uncu sergisi· 
ni açtı. 

Saylavlarımızdan Salah Cim· 
coz "Türk San'atinin, Kültürünün 
büyüklüğünü gösteren on doku· 
zuncu birlik sergisini açmak bana 
kısmet oluyor, bundan onur du· 
yuyorum,, sözleriyle serginin ka· 
pısmdaki kurdeleyi, çıkardı, çağ

rılılara limonata kurabiye ikram 
edildi. Sergi gezildi. 

Sergide alfabe sıraaiyle Ali Ha
lil , Ayetullah, Ahmed Doğu, Av· 
ni Noyan, Bedia Halid, Emin, Fa
is Ferid, F eyhaman Duran, Güzin 
Duran, General Halil, Gindorf, 
Ksantopulos, Hayri, Halid Doral, 

Hikmet, İbrahim, lskender, Kad· 
r i, Kalmikol, Muzaffer, Nazmi 
Ziya, Namık, Perof, Sami, Sefe
ro , üzan Adi), Vecih, Saadet, 
Yakup, Turgud, Zahide, Sunuıi· 
nin eserleri vardır. 

Birliğin Reisi, Saylavlarımız· 
dan ressam Şevket dün sergiye 
çağrılılara küçük bir aöylev ver• 
di. Ve bunun bir sergiden ziyade 
samimi, aile arasında bir meıher 

sayılmasını diledi. 

Sergiye tehrimizin bir çok san
at mensupları ve Saylavlardan 
gelmitlerdi .. Güzel San'atler Bir· 
liğinin lstanbuldaki on dokuz ser· 

gi de dahil olmak üzere timdiye 
kadar memleketin büyük tehirle· 
rinde açtıkları sergiler 34 tane· 
dir. ' 

Büyük bir yurtseverlik 
Reşadiye köyünde Hasan, Hak· 

kı, Niyazi isminde üç kiti llbaylı· 
ğa (vilayete) bir istida vererek 
köylerindeki okul binası ya· 
nmdaki arsaları okul bahçeleri 
yapılmak üzere llbayhğa bağı§la· 
dıklarını ve tapularının llbaylık na 
mına çıkarılmasını istemitlerdir. 

llbaylık bu istidayı belediyeye 
göndermiştir. Arsaların tapuları 
yakında çıkarılacak, bu yurt ıe· 
ver köylülere birer tetekkür mek
tubu yollanacaktır. 

- Apartımanda ne var, ne yok
sa hepsini hırsızlar ,atırmıı ! .. 

- Ya kapıcı? 
- O yerli lerinde dunıJ.or ! 

______ ,. 
OoUorlorr~ ~erecesi 

---·-
Şimdiye ktı·dar 700 

doktor a~~.,rıldı 
Etibba Odası Yön.etim kuru· 
(idare hey'eti) dün 1&bah ıa· 

at l O da toplanarak F i nans Ba· 
kanlığı tarafından oday~\ bırakı· 
lan doktorların dereceleı'\e ayrıl· 

ma11 işiyle me§gul olmuşttlr. Top· 
Jantı üç saatten fazla süntıÜ§, hu 
müddet içinde Hocapafa, l~inö· 
nü, Sirkeci, Küçükpazar, Aksa· 
ray, Fatih ve Eyüp semtle1 inde 
oturan doktorların Finans Talıtlcik 
şubesi tarafından gönderilen du· 
rumla.rını (vaziyetleri) inceleımit· 
lerdir. incelemede birinci, ikind 
sınıfa 200 den fazla doktor aynJ... 
mıştır. 

Odaya yazılı bulunan ve dere· 
ceye ayrılacak olan 1,200 doktor
dan §İmdiye kadar 700 ünün ay· 
rılma iti yapılmıttır. 

ikinci toplantı 24 Temmuz Sa
h günü yapılacaktır. Bütün dok· 
torların dereceye göre, ayrılması 

Ağustos başına kadar tamamlan· 
mıt olacaktır. 

ETIBBA ODASININ 
KÜTÜPHANESi 

Etibba Odası tarafından yapıl· 
makta olan kütüphanenin bi.İtüna 
hzırlıkları önümüzdeki ay batın· 
da tamamiyle bitecektir. 

Taksim bahçesinde 
içki fiatlerinin indirilme

sine karar verildi 
Taksim bahçesinde içilecek 

maddelerin çok pahalı olduğunu, 
bu iti belediye müstahdemin §U• 

besi direktörlüğünün incelemeğe 

batladığını yazmıttık. Bahçe aa· 
hibinin gece tarif esini belediyeye 
lastik ettirdiği ve adi günlerle 
cazband bulundurduğu günlere ait 
listeleri atstik ettirmediği anla· 
tılmıttır. 

Dıt kapıda alınan bet kurut 
girme parasından başka varyete 
bulunan yere girmek için de yirmi 
kuruı aldığı meydana çıkmıttı. 
. Bahçe sahibine tebligat yapı· 

lacak ve duhuliyeyi kaldırması, 

yahud da içerde limonata, don• 
durma ve emıali içecek §eylerin 
fiyatını indirmesi istenecektir. 

Takas yolsuzluğu 
Dosyası otuz yedi kilo ağırlığı 

b.ılan takas yolsuzluğu incelemesi 
-~ .ıa . a ıç.ıu.c bit.r.ı.!cektir. ;;im- j 
di araştırma evrakı okunmakta -
dır. Okuma bittikten sonra doku· 
zuncu ihtisas hakyerinde duruı • 
maya başlanacaktır. 

- Beni latıdığınıza teıekkür 
ederim, fakat sivri ta~lar ayakları· 
nızı acıtmıyor mu? 

C• • L-- • la ? - ıcım, ncuıgı tat r •••• 

1 Gezintiler 1 

Yerli Mallar 
• • 

sergısı 
Makine, batı tezgahlannıla 

yepyeni bir homurtu ile iılemeğe 
bQflayınca, tezgahlar büyük bir 
yıkıma uğramııtı. On dokuzuncu 
aırın buğuyu demir oluklarından 
geçiren z.ekiıaı, keıkin bir aydın
lı~la gözleri kamcqtırmıı ve dün· 
ya çıkrıktan makineye atlamııtı. 

Batı, çabuk alııtr. Düıtüiü yer
den Jaha güçlü ve atılgan kalktı. 
Devrimin dalgalarını aııl biz. gö· 
ğüıletlik, yıkımın acııını cuıl biz 
tattk. 

Boynumuza o günden zincir vu· 
ruldu. Türkiye Avrupa ıimıarla
rının pazarı oldu. En güzel yerle· 
rimizJe yabancıların ıatoları: vU· 
laları kuruldu. Banka onların , 
boraa onlarındı. 

Yerli dokuma, yalnız. lıöytll! 

kalmııdı. Gitgide allı baımalar o· 
ralarda da belirdi ve tecim tutıak
lığı bütünlendi. 

"Evliya ~elebi,, nin ıaya ıaya 
bitiremediği yüzlerce, binlerce 
mal çeıidi, artık bir tarih armağa
m gibi yalnız ad olarak kitap yap
raklarında kalmııtı. 

Bir CJakitler, dört aylık bir kıı 
içinde koca bir donanmayı kız.ak· 
l.an. 'köpürte köpürte indiren, ba
tan bir çekdirmeye karıı on ka· 
dirga yapan bu ülke, birdenbire 
baııtuun demir ağlarına gömülüp 
gitanif ti. 

'Süel müzede hal& iriıi ve ı,... 
gaçlcırı dağJmadan duran Yeni· 
çeri ,alvarlan o günkü Türk ma
lının değerine dimdik birer tanıh 
iken, "lıtanbulin,, lerin kumaıı 
"rokıayr,, damgcuını tCl§ıdı. 

"Kaz.az Artin,, ler "lıtilanaki, ,· 
ler hep bu değİfmenin "lumın,, la
ndır. 

Bugün yerli mallar ..,,mnin 
yedincisini a,ıyoruz. Sıra aıra 
pavyonlarda T ürlr bileğinin, T ürh 
kalcuının, Türk zevkinin ileri a· 
dımlannı, göğriimüz kabararak 
•eyrediyoruz. 

Bunların içinde neler yok lıi ... 
Ulusça kallnnqın ne cömert bi.,. 
fey oldujunu anlamak için oratla 
bir 'dola§malr yeter. Biz., "teli bi· 
z.im olnın Ja CJarıın kaba ıaba ol· 
ıun !,, diyecek kadar olgun yürelt
liydik. 

En küçük bir emeği, m•Jeğa
•İz. bir bulUfU alkıılamaktan ~e
kinmiyecektilr· Fakat buna vakit 
kalmadı. lı erleri biz.im cömertli· 
iimiz.i cömertlikle karplaJılar. 
Ummadığımız., belılemecliğimiz; 

aklımızdan bile geçirmedifimiz 
ü.ıünlülılerle önümüze dizildiler· 

Oyle ıeyler yaptdar iri arhlı 
yerli malı kullanmak, bir yurt •e
verlik bir ödev olmaktan çıkh. Bir 
kazanç oldu. 

Dün terzide lngili:ı kumaıı a
rayanlar, her türlü malın ü•tüntlc· 
ki, yabancı damgaları üıtünlü1r 
ıayanlar bugün yerliye dönmüı 

bulunuyor. Ne mutlu bize. 
5. Gezgin 

• 

- Korkma çocuğum, havlayan 
köpek raırmaz bilmiyor musun? 

- Evet, babacığım, fakat bu· 
nu köeek de biliıor mu? •• 
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Kültür işleri 

lik tedrisat 
Kadrosu 

Sorul}oruz Hava kurumu için tertip 
edilecek yarışlar 

Derhi at yarışları modelinde yapılacak 
bu y.arışlar çok zengin olacak 

Şehrimiz ilk tedrisat kadroları 
hazırlıklarına ba§lanmııtır. 

1,700,000 lirayı ne 
ya.palım? Sıhhi sebepler dolayısile bir o 

kuldan diğer bir okula nakletmek 
iıtiyen öğretmenlerin dilekleri küt · 
tür direktörlüğü tarafından ince -

Okurlarımıza üç sorgu SOT'uyo • ı her ihtimale karşr, daima ihti· 
ruz: Tramvay sosyetesinin halk:ıtan yatlı bulunmalıdır. 

Mava tehliketini bilenler ku • ı 
rıt:''-luna yeni tbir ıgelir 'ıtemin et -
mek Üzt!re, İngiltere, :Fransa ve 
Lükaemburg' da o1tluğu gibi, mem· 
ieketimizde de mükafatlı ıat ya · 
rış1nrı tertip clileceği ~zılmışlı. 

birer puıla feker. Bu suretle, han· lenerek Bakanlığa gönderilmek Ü· 

gi alın ismi, 'hangi numaraya f ık· -zere bir liste hazırlanmıthr. Liste 
tığı tespit edilir... tasdikten geldikten sonra kadro -

"Yarı§ günü h11ngi at kazanırıa, nun teıbitine baılanac.aktır. 
-evvelce o .atın ümile birlikte ~e • lNKILl\P lMTlHANLARI -
-kilmi.§ olan numaranın salıibi, Süel Tıp yükı~k okUlundan ink_ı -

Yarışlar; her yıl, ilk ve fionba
hardn c1ma'k üzer-e V-e1ie'fendi ko· 
şu me)rdanında 'YBpılacaktrr. Bu 
yarqlara. ıi>nümü.r.aeki ilkbaharda 
başlanması umulmaktadır. 

Tnükafalı kazanır... lip amacına gıren 34 talebenın 

"Mükafatlar, tabiatilc dereceli hepsi muvaffak olmU§lur. 
ofooaktır. Mümkün ol.duğu katlar, OKULLARDA D1Ş MUA YE -
cu f>ir bilet paraıı mukabi.lincle NESİ - Çocukları Esirgemek~ • 
toplu bir para müktılatı kazan • rumu doktorları tarafından Emı -
dırmalt i•tcnilir... nönü bölgesi içindeki okullarda 1Kofu a!anında ·yeniden terti -

bat alınacak, yeni tribünler, köşk · 
ler, lxa1ar, lku1P1cr, yiyec 1k içe -
cek yerleri yapılacaktır. 

'Saha yeniaen düzeltilecek, ka· 
zıkla.rı yenilenecek ve bo)•ana -
caktır ... 

Oradaki şimentlifer durak yer: 
de düzeltilecek, çayıra giden yoi 
yapılacak, alana muhtelif kapı . 
lar, açılacaktır. 

Hava Kurumu için hazırlama -
yı dü§ündükleri bu at koşuları -
nın, §ehrfo sosyal .ala.ııında .da bü· 
yük bir hare.ket uyımdıracağı kes
tiriliyor. 

Söylenenlere bakılırsa, bqka 
memleketlerde olduğu. gibi, ya · 
ırqlarda yeni ydın modaları lanse 
edilecek, yerli mallar mev!imin 
modalarına göre ortaya konacak 
tır. 

Vakit ıe.çikmiı ıve müaabakala· 
rın ıeltli hakkındaki tetkikler he· 

PS-~1.izof memif olduğu için, yarı§ -
"'f ;rı.~'önümüzdeki sonbahara ye -
ti~r .. ~sine imki.n ıörüJeme:nİf · 
tir. 

Hava tehlikesini bilenler kuru· 
mu, bu iti incelemek üzere, ku -

· rumun Beyoğlu kolu üyelr.-inden 
doktor Andre Vahram'ı seçmiş -
tir. 

Doktor, müsabakaların tefer · 
rü~tı üzerinde lngilterenin me§ 

hu'r ''Oerby,, at yarıtlarını tertip 
edenlerle mektupla,mağa giriş -
mittir. 

Dün kendisile konuşan muhar
ririrn12e bu düşünülen konu (mev· 
zu) üzerinde demittir ki: 

"- Hava tehlikesini bilenler 
kurumuna yeni bir gelir aranır • 
lren, binicilikte Türklerin her va· 
kit önde geliıleri hakikatinin, su· 
baylarımu:ın Avrupaclahi son ba· 
ıarığlaril e ( muvallakiyetlerile) 
'bir kere daha meydana ~ıhtığı bu· 
günlerde Derby at yarqlcrı tertip 
etlilmeıini ileri sürdüm. Bu öner
gemi (teklifimi) uygun bulan ar -
kacla§lar, programını hc:zırlamak 
itini bana bıraktıkları için hemer. 
tetkiklere bCJ§ladım. Avrupaya 
gönderdiğim mektupların ccva · 
bını bekliyorum. Diğer taraftan 
burada da tetkiklerde bclunuyo-

"ilk kurada biletler.ine at iımi bulunan 3000 tale'beıiin diıleri mu 
isabet etmiyen alıcılara da yarış 
gi.inü ayrıca bir "avunç ( teaelli) 
mükafatı,, dağıtmak uıulde_ndir. 

"Bundan Ôtl§Jıa, seyircüer ~ra· 
•ıntla yarı§ yerinde '0 bahai müıte· 
rek,, olabilir ..• 

"Anlattığım kaba taı1lak bir §e

kiltlir. Herhalde &irinci derece -
ele Hava Kurumuna yartlıml dü · 
ıünürlren, bilet alanların hepsinin 
bu iıten istifade efmel~ri tasar -
lanı)'Or ... ,, 

l'erlimallar 
,!:,·ergisinde 
Galataıaraydaki yerli mallar 

sergisinin de dün ikinci günü ıidi. 
Evvelki gün açıldı.ğı .saatten dün 
akıama kadar sergiyi 30 bin kiti 

ayene edilme,ğe baılamııtır. Mu • 
ay.ene aonucunda bir istatistik ha
zırlanacaktır. 

Yeni Cek talebeleri - Cek Ü· 
niversitelilerinden 70 kişilik bir 
kafilenin §ehrimize gelerek dört 
gün kaldıktan sonra evvelki gün 
döndüklerini yazmıştık. Diğer 80 
kiıilik bir kafilenin de bugün 1eh
rim ize gelmesi beklenmektedir. 

Gelecek talebe Gaiatasaray ti • 
sesinde konuk olacalctır. Bütün li· 
se ve orta okullara kültür direk • 
törlüğü bir genelge (tamim) gön
dererek tehrimize ziyarete gelen 
yabancı talebelere okullar tara· 
fından yüksek konukperverlik gÖS 

terilmeleri bildirilmiıtir. 

- Geçmiş Kuranlar: -............................ -...•....... 
gezmİ§tir. Dün ıabah franın An· 

1
'
1 

_..........., _____ 2 ... o ... T_e_m_m_,u_z_ı_9_20_ 
kara büyük elçisi Sadık Han da Felaket günlerimizde Türkün hu
sergiye gelmit ve düşüncelerini ıu lmkunu müdafaa içiA çalı an dos -

yolda anlatmıştır. tumuz Piyer Loti'ye, Balkan har· 
_ "Ulusal endüstri birliğinin bi csnnsında -şehrimizi ziyaret et • 

tiği zaman ikamet ettiği haneye bir 
geçen seneki sergisini görmemiş- kitabe ,.aı·ı kararlaştırılmı~ dün 
tim. Fa.kat bu yılki sergi ile evvel- kitabenin re~mi kü~adı yapılmıştır. 
ki yıll~da açılan sergileri arasın- Piyer I...oti olHu ile birlikte bütün 
da büyük farklar gördüm. Yedinci bir ramazan hu e,·de oturmuş n 
yerli mallar sergisi malların gös- lstanbul:ı 1tit hatıralarını yazmış -
teriliş biçimi teşhir tarzı bakımın- tır. f C\•hanın Uzer.inde şu satırlar 

k yazı!ıclll': "Türklerin saadet ,.efe-
dan evvelki sergilerden daha ço · laket zamanlarında necip ,.e sadık 
güzel. Uzerinde çok uğraşılmış ve dostu Fransa encümeni danışı a-
özenilmiş pavyonlar var. Bu nı·a- ıasından Piyer Loti 1328 taribinde 
da inhisarlar idaresinin ve ulusal burada ikamet etmiştir.,, 
endüstri birliğinin pavyonlarını 
çok beğendim. Her şey çok güzel 
yerli yerine konmuş ve öğrenilmesi 
gereken bilgiler iyi bir biçimde 
gösterilmiştir. Bu sergide tii.rk en
düstrisinin genişleyiş yolu kolay
lıkla göıi.ilmeh.iedir. 

Yedinci serginin açılı§ı, yazın 
eğlen:esizlikten bunalmı§ olanla
ra yeni bir can verdiği görülüyor. 
Her yıl olduğu aibi sergi bahçesin
de §Chir bandosu ve sergi radyosu 
güzel parçclar çalarak gezenlere 
eğlenceli bir kaç ıaat ya§atmak
ladır. 

Ancak bu yıl, sergi sa;\t do
kuzda kapanması, dükkanlarını 
dokuzda kapayan bir çok kimse
lerin sergiyi görememesine ıebep 
olduğundan bu müddetin on ve· 
ya on bire kadar uzatı'ması daha 
iyi olacağı sanılmaktadır. 

Tüzede yaz dinle
nişi başladı 

Tüzenin yaz dinlenİ§İnin bu • 

gün ilk günüdür. Bugünden itiba -

ren lıtanbul birinci ve ikinci ce· 

za, Sultanahmet birinci ıulh ceza 

hakyerlerile t&tanbul ikinci hukuk 
ve ikinci ticaret hakyerleri acele 
itlere bakacaklar ve bet eylüle ka 
dar nöbetçi kalacaklardır. Aiır 

cezanın işlerini ikinci ceza göre 
cektir. 

İstanbul b;rinci ve ~üncü hu -
kuk hakyerlerinin de nöbetçi ola 
rak kalmaları ihtimali vardı. Fa • 
kat, yukarda yazdığımız hakyer -
leri acele işler için yeter görülerek 
bunların da nöbetçi bmıkılmala · 
ından vazseçilmi!tir. 

rum. Avrupadan gelecek prog -
rcımları, memleketimizin ihtiya • 

1---------------------------ı cına uygun bir §ekle ıokmak iıti· 11!"---·----------
y.:>ru.z. Bu mükafatlı Y«rl§lara ı Nöbetçi eczaneler l 
ba§lt111ma.tlan önce tabUıtile bilet.:..---·-...,~~-~~--=-·-
~ıkarmak la.zımgelecektir. Bu bi • Samatyada: Teofilo!, Aksarayda: 
ı · 1 l ·· b k · · '"k Pcrte,·, Karagümrükte: Suat, Şehre -.etı ~.an ar muaa a aya ııtıra .. c· mininde: A. Hamdi, Fenerde: Yita1i, 

Hokqerlerinde 

Kaçakçılar mahkum 
oldu 

fazla ~~P ,eri Y~~i~~ ı.100.000 lira Fakat, bu iki işi başka gelir· 
ile Eyup - Emınonu yolunu. mu lerle yapın$ gözeterek, eldeki 
yaptırmalı, İstanbulun hava hilcu · b' .

1 
• d' ·· b" ı· il 

mundan korunmaarna gerekli işle r ır mı yon ) e 1 ~ı.ız m ıra) 

ri mi yapmalı, bu parayı Hava Ku . yollara ayırmalıdır. Yalnrz şe· 
rumuna mı vermeli? hir içerisindeki yollara dcği], 

Aldığımız cevaplan koyuyoruz· şehir dL53rısma doğru uzanan 

Balat, Çorb~cı çe§me, 46 nu· yollara da pay vermeli?ir. Bil
ma.rada Bay Robert Sinay:- hasas bw1lara ve mesela lstan· 
Memleketimizin koıı.mmasr için bul - Edirne arasındah; yolla· 
12.zım olan uçaktır. Onun için ra ..... 
bir milyonu ile uçak alınması Hatta, yol işi, ayni zaman· 
münasiptir. Yedi yüz bin lira da bir memleket müdafaası işi· 
da Z€hirli gaz.dan korWlması i- dir. Bence Balkan muharebesi· 
çin almacak tedbirlere harcan- nin o kadar çabuk kaybedilme· 
malıdır. sinde, iyi ve çok yoldan mah· 

Anketinize karşılık ve
ren bazı yurddaşlar tramvay 
yolu yapılmasını isUyorlar. 
Tramvay olmryan yerlere oto
büs işliyor. Buna şimdilik uçak 
kadar füzum yoktur. 

rum bulunuş, hayli rol oyna· 
rnıştır. 

latanbulda, Türkiye Hanın· 
da avukat Mihri - Benim fik· 
rimce bu parayı tayyarelerimizi 
çoğaltma işine tahsis etnıelidir. 
Her devletin alabildiğine tay· 

Şafak kütüphanesi ıahibi yare yaptığı bir zamanda, bi· 
Bay Misak Berkman: - Bir zim de bu işi ön planda gözönü· 
milyon lirayı vakit geçirmeden ne almamız, tamamiyle yerin· 
tayyare kurumuna yatınnalr. dedir. Tayyarelerimiz ne :Kadar 
Bugün bütün Türkiye bu uğur- çoğalll'S3, muhtemel tecavüzle· 
da elinden geldiği fedakarlığı re karşı o nisbette emniyette o· 
esirgemiyor. ı uruz. 

Ye·di yüz bin lira ile de mo- Hava hiicumlarma karşr sı· 
dem bir spor sahası: yapf.ınlma- ğmacak yerler, bence tayyare· 
lıdrr. Sık sık arsrulusal müsa- nin yanında ikinci safta gelir· 
bakalarm yapıldığı bir şehirrte Tayyaresi çok olan bir memle· 
i~e yarar bir spor sahasının bu- kete karşı yapılacak hava hil· 
lunn1amasr acıklıdır. cumlarr, hudut havasında kar· 

fıtanbul, B•lıkpazar c.add~- srfamr veaetefülir~o1ayı~1~ı" 
ıi, Makıudiye hanı, dördüncü d~~an tayyareleri 'Şehirler ii· 
katta, 63--64 numarada avu· zerine gelmeden, ya diişiiıi.ilür, 
kat Etem Ruhi Balkan - Bu· yahut da geri çevrilir. 

Yo1 işine de, ben bu vaziyete 
parayı tamamiyle yôl işine har- göre üçüncü derecede olarak 
camalıdır. Yollar, şehirlerin, yer veıiyorum. Gerçi ne yolun, 
hüttin memleketin can dama-

ne de sığınacak yerlerin -ehenı· 
ndır. Tam manasiyle rahat ya- miveti inkar edilenıezse de, or· 
samak için, sağlam, düzgün tarla bir nisbet nl€vzubahso
yollar yapılmalıdır. Bu, mutla- hmca, elb~tte tayyare tercihe 

ka lazım! değer. Ktifi miktarda tayyare 
Ben, kendi hesabıma yakın olmayınca, bir şehirdeki güzel 

bir tarihte hiç bir yerde harp yollar atılan bombalarla kolay· 
çıkacağına ihtimal '·ermiyorum. ca tahribe uğrar. Sığınacak yer· 

Ortadaki meydan okumalar, ler ise, ancak kısa müddetler i· 
hep ka~rıkçı kavgası mahiyetin- çin melce, kurtuluş yeri teşkil 
dedir. Hep "tutma~"In ellerimi, edebilir! 
şimdi geliyorum,, nah.'1tratmdan Muharrir ve muallim Kenatı 
ihareU Şu Habeş - Italyan işi Sungar:- Bu para ile gaz mas· 
de, buna hir örnek! l\foydan o· kesi temin etmelidir. Her men1· 
kuyuşlar kuru gürültüdür. Or· Iekette bu işe azami ehemıni· 
tada harp tehlikesi yoktur. iş, yet veriliyor. İhtiyati tedbir o· 
ciddi değil! İtalya Ha.beşle har- larak ahali için bol bol gaz 
betıniyecek ! Bir çeyrek asu· ga- mash:esi herhalde laznndrr. 
zetecilik ettim, tecrübe sahibi- Fabrikalar kuııılarak bura· 
yim, böyle sürekli l&flar, yük- da mr yapılacak, Avnıpadn ha· 
sekten atrp tutmalar, hiç bir zır getirtilerek burada depo mu 
harbe başlangıç olmamıştır. edilecek? Ne suretle olacaksa 
Harbe girişileceğinin önceden olmalı, biran evvel herkese ye· 
hildirilmes.i adet değild~~: 'ı t~c.ek k~d~r gaz maskesi :_le g~: 

Söz arasında söyledıgım bu çın1melıdır. Bu arada sıgın~~ 
sözler, tabii tayyare ve sığma- lar vücuda getirilm:si de ~.ecık· 
cak yer yapılması işinin ihmal tirilmemelidir. Bu ışler, d~~):~
olunabileceğine delalet edemez. nın hemen her tarafında gunuıı 
Bu iki işin de aynca gözöniln· meselesi oldu. Bunlar adeta ya· 
de tutulması, isabetlidir. lnsan, şatık hiikmüne girdi! 

giyef birer yıl ikiıer ay hapiıle o· 
tuz bin lira para cezasına mah -
kunı edilmiılerdir. 

güne bırakılmııtır. 
1 

clebılır. Yarqlardan on bq gun Sehıadebaşında: Hamdi, Yemişte:Ben 
önce, yarı§lara iftirak edecek at - "'sasun, Beşiktaşta: Ali Rıza, Beyazıt
lann isimleri yazılı puslalar bir to: Cemil, Zeyrekte: Yorgi, Ankara 
aa.rıdığa ltonur· BQ.Jka bir •andığa caddesinde: Eşref Neşet, Galatada : 

. da, bu at yarııı için çıkardmı§ O· m:.,Iİ!,'i, Bcyo.YJunda Bo:.tan ~aşında: 

Üzeriı1de satmak için eırar bu
lunduran Mahmut He arkada§ları· 
nm durufmaaı dün dokuzuncu ih
tisas hakyerinde yapılmııtır. Mah 
mut bir yıl dört ay hapse 253556 
lira para cezasma, yardmıcıs1 altı 
ay hapıe 147 bin lira park ceza • 
sına mahkum olmuılardrr. 

BiR YANGIN DAVASI - Be· 

ÖLÜMLE TEHDiT - f at~,s 
iınıinde bir kadını ölümle teh , 
etmekten ıuçlu Duraunun durıJf ~ 

ı b 1 b. . . za h• .tıiktatt& oturan Emine ile kayna- maaına, atan u ırıncı ~ . 
• · d d.. d d'Lmıştır. nası Nimet aleyhindeki dikkatsiz yerın e un evam e ı . . Jd' 

l b"l 1 • l l • • l · itimat, Tepe başında: Kınyolı, Tar -cın ı et en a an arın ı&un erı ve 1 h d • '-"'h. t ~· ı·d -. .. f .. k so -• a aşın a. nı a , ·~ış 1 e ~" .. bıld numaraları konulur. Sonra kağrnda: Nargileciyan, KasımpaşAda: 
&unltzr iyice karı1tırılır ... Bir ki§i, Yeni Turan, Halıcıoğlunda: Yeni Tür 
her iki •andıktan aynı zamanda kiye. Diğerleri, lvan, Vanael, Yor -

Jikle yangın çıkmasına sebep ol • Emine, Kezban, Havva •61111 .,. 

mak davasına, lstanbul üçüncü ce 1 rindeki şahitler dinlenildikten~ 
za hakyerinde dün hakılmıttır. Du· ra, duru§ma bazı araıtırmalar 1 

rufma, i!İn incelenmeai için batka kalmı§tır. 



KRAL KOJTAHTlN lN 
SEVG\~ISİ PR,ENSES PAOLA . 
D'OSTEHEİM1N HATl~AlAR.\ 

Çorumda 
e~lem. 2 Dilimize Çeviren; •• 

ilk defa bir erkeğin ha-
Halkevleri 
artistleri 

d .d. ' yali karşısın a ı ım · 
Büyük başar ıcıhk kazanan 

bir oyun verdiler 
Çorum, 20 (KURUN) - Ço

rumda, türlü türlü kurumlar, va· 
kıt vakıt müsamere verirler, fa· 
kat bilmem neden emeklerinin 
kazancını görmeden damla dam
la eriyitine yanarlar. Bu, durum, 
Çorumda ıençlere ve gençliğe 
kargı bir ıüvensizlik doiurur ri· 
bi olıiuıtu. itiraf etmeliyim ki, 
Halk Evi temsil kolunun "Çocuk 
Esirgeme kurumu,, faydasına ve
receği müsamerenin yolunu tutar
ken, bu, dütünceler kafamm için
de bir Blakbotom fi,Urü ıibi zıp
layıp duruyordu. 

Bu muaJ-:~le bana çok dokun. 
nıuttu. İptida kendisini öldürmek 
iıtedim. Onu öldürdükten sonra 
da ken~imi vuracaktım. Fakat ıon 
ra bu fikirden vazıeçtim. Sınıfa 
&innemeğe karar verdim. Herke· 
ı:n sınıftan çıkarak iıtirahat için 
bahçeye Ç!kmasmı bekledim. Son 
ra bir it için aıajıya iniyo~m.ut 
aibi yaparak kapıya doiru ııttım. 
Kapıları birerbirer açtım. ve kaç
tım. 

O vakit be • 
il i m ıırtımda 
lhektepli elbisesi 
•ardı. Kolumda 
beyaz bir band 
bulunuyordu. Yü· 
Ziinı kıp kırmızı 
olnıuıtu. Sokak • 
larda koıarak ve 
•ilıyarak gidiyo
dunı. Yollarda 

fi mazeretlerden bahsediyordu 1 
Bunlardan hiçbir ıey anlamaz . 

dım. . .. . 
On altı yatlarına geldiğim za -

man kollarım ve bacaklarım lüzu· 
mundan fazla uzamıttı. Yüzüm 
solgundu. Herhalde pek az cazi
beli idi. Bununla beraber bir gün 
yaz mevsiminde bir sayfiyede ol
dufumuz sırada kiliıeden . çıkı • 
yordum. Bir ıence rastıeldım. Bu 

Müıamerenin verildiii siMma 
kurajı bir hayli kalabafıktı. Loca-

1 
larda Şarm ıeçili aileleri ıöze çar· 
pıyordu. Halk Partimizin deierli 
batkanı Çorum Saylavı A. R. 0-
zenç de temsillere ayrı bir onur 
vermitlerCli. 

taıtıeldiğim kim· 
•eler hayretle ba· 
lla bakıyorlardı. 
Çünkü benim 
hıektepli kıyafe • 
tinıi görüyorlardı. 
Böylece kilomet • 
relerce yol alarak 
nihayet ıehrin or· Prenıeı Paola d'Oıtheim 

Temsillere aaat 20 ele Erkinlik 
marfıyle batlandı. Zevkle dinle
nen bir müzik parçaımdan tonra 
Çocuk Eıirgeme Kurumu Batkanı 
Dr. Şemıettin önemli bir söylevde 
bulundu. Doium Evinin bat dok· 
toru, ilaçıız, renksiz, bakmııız ve 
sayısız yurt çocuklarına hayali bir 
geçid alayı yaptırdı, ln1el duyıu· 
larımızı gıcıkladı. Yarının birer 
Attilli.sı, ·cengizi, Babürü olacak, 
bu, ilıiıiz, kimıeıiz yavrulara yar· 
dmılarmıızın gereklijini gözleri· 

taı1nda olan evimize varabildim. 
F.akat. ve; yard.ıb.m-ıa.IJlaD aila .. 
malitiuıı - -.a-....ı ... ım faJ'd• 
vermedi. Birkaç s\in aoQl'a aDIMll'l 
beni tekrar alarak kolleje ıötür· 

dü. 
Ben hazan çocukluk zamanım· 

da mektepte ıeçirdiğim hayalı 
düıünür de bunup neye yaradı~n: 
bir türlü anlıyamam. Çünkü mek· 
tepte iken hiç derılere çahımaz -
dım. imtihan zamanı yaklaıınca 
on bet ıün uğraıırdım. Hiçbir va
kit ~e' sınıfta kalmaıdım. 

genç bana bakarak "Nekadar gü· mizin önüne serdi. 
zeLkıı !,, demişti. ilk defa olarak 1ın ·.;erc1eıw "TırtıllU,, piyeaf, 
mf etklfllt a.yl1i .kat'ltmlda ba - dekor Te oynanıı &akımdan •il· 
luau)'ordum. Bu laa)'al kartwada zeldi. Tırbllar, bizim aoyeal ha
benim varlıtım pek derin bir au- yatımız·ı kemiren Te biz'den olma
rette sanılmııtı. Sanki hayatım yanların Türk soıyeteaine modern· 
bir botluk içinde aııh kalmıttı. O lik diye s&terdikleri çirkinlikle
ıünden sonra hemen her ıün ben rin acı bir öyküaüydü, Te hisim 

0 genç adamı görür olmuıtum. çocuklar, Tırtılları, alcaaksız bir 
Benim penceremin altına ıelirdi. akıt iÇinCle bitirdiler. 
Duvara dayanarak saatlerce öyle O, küçük bayan Nazife "Ak· 
kalır, mütemadiyen ciıara içerdi. gül,, rolünü ne caadan Y&f&byor· 

Biz böyle 0 genç ile kartı kar- du. 
b. · • Ya, tu, kırk yıllık medrese çö-tıya ıanki gözlerimizle biri ırımı-

• . km' · ıb· bakıtırdık. meziymiı gihi (Diiniz, dedikten 
IY:•~kte'p hayatımı dütünürken zı yıyece '!'z 1 1

, • sonra, amma velakin.) Cliye bizi 
hatırladıiı'bı çehrelerden biri bir Bu bıuit hadııe beııım hayalımde kahkaha ıaj...-kları içinde b· 
küt~jk arkadaıımdır. Bu benden yıldızlı bir ilem yaratırdı. Bu tıltan Atıf. 

k 1 b. )u ·di ·ı hir konutmadık. Yalnız . bei' Yaıça daha küçü o an ır z 1 ıenç 1 e :s- • • • • • Sepetçı oilu zey ı, uzun uzun 
ki kitaplarımın, defterlerimin içe· hizmetçi kadın vasıtasıle bırıbırı· allut koparıyor, küçüle küçük ba· 
riıine &tıkan.e tekiller, reıimler mize birkaç mektup yazmııtık. yanlar yatlanndan umulnıaa bir 
Yapar, gene itıkane sözler ~za.~- Fakat çok zaman geçmeden aayfi· muvaffakiyet içinde bu alkıılara 
clı. Meaeli bir ok ile delinmıı yu- yeden ıehre döndüfümüz için bu hak kazanıyorlar~ı. 
rek teami ki bunun üıtünde onun k macerall da bitti. Müaemerede bır noktan ve ku· 
adı fle benim adımın ilk harfler~ aaf b ti• semereaiz aur aramak lazımsa, perde arala· 
hulunurdu. Yahut üzerine ( senı Atkımın u ıure nnm çok uzatıldıiını, seyircileri 
ıeviyorum) ibareıi yazılı bir mek· kahtı beni hayata kartı me.~s et· ka11dayanlvm da bu iti becere
tup "ile bu mektubu ıaıasında ıö· ti. lıtıraptan adeta hasta ııbı ol - mediklerini söyliyebiliriz. 
türfn bir ıövercin reami yapardı. muıtum. Bir kere yemek yeme • Çorumda verilen müaamere
Mekbsbin bahçeıinde zihiolerimi· mele ve açlıkla ölmele karar ver· )erde, bir renk, koku, •tık bulamı· 
ae :elen bazı fikirler buralara ya· dim. Likin erteai ıünü açhia da· ye»rwn diye, tızlaomıyac.aiım ar· 
~ıbrlı. namadım. Erteli tünü o ıüsel tık. 

Bazan bu türlü yazılar ve re • {~aç adama mektup yazdım. Mek-
1 
B~:~ı .unutul7 bir iz ~-

ıimler ıörlerin göıüne çarpar, tehe gittiğimi bildirdim. Oraya an 1 • • ıtı~~~ u~u mu· 
·· h d" C 1 ve tekl'f t •zunere erını e ıp ıyen v 5 .etmen 

!Up elere düterler •· eza ar • ıı:Jip beni kaçırmasını . ı • • Mümtazı kutlularını. 
rirlcrdi. Fakat ben bu yazdan ya· tim· Uzun haftalar o ıencın haya- Ceu t Baylıal 
zan ~e reıimleri yapan kızı ha~r li ile meıgul oldum. Geceleri uyu- Her hafta Tepebap Belediye hah • 
vermezdim. Onun için mektep •· yamıyordum. Hep onu düıünüyor- (illinde - Salı, çar _ 
d•reai beni dıprıda te••n batka dum. Baıan mektepten kaçbiımı hıaattd lcl.._I ·amba, perşembe cu • 
hir genç bulundujuna hükmeder • hatırıma ıetiriyordum. O ıenç il ŞıhirTU,ııf l'ISI 'a dnU akfaınlan 
d . On 

11 
pı tat tam 21 de DE _ 1

• hayalen birletiyordum. un at 1111 1 DOLU opnet 3 
Her ikimiz de matUlll bitlerle )u ile ıabırsızlanıyordUJll. Buıü erde 1uan: Ekrem 

mütehauia &ulunuyorduk. O !'- · ne kadar daha benim dudaklar ' qlt. BesteJlyen : 
zan nıektebin teneffüıbaneaınde ma bir erkek aiıı temu etme '•mal Reftt Dikkat 
a~lar \eni kucaklardı. Arada ma· • ti' <amu,.ıııen ftpar 

a , d B mıı • arma yetqelllleetl • 
~retler de diledili. olur ~· d: O ıenç bir daha ıelmedL Onu lırdlr. 
turlü hareketler benıın ~·~ ini hiçbir vakit 1öreaıedi111. ı ... ~ . ... .. . , ~itli. Bebek dlleti tram· 
bir teeuOr u1andmrclı. DIC (Arkal """' n1ıan temJa •dllınlfttr. 
affedecekti•? Nicia o bana kar• 

ilbay Cemal Bardaçı, uzmanlarla yap· 
tığı geziden döndü, sonuçları anlatıyor 

Konya llbayı Cemal Bardak· 
çı, yüksek tarım enstitüsü hocala· 
rından 'Joloji profesörü Bay Sa· 
lamon ve laboratuvar ıefi Şevket 
Ahmedle birlikte Konya ovaıında 
bir gezi yapmıı, Konyaya dön· 
müttür. ilbay, incelemenin sonuç· 
larını arkadatmıız Ziya Çalık'a 

töyle anlatmııtır: 

Obrukların Beytehir &"ölü ile 
bir baf lantı11 olup olmadıiı ko-
nusu çok önemli biT itti. Uzmanın 
bu it hakkındaki al'&flırmaıı to

nuçlarma ıöre Obruklarla Beyte
hir ıölü arasında bir ilgi bulun· 
madı. Gölde ve Obrukta bulunan 
balıklarm ayni çeıidden ohMdıiı 
ve daha baıka dillene bu it ya
dınlanmıı oldu. 

Obruklarm, kayaların yıkılma• 
&iyle meydana gelmiı derin kuyu· 
lar olduiu aaptanmlfbr. 

Bu ıulardan ne ffkilde fayda· 
lanaciı hakkmda profeİar rapo· 
runda aü!üncelerini -.nlatacaktır. 

En anemli duracatnnıs itler
den biriıi Betıöz auyudur. Bu ıu 
saniyede bir metre mik'abı ıu yer
mektedir. Bu su on DHttre yüktek
likten dütürüldüğU takdirde elek· 
trik alınabilecektir. Burada ya· 

pdacak elektrik kurumu ile çev· 
rqfnde bulunan hir çok yerlerden 
muharrik lmTYetle su lcuyulannm 
iılemesl kabil olacaktır ki, hunun 
da kilovatı ancak bet paraya mal 
olacaktır. 

Sarayönü çevreti Betıözle fay· 
dalanacaiından bu bölgede eıa· 
ıen baraja ihtiyaç yoktur. 

Profesörün kanaatine ıöre o.a 
altındaki ıulardan iatifade kabil· 
dir. itin ne ıuretle ı...nımuı hu· 
·~•U:• uomwı•s .tfltaJo.ıd wpunını 
bir rapor yazacaktır. 

Burackki -in- auyuyla da 
baraj yapılmaıına imkln olmadı· 
iı sonucuna eritilmittir. Fakat, 
baraj yapılmaması muhakkak IU• 

yun yoklulu demek delildir. 

Bu ıibi 7erler için de &Jl'IC& tet· 
birler alınacaktır. Uzman hunun i· 
~in dütüncelerini bildirecektir. 

Koayuausn ıilrel su durumu• 
mundan ötürü barajdan istifade 
rum olmuı ıerekmektedir. Bu· 
nun için de bir jeoloji enıtitüsü 

kurulmaaınm muvafık olacalı dü· 
tünülerek Almanyada ıu itleriyle 
çok iln almıt bir uzmanm getiril· 
meıi için bakanhia dilekte bulu· 
nulmuıtur: 

Biyle bir lnmun Ye yetittirece
ii ferdlerle türel arqtırmalar, 
t0ndajlar yapmak, ıu iı1yle a&T&f• 
mak Ye yurdu tü)dijreçek ıonuçla· 
ra Yarmak kabildir. 

Su itinin batında Ulu Batk•· 
nımızın büyük yardnn Clileli ol· 
duldan eonra biizm de, ödevimi· 
zi yapmakta bütün pcümüaü har· 
cayacafımıa çok tabiidir. 

Profe.ar Salamonla Benebir 
çevreainde yaptıiımıs ıezide. iin· 
ceden bizim diifiiladüiilmüz Jİbi 
Sanaıyın da Benehir ıölüne akı· 
btmaıı icin anıldadıtımız itleri 

profesör de onay ıördü. 
Sarıau, ıöle aktılı zaman, ı&l 

varidat kaynaklarından birine da• 
ha kavutmuı olacak ve ıulama 
alnının her zaman bol IUJU bulu
nacaktır. 

Sillede baraj yapdmumı bi· 
zim muvafık ıördütümUz yeri 
profeıör de baraj için tamamen 
muvafık buldu. Kesilecek bolum 
iki y6nUndeki byalum mukaTe
meti, ıu ıızmt111 yapmıyacalı ıi
bi, ıuyun ıeliti baknnmdan da 
çok ıencin bir baraj olacaktır. ' 

Profeaörün de alman muvafa• 
katini müteakip burumm plb ft 

projelerinin hazırlanmaama tezel• 
den bqlanacaktır. 

Karuıanda baraj yapdmuı 
ilk ıeafde profeeör J6nliad• mu
vafık ıörülmedi. Aroinin duru
nu araıtırmaıı için burada ltir ~ 
edilmiyecefi umuldu. Füat eoa
radan nilial bir l<arar 'Yerilmek U
zere profesör, B. Şevketin arattır
ma için tekrar Karamana ıitm• 
ınie lüzum ıöaterdi. 

B. Şevketin arqtnmuı eonuç• 
lanna göN, bu balıe için 7enidea 
ıulama itleri diltUnUlecektlr. 

Bir Tren kazası 
Adanaya ıelmekt• - JP39 

Jl1llD&l'&lı tnDin lokomotifi 360 • 
800 ldlometredeld ı~dde bir .. 
denblre tren hattı herine çıkan 
tat yüklü bir kamyona çarparak 
devirmit Ye içinde bulunan tofir
le yard1111C111 alır ıurette :rara • 
lanm11lar, tedavi için Adanara ı• 
tirilerek Memleket huta .... lae 
yatmlmqlardır. 

Hadise, Cümuri1et ııoel aan • 
manlıima 'bildiribaif, .... ı. ia • 
celenmiye 1'atlanmıfbr. 

Kagnataail• birleıip iten 
di babasını oarmaı I 
Denizlide HambeJ. ktJUDM 

Kara Mmtafa oilu Mellmet, t.. 
laya ılderken tabanca kuqunu i
le wrulmUflur. 

Klylüler kendisini ,...ıı el .. 
rak ıörmüı, haber yererek ~141ut 
mıılanbr. 

Kurtun, zanllı Wyliintin ç_.. 
ıini parçalamq ft oau konup.
maz bir hale ıetirmlıtir. 

Fakat ,yeni harflerle okuJUP 
yazma öireamit bulunduiu ici• 
yazı ile ifade -.eNbilmit: 

- Beni kendi ollum Muatafa 
ile ka7m pederi Battal wrdu
lar. 

Demittir. Mutafa bçmıf, Bat
tal yakalamnqtır. 

• Ria-'• Sinema Agıl4ı. - Rl· 
ude iki 11lclanberi iıteldili olma· 
dıiından kapalı duran Huıual i • 
dareye alt ılnema binuı bu defa 
çıkan bir lıte1di7e iki ıenelile ica· 
ra verilmiı. bina ayni zamanda ta· 
mir edilerek ıüzellettirilmiıtir. 

Kiracı yeni Ye ıtizel filmler ... 
tirmiı, iıletmel• hatlamııtır. 

Kiracı ıiııema11 ı .. li:rı P9ir .. 
mek için lıtanbulclald finaalula 
mulaaHre,.e ıiritmiftir. 
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Pire Tozu 
malı? Diye sordu. 

Satıcı asıl işin can alacak noktası- Yazan: Kadircan Kaflı Bölem: 78 
Kelleli oğlu ilk defa olarak Bor

sadan lstanbula gelmill'ti. Maksadı 
çerçi eşyası cin inden ufak tef ek bi
raz mal almaktı. Fakat Sirkecide ge· 
ce kaldığı otelde uyku uyuyamadı. 
Biitün gece bir pire hücumuna uğra· 
dı. Gecele);n bir çok defalar yatağa 
yatmış, kalkmış, sabahle)in pek erken 
giyf nip sokağa fırlamıştı. Uyku uyu
madığı için şimdi paznr yerinde do· 
Jaşırken arasıra dü~ecek gibi oluyor
du. Sanki sersemlikten başı dönüyor· 
du. 

na dokunan bu suale de cemp Yer -

di: Onu 
- Pire tozunu nasıl mı kullanmalı? 

uzak fakat emniyetli, başl_ca 
Bundan daha kolay bir şey yoktur. 
Hemşerim bu tozu alacaksın. Ne ''a· 
kit ü tünde bir pire görürsen tuta -
cnk ın. Fakat pire)i yakalayınca kıç 
tarafından tutmalı. Ağız tarfrnı ser· 
hest bırkmah. Pirenin ağzı açılınca 

bu tozdan biraz alarak içerisine at· 

şup görüşemiyeceği bir 
hiç bir erkekle bulu' 

yere götürüp bıraksam .• 

Hir aralık Hocapaşadan büyük çar
şıya doğru saptı. lşportacılann, ayak· 
satıcılarının çok dolaştığı bu pazar 
yerinde kulağına hir ses geldi. Bu ses: 

- Pire tozu! Pire tozu! 
Diye bağırıyordu. Sonra ilhe edi· 

yordu: 
- Pireden kurtulmak için! Rahat~a 

uyumak f çin ! 
Gözü açıldı. Bu pire tozu eğer ger

çekten te irli bir şe · ise bundan biraz 
almalı idi. Hatta biraz fazla da olsa 
olabilirdi. Memlekette çerçi eşyası a· 
rasında satılabilirdi. Pire denilen mah 
JUkun bu gece nrdiği rahat ızlık o • 
lur ey değildi. Eğer bu pire tozu bir 

gün e\·velden eline geçmiş olsaydı şimdi 
kendisi böyle berbat bir halde olmıya· 
caktı .. 

Kelleli oğlu satıcıya işaret etti: 
- Bu nasıl şey, hu pire tozu? De· 

di. 
Satıcı zenci tipinde bir adamdı. E • 

linde kağıttan bir kutu vardı. Bu ku
tu içinde sim iyah bir toz dolu idi. 
Satıcı izahat verdi: 

- Bu pire tozunu ben yapıyorum. 
Yerli malıdır. Pire cinsinin azraili -
dir! 

K<!lleJi oğlu elini uzattı. Parmak · 
l~nnın ucu ile kutunun içerisinden bi· 
raz aldı. Bunu kömür tozuna benzet
ti. 

- Fakat bu pire tozuna değil, kö· 
mür toıuna benziyor. Bu nasıl §ey 
böyle? Dedi. •· 

- Baksana bana, hemşeri. Bu tozu 
ben yapıyorum, dedim. Tesiri olmazsa 
paranı geri ı.·eririm. Bu toz kömür to· 
zudur. Fakat senin bildiğin kömür to· 
zu değil. Bu toz flitoks ruhu ile mu • 
amele görmUştür. Avrupakliri şarla
tanlıkların hepsine iistündür. Bu kö • 
mür tozu, fakat kömürcü dükkanla • 
rİnda gördüğün kömür tozu değil. O .... 
kömürü ben kendim yaktım. Hem de 
hiç g'ün görmemiş bir yerde yaktım. 

Kırk gün, kırk gece o yer • 
de bıraktım. Dediğim gibi, ü telik fli· 
toks ruhu iJe de muamele yaptım. 

Şimdiye kadar hu tozdan alan bir kim· 
Be bana gelip şikayet etmedi. Tecrü· 
besi meydanda. 

Bu satıcı gerçekten laf kanfı bir 
adamdı. Sözü kısa ke mek için: 

- Pek aUi. Bu tozu nasıl kullan -

malı! 

Kelleli oğlu satıcının bu cevabı kar
şısında hayret etmekten kendini ala· 
madı: 

- Bana hak, be adam. Ben pireyi 
tuttuktan sonra onu parmaklarımla 
sıkar, canını çıkarırım. Senin tozuna 
ne hacet kalır, dedi. 

Meğer bu satıcı gerçekten ehlidil 
imiş. Akıllıca sözlere akıllıca CC\'ap 
Yermeği de bilirmiş. Kelleli oğlunun 
çok mantıki olan cevabını da )ine 
mantıki bir şekilde karşıladı: 

- Hemşericiğim, darılma. Öyle de 
olur, olmaz demiyorum! dedi. 

• $ 
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P o lis halterleri : 

Kumar oynarken 
Tepebatında Markonun iclare· 

ıindeki Yıldız kırataneıinde Ne· 
ıim, Danyal, Jozef, Yako ismin· 

de dört kiti kumar oynarlarken 
yakalanmışlar tüzeye (adliyeye) 
verilmitlerdir. 

BIÇAK ÇEKTİLER - içeren 
köyünde oturan aobacı Mahmud 
ve arkadaılan Bahri ile sabıkalı 
Ramzan, Suadiye Koru parkında 

ıarhoı olarak bir masa devirmit· 
ler, garaonlara bıçak çekmiıler· 
dir. Hepsi de yakalanmı§tır. 

YARALANDI MI? - Beyoğ· 
lunda Gönül sokağında 36 numa· 

ralı evde oturan Bay Y unuı zabı· 
taya bat vunnu§, Salihattin ve 
Adil isminde iki adam tarafından 
yaralndrğını ileri sürmüıtür. Suç

lular yakalanmıılardır. 
MERDiVENDEN DÜŞTÜ -

Sirkecide dişci Hikmetin evinde 
oturan 10 yaıında Emine Köp· 
rülü handa merdivenden düımüş, 
baıından yaralanmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI - Bos
tancıdan Kadıköyüne gelen 161 
numarah vatman Yakubun idare· 
ıindeki 28 numaralı tramvay ara
bası Satılmış isminde birine çarp· 
mı§, yaralamıştır. Satılmış Zey· 
nep Kamil hastanesine kaldırıl· 

mııtır. 

Burak hesabını yapmak i~in düşün-, 
meğe başladı. Yılancı onun ne düşün· 
düğünü hemen anladı. Kim bilir kaç 
zamandanberi bunu ezberlemiş olma
lı ki düşünmeden söyledi: 

- Iki yüz on altı altın ... 
Veli Rei : 

- Dörtte benden, etti iki yUz yirmi .. 
Ha1il ! •• Kadı Halil.. Halil nerede? 
Paraları hazırlasın .• Şimdi geliyoruz 
oraya. 

Yılanlar Kara Kartala götürüldii. 
Afrikanın kim bilir neresinden ge. 

'irilen bu korkunç ha;t'\'anlar, afyon 
yutmuş gibiydiler. 

Kafes, olduğu gibi Kara Kartalın 
kıç kasarası altındaki kamaralardan 
birisine kondu. Kapısı gilitlendi. A • 
nahtar Jnce Hüseyinin cebine girdi. 

Paralar \'erildi. 
Arabın yiizü gülüyordu. Yaptığı iş 

hoşuna gitmişti. 

- Şimdi, beni Pre,·ezede gemiden 
çıkarın. Uen oradan memlekete döne • 
rim. 

- Oradan gene yılan mı getirecek· . ~ 
~ın ... 

- Ben yirmi yıldır bu yüzden ge • 
çinirim. 

- Paraları kaptırmaz mısın? 
Arap sırıttı: 

- Budalalar! .. Bunun da kolayı 
yok mu? 

Diyordu sanki ... 
Bu sorguya Kara Hasan cevap nr· 

eli: 
- Sıkıya gelince paralan yutar o

Kim ne bilecek? Hem böylelerine 
kimse ilişmez ... Çünkü hiç bir işe ya· 
ramazlr. Bksana kılığına! .. Ne kil -
rck çekebilir ne de savaş yapabilir! ... 

Kara Yeli: 
- Seni Pre\'ezeye çıkarırız. Yalnız 

bundan sonra da ),lan satıcılığı ya • 
parsan buralarda beni ara .. Alırım. 

Dedi. 
- Bu yıl gelmem artık ... Gelecek 

yaz. 
- Gelecek yaz olsun!
Yakaladıkları Venedik gemisinin a· 

dını "Ak Kartal,, koydular. 
Kara Kartal "Ak Kartal,, ı yede • 

ğine aldı. 
- Hissa! ... Yelkenler Hissa? •. 
Giineş Kulabriya dağlarının ardına 

doğru gittikçe alçalıyor, Akdenizin 
engin ufuklarına dağılan ışıklar git· 
tikçe sarsıyordu. 

Leventler gemilerinin kıç kasarası 
önünde ağır ağır Anadolu şarkıları 
söylüyorlar. Anadolu oyunları oynu -
yorlnrdı. 

Hepsinin de gözlerinde otuz kırkı 
kadırgalı büyük ,.e şanlı bir Türk fr 
Josunun hül;tası gittikçe büyüyor w 
yükseliyordu .• 
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Kara Veli Reis Preveze boğazını 
geçiyordu. Kıyıya toplanan halk onu 
arkasında yepyeni bir Venedik ka -
dırgasile görünce biiyük bir sevinç 
duymuş, candan alkışlamağa başla • 
mıştr. 

Bu alkışlar ve böyle büyük bir za· 
ferle dönüş, leventlerin o kadar hoş· 
larına gidiyordu ki, geminin güverte· 
sinde çaldıkları çalgı, söyledikleri tür
küler ,.e oynadıkları oyunlar bUsbü • 
tün coşkun bir hal alıyordu. 

Veli Reisin de onlar gibi olmadığı
na şüphe yoktu. 

Fakat onda bundan başka bir de 
durgunluk seziliyordu. Eskiden de a· 
kından dönüşleri bu yerlerde böyle 
büyük bir bayram yaratırdı. O da bu 
bayram günlerinde herkesten daha 
şen, herkesten daha coşkun bulunur
du. Fakat şimdi herkes eskisinden beş 
on misli daha çok sevindiği halde, ter
sine olarak onun yüzünde ince \'e de· 
rin bir yas okunuyordu. 

Bu yas Artaya yaklaştıkça çoğalı· 
yordu. 

Veli Reis, deniz ortasında, arka -
daşlarına. verdiği sözü düşünüyordu. 
Oç ),ldanberi ona dünyanın en derin 
tatlarını veren, onun bütün yorgun· 
luklnrını giderek lstelyayı artık bıra
kacaktı. Onu eskimiş bir papuç gibi 
bir kenara fırlatmayı kafası almıyor
du. Çünkü ayrılsa bile Veli Reis için 
değerli bir Yarhktı. 

Kendi endfne şöyle dUsilnUYnTdu: 
- O da beni seviyor. Semıese bu 

kadar zaman hep ayni sokulganlık ''e 
sıcaklığı göstermezdi bana .. Onu u • 
znk fakat emniyetli, başka hiç bir er-

kekle buluşup görüşemiyeceği bir yere 
götürsem n bıraksam •.• Fakat •• Bun· 
dan ne çıkar? Za\'allı, çok üzülecek. 
En iyisi köyüne göndermeliyim. Hat· 

t!t kendi elimle götürmeliyim. Hem de 
ona altınlar, kumaşlar, mücevherler, 
her şey ı.·ermeliyim. Beni her zaman 
tatlılıkla an ın ! .. Acaba bir gün baş . 
ka ile evlenir mi? •• Ba§kalarının kol· 
larında da henim kollarımda olduğu 
gibi kınanır, onları da benim gibi 
mes'ut eder mi? ... 

Düşüncelerinin burasına geldiği zn· 
man damarlarındaki kan, şaha kalkan 
bir aygır gibi ayaklanıyor, coşuyor, 
derisinin altını yakıyordu. 

mantar :Merdi\'en köyünde Şahkulu 

Kadlko•• yl'atin r, \ ımı . sultan dergahı ı.·ardı. Mehmet Ali ;:li ==========llil Hilmi baba dede postta otururdu. O· 
raya dadandım. Din, acı çeken ı.ayıf 

damlalar gibi ahenkli \'e ai,'lr şıpırtı· 
Jarla konuşur. - Faruktau jki defa 
ayrılmıştım. O zamanlar, asHi, kat'iy-

yen ölürüm de barışmam demiştim. Bu 
ate:ı:li protestolara rağmen onunla yi· 
ne birleştim. üçüncü ayrılışımda ba· 
ğmp çağırmadım. Hüzünlü bir kana • 
a tle diyordum ki: Artık Faruğa mnğ
lüp olmıyacağım, artık kuvntli;tim, 
heyhat! 

R O • a D 1 
1 ruhların dayandığı bir direktir. Kuv-
• vetli insan dine iltica etmeı:. Jo'nkat 

ben, kendimi tedavi için tuttu~um 

Bölem: 60 

dum. Çarpıntı ile uyandım. Kalbim, 
gevşek bir ilmikte sallanan ağır bir 
torba idi sanki, geli:oi güzel öteye be· ..... 
riye \'uruyor, ilmikten kurtulacak gi-
bi ıoiuyordu. Anladım ki bu bir kaşık 
çorba ,.e bir lahza uyku yeni ıztırap: 
)ara ku\'\'et toplamak içinmiş. Bir ge· 
ce, hiç unutmam, vücudüm türlü ili'· 
kenceler icat eden bir a'Zap ordusuna 
teslim, serili yatarken, çilenin bu ka
darına kendim de şaşabildim. Akabin
de dedim ki: "Ey ıztırap, bu sen in za • 
ferinin en yüksek zirvesidir. 

işte beni çarmıha gerdin, işte !m· 
nımt akıttın, ömrümü söndürdün. Şim· 
di &e\in, bu an senindir.,, Anlamış • 
tım ki ondan sonra hicranım hafifli
yecek. Öyle oldu. Artık geceleri U) .. 

ku uyuyordum, gündüzleri yemek ) i-
7or du& fakat bir türlü yataktan çı
&mac!rm. Aylar sürdU. Sarılık oldum, 
,Jıancık ~k,!lrdım, kurdeşenler dök • 
ttim. Bin bell ite kt~ atlattım, bahara 
e~.:r. Artı~ ~ebekte oturamazdım, 
ne mümkün? Enı§te ile bir avukatı ve· 

Yazan: Safiye Erol 
kil ettim. lşte bu kö.,.kümüz o zaman 
alındı. Yukardan aşağı yeni do~ettik. 
Yalıdan bir maşa bile getırmcciim. 

Kadıköye ta.,ındık. Bir müddet de bu· 
rada yattım. ilk sokağa çıktcğı'll' ~ü
nü hatırlarım. Sokak kapı-;ını açar aç· 
maz ılık, kokulu bir ha'a lıana sa -
rıldı. Tarif edemiyeceğiııı hit lezzetle 
ürperdim. Sanki güneş heni öptü. 
Toprak ayağımın altrna-el aı;t'. Otlar, 
çiçekler bacaklarıma rtol:mmak i ·t~ • 
di. Gök bana güldü, ışık benJ yıka • 
dı. Bu cici köyü, yeni ntanımı lıir 

hamlede evdim. SağJık da sağlnmhk 
da bana bu yerlerde bahşedildi, ö · 
nümde açılan şu dilber koya haktıkça 
bir ecnebi kadından öğrendi{:im pro • 
testan ilahisini hatırl1y3rum: 

Ulu tanrım senin lütfün ne engin· 
dir ne engin! 
Allahın bize bu engin lütfü tabiat 

tir, denizler, tepeler, gök. -
Bir de uzun araba aldık. her tarafı 

sistemde, yerine göre gönfümü şımar
tıyor, okşuyor, hazan da dizginleri 
kuvntle çekerek nefsime znl ınrdb or· 
dum. Kendime en büyük zayıflık im • 
tiyazını ı.·erdiğim ı.amanlar oldu. Di· 
yordum ki: 'J'ckkeye git, mesir~ye git, 
çılgınlık yap, israf yap. lsh•ı sen o • 
tur Faruk için ağla. Fakat?!! 

Benliğimi böyle kapıp ~ahYerirken 
sanki diğer ,·e amansız bir benliğim 
de saat elinde müsao1ahakar hir a· 
layla bekliyordu, diyordu ki: Haydi 
ne yapacak~an ''erdiğim mühlet zar -
fında yap, çünkü vaktin tamam olun· 
ca yine disipline gireceksin. --

Artık duygularım hana değil, ben 
onlara hakimdim. Duygularımı altı • 
ma aldım. Bir hayvana biner gibi cın· 
ların üstüne bindim. lstccliğiın isti
kamett~ i tediğim müddet ve keyfi · 
me göre ıkı veya gevşek ktillandım. 
E,·et hu defa nefsim beni d(•,;il, ben 
nefsimi yenecektim. İçimde bana, üs
te geçeceksin! diyen küçük bir ses 
vardı. Hakikt kun•etin sesi hiç bir 
zaman patırtılı çıkmaz. Velveleli akis· 

l·aldızlı, döşemesi turuncu idi. Ben lerle gürleyen, acizdir. Kunet, derin 
her ıün gezmelere ıidi~ordunı. O za· ku>:ulara muntazam fasılalarla düşen 

Zayıf gönlümün bu kuneti bula · 
bilmesi için ne çok çekmiş olması la· 

zımdı \'e bu kuvveti birdefa giyindikten 
sonra da nelere dayanacaktı. Kunet! 
İnsanları onun kadar elem çekmeğe 
mahkum eden ne \'ardıı·? Kendi kuv· 
vetini keşfeden insan artık ıztırabın 
dikenli yoluna düzülmüş demektir. 
Kuvve~ öyle bir ilahi prensiptir ki 
ondan şaşılamaz. lnsan onun icaba
tını yapmağa mecburdur. Zayıf olmak 
i te_e bile olamaz. Kuv\'Ctli olacak, 
zorluklar başaracak, nefsini yenecek, 
mahkum. lnsan bu mahkumiyetin bü· 
tün hayat için ne kadar şümullü oldu· 
ğunu yavaş yavaş anlar. ürker. Ha • 
yatta he.r türlü elemi öğütmek ı.·azife
si ile miikellef olmak, ne fecidir, ne 
feci! Zaman olur ki insan şöyle dü -
şünür: Ah mağl\ıp olsam, sırtım yere 
gelse nh. Benim de böyle yorgunluk 
anlarım oldu. Saadet günlerimin hatı
ra ! gönlümde efsanevi bir resmi ge· 
!:İt yaparken h:"lla ıztırap ~ektiğime 

§aşardım, derdim ki: E:>: bü:>:ük acı 1 

Bu sırada Kara Hasan onun yanı" 
geldi: . _ ... 

- Baba!... ~ 
Buse~, onu lstelyadan a)Tılmnst , 

çin kışkırtan şeytanca sesi yeniyor 
du. 

Yeli Reis toparlandı başını ,kalclJl' 
dı: 

- Ne var?.. fi 
- llalkinea'dn demirlesek daha ~ 

degil mi? Hem Artaya kadar gitnt,ı 
için \•akit kaybetmeyiz, hem de tckı.,ı 
akına çıkmak için deniz daha ya1'1r 
dır. Hundan başka eksikleri tanıarnl~ 
mağa daha elverişlidir. Pre\'eze şur' 
cık ta ... 

Yeli lteis bunları oğlundan öııtf 
düşünmediğine kızdı. 

- Peki .. Doğru söylüyorsun. oraf' 
demirliyelirn. Ben Artaya atla gidef 
gelirim. 

Kara Hasan tuhaf bakışlarla bal>" 
sının gözlerinin içine baktı: 

- Gene mi lstelyaya? 
Diyor gibiydi. 
Veli Reis bunun manasını nnJarnıf 

tı: 

- Onu köyüne göndereceğim. JJtl' 
ki kendim götürürüm. Kara Kartalı' 
akın için yola çıkışında, beraber ştı· 
rız. 

Kara Hasan babasına balimakta V 
vam ediyordu. Hem de biraz önce ı'ôt 
lerinde okunan ~aşkınlık büsbütll' 
artmışt: 

- Bunun için oraya kadar yorul ' 
maya ne lüzum Yar baba?- Leveot ' 
lerden birini yanına katarız, o ı~el' 
yayı Preveze veya Parza'dan Kefato•' 
yalı rum kayıkçılarından birinin 1"' 
yığına bindirir Ye yollar? ... 

J{.ara ren eı ayağa ·a fü. (1' 

çelik kadar sert ve ağır oıan elini ol• 
!unun omuzuna koydu: 

- Bu kadarını ben de düşünebili ' 
rim Hasan •• Fakat Armenyonun \ e>" 
başka bir uğursuzun eline mi düşsüıtf. 
Onu evinden aldım, evine bırakms1t' 
yım. Çünkü ne de olsa, fenalığını g(;t' 
medim. Beni herkesten daha çok ~ 
ladı ve ... 

Veli Reis sustu 
- Sevdi... .ti 

Diyecekti. Fakat birdenbire dı~ 
varmadı. Lakin biraz sonra kendİll' 
zorlayarak kekeledi: 

- Sev ••• di .. , 
Kara Hasan, henüz tmemekte o 

lan bıyıklarının altından glilümsedı,. 
Bu giilümseyişte bir hastaya, bir t>' 
vnlhya acıyanların hali vardı. 

(Arkası var) 

Benim daha neremde kemirecek ttf 
bulu;>or un? -Tornistan etmek, fJ: 
rukla barıı;;mak i tedim. Fakat nef it 
imde benden daha nüfuzlu diğer b S 

ben peyda olmuştu, işte o ku'"'', 
pren ·ibi dediğim şe;>. O, zafer yol011 

da knygu uz ilerliyordu. r 
Hayatta tek tük kahramanlara tB9 • 

ladım onların her halinde bir bü)iİ~, 
lük ayni 1.amanda bir hüzün vard • 
Hiç bir znman rahat edemiyen, gef IJ 
ll'cmiyen, mücadeleye ve galebeye ~~f 
kum olan insanın mahzunluğu. JJO t• 
lelerini gördükçe beni rikkat ba5;.. 
Şairin dediği gibi: Gözden akıtır • • 
şı erenlerin halveti. - Onlara ;>ıtlC111 11 lık duyarım. Onların, gizli olduğu it, 
mukaddes sava:. larını, kahramaııJı1' 
rmt bir bakışta anlarım. 11 

Dadım Tiryal, henim yeniden ':it 
bulduğuma pek sevindi. Bana JıiÇ , 
zaman unutmıyacağım bir destall 

0 

kudu: 
"Şükür gönlüm duruldu. Sc,•dlı ~ 

şımdan ırıldı. Gönlüm bir sırça 7~rdiit 
dı. Yere dil tü kırıldı. Ne mümkU1'dıJll' 
yapıla? Gönlümü mezada çıkSt 
Değerile satıla.,, bJ. 

Meğerse muammanın halli pc~ ot" 
itmiş. Ayol erkek sev:ilmck iStı}t f'I 
Erke~ karşısında sevmiycn. :>:?h~ir • 
sevdiğini gö termiyen, JUtfiluU "" 
hem le tartan kadın istiyor. Ö) ıel<;ıı 
kadın kanını canını bir cırpıda c~l 

(Arkal'" 
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MODA 

1 - Etek siyah krep üstiden · 

dir. Kenarı pilelidir. Jaket siyah 

ve çiçeklidir. Yaka kadifedir. 

Yaka iılemelidir· Son derece tık 
ve zariftir. 

il - Tüeytlerden hotlananlar 

bu modeli kopya edebilirler. E -

tek pi~liciir. Jaket, gayet ferah 

1 - Etek siyah krep dötin · 
lan btı elbise, yaz günlerinde in · 

sanr serin tutmağa son derece el
veritlidir. Kumafı. kırmızı benek
lidir. Çok enli kemer, kırmızı 

L2 
F 

kesilmittir. Süveterin iki cebi 
vardır. Kollar uzundur. 

111 - Taftadan yapılan bu kos
tüme "bahriye biçimi,, deniliyor. 
Etek son derece sadedir. Jaket, 
bellidir. Yelek önü kapamakta -
dır. Yaka çizgilidir. Şapka be -
yazdır ve yelpaze biçiminde bir 
gazla süslüdür. 

renklidir· Üzerindeki yıldız be -

yazdır. 
il - Krepten yapılan bu elbise 

de mavi beyaz beneklidir. Üze -
rindeki jaketin kolJarı geniıtir. 

yedi fırın daha kapanacak 
Bôzuk tramvay yollarını . .. 1 · k d' I d. Uray !ube dırektor en en ı 

be e ıye ~aptırıyor 1 bölgelerindeki fırınları sıkı bir 
Uray (Beledıye) tarafından 1 .. den geçirmektedirler. 1 

T · b' surette goz 
r&mvay soayetesıne ır tezkere 1 . ..1 esinde hemen bütün fı-

yazdmıf, bozuk olan T opkapı ve F atıh bo g .. I . l 
Y edikule tramvay yollarının on rınlardan ekmek numune en a ın- 1 

b 
.. . . d 1 b'ld' yedi fırının ça.ınm bozuk ek-

e! gun ıçın e yapı ması ı ıril- mıf, .. ..1 .. .. B 
· · T · k karttıkları goru muttur. u 

mıftı, ramvay sosyeteıı bu müd- me çı ld ki ı . ~ . f ı vvelce cezalandırı ı arı 
det geçtıgı halde yolları yapmadı- ırın ar e ~ . . .. · · b f erki para cezaları 40--
gından Uray Şehremını Cumhu- ıçın u ıe .. 
riy"t Halk Partisi Nahiye biansı 50 liraya çıkarılmıf, ayrıac uç 
önündeki bozuk yolları yapmağa günden yedi güne kadar kapanma 
baılamııtır. Topkapı tramvay yo-

1 
kararı verilmittir. Bu kara_r ~ra'! ı 

lu üzerindeki bütün bozuk yoların sulh hak yerine gönderılmıştı . , 
yapılması bir üstenci (müteahhit) 1 Mahkeme kararı taatik ederse fı· 1 

· j rınlar kapatılacaktır· l 
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Mis fiar~o ne yıpıyor1 Dolores Del Riyo 
Bugünlerde a;.~ ;:ı. vc.~anı olan Is · 

veçte yaz tatilini geçiren Greta 
Garbo için sinema dünyasında 
birçok rivayetler dolatıyor. Bir 
rivayete göre Garbo yeni bir film 
çevirmek üzere Metro Goldvin 
Mayer ile yeni bir mukavele yap
mış ve ilk elden 60,000 Sterlin 
almıttır. Diğer bir rivayete göre 
Garbo artık film çevirmiyecektir. 
Başka bir rivayet ise artistin Av
rupa stüdyolarında çalışmak iste
ğini gösterdiğini i&,,.i sürüyor. 
Hakikat şu olsa gerek: Garbo ls
veçte dinleniyor. 

VE 

''Madam Dübari 
'' Filmi 

Küçük Haberler ) 

Gördüğünüz yıl

dız, Dolores de: 
Riyodur. Bu re -
sim, onun kendi . 
ıine en az benzi . 
yen bir resmidir. 
Değitiklikte ıe -
nelerin yıldızın 

çehresinde bırak

tığı tesirle bera -
ber, makyaj da 
rol oynamıştır. 

Doloreı del Ri -
70, husuıiyetli yıl 
dızlardandır. "Ra ~Marta Egert Paris stüdyola -

rında • yeni bir film çevirmeğe 
ba,lamı,tır. "Sarıtın Karmen,, is- mona,, 11 ve daha 
mi verilen bu filmin, yıldızın en batka filmleri bu
iyi filmi olacağı söyleniyor. rada bir hayli ıe -

~ Amerikada, Amerikan Üni _ yirci b~lan yıldız, 
versite talebelerinin hayatını an - geçen sınema mev-. . d "K · 
latan büyük bir filrn alınmağa ıımın e arıyo -
karar verilmittir. Bu filmin iımi k.~" filminde gö -
"Y""k k k d d runmüttü Onun u ıe a ınıı ır. · 

• lngilterede herteyi normal son zamanlarda 
rengi ile göstermeğe çahıan bi: gerek Amerika, 
filmin çevrilmesine hatlanmıttır. gerek Avrupa ıi • 
Bu film methur İngiliz Romancı- nemalarında ıürekli olarak ıöı -
11 Thakery'nin bir eserinden alın- terilen "Madam Dübari" isimli 
mıştır. filminden bahseden bazı münak-

.y. İngiliz muharrirlerinden No- kitler, Doloreı del Riyonun tarih 
el Coward çevrilmeğe batlanan çerçeveıi içerisine yakıttığını ya
eserlerinden birinde mühim bir zıyorlar. "Madam Dübari" filmi
rol aldı· Noel Cowvard lngiltere· ni, seaaiz film zamanında Pola 
nin en zengin muharrirlerinden Negri çevirmiı, bu kudretli yıldız, 
birisidir. bu rolde de derin tesir uyandırıcı 

ıeyİf ve teıir uyandırıf n 
rından ayni derecede m 
olamamakla beraber, fen 
mıt da sayılamıyacağı ile 
lerek, "Herhalde göze ho 
nüyor,, denilmektedir. 

Bu film, gelecek sinem 
minde burada da gösteril 
Bu görüş yetinde mi? F 
de görebileceksiniz! • Dünya muganniyelerinin en hususiyeti ile gözkamaştırmıştı. 

ıenci Edrigl Femillere'nin yakın- Dolorea del Riyonun rolü benim-

da Londraya ıeleceii yazılıyor. 
Venedikte bulunan artist Romaya 

" Mel'unlar Kralı ,, 
da uğrıyacaktır . 

.Y. Brigitte Helm'in iki aylık ha· 
pis cezası Nazi Hükumeti tarafın· 
dan para cezasına çevrilmittir. 
Bu müsaadeyi Hitler imzalamıt. 
sadece, iki ay müddetle Alman 
hudutları içine girmemeıi de bil. 

dirilmittir. 
~ Gery Kuper "Sönen ıtıku ad· 

lı filmine batlamıttır. Bu eser ro· 
mancı ve Hindiıtana birçok seya 
hatler yapmıt olan K;~ling'in bir 
kitabından ahnmıttır. 

DEQERLI BiR SOVYET 
SENARlSTl ÖLDÜ 

Moskova, 19 (A. A.) 
17 Temmuzda bir otomobil ka

za11 üzerine ağır ıurette yarala -
nan ünlü Sovyet senaristlerinden 
Zarhi dün ölmüttür. Gene otomo
bilde bulunan ünlü sinemacı Pu -
dovkin çok ağır sinir bozukluğu
na uğramıtlır· 

Lo~tlratla ıon günlerde "Mel'unl ar Kralı,, atlı ile bir film ç 
mege b'lflanmııtır. Bu lilmtle Cenubi Amerikatlaki mahku 
hayatı göıterüiyor. Yukarıki reıimlertle bu lilmtle rol alan E 
V.~l~'!'tl ile, HolivutlJan lngiliz ıinemaıına geçen Helen V 
goruyorn.ınuz. 

Yeni parlı"'!I yµJmorJan Ruıel Hutlıon evinin ba"-ainJe mi-·~ •-·-~ banyom yapıyor 
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A erikayı ilk gö
renler kimlerdir? 

Kristof Kolombün Okyanusa çıkışın
dan birkaç asır Öne~ yazılmış bir kitap 

Sicilyalı ldrisinin Romada basılan bu kita
bında işitilmemiş şeyler r1ar .... 

1'mtol Kolomb'un Yeni dünyayı keıl için birinci •eyahati 

Kristof Kolomb'un Okyanusa J hapıe götürüldüler. 
çıkışından bir kaç asır önce ya- Gezmenler seyyahlar bura
zılmı..ş ve 1595 yılında Roma da ba- da kırmızı tenli uzun boylu, uzun 
sılmış Arapça bir coğrafya kita- ı~lı imanlar gördüler. Güzel ka
bında rastgeldiğim şu sözleri KU- dmları vardr. Üç gün kapalı kal
RUN okuyuculaıına vermek için dıktan sonra dil bilen bir adamla 
içimden bir arzu koptu. yanlarına ıeldiler. Nereden veni-

Okuduğum kitabın adı "Nüı- çin geldiklerini ıordular. Bir gün 
lictülmüşt,.fık,, dır. Sicilyalr tdrisi sonra da adanın iyesi gezmenleri, 
adında birisi bu kitabını dostu Si- çağırttı. Dilmaç aracı ile gezileri
çilya Kralı Rc~1.r'a suncluğ'unu !o- nin ıebebini ıordu. Anlattılar. 
ni Haldun da söyler. ldrisi Lizbon Okan denizinin ıırlarmı öğren
şehrini anlatırken şöyle der : C'') mek için bu zorluğa katlandıkla-

L.ne &uJ~!_ d 'l 
~~p,9.p JJHi~ enı en ırmağın rını ıöylediler. Adanın iyeıi bu 

Kuzey (şimal) indedir, bu ırma- sözlerine gülerek: "Benim babam 
ğa Tuleytde (Tülado) ırmağı da da bu meraka dütmüttü. Adamla
dcnir. Şehrin önündeki genişliği rını bir gemiye koyarak denize 
altı mildir. Lizbon karanlıklar de- çıkardı, ancak bir ay sonra düş
nizinin kıyısında ırmağın aıeçe· tükleri karanlıktan baıka bir ha
sindedir. her getiremediler" dedi. Korlana-

Güney (cenup) inde Maden malarını, kendisi hakkında iyi sa· 
kalesi vardır. Deniz p.hlanıp bu· nıda bulunmalarını ıöyletti. Gene 
ralua. ıaldrrdığı zamanlarda altın hapis oldukları yere götürüldüler. 
tozları bıraktığından bu ad veril· Batı yelleri eımeğe baılaym
miıtir. Lizbon yakininde (Alda- caya degin kapalı beklediler. Za· 
nanların yolu) diye bir koy var- manı gelince onlar 1 için yeniden 
drr. Okan denizine çıkan ıekiz yaptırılmıt batka bir gemiye elle
kişi buradan denize atılmıtlardı. ri .arkalarında gözleri bağlı ola
Bu çıkıt fÖyle olmU)tur: Hepsi de rak biı~dirildiler. Batı yelinin ö
amca çocuklan ıekiz yürekli a- nünde bir şey görmiyerek gitti
dam büyük bir yol gemisi yaptı- ler. Kendi uranlarına göre bu yü
lar. içine aylarca. yetecek azık ve rüyüf üÇ gün üç gecelik bir yoldu. 
ıu aldılar. Doğu yelinin emıesini Bir sabah gemi yana9tı. Gene elleri 
bd<lediler. Baılar batlamaz deni- ve gözleri bağlı olarak karaya hıra 
ze açıldılar, gemilerini doğu yeli- kıldılar. Güneıin doğduğunu ılık 
nin önüne bıraktılar. On bir gün değeninden anladılar. insan ses
uçar gibi g~ttiler. Deniz bocalıyor, leri kulaI<larma geliyordu. Hep 
dalgaAar dağlaşıyor, ıtık gittikçe birden bağrı~tdar. Seılerini du· 
bitiyordu. yanlar gelip kollarını çözdü. So-

Bu karanlık dalgalar altında rulan ıorulara karıılık verdiler. 
yok ol~klarını anladılar. Bu kez Memleketlerinin buraya iki aylık 
geminin dümenini beriki ellerine bir yolda olduğunu öğrenince va
alarak güneye doğru kOtJDağa ve eıfa diye haykırdılar. Bu adaya 
uçmağa baıladılar, bir o kadar itte bunun için bu adı verdiler. 
zaman daha yürüdükten sonra Ko- Ada halkı Berberlerdi. 
yun adası diye adladıklan edaya lstanbulda basılmış olan (Ha
yaklaştılar ve kıyıladılar. Burada disi Ncv) bin yıl önce ölmüş ohm 
sayısız koyun ıürüleri dolu idi. Suudidcn göçürdüğü başka bil' 
Ne çobanları, ne iyeleri vardı. üykü daha söylemktedir. Bunda, 
Çıktılar ıu bulup aldılar. Koyun- geziye çıkan kaptanın adı da geç
lardan bir kaçını keaip yemek ia· mektcdir. Sundi bu geziden dö
tediler. Ağıza konulmıyacak gibi nenlerin getirdikleri tansik (ga
acıydı. Yalnız derilerini alıp deni- rip) nesnelerle, tansik haberler bu 
ze açıldılar. Bu kez de güney yeli gün de Endülüste çalkanmakta
ilc on iki gün daha gittiler. Uzak. dır, der. 
tan bir kara dahf göründü. Yak- ispanyayı kendi oymakları ile 
la_ştıkça burada ekim, tarım gör- alan bliyük Berber kumandam 
düler, inPJı tenliği ıeç.tiler. Ya· Tarık (Tarıki) nin oymak adlan
natmak için uğr&fll'larken yerli nı Kanarya dalarında bulanlar, 
kayıklarla çevrildiklerini gördü- görenler hu üyküleri ,gönnezacn 
ler. Kayıklar ıemiyi çekip kıyı· öne de Kuzey Afrika hazarlanmn 
)attılar. içindekilerini bağlayıp çok eski zamanlarda Okanda yel-

Takvim H fımmuz 
~o it Ahır 

Glla doğuşu • .• i 
Gün batuı 19.37 
Sabah umaı. 3.40 
oııc ı:ıamuı ıuo 
ltlndl aamıız, 16.18 
Akşam ı:ıamuı IQ.31 
Yatsı namazı 21.32 
imsak t .J5 
Yılın gtçe.ıı gfln luı ~00 

Yılın kalın ~nleri 1~6 

1 RAD YO 
Bugün 

ISTANBUL 

C.46 
19,M 

ı.4.! 

1 t.'l!O 
•6. \ 'i 
19,36 
'l l.3 1 
Y,37 
iOI 
l!'S 

1 

18.30: Yüzme dersleri. Bayan Aza
de Tarcan. 18.50: Fransızca ders. 19. 
10: Dans musikisi (pUk). 19.35: Ha
terler. 19.40: Koncagül (şan). 20: Mü
zik (plak) 20.30: Radyo caz ve tango 
orkestraları ve bayan Bedriye 1'üzün. 
Türkçe sözlü eserler. 21.30: Son ha • 
herler. Borsalar. 21.10: Bayan Babik
yan (şan). 22: Plak neşriyatı. 
VARŞOVA 
19, !5: Mozart'ın serenadlanndan 

konııer. 20,0:l: Sözler. 20,15: ReklAm -
lar. 20,30: Şarkılar. 20,50: Aktüalite. 
21: Sözler. 21,10: Lemberg'dcn röle. 
,t,4:>: Duyumlar. 21,55: Konferans. 22: 
Sözler. 22,30: Senfonik konser. 23: 
S:>or. 23,10: Sözler. 23,30: Küçük oı--
1.'!stra konseri. 

BUDAPESTE 
20,40: Harpa konseri. 21,10: Şiir -

ler. 21,30: Budapeşte konser orkes -
trası. 23,30: Duyumlar, 23,50: Çinze
ne müziği, 

KAHiRE (Mısır) 
Sabah 6,30 bedeni terbiye (Münaim 

Muhtar), 6,45: Kur'an <Mehmet Sey· 
si), 7,15 son. 

10: Plak neşriyatı (Ahmet Abdül
kadir, Ümmü Gülsünı, Hayriye, Ah -
met Şerif, Necat Ali). 11,10 son. 

1' Plak neşriyatı (Ümmü Gülsüm), 
nehavent taksim (Fazıl Şeva), tevşih 
(Ali Mahmut), U,30: Birinci ticaret 
bülteni. 14,35: son. 

18 -18,30: Kur'an <Ta Feşni), 18,3:> 
- 18,5:>: At yarışları neticesi. 19 -
19,25: Çocuklarla konuşma 19,30: gü· 
nün haberleri. 19,55 - 20: Jkinci ti· 
caret bülteni. 20,0:> - 20,30: Ev idal'e
si. Ko:;fcrans (Bayan Nazire). 20,35 
- 21,20: Musiki (Mehmet Sadık). Ut 

,,ile taksim, kemal ile taksim. 21,25 -
21,45: Müsahabe. 21,:;o - 22,3.5: Musi· 
ki (Mehmet Sadık ve arkadaşları). 
22,40 - 23,10: Musiki, monoloğ, 23,15 
Musiki (Mehmet Sadık), kaside 12: 
Son. 

r~ ~ o ft ~ ff : m -1-11J~ , 
Wzalarmda yıldız ı,arettl olanlar, oze · ı 

rinde muamele görenlerdir. ICak.:ımlar ııa. 
iZ kapanıı aatı., flyatlandı:r. 

nukut 1 

• Londra 
· • Nevyor~ 

• Parls 
• 1\111.tno 
* Brühe 
* Atına 
• Ceaenr 
• Sofya 

fli l , * Vfyaaı 
it~ - • Maıirld 
168 50 * Berlln 
90l, - • Varşova 

to3. - • Budapestt" 
t 4, - • Bükreş 

.-50 · - * Belgr ad 
!4, - * Yotobamı 
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?4, 50 ' 
.5, -
15. - · 
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• Amsterdı ·ı 
• Praı: 
• Stoiholm 

82, - * Altıa 931. - 1 
ıoo. - * Mecidiye S2, -
:H. - · • Banknot t30 - j 

---- Çekler -----

1 
• Londra 6:11. - * Stoihl ıı 
• ~evyork 0.7987:"1 • \'iyan ~ 
• Pa:ls 12.03 - • ~lıdrfd 
• MUAno 9.6~ ' • Berlln 
4 rriık se 4.72~ t \' IT$0"8 
4 Atlna. 3.415 • Bodıpe~tr 
• \enevıe ı.OllO • Riltreı 
• ~orya 63,485 • llelgrad 
• Amıtttdını 1.1705 • Yokohama 

:ı. t l4i! 

•·'' 07!'i 
5.80~ 

1,97!'8 
•.~01;\ 

4,4!-
18,03 -
:ı 4!'i !'i!'i 

'2.7310 
109U5 f • Pnı: 19,074ll • Moskovı 
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Anadolu ~4.65 •Çimento u ın:ıo 
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•Merkez Bınhsı ll!.- Balya -. -
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-latlkrazlar - tahvlller-
ı* '933Tllrt Bor. . tı. ı~ f:lektrlt -.-
,• 11 26,n~ frımvh :H.70 
* . - 111 ~ 6.09 Rıhtım 17,00 
; lıtlkrjzı llahlll ı 04,00 • Anadolu 

l
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1918 A ~ı 10, Aı:ıadola uı f,40 
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~~§i§frcrtfil~i;r~;~k~güç:-
ıuk çekmezdi. 

H. F. Turgal 
-------
(") Nüzhetülmüştak, Roma 

basması, sayfa (91) 

r\URUi'&'un Kom :tnı 5 ı t azan. A . ismet Ulukut 

Cemil bağırdı: inanma kızım, inanma!. 
Şimdi bize un!ltturur 

- Naııl ıöyliyeyim? Sonrc\ ıi- Binnaz fotoğrafiyi çevirdi, ge-
vil memur bin türlü aoruya baı- ne hayretle ıordu: 
lar. - Bunu kim yazdı? 

Binnaz Hüınüye yalvarıyordu: - Haklııınız, dokuz, on ya • 

-Sormazsınız değil mi? Be- tında bir kız, baba11nın yazısını 
nim hatırım için söz verin. ve imzaıını tanır mı? 

Memurun kız kardeti de: - Ne, babam mı yazdı? 
- Aaa, ne diye soracak? Hiç - Zannederim. 

öyle ıey olur mu? Hüsnü, ıöyle-ı - Ne vakit? 
sene! dedi. - Tarihine baksanıza! 

Sivil memur, gene gizlilikler- - Geçen ,,:ıl demek! •. Amma na• 
den doğma bir teY olacağını an- aıl olur? On yıl önce ••• 
lamııtı; o da merak ediyordu. Kız- Doktor söyletmedi: 
ların sözlerini kabul etmit gibi - Sivil memura "ıorma,, der-
görünmeği uygun buldu· ken ıiz mi batlıyacaksınız? 

-Peki hatırınız için, ıimdilik - Amma anlamıyorum ki ... 
bir ıey sormıyacağım. - Babanızın piyano çaldığma 

Doktor razr oldu. inanırsınız da, bunu yazdığına i-
- Peki, olıun. Takip edeceği- nanmaz mıamız? 

niz işler bittikten aonra bütün me- - Babam mı çaldı? 
rak ettiğiniz 9eyleri söyliyeceğirni - Ben ne bileyim? Poliı mü • 
vadetmemit miydim? dürüne öyle ıöylememit miydi· 

- Uzun vade! niz? 
- Batka türlü olmaz ki... - Evet öyle diyordum, lakin 
- Peki aöz veriyorum. ıizin fikrinizi de anlamak isterim. 
Doktor cebinden bir kağıt çı- - Benim fikrim... Fakat ben 

karıp Binnaza verdi. li.boratuarda çahııyordum; itit· 
-Size gönderilmiş bir mek- medim bile 1 

tup ! Okuyunuz da dinliyelim . - O halde benim ıöylediğimi 
Binnaz hayretle baktr, · ıonra nereden biliyorsunuz? .. 

okudu: Bu sözü Cemli ile Hüsnünün 
Binnaz, babanın öcünü a- kahkahaları takip etti. Zeki Juzııı 

lanlara benim tarafımdan te- doktoru ıözünden yakalama.ı, he
ıekkür etmeliıin. Beni tanımıyor- le Hüsnünün pek hoşuna gitmi§" 
sun, hakkın var; fakat mes'ut ol- ti. Nezir, ıeytanca gülütü ile ce • 
man için beni değil, doktoru tanı- vap vermekte gecikmedi: 
malısın. Etrafında güzel bir aile - Odanıza giri~e ha.na: ''Bu· 
kurulmuıtur: Baban, annen, kar- ra.aı nedir, AUaıiaıkma? Babamın 
deılerin. Hastalığından da kurtul- kitabı, babamın piyanoıu, havada 
muı bulunuyorıun. Poliı müdü- b~le babamın kokusunu duyuyo .. 
rünün dediği gibi tifa ve ıaadet rum.,, dememit miydiniz? Polis 
bulacaksın; çünkü bunlar senin müdürünün burayı te~rif ettikleri 
hakkındır. Büyük bir ıevgi ile- günün akıamı, sofrada, ruhlar pi-
gözlerinden öperim yavrum. yano çalalarlar mı diye ıormadı • 

Hacı Ycqar ağa nız mı? Ne çabuk unuttunuz? 
Hüsnü doktora manalı mi.nah Binnaz cevap vermedi. Dokto-

baktı; fakat Nezirin imi Otare- run sırlarını onun anlamaınıa im
ti) üzerine bir ıey söylemedi. Bin· kin var mıydı? Babaıınıı\ piyano 
naz sordu: çalıtmı itittikten sonra, elindeki 

- Doktor, geçende de ıöyle· fotoğrafinin altındaki "ıev&ili 
dim, aramızda bulunduğunu; fa• Binnazcığmıa,, sözlerinin de ha " 

kat kendisini bildirmemek isteme- bası tarafından, hem de geçen yıl, 
diğini zannettiğim bu ıefkatli in- yazılmıt olduğunu öğrenmek, on
sanla. bir kerecik olsun beni gÖ· da büyük bir merak uyandırdı. 

rüttüraeniz ne olur? Ellerine a· Bir daha denemek istedi: 
yaklarına sarılıp tefekkür edece~ - Peki, doktor, belki yanlıt 
ğim. dütünmüf olabilirim. Haıtanede 

- Aramızda bulunuyor diyor- bir çafan varsa, emreainiz de çal
sunuz; bu sizin diiıünütünüz. Ba· ıın, ne olur? 
na hunu ilk söylediğiniz gün d~ - Hay, hay! Yemekten sonra 
hastanede böyle bir kimsenin bu söylerim. 
lunmadığını, hatta sizin sivil me- Cemil bağırdı: 
murumuzdan fazla bir zeka gös· -lnanma, kızım, inanma! Şiın .. 
terdiğiniz, hiç olmazsa "masal,, di bize unutturur. 
demediğinizi söylemİ§tim. Hacı - Nasıl unutturur? Ben unul-
Yatar, her nedense timdilik kim·· marn ki. 
seye görünmek istemiyor. - Hele bir gözlerine bak; bil-

- Bu mektubu kim getirdi? tün düıündüklrini aklından aJır. ' 
Hüsnü kendini tutamadı: - Alır mı? 

- Aferin Binnaz; siz gerçek -
ten bir sivil memur olursunuz, de
di. 

Doktor cevap verdi: 
- Kapıcıya bir zarf vermitler, 

üıtünde benim adresim vardı da 
banadır sanarak açmıttım. 

- Ne vakit getirmi1ler? 
- Bugün, öğleden ıonra ... 
- Demek ki benim ıtımı de 

takip ediyormut? Ne büyük a -
dam! Bizden te§ekkür istememek 
için kendisini göstermiyor. 

- Bize ne? Siz onunla uğraşa· 
cak yerde elinizdeki fotoğrafinin 
arkasına baksanız daha iyi olur. 

Nezir: 
- Ne münuebet, dedi, hiç ÖY"' 

le ıey mi olur? 
Binnaz, şimdi anlamağa batla" 

mıştı. O kıvılcımlı bakışlar neY" 
di? O gece sofradan kalktık tart 

sonra piyano işini neden unut" 
··:ı-

mu1lardı? Gizlice doktorun go 
lerine bakmak iatcdi; fakat bıl 
gece o gözlerde başka bir ıır if 8 " 

de eden aıcak bir parıltı vardı. ~;. 
parıltı, kuvvetli bir x ıuaı gı .1 

Binnazın kemikleri içine girdi, ı"' 
tiklerine vayı leh. Kız, daha f aı: ~ 

Yenı bakamadı, yanaklarından, 
(Arkası var) 
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İtalyanlar ne 
bardıman 

bulup ta bom
edecekler? 

. -~renler SlrkecJdPD Kumknpı)a, 7 ı:· c.ıııkupı. 

)a )1, Samatynyıı. 115, Ycdlkuleyo 19, Balık· 
lı) a .%2, ~ytlnburnunıı. 24, l'enl Mahalleye 
213, Bakırköye 81, Ycallk6ye 31>, F lorya, .. 46 
dakikada gelmektedir. 

Sirkeciden Kü~llk~ckmece)e: 6.25 (Pazar 
günleri ıoıemez vo Balıklı Uo Floryada dur
maz), 7.25, 8.25, 9.30 (Balıklıda durmaz), 
10.80, 11.30 (Balıklıda durmaz, Yeşllköyde 
kalır.), 12.4, 13.20 (Balıklı ile Zcytlnburnun· 
dıı. durmaz), 14.20, (Balıklıda durmazı, 15.30 
(Balıklı Jle Zcytlnburnunda durmaz), l6.l5, 
17.15 (Balıklıda durmaz), 18 \Balıklıda dur-
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imparatorun yeni diyevi - Harp başlarsa imparator beyaz 
atına binecek ve ... - ltalyan askerlerine gündelik 
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Londra, 19 (A .. A.) - Lon · 

draya yeni gelen Habet Hüku -

illetini~ yüksek bir ityarı, ltalya 

ile harp vukuunda Habetistanın 
ne tekilde mücadele edeceğini 

dikkate de~er bir tekilde Röter 

Ajansına anlatmıf ve demiıtir 
'<i: 

29 Temmuzda yapılacaktır. lngi -

liz çevenleri ltalya'nın, ltalyan -

Habet anlatmazhğının etrafl. o -

larak görütülmesini kabul edece -

ğini ummaktadır. 

HABEŞ iMPARATORUNUN 

"HABER" E BEYANATI 

ita/yan. Habeı anlCl§mazlığının 
büyük bir çıkmaza girdiği ıon 
günlerde, vaziyeti daha iyi aydın· 
/atmak için, imparator "Haile Se
liiıi" ye müraccıat eden "Haber,, 
arkadCl§ımıza, Dıı Bakanı Getta 
Huri vaııtaıüe imparator bir di • 
yevde bulunmuıtur. Vaziyetin çok 
nazik bir durum göıterdiği bu ıı· 
ralarda bu diyevi aynen alıyoruz: 

J 
maz, Yeollköydc kalır), 18.30 (Yemkapı • 

yolu İ e haJJedilmeıini istedik· dan Zcytinbumuna Jmdarki duraklarda dur· 
1928 ~rihli anlaıma ile İtalya maz), 10.20 (Balıklıda durmaz), 20 (Balık· 

Habeşistana kar•ı ebedi dostluk lıda durmaz>, 20.30 (Kumkapıdan Yenlma • 
ır halleye kadarki duraklarda ve FJoryada dur· 

ve barıı vadetmiı olduğundan, 1- mazı, 21 Balıklıda durmaz, Ycşllköyde ka· 
ta)yayı bu anlaıma altındaki im • :ır>, 22 (Balıklıda durmaz, Yeşlköyde ka • 

ır), 23 58 (Cumartesiyi pazara, pazarı pa· 
zasma riayet ettirmek için ikinci- zartcstyec bağlıyan gecelerde l§ler ve Balık· 
kanun ve Mart aylarında lJluılar lıda durmaz, Ycşitkoyde kahrı. 
Kurumuna müracaat etmek mec i l'eıllköyden Sirkeciye: 6.5 (Balıklıda dur· 

maz), 6.80 (Balıklıda durmaz), 6.51 (Balık· 

. a z8 
o t't . .. DJ :ır:-
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"- imparator beyaz harp a· 
tına binecek ve ordularına kendi· 
•i kumanda edecektir. En aıağı 
bir milyon inıan, mızraklar, han · 
Çer ve elle1·inde bulunan birkaç 
1ttoclern ıiliihla harbedecektir· Ka· 
dınfar bile harp iılanında kocala· 
"

111a yardım edeceklerdir. Din a · 
damları, harbeden/erle beraber 
~iirüyecek ve düımanı yenmeleri 

"Habeıistan _ ltalya ihtilafı et· 

rafında beyanat sayılabilecek 0 -

lan ve bugün parlamentoda söyli

yecekleri diyevin esaslarını tetkil 

eden notları gazetenize bildirmek 

için bana salahiyet verdiler. 

buriyetinde kaldık. lıda durmaz), 7.85 (Zeytlnbumundan Samat-

Sarfettiğimiz gayretler sayesin- yaya kadarki duraklarda durmaz), 7.55, 8.22 
(ZcyUnbumundan, Yenlkapıya kadarki du • 

de hakem komisyonu tetkil edildi. raklarda durmaz). 8.51 (Balıklıda durmaz), 
Bu komisyona Habet olmıyan ha-

1
9·31 <Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz). 
0.88 (Balkılıda durmaz), ıı.•o. 18.03 (Zcy· 

kemler s"""'mekle du··ru··stlu'"gWu"mu··zu·· -3" Llnbumu Ue Balıklıda durmazı, ıs.ıs IBa· 
göstermit olduk. lıklıda durmaz>. 14.SO, l5.47 (Ba!ıklıda dur-

mazı, 16.40, 17.40 (Balıklıda durmaz), 18.30 
(Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 10.33 
<Balıklıda durmaz), 19.55 ve 21.20 (Zeytin· 
bumu lle Balıklıda durmazlar). 

ltaJya bu komisyonun çalııma -
Jarmı durdurdu. Hakem komisyo

nundaki İtalyan delegeleri ltalya

da memur oldukları için Walwal 

hakkındaki Habeı noktai nazarla• 

Kll~:Uk~ckmeccdt'n: 6.40, 7.25 (Pazarıan 
l&ılemez), 8.40, 9.21, 10.28, ıı.so, 12.53, 14.20 
15•37• 16.30, 17.80, 18.20, 19.45, 21.10. 

t..,j o c o~ o D> ~ O\ = t..,j ti c 
Kadıköy sullr ikinci hukuk mala • 

kcmesindcn: 
Kadıköy Ne,'.Zemin sokağında 8 sa· 

yılı evde oturan }<'atma tarafındaa 

Kadıköy J brahimağada Hikmet B. çift 
liği Yavuz aş ocağı sahibi kocası Ra
zi aleyhine açılan nafaka da,·asrndaa 
dolayı müddaale) h namına gönderi • 
len istida suretinin mumaileyhin ika· 
nıetgahrnın meçhuliyctine mebni hl • 
la tebliğ iade krhnmasr üzerine vikl 
talep mucibince ilanen tebliğat icra
sına ve muhakemenin 2.1 ağustos 935 
cuma günü saat 10 a talikine karar~..
rilmis olduğundan yazılı gün ve sa· 
atte müddaaleyh mumaileyhin bizzat 
veya bil\'ek{ıle Kadıköy ikinci sulla 
hukuk mahkemesinde isbatı vücut et
mediği takdirde gıyaben devam 0111-

nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (13182) 

( . 
~ın onlara cesaret vereceklerdir. 

(Bu tfrenlcrln hepsi Uç dakika aoora 
Floryaya gelir ,.o yolcu alır). "Artık önüne geçilme•ini im • 

4cinıız gördüğüm bu harpte, y'al • 
llız birçok Habq değil, bi"'ok /. 
talyan ela ölecektir. Habq uluıu 
kadere uyar, modern harbtn naaıl 
korkunç olduğunu bilmez ve ona 
karıı kayıtıızdır.,, 

imparator Hazretlerinin diyev 

eıaılarını bildiriyorum: 

rını münakata etmek istemitier • 

dir, çünkü bu meselede İtalyanın 
tamamen haksız olduğunu bili -
yorlardı. 

Bu durum kart11ında üçüncü 

defa olarak Uluslar Kurumuna 
başvurduk. 

Gündüz ilk, gece 
son tramvayJar 

!\f(l('ldlyCköyündcn: <lık) EmlnönUnıı 6.45 
- (Son) 18.45, 

~i,lldcn: (tık) Tünele 5.40, EmlnönUne 
6.5, Beyazıda 6.20, Sirkeciye 6.25 - (Son) Bombardıman uçaklarına kartı 

liabe,istanın nasıl bir korunma 

tedbiri alacağı kendisinden soru • 

hın Habet ityarı fU cevabı vermit· 
tir: 

"ltalya yurdumuza karfı tam 
kırk ıenedenberi hücum istekleri Habeıistan Sllmimiyetle barıt 
beslemektedir. Bu istekler bugün İstiyor, ve ihtilafı barıf yolu ile 

daha faal ve daha açık bir şekil al- düzeltmek için sonuna kadar gay-

mıf bulunuyorlar. ret sarfedecektir. 

Ilcyazıda 23.80, Tünele 23.40; 
Kurtulul'Jlan: (İlk) Beyazıda 6, EmlnönU

no 7,r;, (Son) Bcyazıda 23.10· 
Matkıı.dan: (İlk) Beyazıda ~.15, Emlnönu: 

ne 7.10 - (Son) Bcyazıda 23.20; 
Harbiyeden: (llk) FaUho 6.30, Akaaraya 

6.40 - (Son) Alisaraya 23.30, Ii'atlhe 24; 

Tünelden: ( tık ) Şi~llya 6 - (Son) 24; 
Bebekten: (İlk) EminönUne 5.45 - (Son) 

lstanbul asliye birinci hukuk malr 
kemcsidcn: ''- Hiç. F :ıkat neyi bombardı· 

11lo11 e:iecekler? Muh!Uemat baı • 
lar btqlom~, AJ;. - Ababa 6o · 
§altılacak ve halk dağlara ue ya • 
maçlara sığınacaktır. Durum Ha· 
'>eşlere yardım edecektir.,, 

Habe§Jerin baıarı ile (muvaf • 

fakiyetle) dayanıp dayanamıya • 
cakları hakkındaki soruya cevap 

Veren Habeş işyarı demiştir ki: 

"-Bunu harp meydanında 

göreceğiz. Her zaman ıopa•ı bü • 
)'ilk olan kazanmaz. Allah her va· 
kit halablık taburlarla beraber de-
iilclir.,, • 

Habetli işyar, görütmenin so -

nunda, Avrupa .devletleri er veya 

Reç bu ite karıtmazlarıa buna a· 

cı acı teessüf edecelclerini ıöyle -
fttit ve demiıtir ki: 

"-Eğer lta!ya Habqiıtanı ele 
ge~irirıe, bu durum, Alrikada. bil· 
ha.ıa Mı•ırda ciclcli aki•ler yapa· 
Caktır.,, 

MUSOLINININ TEBRIKI 

Roına, 19 (A. A.) - B. Muıoli· 
:ni, ltalyanın Doğu Afrikasındaki 
komiseri General Debon'un altı 
~~Irk raporuna verdiği cev3pta, 

... ~tün kınav alanlarında elde etti 

gı bltarığlardan dolayı tebrik et· 

~ekte ve gerek kendi, gerek bü -

un ırternleket adına generale te • 

tekkürlerini bildirmektedir· 

llkkanunun 5 inde Walwal'de Fakat §ayet hücuma uğrıyacak 
çıkia-"'D ilk hadi .. dojrudan doiru- ... olursa, Habeıiatan on adamına 
ya Habeı topraklarına kartı ltal- kadar kendini müdafaa edecek • 

yan topraklarından yapılan bir tir. 

hücumdu. Bu hidiıede ltalyanlar Gılvamızın haklı oldufunu bil-
arsıulusal komisyon maiyetindeki dikleri için mezhep farkı olmak • 

Habet muhafızlarına Habet top · sızın bütün Habet tebaaları istik

raklarında hücum etmitlerdi. A · lalimizi ve imparatorluğumuzun 
çıktan açığa hücuma uğramıt ol • mülki tamamlıiını müdafaa için 

duğumuza rağmen ihtilafın barış birle,eceklerdir.,. 

Emfn&ıUne 23.40, Bqiktqa ı; 
Ortaköyden: ıJtk) Akaaraya l5.5(); 
Betlktattan: <llk> Bebeğe l5.2l5, Emlnöoll· 

ne l5.3l5, Fatihe 6.30; 
Emlnönllnden: <Ilk) Bebefe C.M, Kurlu· 

lu~ 6.35, Maçkaya 6.40, MecidJyeldSytıne 
7.17, (Son) MeddlyeköyUne 19.llS, &beğo 
24.20; 

Slrk~lden: (İlk) Topkapıya 6.12, Edlmc
kapıııına 6.14, YedJkulcye 6.17, Şl&ıllye 6.55, 
Taksime 7.35 - (Son) Edirnckapıııma 23.55, 
Topkapıya 24, Ycdllmleye 24.5; 

Beya:ııttan: (İlkJ Kurtuıu3a 6.45, Maçka-

/ 
v d • ya 6.55, Şişliye 7.2 - (Son) Kurtulu§a 23.M, 

Beşinci icra memur ugun an. Maçkaya 24, Şişliye 24,12; 
/stanbul asliye ikinci ticaret nrah· 

!.emesinden: f potekten dolayı açık arttı~ma ile Fatihten: (İlk) Harbiyeye lS.46, &ııtkta • 

P
ara,·a revrilmesine karar ,·erılen ,.e Patihte SarrgUzelde Kanlı ~eşme ııa 7.ıo - <Son) Be§lktaıa 21.20, Harbiye-

.; ); k f t 16) N da e k"d G yo 23·20: tamamına üç veminli ehli vu u ara· caddesi < o. ı en alata .. ' .; k .... dlrnekapıımıdun: (1Jk) Slrl<ecJye ıs.45 _ 
frndan elli bin beş yüz elli lira ıy- Büyük Mil!:! hanında otomobil mal· <Son) SJrkectye 23.25, Akaaraya 2u 5; 

mek takdir edilen Gala tada Bereket· zeme satıcı r JI- } rrlı zad\! Nncinin a· Akııarayclan: (lJk) Topkapıya, Edlrnekapı-
ade mahallesinde Yüksekkaldrrım la:aklılarına tc'dif eylediği konkor • sma 5.25, Ycdlkulcye ıs.so, Harbiyeye 6, Or-

Zülfikar tarafmdan müddeialeyh, 
lstanbulda Çakrnak~ılarda '~de l}a· 
nmda mukim Habip aleylfh~ il~f1tı 
tasffyei şirket dnasından dolayı tep
liğf muktezi davetiyenin, müddeia • 
leyhin ikametgahı hazır-asının meçhu
liyetf hasebiyle hukuk usulü muha • 
kemeleri kanunun (141) ci maddesine 
tevfikan on be§ gün müddetle iline11 
tebliği ve emri tahkikatın 17-9-35 
saat <14) de talikine karar verilmif 
olduğundan müddeialeyhi mumaileyh 
tayin kılınan günde mahkemeye gel • 
mediği veya bir vekili kanuni gönder
mediği surette hakkındaki tahkik& • 
trn gıyaben bakılacağı mahkeme dl • 
vanhanesine talik olunan dantiye 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (V: 8272) 

Küçük ilanlar z d 3-9 araları mü~temil taköyo 6.35 - !Son> Ortaköyc 21.30, Har-
caddesin e num :> dato::: - • ·:: · ~ · ·.ft~er·· • !('n ta • biyeye 22.50; 
apartımanın üçte bir hisse~iyle _kulei T ı ı SATILIK EV 
Zeml

·n mahallinin altında brr hıssesi lep edilmesi üzerine yapılacak muha· 0 P mpıdan: C lltJ Slrkl'clye 5.415 _ (Son) 

1 
' ·~• Q d N Sirkeciye 23.30, Aksaraya 24 3:i; Beyoğlunda Kalyoncukulluk tek 

arık arttırmaya rıkarrlmrş olup lü-o kemesinde Hayırlı za e aciden ala· y elli lede 1 k k 
3 3 • e cu n: < lk) Slrl<ccıye MO - <Son) uyu so ak 17 numaralı hane kigir 
_93;ı tarihinden itibaren şartn~ır.esı cn'.lı olanların 29-7-935 pazarte.t;i Sirkeciye 23.3~. Akaaraya 24.40. altı oda ucuz fiyatla acele satılıktır. 
herkesin görebilmesi için daire dryan· günü saat (14) de işbu konkordato)a Her gün ondan on sekize kadar ba 
hanesine talik edilecek ve ~!-935 

itiraz edebiJece~.!cri gibi haklannr Köprü - Haydar paşa adreste mal sahibine müracaat. (H.K.) 
tarihine müsadif pazartesi gunu saat da müdafaa için tayin kılınan mu _ v d k - ACELE 
on dörtten on altıya kadar lstanbul n.a ı oy UCUZ SATILIK EV, TAR-
beşinci icra· dairesinden satılacaktır. hakeme relsesinde bulunabilec~kleri f· LA, DÜKKAN, AHIR 
Arttırmaya iştirak için yüzde yedi lan olunur. (V: 8269) KÖPRÜDEN HAYDARPAŞA_ YeşJlköyünden yürürken 40 dakika, 
b k teminat akçesi alrnr. Arttırma KADIKÖYÜNE araba ile 20 dakika mesafede Safra 
.:~:li muhammen krymeti~in yüzde u R u N cı·anıııda X ı,arctl olanın treni ,·ardır. köyünde 4 oda bir ev l dükkan, 6 par-
·etmı· bellini bulduğu takdırde satış K K lıtııreuııcr doğru KıulıkHyUne ıldcr, h lıJ&· ça 40 dönüm tarla, l dönüm iki kuyu• 

) ş ~ d rttr ~ ~ retlller HaydarpapcJa kalır.) lu bahre büyük bir ahır görmek, gö· 
·a ılacaktrr. Aksi hal e en son ~ r 3 

Y P t hhüdü baki kalmak uzere iLAN OCRETLEJU 6·30 x. 7 x. 7.20 Ii'. (Pazarıan yoktur), rüşmek için köy imamı Tahsin efen. 
ranın aa d't _ Tecim UAnlartnın lldn saytalannda san- 7·35 X h, 7.s:i X (Yalnız pazarlar), s K, diye müracaat (il. K.) 
arttırma on be.5 gün ~~a tem .. ı :., tlml 30 kunı§taıı ba§l&r. tik aayı.tada 2® 8.20 h x . 8.30 K <Yalnız pazarıan), 8.40 K 

k 17 9-93) tnrıhıne nıusa ı kuru§a kadar çıkar. (Pazarları yapılmaz), s.•o h (Pazarları yok- IS ARIYORUM 
dillere .... -awnı' sa. atte tekrar satışa tur), 9.5 CToros). 9.4::> x (Adana). 10.20 K, Gerek İstanbul da gerekse taarada sa 1 gunu .; . .. . BilyUk, çok devamlı klişeli, mekll llAn ve· 11 1 "' 

1 k ,.e en son arttıranrn uze renıere ayn fiyat indirmeleri yapılır. x. ı.so x. 12.30 K, 13.15 x. 14 (An· herhangi bir müessesede 30 - 40 lira 
çıkarı aca · · Klralık ve yahut satılık yapıların UA • !tara muhtcut) 14·30• ltl.lO x. ltl.® x. maaşlı bir iş arıyorum. (H. K.) 
rine ihale edilecektir. • k . nmdıı bunların resimlerini baatır. l6.2:S K, 16.45 h x. 17 K, 17.25 (Adapa· Bal kö anıl k 

1 • ra \'C ı"i'as ·anu zarı), 17.50 h x . 18 v 18.30 (Ankara e ... - ·ır. Y c ·arııaında 5 numr 
?{)04 numara ı ıc • 'k . mak !sUyenlerden yalnız kıll§e ·~ ...... rada Necati Korkmaz. AFR1KA1>A ITAL YAN 

ASf<ERLERINE NE G0NDEL1K 

a VERECEKLER? 

- J'>6 ıncı maddesine tevfı anı- parası alınır. pres), l8.:S5 h X .19.10 K, 19.45 X• 20.80 X· -------..--:-;~-----
nunun - ·ı d'g· er n - bl t 2ı.10 X, 22.ao X (31 birlnct tefrlne kadar), iLAN 

te
k sahibi alacaklılar ı e ı . ' Resml llAnlarm r aa ın ıo kuruıtur. 23 

po . t'fak hakkı snhıp • Kil Uk lllnlar' .4:ı X (pazar, pazartest günleri treni). Bomonti babçeıi ııra11İula 65 numa· o.._ .. 19 M M l' 
ni, lt.ı' (A. A.) - • . uso ı· 
gönd • Yadan Doğu Afrıkaıına 
• • erıle11 a k ı · ·· d lı'kle· rını tCS)l ı er erın gun e 
Eribe~ ~eatirmittir: 

VUf 7 lire:•ıı: Beıer, onbatı 6, ça

baıı 7, ~e · 80ıtıali için altıtar. on· 

FEVJt~~t 8 Liret. 

2&~~E TOPLANTI 

• ~qpdra, ı9~lttUzDA 
dıfin• ı&.. (.\. A.) - Öğrenil· 
K . • ' \Jı 0DMJUlı11 f ~lar Soıyeteıi 

lakalarların ve ır 1 • k ld . ı: . KADIKYÜNDEN HAYDAR . . k • gayrı men u e Bir de!a 30, iki delaaı ®, Uç cıetuı eo, • ralı üç btJı ahtap apartıman ucuz ,.. 
lerinın dahı mez ur 'yJe faiz ve mas· dört deta~ı 715 ,.ıı on de!aaı 100 kunıotur. PAŞA • KÖPRÜYE hlıktır. 1 numaralı kata müracaat. 
ki haklarını ve hususa k .. Uç aylık iiAn verenlerin bir det&11 beda- (H K.) 

rafa dair olan iddiaların.' en~ ı mdus- vadır. Dört satın g~en UA.nlarm fazla (K loareuı ııeferde Haydarpafaya utra -
. .. ı'çınde ıcra a · ı ı taıı h nılmaz. ltaretl Ha)ılarpapda tren yolu • 

biteleriyle yirmı gun d r Aksi satırları t>t' kuruf eaap edilir .su aJd.ıtmı, h işareti , .. purun HaydarpaJBdan 
. b"ld' eler·ı lazım ı • kaJktııc..- ,,_.ft_, iresıne ı ırm . . sabit KURUN bem doğrudan cıotnıya, kendi A•HI l'U9oc.nr.) 

halde hakları tapu sicıllerıyle !danı yerinde. hem flAn acenteleri eıtyle 6.215 x. 7 K, 7.30 x. 8 K <pazarları yok-

ımadıkr~ satış bedelinin payl~ştı • ııan hhul eder. tur), s.ıs h x (pazarıan yoktur), ıus x 
o r- ] ] Alaka . (pazarlan), 8 30 K, 8.4:ı h x. 9. (pazarlan 
rılmasından hariç ka ır ar. . ·· 

1 

Alımlı, teairl çok reklAmlar tertibinde yoktur., 9.1~ h (Ankara ekapreal), 9.~ (pa-
darların işbu maddef kanu1nı}~·~:o~ • idarenin va.sıtaıan tsUyenlertn emrinde - ı zarlan). 9.40 x, 10.20 x, 10.50 (Adapaza. 
re hareket etmeleri daha az • • d!r. n>, 11.40 x. 12.30 (Ankara mubtelft), 

f tf 'erin dalremızın • ~ ıu x. 13.45 x. 14.33 K, 111 x. 15.~0 ır 
IQmat almak s yen n-..... ·------iiiiiiiôiıiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-J .. ~~ d asına m ... ._.. - 16.20 x. 16..5() K, 11.13 b x. lT.25 K, 
933/501 numaralı osy N 8226) 17.M K, 1s.1~ h, 18.30 (Adana), ıex,ıe.35x, • • (V: o. 

SATILIK ARSALAR • 
. Beş~taş, Yıldız Ihlamur cadde • 

sınde bırer evlik müfrez arsalar· be· 
her metresi 50 kuruştan 130 ku~u§a 
ka~ar satılıktır. Beşiktaş tramvay ga
raJr karşısında manav Şabana mü • 
racaat (H. K.) 

19.415 <Toroa), 20.20 x. 2ı.ıox. 2u~ x. (aı 
blrlncı tefrlne kadar) 23.15 X Ctreııl cumar
tm pazar). 
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nıvıeı. Denımrı ue li'~llları f81eım. f: ITionı idareıı ;gnıan ı ·ı·•t. Levazım Amlrllii Satlft 
AlmaKomla~onv lllnları 

Muhammen bedeli 23,595 lira olan muhtelif eb1adda 786,500 ın 31 
çıralı çam kalas 2/ Ağustos/1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı • _ıstanhul . ı:-evaaım amidijine 
zarf usulü ile Ankarada idare bi nasmda satm alınacaktır. baglı kıtaat ıçın 3,500 ton lavama· 

· · · · o ı· ık kk · ·ı k rin kömürü 23 -Temmuz - 935 
· ·ı· 'k 1 k 4 ·· .. dd · !L!-- a ı gunu saat 1 ,3 aa sapan 

ı J&tanbuı Bclcdtyesı alanları 

Darüliceze için bir sene içinde lüzumu olan 10 bin kilo ıa 
açık ekailtmeye konubmqtur. Bir kilo sabunu tahmin fiatı 26 ku 
tur. Şartnamesi levazım Müdürlii ğünde görülür. Eksiltmeye gi 
isteyenler 2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
195 lirabk mavakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 5-8-
Panrtai ıüü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (41 

Bu ıte gırmek ısteyenlerın 177 ıra ı muva at tf:mınat ı e a- S 
1 

.. .. 
5 0 

..:ıı_ , __ -l!... ı 

nunul\ tayan ettı ı vesı a arr, a numın uncu ma eS1ı mucJ:UUK;e fi 1 k T 1.!. • b d li 
· · - k " ·ı · b ı d - d · b t k zar a a ınaca tır. anmın e e ı 
ıfegırme~ anm~nı~ı uanma ıgına ~r eyannameve e - b . -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ı'fl . . . .. 14 30 k d K . R . l ' .... 1 eher tonu 14 lıra 50 kuruıtur. K 1 f 1·1 k "Jt ·ı ... 1 ennı aynı gun saat 1 a a ar OlftlSyon euı ıgme verme e- q;. • 1~ _ _.lı_bil' apa 1 zar usu 1 e e sı me J anı 
• J .!- d ~rtnamesı 2M a.rut DlWioll nıı-

rı ıu;ım ır. d l rL_'l · • kl N f • B k 1 d e a ınır. c.JUI tmeııne gırece e· -
Bu işe ait tartnaıaeler parasız olaTak Ankarada Malzeme Daire- rin §artuaınesi vedrile teklii ve a ıa a an ıgın an: 

sinden, Haydarpa9ada Tesellüm ve Sevk mü'dürlüğünden dağıhlmak- vesikalariyle 3787 lira 50 kuru, 
t d (4083) I - Eksiltmeye konulmuf olan it "Elıizizde Eliziz Erzincan 
a rr. ilk teıninatlannı belli günde 1Ut 

lunda frat nellri iizerinde betonarme keban madeni köprü.tü in§ 
Muhammen bedeli 13,785 lira olan (750) ton •er!i kok kömürü 14,30 a kadar Topanede. 58tmal- dı " r.,, 

31/ 7 / 935 Ça,.ıamba günü sut 15,30 da kapalı zarf u~ulü ile An- ma komiaJVDUna .,.e't"lllıeJeri. (52) fntaatm ketif &edeli "73.500" lirad?T. 
karada idare Binasında satm alı nacaktır. (lTI6) 2- Bu ite aid tal'tnameler ve evrak tunJardır. 

Bu ite rinnek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakat teminat "' • "' A - Eksiltme prtnamesi 
ile kanunun tayin ettiii vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi iki nmrıanlı dikim evi için nü- B - Mukavele pt'ojui 
mucibinde iıe airmeğe kanuni ma nileri bulunmadığına dair beyan- munesi gibi 5,000 metre yazlık el- C - Naha itleri teraiti umu mİye•İ 
nam2yi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reiı- bisefik hez 22- Temmuz- 935 O -Teaviyei tüıabiye, ıoae Ve kargir inıaata dair fenni §• 

iiğine vermeleri lazımdır. Pazartesi günü ıaat 15 de pazar- me, 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden, Haydarpaşada T csellüm ve Sevk Müdürlüiünden alma bi
lir. ( 4050) 

Muhammen bedelleri ile mikdar! arı, elailtme tarihi güııü, aaatı ve 
muvakkat teminat mikdarları afağıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasın da satın alınacaktır. Bu İ§lere gir -

ldda alınacaktır. Beher metre.inin E- Betonarme büyük köprü!er hakkında fenni tartname, 
tahmin bedeli 52 lmraftut'. Şut- F - Ketif hüliaa11 cetveli; 
name ve nümuneai her giin törü- G - Proje, 
lebilir. lateklilerin 390 lira son te- isteyenler bu tartnameleri ve evrakı 367,5 kurut bedel muka1'1 
minatlariyle beJli aaatte Topa~- linde Nafıa Vekil eti Şoseler Reisliğinden alabilirler· 
de Satınalma komisyonuna selme- 3- Ekıiltme 5 • 8 -935 tarihinde Pazartesi ıünü ıaat 16 da 
lerL (70 (4120) kara'da Nafta Vekaletinde Şoseler Reisliii Dairuinde yapılacak 

mek isteyenlerin aıaiıda yazılı ol an muvakkat teminatı vumel~ri ve ------------
kanunun tayin ettiii vesikalar ve İ§e girmeğe manii kanuni hulu~ 1 latanbul Halid Aakerf 1 
madıjına dair beyanname ve teki! fler ile eksiltme aünü aaat 14 e ka- KJtaab uantara 
dar Komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. Bu itlere aid prtname - -------------

4 - Elailtme kapalı zarf usuliyle yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istelclinin 4925 lira muvakkat 

minat vermesi hundan batka aıağıdaki vesikalwı haiz olup ıöster 
mesi li.zımdır. 

1er Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankara'da Mat- 600 ton 87 oktan dereceli be. 
zeılre Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4160) zin kapalı zarfla eksiltmeye ko-
Malzemenin iami Muhammen Eksiltme larila /tlııvakkat nulmuttur. Tahmin edilen bede-

li 258,000 liradır. Şartname.i ve mikJarı Bedeli gün ve saati Teminatı 
200000 aded tel - 16000 lira 19·8·935 Pazartesi 1200 lira 12 lira SO kurut mukabilinde Te-

rilir. Eksiltme 24--8-935 Cama graf makinesi bandı 
52 aded kasa 

aaat 15 de 
11440 lira 20-8-935 Salı 

a&At 15 de 
858 lira 

Bir aded malzeme 
tecrübe cihazı ile bir 
aded azot tayini cihazı 

8500 lira 3-9-935 Salı 
saat 15 de 

637.50 lira 

Balıkesir Şarbaylığından: 
Urayımız Aari parkında 21X36 metre hamına göre bir havuz yap· 

tırılması a~ık eksiltmeye konulmuttur. 
A - Üsterrne temmuzun 25 inci perşembe günü saat 15 de uray 

ıürel kurulunda yapılacaktır. 
B - Eğreti tutum akçesi istekli tarafından yapılacak önergenin 

o/o 75 dir. 
C - Şartname ve tasarlama ki ğıtları Uray yazı i~leri işyarlrğına 

baı vurmakla aörülebilir. 
lıteklilerin üaterme günü iireti tutum akçesi alrtlariyle Uray sürel 

kuruluna gelmeleri biJit olunur. (4030). 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

İstanbul leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune ve 
tartnaıheleri veçhile 2100 adet fil dckos fanile, 2100 adet fild•koı 
don, 800 •det yün fanile, 4200 çift çorap ve 1400 adet yüz havlusu 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Ekıiltme yeri, Cağaloğlunda lı
•;\nlf.ıl Sağlık Direk"törlüğü binasındaki komisyondadır 

Eksiltme tarihi 29-7-935 Pa zarteai günü aaat 15 dedir. 
Tahdni fiyatı, fildekos fanile nin birtanesi 70, donun 65, yün fa. 

nilenin 245, ç.orabın 33 ve yüz havlusunun da 33 kuruıtur. 
Muv-.kkat teminat, f anilelerin 359 lira 62 kuruf ve çorap ile yüı 

havlusunun 138 lira 60 kuruıtur. 
1 - istekliler bedelsiz olarakFuat Pa~a türbesi kartısrndaki 

Tıp talebe yurdu merkezinde fart name ve nümuneleri ıörebilirlcr. 
2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait Ticaret Odası veıika 

'ı gösterme!eri Ye meslek erbabın dan olduklarını ispat etmeleri. 
3 - isteklilerin belli saatten önce bu iılere yeler muvakkat temi· 

nat ~akbuz veya banka mektuplarıyle komisyona b&! vurmaları. 
(3959) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
U. K.,, Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

"J. 

1 - Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak (6,000) 
kilim 25-7-935 Pertembe günü aaat (14~ d~ Jandarma Genel 
komutanlığı binasında kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konula
.. .ak1ır. 

2 - Bir kilime {310) kW'U§ kıymet biçilmiıtir. 
3 - Şartname para.aız .olar.ak her gün komiıyondan verilir. 

günü saat 11 dedir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun 
2-3 maddelerinde yaı;ılı veaika· 
lariyle Te muayyen 1&atten bir 
saat evvel 19,350 liralık temin.t 
mektubu ve teklifleriyle Ankara
da M. M. Vekaleti Satmalın. kn
oisyonuna vermeleri. ~(51} (3778) 

••• • 
150 ton ajır benzin kaJM!t ı:vf • 

la ekailtmeye konmuıtuto. Tahmin 
edilen bedeli 42,000 liradır. Şart· 
na.meai 210 k\Ull§ karıdıkl1L veril· 
mektedir. Eksiltme 21-8..-935 
Çarşamba günü saat 11 dedir. Ta• 
tiplerin 2490 aoyılı kanunun 2-3 
maddelerinde yazılı vcıikalarla 
ve muayyen saatten bir ıaat ev. 
ve) 3100 liralık teminat ve teklif 
mektuplarmı Ankarada M. M. V ~ 
kileti Satınalma komiıyonuna 
vermeleri. (54) (3779) 

• 4' • 

1600 ton 73 oktan dereceli benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuı· 

tur. Tahmin edilen bedeli 528,000 
liradır. F ennt ıartn•meıi 26 lira 
40 kurut mukabilinde verilmekte· 
dir. Eksiltme günü 22~935 
Pertembe günü ıaat 11 dedir. Ta· 
!iplerin 2490 aayıh kanunun 2~ 

maddelerinde yazılı vesikaları ve 
ihaleden bir aaat evvel 39,600 li· 
ralık temııiat ve teklif mektupla· 
rını Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(53) (3880) 

100 tdh Hint yajı kapalı urf· 
la eksiltmeye konmuıtur. Tahmin 
edilen bedeli 56,000 liradır. ihale· 
ıi 27-8-935 Salı &ünü ıaat tı
dedir. Şartnamesi 280 kuruı mu· 
kabilinde verilmektedir. Eksiltme· 
ye ıireceklerin 2490 sayılı kanun· 
da aranılan veıikalarl• birlikte ve 
ihale saatinden bir ıat evvel 4200 
liralık temniat ve teklif mektup· 
larını Ankarada M. M. Veklleli 
Satmalma komisyonuna vermele

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulundujuna dair veıika, 
% - istekliler yapmıt olduklan itlere aid vesikaları gö 

rerek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet veaikası • 
lacaklardır. 

6 - Teklif ıaekt1.1h&.rı yukarı da üçüncü maddede yazılı saa 
bir aaat eneline kadar Şo seler Reisliği daireıine ıe 
lerek eksiltme komisyonu Re ialiiine makbuz mukabilinde • 
lecekdir. Poata ile. ıönderilecek m ektubların nihayet üçüne.Ü mad 
de. yazılı aaate kadar gelmit olma ıı ve dı! zarfın mühür mumu il• 
yke kap&tılmıı olması liıımdır. P oıtada olacak ıecikmeler kabdl 
dilmez. (1799) ( 4152) 

lstanbul Cumhuri et 
Müddeiumumiliğinden: 

lıt.a\,\ll Ceıa ve \evkif evlefine 31 - 5 - 936 ıününe k~dar )at•' 
olan ve k•Hh ~atf ~ı\llile ek•iltmcye konulan ve 478080 kilodan ibl' 
ret ve beher çifti 960 ıramdan 498000 çift birinci nevi ekmelin 8 ~ 
7 • 935 ıiiniiftde Y•pdaa ~ıiltmeıinde isleltlinin verdiği teklif 111~ 
tulnanun ıekli kanuna uyıun alııııu11asından kabul edilmiyerelc ıöP 
ıeçen ekmek yeniden kapalı ~ar f usulile eksiltmeye konmuttuf 
Ekmejin muhammen kıymeti bele diyenin huıünkü kabul ettiği n•'~ 
f iat1 ıöı öniinde tııtlllafak 52588 ! ira 80 kuNt olub muvakkat t..-i' 
natı 3944 lir• 16 kaıruttqr. lstoklil er bu haptaki ıarlnameyi tatil fi~ 
leriıtd•n ınaada her ıün Poıt•ne ~inasında lıtanbul Müddeiumuflll' 
lili Levazım Daifetincle ıöfebilider. Eksiltme 31 - 7 - 935 Çart•"' • 
ha ıünii saat 15 de lıtanhul Adliy~ Lovaıı~ t>•ireAinde y"pılacak' 
chr. Ektiltıneye ıireeekle•in zarflarını ekıiltme ••atipden bir aut f'I' 
veline yani ıaat 14 e kadar lıtanbul Adliye L~v&ıım Q4ireıi1'de ıe:; 

lan•c•k Komİ•YQR\ln R4;isliiioe hizıat veya vekili ve_ya}nui dıt ı• 
mühür "'umu ile mühürlü ve işmite açık adresinin ve ltklif tnektubt' 
nun lıanıi ite aid olduhnt.1n yaııulrnaıı tartile •rnı aaate k•d•r iad~ 
li taahhütlü ohna1c üzere posta ile ıöndermeleri ilin oluııur. (3gll 

~.,.._..~--...--.........--=-~~~...-..ız~·~·,...,,,_...........,'"'="".........,.~~~~---~ 

Türk Hava Kurumu Piyango 
• Direktörlüğünden: 

Hav• tıhlik .. illi llilen ijnler için 100.000 aded rozet yapdırıl• 
ca\dır· Mün~lcaaa ~apah zu{ uıu lü jle 24 - 7 - 935 saat 14 tedir I• , 
tekli elanlar her ıün Piyango Dir ektörlüJü ınuhasebesinde ıartrı• 
mıyi ıörcbilirler. (4134) 

• 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğündeJI' 

KırıkkalerJe iıtihdam edilmek üzere 10 bn11i &irinci ıınıf el ' 
. ·ye' mak üzerP. 75 tornacıya ve het ma atar tornacısı iıe 4 maılaP ıeıvı 

ciıine ve bir ıyi frezeciye ihtiyaç vardır. lıteldiJerin iıtidalarilc O • 

-=m=u:::m;:::;M=ü::<?:::il::r l::ü:;:i:;;:e;:m;::;::U::ro.:::c=a:::;a;::tl:::;a;::r ı::;· ==::;::=:==;:=(=3:;:881::;e==:) *;::::;:;;;:==:::;~ 
len bedeli 9,&00 liradır. lhaleai 
22 8 935 Per,ernbe ıünü aaat 

14 dedir. Ş•rtnuıeıini görmek ve 

almak iıtayenler her ıiin ekıiltmı• 
ıine. gireceklerin 2490 aayıh kanu· 

nun iıtedili veıikale.rla birlikte 

ibleden bir tut evvel 730 lir.,. 

lLAN ıl' 
Nebile tarafından Çatladı"8P 0 

Toprak sokağında 10 nu)llarad.r. Jll"' 
kim ' 'e halen ikametı;Ahı mıç1tul , 
lunan Oıma., aleyhine açılan bOt'., 

4 - isteklilerin (1395) liralık teminat makbuzu ve kanun ve 
prtnamede yazılı beJ.celer iç.inde bulunacak olan teklif mek
tuplamu .elmltme saatinden l>i1':.'at eneline kaaar komiıyona 
vermİf bulunmaları. _(1665) (3908) 

• ide telftniat Ye teklif mektuplarmı 

Ankarada M. M. VekCeti Satın· 
180 ton mazot kapalı zarna ek- alma komiıyonwıa vennelırj.(57) 

ri. (58) (3838) 

• • • 

• deva1111Jn 11\U.h:.:..emni ıoıtUO .,
. t-4-93:> .. " dır olan ho§anın•,._ , 
ir ilim ~ureti .. ebkıme divıahlıı' t 
sine · ~ ıık r 'llr.:iJ ve tarihi iJı\11da~~ 
tiharen on ~ gUn F.arfrnda teOI. ~ 
dan edilmedift bkdirde ftl_.ttıe~ 
kanuni>·enin icra edi1tıteli ın••*"IJ , 
mü va teblii •abntıu ,,.._ 

,iltmeve konm 
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As Teminatı T alımı·n Elı ·ı G keri Fabrikalar U. Müdürlüg"" ünden: L. K.. Bedeli :.':.,i iin 

-
Daflıç eti 27000 

Evvelce de ilin edilip pazarlı iı tehir edilen ve tahmin edilen Karaman eti 17000 50 K. 
bedeli l 00,000 lira olan yukarda miktarı ve tjmi yazılı malzeme Kuzu eti 5000 45 ,, 
aıkert fabrikalar umum müdürlü iü ıatınalma komi•yonunca 12- Sıiır eti 4500 1891,87 

50 " 
Aiuetoı - 935 talihinde Pazarteıi ıünü saat 15 de pazarlıkla ihale Ekmek 158000 1303,50 

35 " 
edilecektir. Şartname bet lira mu kabilinde komiqondan verilir. Sadeyaf 12500 796,87 

11 

Taliplerin muvakkat teminat olan 6250 lira ve 2490 numaralı ka· 85 
il 

,, 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki Ye :ıaikle mezkilr ıiin ve aaatte ko
ıniıyona müracaatları. ( 4042) 

Zeytinyaf ;csoo 

, EluiJtme ~uli 

7 • 8 • 935 KaDalı zarfla 
Çarf&JDba 

15 de 
7-8- 935 çarıamba Kapalı zarfla 
5-8-935 
Pazarteıi Kapalı zarfla 
15,30 de 
,, ,, .. 

60 Ton Devri Daim Yağı 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

128,25 38 15,45 de Açık ebiltme 
Zeytintaneıi 

• Sabun 
Tahmin edilen bedeli {22,800) lira olan yukarda miktarı ve cinai Makarna ' 

Yazılı malzeme aıkeri fabrikalar umum müdürlüiü Satınalma Ka· 
ıniayonunca 30 - lemmuz - 935 tarihinde Salı ıünü aaat IS de 
kap.ah zarf ile ihale edilecektir. Şartname para11z olarak Komiı· 
Yondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat olan {1710) lirayı ha· 
\'İ te-lclif mektuplarını mezkur ıün de ıaat 14 e kadar Kamiıyona ver· 
rneleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeld veaaikle mezkur gün ve ıaatte komiıyona müracaatları. 

Kuıkus 
irmik 
Şehriye 
Un 
Pirinçunu 
Nitaata 

(4041) 

DON ve YARIN külliyatı Anupaıun en canlı, örnek eserle.. 
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en modern fikirleri ıös
terir. DON ve YARIN külliyatı ıekmez bir intinm altında ~ıkar. 
DON ve YARIN külliyatı ıeçme bir kütilphane teıkil ecler. 

TevR Yeri: VAK.iT matbaaa - lıtanbal 

Hava Yolları Devlet iıletme idaresi 
Miidürlüj"ünden: 

Telsiz mütehassısı alınacak 
ICurwfacak muhtelif telsiz ve radyo - ıonyo - metre malrinele· 

rinin cinslerinin teabitinde, bunlar için ıereken teıiıatın yaptırılma· 
siyle itletilmelerinde ve bu gibi iti erde çalııtırılmak üzere 200 liraya 
kadar aylık ücretle bir telsiz müt eha11111 alınacaktır. isteyenlerin 
çalııtıkları yerleri ve bon serviıle rini tahsillerinin derecesiyle nere 
de fahıil ettiklerini ve künyelerini göıtermek tartiyle 1-9-935 ta
rihine kadar bir istida ile hava yol lan it letme müdürlüğüne müracaat 
1-rı. (1775) (4113) 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet
liği için müsabaka imtihanı) 

Tôtkiye Ziraat Bankasından; 
1 - !.!ar:k•mıza müaabaka ile (5) Mlifettıf Namzedi ve (5) 

Şef r·amz~di alınacaktJr. 

~ - du müıabalcalar 5, 6 ve 7 Afuıtoı/~35 tarihlerinde Anka · 
ra, Jııtanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar ıe.liı ve dönüt yol paraları verilmek ıuretile Ankaraya 
getiriierek ::fıhi bir imtihana tabi tutuiurlar. Su imtihanda da kaza· 
nan•ardau bf.ıi 140 lira aylıkla müfettit nam~~•liiine ve dijer beti 
de ( 130) lir ı aylıkla tef namzetli ğine tayin '>lunurlar. 

3 - Müf·~ttit namz~tleri iki ae ne at&jdan ıor.ra Müfettiılik ehli · 
Yet imtih~nına ıirecek ve kazanır lana 175 ı;r• aylıkla Miifettiılii• 
teçirilecek!e:-Jir. .. 

Ankar3rla Umum Mi.idürlük ı lrvisleırindııt ç"'bttmlacak olan tef 
namzetleri ise bir senelik stajları nrn r nunda ı hliyet imtihanına ıi· 
recekler ve ,.azananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - fWjAAbakalara ıirebilmek için (Siyauı bilıiler) veya (Yülc
ıek 1 :car?t v~ lktııat) okulaaından veyahut Hukuk FakültesindeD 
veya bunların yabancı memlelretl erindeki lMnHrlerinden diplomalı 
bı~unmak g.:':-ektir. 

Beyaz peynir 

Katar peyniri 

Pirinç 
Kuru Çalı F. 
Mercimek Yetil , 
Mercimek kırmızı 
Nohut 
Bezelya 
Kuru BarJ;unya F. 
Kuru Bamya 
Börülce 
Buiday 
Bulgur 
Yumurta 

Sovan 
Patates 
Tuz 
Soda 

~kerTo• 
ŞekerK•m• 
Reçel 
Süt 
Kile yofurdu 

Silivri Y olurdu 

Tereyafı 
Tavuketi 
Hindieti 
CiierTakım 
CiferSiyah 
lıkembe 
Paça , 
Kayııı çekirdekli 
Kayısı çekirdeluiz 

Kuru Osilm çeldr. 
deluiz 
Uryanierifi 
Siyah eri1' 
Arpa 
Arpa kırmuı 
Saman 
Kepek 
Ot 

5 _ fmt:han proıramını ve aair prtları rc:tteran fzahnameler Taze Vitn• 
Ankara, hhn&ul ve lzmir Ziraat Bankalannd!ıı• elde edi!ehilir. Taze Üzüm 

6 - lıtekliler aranılan belıele ri bir mektupla birlikte en ıon Kiraz 
26-7-935 Cuma gilnü aktamına kadar Ankara Ziraat Bankaıı Kavun 
Teftiı Heyeti Müdürlilfilne ıan dermek veya vermek ıuretiyle mü- Karpuz 
racaat etmit bulunmalıdrrlar.3951 Elma 

Ayva 

Jandarma Genel Komutanlıgı" U. K. Armut 
Taze kayıar 

Ankara Satın alma komisyonundan: ~~~ 

2000 

4700 
2800 

1250 
900 

10000 
400 
200 

4800 

1900 

13500 
8200 
1850 
1000 
2600 
900 

2400 
150 

1200 
100 

1000 
105000 

10500 
18000 
3500 
1700 

ıeıooo 
8500 

5900 
3700 

1200 
1200 
1500 
100 

1780 
900 

5000 
250 
9SO 

llOO 

750 
ıoso 

8000 

4000 
1850 
1500 
1000 
1500 
1350 
1200 
1200 
1000 
1000 
1000 
800 
750 
300 

1200ton 
-.... 1 _ Anlrarada Jandarma ve Poliı mektebinde yaptırılacak o • Tüvenan maden 

lan ırhhr teıiaat 26-7-1935 cuma ı ünü aaat 14 de kapalı zarfuıulile kömürü 

52,50 

~,70 

. 189,26 

161,99 

99,75 
J 

. 283,50 

!20,99 
137,81 

148,SO 

25,95 

503,08 

78,60 

82,50 

108. 

; 135. 

JOl,14 

43,85 

N,92 

,, ,, ,, 
35 14,30 de Açık eksiltme 

,, ,, ,, 
28 114 de ~ Açık Elulltme 
21 
21 1-8-935 
20 Pazarteai [ Açık Elialltme . 
21 16 da 
9,SO 
2Z 
22 r 1-8-935 · 

" ,, ,,7 -· 45 18,15 de ,{çık EJU~ltm. 
n ,, n 

70 18,30 da Açık Eksiltme ,, ,, ,, 
21 ''·45 de Açık Ekıiltmt 
11 
11 
JI 
ıı 1-1-935 
11 Sah -, - ·--
10 ıuo da Kapalı zarfta 
IO 

• 7. 
ı J' 

"'?" r-

1,71.. 8-1-935 Salı! 

6 ,, 
7,5 " 

1 
8 

28,21 
29,SO 
41 
14 
8 

20 

120. 
50 
80 
30 
20 
5 

40 
45 
41 

zo 

22,S 
4,1 
5 
2,5 
3,S 
4 

20, fC, 
20 

" 17,33" 
s .. 
5 
9 
7 
7 

23,U 
7,33 

20, 
1200. 

~ Açık Eksiltme 
~ . 

14 clı .. ,, ........ 
14,30 da .,- ~çık Eksiltme 1 

8-8-931 
Sah 
ıs dı 

(~ Asık Ekailtme 

' .. " " ı 15,30de 
' 

Kapalı urfla , 
••••• ( ••••• 7-8-935 

Çal'f&JDba >-<:. Açık Ebiltme 
15,30 da 
,, " ~ Açık Ektiltme ,, 

14 de 

,, ,, .. ":'rıfl(' 

14,30 da J\çık Ektlltme 
,, ,, 

16,30 do 

7-8-935 
C•11amba 

. 18.41 

9-8-935 
c.. 
14 de 

9-8-935. 
Cuma . .s. 

14,30 da 

1-8-935 
Cuma 

15 de 

9-8-935 

" .. -< Açık Ekailtmı 

Acık Ekailtme ' 

eis.iltmeye konulacaktır. BI 
2 - y;nn; bin liralık bu gibi teaiıat lıle.-hıi bqarmıt olan istek· ok madenlcömüril 250 ., 1606,87 1850 Cuma 

lilere 185 kunıt f&J'lname ve tef errüatı komisyondan verilir. 11 da Kapalı zarna 

3 _ Ketif bedeli (37000) lira ilk teminab (2875) liradır. Komiıyonumuza l>aflı Haydarpqa 11 ... i Erlcelc Mualll in 
1 

. 
4 - Eksiltmeye ıireceklerin kanun Ye tartaamede yazılı belıe 936 ıonuna kadar Yukarda adları yazılı )'İyec k aka a:c lh ~mt ~ Kı• Mualhm Olmlalannın MaJll 

Ye teminah teklif me~plarını üt terme aaatından bir aaat evveline nnda eksiltme telrillerl Ye ilk teminatlan ıBster~lm~trr. ca t yaç an toplu tarblametlne 18re yanla. 
-_k_a_d_a~r~A~n~k~~~r=~=·~J=u=d=~~_G_e~n_e_ı_x_o_m_u_~_ı_~~d~a~k-~~~~yan~um~u_uJ~~Eak~dm~.e~lu~~l~~~~~HW~~~I K 

ıl op anan arumda yanlarrncla t&terllen belli rün . . . 



YAZI VE YONETIM YERi: 

hta.nbul, Ankara caddeal, (VA.KIT yurdu) 

itdare: 24870 
Telefon lYazı i§lerl: 2'879 

Tel~&f adresi: KURUN hıt.ıı.Dbul 

Posta kutulu No. '8 

' 

~=~'='~~İNyol U 

.BİD. .d·ıND-[ AllK DO U 

•. ıu~uyyer Hasan Şevki iı 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 1 

Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız. • 
-

.- Mükemmel ulusal Muzik :ı 
1 H~r akşam Slrkecl'de 

1 BSTASVOIN lBAHÇIESDNDE 
icrayı ahenk etmektedir 1 

KAYIP 

ZAYl 
İstanbul elli dokuzuncu ilk mektep· 

ten aldığım ~ahadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 197 Azmi. (V: 8267) 

§ Yeni halde 16 numaralı yazıhane 
için muYakkaten depozito olarak ya -
tırdığım 450 liralık makbuzu kay -
bettim. Hükmü yoktur. (V. 8266) 

lstanbulda }'eni halde 52 numaralı 
yazıhanede komisyoncu Haşan 

§ l\lahmut ve Güzide ismindeki tat· 
bik mühürlerimizi kaybettik. Yenisi
ni kazdıracağımızdan eskisinin hük -
mü yoktur. ev: 8262) 

Güzide ı·e Malımut lstanblll asliye mahkemeleri yeni -
leme büroıundan: 

llllllllllA»MW .:==:.:m:.:::.::::::::= 
lstanbul, 2:> nci tık mektepten al· ı Sünnet dilğUnU i.i .. 

Da,·e.cı Cemil i1e da,·a olunan em - ld ~ h d t · k b t ı" mı~ o ugum şa a e namemı ·ay e - yapacaklara n 
lak ve ikrazat 1'ankası mecli i idare tim, yenisini alacağımdan eskisinin İİ :: 
reisi Sedat Nuri arasındaki alacak da- r 1.'arihi Karagöz, Asri kukla, Hok· ~E 

hükmü yoktur. •1: •• 
vasının yenileme muamelesi .sırasın • 1 kabaz :: 

Alelınıet Ali No. 3 1 •• 
da: Davn olunan Sednt Nurinin ad--------------- D Yorgancı oğlu Mehmed li 
resi meçhul bulunmasına binaen Ha- lstanbul müddeiumumiliğinden: Incesaz ve düğün nşçılrğı da der-1$ 
nen ıeblfğat icrasına karar_ verilmiş ı ta b ld b 1 z ld k uhte edilir. ~ 

s n u a u unan ongu a lstanbul: Eminönü, Valde kırat·:.:. 
olduğundan yevmü tetkik olan M ey- hk · b k Ek ı· -1 ma emesı aş ·anı me ın ace e hanesinde Bay Abdu11ah Hamdiye i! 
101 93:> cumartesi günü saat 10 da ye· memuriyetimize müracaat r 
nileme bürosunda hazır bulunması __ maırnaawm::ooı • ••~- . _ müracaat. <4527> i . ..._.. .... u::::ı::········ .... ·· .. ····· ... .-... -.. :n::ı: 
lüzumu n bulunmadığı takdirde hak- ğı tebliğ makamaında kaim olmak ü- .. s~İbs: AsntüS"::'"'vA.KiT·;;ü,-;-;1 

kındaki tetkikatın gıyabında yapılaca· zere ilan olunur. (V: 8271) Ne,,riyat dlrekUSrU : Refik Ahmet seveng11 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanununa göre ellerinde bulunan Bel • 
ğeler ve Ticarethane namına İ§e gireceklerin iıbu belğelerden mada Noterlikten alma vekaletnamele· 
rile eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanununa uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarında istenilen Belğeler ve teminat makbuz veya Banka mektuplarım koymak suretile zarfla
rın üzerinde tekliflerin hanği iıe ait olduğunu ve kanini ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan 
yerleri müb'ürlü olarak belli günde beJli saatten bir saat evvel müteselsil makbuz mukabilinde Kurum 
Baıkanlılma verilmesi ve teminatlann belli zamandan evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırıl· 
J'.91! olmuı ye ~i-~Y,.e.,Mrtnam.elerini ~örmek üzere Kurum Yazganlığma müracaatları ilan olunur. 

~(4155). 

1 

ABONE ,ŞARTLARI: 
Yıllık & aylık 3 ay1Jk Aytst 

KemJeketımJzde 750 420 2M 110 
Yabancı yerlere 
Poııta birliğine { 
glrmlycn yerlere 1 

1350 725 400 ı50 

1600 9:i0 500 ıso 

Türldyenln her posta merkezinde KURUNa abone yaV111' 

, URUNuno okurlarına hizmeti ~ 

Verdiğimiz kuponlar 
(Küçük ilin) larınız için 
kiğıtpara hükmündedir 

KU'.RUN her sayısında size bir hizmet kuponu sunuyoı. 
Bu kuponları kesip saklayanlar, gazetemize bastıracakları hiiçül\ 
ilanları jçin bunları kağıt para gibi kullanabileceklerdir. 

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

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

sun uz? Yahut böyle bir yeri kira ile tutmak ihtiyacında mısınız? va· 
srfları, şartları nedir? istediğiniz kiralamak, kira ile tutmak değil de 
satmak, satın almak, yahut buna benzer bir iş mi yapmaktır? 

Bir hizmetçi, bir uşak, bir sütnine, herhangi bir derse bir işe özel 
(hususi) bir öğretmen (muallim), bir usta mı arıyorsunuz? Nerede 
bulunduğunu bilmediğiniz bir eski kitap, bir eski mecmua nüshası ını 

istiyorsunuz? Bir şey, bir fikir, bir şayia, bir dedikodu üzerine bilen · 
ferinden, uzman <mütehassıs) Jarın dan bir şey mi soracaksınız? Bilme· 
diğlniz bir adresi mi öğrenmek ihtiyacındasınız. l{endinize, bir tanı -
dığınıza bir iş mi istiyorsunuz; yahutrapılacak bir işiniz, çalıştırılacali 
daimi yahut muvakkat bir hizmetiniz var da buna göre bir işçi, bir 
işadamı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleketlerde bunların daha başka türlülerl var: Evlene · 
ceksiniz de kendinize göre bir kız, bir kadın, yahut evlendirilecek bir 
uza, bir kadına göre güvey mi araştırıyorsunuz? Bütün bu ihtiyaçları 
gazetelerin ikişer üçer satırlık ilan lan gid<'rirler. Gazete idareleri bU 
binbir c;eşit ihtiyacın sessiz sadasız pazar yeri gibidir. lstiyenler böY 
le bir ilanın cevabını yine gazeteye bastırırlar. Yahut böyle yapmazlar 
da cevaplarını dilerlerse açık, dilerlerse kapalı bir adresle gazete ida · 
resine bırakırlar ve lüzumunda gazeteye de "Cevap şu işaretle gaze · 
te idaresine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan verirler. 
Şehirler büyüdükçe, medeni münasebetlerin çeşidi arttıkça bu türlÜ 

ilıtiyaçlar artar. Bunların herbirini bir tecim maddesi haline koyaral; 
bir dilkkilnın. bir mağazanın. bir tı odaBının sermayesi yapmıya im • 
kan yoktur. lnıkan olsa da sizin, faraza Adadaki, Erenköyündeki e • 
vinizden kalkarak lıergün semt semt, yer yer dolaşmanız için vakit kal{ 
bctnıiye değmez. Sonra, bakalım, istediğiniz kendl bulunduğunuz ştr 
lıir içinde midir? Halbuki bir gazete her yere gider, her yere girer. 
ıerkese söyler.işte bütün bu münasebetleri gazetelerin bu küçük ilôn ıo 
yıfaları kolaylaştırırlar. Bu küçükilan sayılaları birbirlerini görmi 
l}en, bilnıiyen. fak at birbirlerile bu-luşmak ihtiyacında olan kimselerin 
tanışmalarına, bulu§nıalarına lıiz • met eder. 

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

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

Bu kuponları biriktirerek üstündeki tarihlerden on beş gün 
geçjnceye kadar gazetemiz idaresine kaç tanesini getirirler ve · 
ya mektupları içindıe gönderirlerse gazetemize bastıracaklan bir 
küçük ilanın bir satırına karşılık, kağıt para imiş gibi, kabul 
olunacaktır. 

!lan şartlarını gözden geçirenler bilirler ki gazetelerde en 
az ilan ücreti satırda 10 kuruştur. Küçük ilan tarifelerinde bU 
ücret kayıtlar altında 5 kuruşa kadar düşer. Demek ki KURuN 
okurlan, yüz paraya aldıkları bir gazeteyi, okuduktan, faydalan· 
dıl<tan sonra, bunun bir kuponile de, küçük ilan yolunda bir 
ihtiyaçlarım da giderebilecekler dir 

Kuponlarımızı saklaymız. (KURUN) un küçük ilan olu~ 
(sütun) lan size açıktır. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bankamı~ muhtelif servislerinde çalı,tırılmak üzere müs~ı;~ 
ile ve Yüz~r ıira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya gırJJ1. 
için Liselerı veya Ticaret Liselerini ve yahut Galatasaray Lisesi 1r 
caret kısmını bitirmİ§ olmak ve yirmi yaşından oşağı, yirmi beşde~ 
yukarı ya,ta }.ulunmamak lazımdrr. . 

1 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve netet 

den imtihan yapılacağı, Ankara, latanbul ve İ7nıir Ziraat Bankalı: 
mızclan el.J~ edilebilecek şartnamelerde yuıhdır. Müsabaka 1· C 

935 Per§embe günü sabahı saat 9 da Ankara ve lstanbul Zir"'' 

Bankalarında yapılacaktır. 

lııtekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 24· 
1
' 

935 Çarı:ımhe günü akşamına kadar Ankart.dı-. Ziraat Banka~• rJ~ 
murin Mtidür?üğüne göndermek veya· vermek ruretiyle müracnal e 
mit bulunme.hdırlar. (3952), 


