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Ankara _ Erivan 1 Yunanistanda yeni kabine 
l:uıY u Jlba.) lrklarımızda ıeniş bir 1 

ı .ontr~I gezf~i (seyahati) ya~makta o· 
ldn JJ:ısbakan lsmet lnönünün Scwyet 
Ermenistan Cümuriyeti sınırlarından 

k bu U .. lkenin devlet adamla-gc\er en . 
rı tarafından gerçek bir dostluk ıle 
•. ...· 1 dığını arada dost sofrası ku· 
narşı an , .. 1 d t 
rulduğunu, bu sofrada çok guıe os • 
luk sözleri edildiğini ajansın .te))azı
Jarında okuduk. Hiç beklenmıyen bu 
dostluk eserini görerek şüphesiz çok 
memnun olduk. Bu türlü karşıla~~da 
~·on et Ermenistanı tarafından Turk· 
lcre. karşı bir se,·gi örneii gördük. 

Bununla beraber bu gösteri <teza. 
Jıürat) içinde Türk - So\"yet dost!u· 
ğunun da ayrı bir onur payı oldugu· 
nu biliriz. Onun için doğu sınırları: 
mızda Başbakanımızın gördüğü iyı 
karşılama hareketi karşısında me~ • 
nuniyetimiıi söylerken Ankara ılc 
l\fosko\'a arasındaki büyük Türk -
Sovyet dostluğunu da unuta~a.) 1~· 

\"akıa memleketimizde renış Turk 
_ So\'yet dostluk çerçnesi içinde ~o· 
ğu sınırlarımızdaki komşu Er~~nı~
tanı hala karanlık bir nokta gıbı gc>" 
ı·enle.r \'ardır. Bunların sayı ı az da 
değildir. Bunun sebebi Ankara ile E· 
rfran arasında dojrudan do~rl!y~ pek 
az mtlnasebet bulunmasıdır. Bundan 
ha"ka eski devirlerden arta kalan bir: 
takım kötü elemanlar vardır ki bun
lar fır~ buldukça dostluk duygula· 
rmı körletmeğe ralışmaktadırlar. 

Kondilis ağır basmış? 
RaHisin bir sözü: Yakında Yunanlıların yarısı 

sol kaldırımdan, yarısı sağ kaldırımdan 
e'lerinde tabanca iJe yürüyecekler! 

/a'4ıma /~/, 11 llakanı 1Ja11 URllis . 
Atina, 20 (A.A.) --'Kabine §U 

tekilde tadil edilmitlir: 

Çaldariı: Baıbakan, Kondilis : 
Ba,kan muavini ve harbiye, Ro 
dopulbs: Harbiye Müste§arı, Mak 

simos: Dıt itleri, Pezmezoğlu: 

mi, Karta)iş: Ulusal Ekonomi 
Müstefarı, Pier Ralliı: Münetka
lat, TeodC1rides: 1 arım, Sagiyas: 
Yardım, Amiral Dusmanis: De 
niz, General Nikolaides: Hava, 
Romanosmanos: Tı.ize, Periklc 
Rallis: iç işleri , Nikolits:.ıs: Sıh· 

hat, Hanzikos: Kültür, Fraj;;.da- , 1 k . .. . . z k' · A 1 ·ı· t • • s ı · t • . • • • . ·' ııs orn hu) uk clçınıız lfay .c uı pa Hının ı ıma nemcsını os.) a ı 
kıs: Gırıd genel valısı, v_e~ıopu- ... CI\"> et Cümut"İ.) etler Birliği haskanın n Yerdiğini .) nzmıştık: resim, clçimt7. 
los: Makedonya genel valısı Ar· iti natnamcsini H'rip haskanın .)anınd nn ayrıldıktan sonra alınmı tır. Res -
giroplos--Patras Saylavı- : Trak ı 1i l\o)an .Journal dö Mosku, ekimizin tcrdimei halini .)nzarken Ba.) Zekıii 
ya gend valisi, Tsiokos: Epir ge· A-ıa)<lının nu .)ada doğduğuırn da iliı 'c etmcktNlir. 

"'lcl valisi, 

Yeni kabine azası saat 23 de 
yemin etmi~lerdir. 

SEBEP NE IMlŞ? 

Atina, 20 (KURUN) - Baı· 
bakan Çalda'risin istifa vermesine 
ve kabinede deği9iklik yapılması
na sebep olan !unlardır: 

Sıcaklar gittikçe artıyor! 

30 Bir bardak iyi su 
para ya satılacak 

Boğaz içindeki kaynak suları
nı gözden geçirecek olan belediye 
heyeti dün Boğaza gitmiştir. Nitekim hiz epeyce bir zaman ön · 

ce frnnsızca Tan gazetesinde çıkmış 
ol?.r ı bir mektubu hatırlı.)oruz. Bir 
Er:-t ni kalen inden çıkmış olduğu an
ıa .. ıl:u1 bJı mektupta J~rivan hükume· 
tirıi n doğtı sınırlarımızda bir kürt 
ınfü i.ı eti ) aratmak için nasıl çalıştı· 
:.. , rJ h anda ırnrt dili ile ö rctmcn 1>· 
1. u l ıı (ntUflRfifı .,,.efttebi) açıldttr Ja · 
zı lr.' o.·du. Araba bu sözler YıJlan mı · I 
dır.~ Yalan değil e neden şimdi)e ka 
dar tekzibe uğramamıştır? Bu türlı 

Finans, Korozos: Finans Miisle· 

ıarı, Stefanopolos: Ulusaf Ekono· 

Harbiye bakımı General Kon· 
diliş, baı vekile gonderdiği bir 
mektupda, rejim meaeleıinde ka
binede anlaımazhk bulunduğu 

hakkındaki zannın ortadan kaldı
rılması için istifasının kaliulünii 

(Sonu 'c. V. Sii. I) 

Heyet günde bir kaynaktan ne 
kadar ıu alındığını, lstanbula ne 
kadar indirildiğini araştı~acak ve 
salış miktarile karşıla~tınlacak -

tır. 

, adarı oku) an Türkler Erh·an hii · 
İ, ıimetinin Türkiyeye kar ı dostlugı· ı 
nun gerrekliğinden üpheye düşerll•ı · 
e h~k vermemek de elden gelmez \c 

Ö.) le sanırız ld Ankara - Erh·an do~t· 
tuğunu korumak i~in Türklerin .) Ü • 

rekJfrinden hu türlü hir şüpheyi sil -
mek gerekli ise bu öde\ bizim üzeri • 
mize dii~mez. 

ASIM US 

Bovkot 
Harp istiyenJ"':in 
tecimine konmalı 

Cenevre, 20 (A.A.) - 13'Jer 
komitesi tarafından, arsıulusal 
yükenlerini (teahhütlerini) red· 
dedip banıı tehlikeye düıürecek 
olan herhanıi bir devlete kartı 
ekonomik ve finansal ne ıibi ted· 
birler alınmak ıerekeceiini araı· 
tırmek için kurulan özel komite
ni:ı raporu ortay.ı konmuıtur. Bu 
raporu, özel komite el birliiile o-

naylamııtır. 

Raporda, silahlara ve ıilih 
Yapmaia yarar bir takım etyaya 
el konmasını tavsiye etmekte ve 
barıtı bozmak isteyen devletin 
dıı tecimine kartı büıbüt~n, ya
hut ki, yarım bir boykotaJ yapıl
muını ve finansal ııkıftırmalarda 
bulunulmasını ıözden ıeçirmek
tedir. 

Fenerbahçede 
yangın 

D. grupu resim scrgisi11i ziyarete gelenler kapıda 
(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Bu iskelet kimin, ne 
zamandan kalmış ? 

--

Dün F enerbahçedeki aktarın• 
anbarmda ölle üzeri bir yanıın 
çrkmıııa da derhal söndürülmiif' lıkeletin bulunduğu cı', h11 cı·dı· otur atı /Jnyan Güzi111 iskcl<:ii bula11 işrilcr 

(Yuıaı 4 Uncu sayfamızın 1 inci sütununda) 

Bw;ıdM b~l\e. bir ~uyun satıra 
kadar olan masrafı da gözden ge· 
çirilecektir. 

Diğer taraftan tubel~re yeni· 
den bir yayım gönderilmit, buzlu 
!<aynak ıularının bir bardağına o· 

tuz para nark konduğu bildiril
miflir. 

Otuz paradan fazla para alan
lar belediye müstahdemin şubesi
n ~ikayet edilecektir. 

Ayrıca şube direktörlerine de
belediye zabıtası memurları vaaı· 
tasile sıkı kontroHar yapılara' 
halkın aldatılmasının önüne ge
çilmesi bildirilmittir. 

Belediye müstahdemin tubesi 
direktörü Bay Refik dün bu hu
susta demiştir ki: 

- Kahve, gazino ve sucularda 
ıatılan bir bardak buzlu suya o
tuz para azami fiyat koyduk, la· 

rifeleri bu suretle taıdik ettik. 
Halkın ıuculara, bakkallara, o

tuz paradan fazla para vermeme
si, tarif eyi istiyerek ona göre pa• 
ra vermesi lazımdır. 

Sıcaklık dereceıi dün gölgede 
29, günetl~ 52 yi bulmuftur. En 
az ııcaklık derecesi iıe 18 idi. 
Havalar bir kaç gündür gene faz. 
la ııcak yapmaktadır. 

Halk deniz kenarlarına alon 
etmektedir. Dün floryaya ve de
niz hamamlarına binlerce kiti ı~ 
mittir. 

Miralay Zaçef dün gece 
Sof yadan çıkarıldı 
Kralın mevkii sağlamlaşh; 93 

komünist tevkif edildi 
Sofya, 20 (Özel aytanmızdan) 1 burada üç gündenberi müz&lcer .. 

- Geçen yıl 19 mayısta Muta· de bulunuyorlar. 
nof hükumetini deviren ve yerine Kral Boriı taraftarlarının bu 
Görgiyef hükumetini getiren za - toplantıda ekseriyet kazandıkla• 
bitanla ıiyaıi izona grupunun rı ve bunun bir sonucu olarak ta 

batkam olan kral Boriıe kartı miralay Zaçefin siyasal partilM 
cumuriyetçiliği ile tanılan meıhur hakkında neşrolunan yeni bir ka• 
miralay Zaçef, bu rece saat ıeki· nun hükmüne dayanarak hudut 
zi yirmide gizli olarak Pariıe ha- harici edildiği zannolunmakta-
reket etmiştir. dır. 

Miralay Zaçef, bir kaç günden- Bu hususta baavekil T f k 
b · l" _ ,_ . d. F ote en-
en po ısçe aranma«ta ı ı. a· disinı· zı'yaret ed t ·ı . . . . en gaze ecı ere 

kat bazı zabıtler kendısmı ıaklı- demittir kiı 
yordu. Süel garnizonlardan Sof- " M" ı z f _ı._ 

"1 - ıra ay açe , ıeroeıt pa• 
yaya muranhaı olarak gelen ıü-
el birlik letkilatma mensup 150 (Lutfctı sagfagı çcıiriniı) 
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ltalyanın isteği olmazsa ••. 

•• üç devlet konuşması gerı kalaeal< 
Londra, 20 (A.A.) - Uluslar 1 

sosyetesi konseyinin toplantısın -
dan evvel, İtalyan - Habeş an -
laşmazlığı İçin iiç devlet arasında 
bir konferans yapılacağını bildi 
ren ve Romndan gelen haberler il 
gisile Londrada aşağıdaki malu -
mat verilmektedir: 

"Böyle bir konferans ancak 
1906 andlaşmasmı imza eden ül 
külerin diplomatik bir toplantısı 
şeklinde yapılabilir. Üç devlet ara 
smda yapılacak bu gibi aytışma · 
ların, bir sonuca bağlanması, ev -
velclen bir uzlşma esası hulun · 
masına bağlıdır. Halbuki şimdilik 
böyle bir şey vaki değildir. 

Haber alındığma göre, İtalyan 
hükumeti Habeşistan üzerinde 
tam veya kısmi sıyasal bir basa 
ranlrk kurmasına nza gösterildi -
ği takdırde görüşmelere muvafa 
kat etmektedir. 

lugiltere hükumeti, İtalyanın 
bu isteğini Uluslar sosyetesi ant
laşmasındaki prensiplere aykırı te 
lakki etme'Kte ve ltalyan tezinin 
zımmen kabulü esası Üzerine hiç 
bir anlaşma yapılmıyacağı filfrin
de bulunmaktadır. 

1T AL YANLAR ZAFER ÜMİDİ 
1CINDE 

Par is, 20 (A.A. ) - Oeuvre ga· 
zelesinin yazdığına göre1 İtalya -
Habeş durumunda dün hiçbir iyi
lik görülmemiştir. Londrada, sa
vaşın artık önüne geçilemiyeceği 
inancı, tasa doğurmaktadır. 
İtalyanlar, başlıyacakları savaş

ta sonuna lmdar gitmeğe lüzum 
kalmıyacağını, z ı ·a parlak bir baş 

langrçtan sonra, Habeş impara 
torunun, mutlaka baş eğeceğini u 
muyor gibi görünüyorlar. 

Herhalde, Romada, Pariste ve 
Londrada gerek Uluslar Kurumu· 
nu ve gerek büyük devletleri güç 
bir duruma düşürecek olan hu da 
vaya bir sonuç bulmağa hararetle 
çalısılmaktadır. • 
KANALDAN GEÇEN tT AL YAN · 

LAR NE KADAR 
Kahire, 20 (A.A..)-Gerçekten 

gÜvenilebilecek bir kaynaktan ha 
her verildiğine göre şimdiye ka· 
dar Süveyş kanalından 120.000 İ
talyan geçmiştir. 10.000 İtalyan 
da yolda bulunmaktadır. 

1MPARATORUNSÖYLEV1 
AGIR BULUNDU 

Roma, 20 (A.A.) - Reuter a
jansından: RomaClal<i yetkili (sa
lahiyetli) çevenler, Habeşistan im · 
paratorunun perşembe günü par
lamento önünde verdiği söylevin 
bazı parçalarını ağır telakki et -
mekteClirler. Bununla beraber, iki 
devlet aras•ndaki ilgilerin şimdi 

kesilebileceğine ihtimal verilemez. 
İmparatorun verö.iği söylevin a -
sıl metni Romaya gelmiştir. 

Kooe, 20 (A.A.) - Ozaka te -
cim odası Habeşistan için önemli 
mikdarda kılıç siparişleri almış -
tır. 

Londra, 20 (A.A.) -Daily Te
legraph'ın Adisababa aytan, Ha
beş İmparatorunun söylevi, yurt
severlerin heyecanım uyandıra -
caktır diyor. 

Habeşistanda "yurt sevgisi uğ 
runda birle~ik Habeşler birliği,, 

Almanyada Katoliklerin sıyasal faali
vetler<I~ bulunmalarının önüne geçiliyor 

Viyana, 20 (A.A.) - Bay Geo 
ring'in papazlarla katolik lforum -
larının her türlü sıyasal faaliyet -
leri hal<kınCla takibat yapılmasını 
emreden tamimi buraCla şiddetli 

bir cereyan uyandırmıştır. Hakim 
olan fikre göre, Hitlerizmin açmış 
olduğu hu savaşın amacı, Alman 
yanın ekonomik, finansal ve soy
sal faaliyetlerini ~izlemek için or 
tahkta öir şaş'Kmlıl< vtıcude ge -

tirmektir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Papanın 

vekili Mösyö Sezar, Papalık ma -
kamının nazi hükumetinin katoliK 
kilisesine karşı takip etmekte bu· 

lunduğu dini sıyasay« Karşı ~ön -
dermiş olduğu protesto notasını 

vermiştir. Bu nota konkurdato ah 
kamın•n ne gilli ahvalde Öozu1muş 
olduğunu birer birer sayıp aök -
mekteclir. 

Berfin, 20 (A.A.) - Almanya 
Tı..ize Bakanlıjı, bundan böyle Al 
man mahkemelerinin katoliklere 

arşı "Ulus ve devletin Korunma-
llJIUIUJJIHlllUIUMUllUlllHlllllWMltMllfUlll AlllHllO K llUllU ll•UıllWUll UllJAıınlDJll UI 

aportla huöut haricine çıkmış
ır.,, 

Umumi kanaat ,udur ki Kral 
oris mevkiini tamamen sağlarn-

~tırmış ve hunu neticesi olarak 
miralay hudut harici edilmiş-

Sof ya, 20 (Özel aytarımızdan) 
Hasköyde 93 komünist tevk!f 

lunmu§tur. 
Mahmut Necmettin 

sı,, kanununun tatbik edilmesini 
emretmiştir. 

Bu Kanun, Raliştag yangınının 
ertesi gi.inü çıkarılmıştır. 

Tüze hakanı ayni zamanda ka
toliklcrin siyasal LeşeÖbüslerini 

tenkil için mevcut kamm'arın da 
bütün l<uvvcti ile tatblı< cdllmc
sini emretmiştir. 

Bakanın tamiminde ci.irmün he 
men cezalandırılması için muha • 
keme usullerinin tacil edilmesi de 
emrolunmuştur. 

Genci savamanlar ve mu?.vin
leri devlet ve ulusa karşı yapılan 

bu tahrikatın doğurabileceği teh
likenin halkta uyandıracağı duy
guyu gozonune getirerek ceza 
talebinde bulunacaklardır. 

Vahşet 

100 n1askeli adam bir 
zencigi linç etiller 

F ort Lauaerdale (Amerika) 20 
(A.A.) - Beyaz soydan bir }.fa. 

elma bıçakla saldırmış olmaktan 
suçlu bir zenci, Klii - klül{s - Kla· 
na mensup oldukları sanılan rhas
keli 100 kadar adam tarafından 
linç edilmiştir. 

Bu maskeli adamlar, polis şe
fini ve gardiyanları kımıldamıya
cak hale getirdikten sonra zen
ciyi tutup asmışlar ve vücudünü 
kurşunla delik acşik etmişler
dir. 

iidı ile bir cemiyet kurulmuş ve ül 
ke içerisinl::le 173 kola ayrılmış -
tır. 

Bu kurumun başkanı, ileri ge 
len papazlari:lan öiri, üyeleri de 
her sınıfa mensup kimselerdir. 

H.AB·EŞ DIŞ BAKANINA JA -
PONY ADAN TELGRAF 

Londra, 20 (A.A.) - Tokyo -
dan T aymis gazetesine bildirili -
yor: 

"Daha geçenlerde kurulan ve 
ileri sağ yan saylavları grupu Ön· 
deri Bay F oyama'nın başkanlığın· 

da bulunan "Habeş işleri cemi • 
yeti", Habeş Dış Bakanına bir tel 
çekerek, bu ülkenin erginliğini 

korumak hususunda elinden gel
diği kadar uğraşmasını dilemiş -
tir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

J apony~nın Roma l>üyüle elçi
si tarafından 16 temuzda Bay Mu
soliniye bildirilen düşünceler, sı· 
yasal mahafil ile gazetelerde bir· 
çok tenKitlere yol açmıştır. 

Nişinişi gazetesine göre, Bay 
Hirota İtalyanın Tokyo büyük el
çisine, Japonyanın İtalyan - Ha
beş anlaşmazlığında işin hak veya 
haksrzlılC yönlerini bilmediğini ve 
fakat Japonya iki memleketle de 
dost olduğu içi~ hu aiilaımazlık 
hakkındaki görüşünü söyliyecek 
durumda olmadığını ve Japon • 
yanın dostane bir kotarma yönü 
bulunacağı ümidile meseleyi sü -
kunetle takip etmekte olduğunu 
bilClirmiştir. 

Toplanacak fİzlJo/oğlar 
koHg,.esine doktorlarımız 

gidecek 
Ankara, 20 (A..A.) - 9 ağus · 

tosta Lenningratta toplanarak 18 
ağustosta Moskovada i,lerini biti-

recek olan 15 inci fizyologlar ar 
sıulusal kurultayına hükumetimiz 
adına delege olarak sağlık ve sos 
yal yardrm bakanlığından Haya· 

ti işler istatistik üzmanı doktor 
Remzi Gönenç ve Kültür bakan 
Jığından lstanbul niversitesi pro· 

fesörü Dr. Kemal Cenap iştirak e 
deceklerdir. 

Kurultay dört gün genel top- -
lantı halinde çalışacak ve ayrıca 
40 komite toplantısı yapacaktır. 

Önemli İngiliz, Fransız ve Ame • 

rikalı profesörlerin tetkik sonuç -
larını dinleyecek olan kurultay, 
bütün dünya fizyologları tarafın· 
dan yazılıp verilmiş olan 450 ra
poru da inceleyecektir. Bu rapor -
lar, fizyoloji ilmini ilgileyen tür· 
lü meselelere ait bulunmaktadır. 

Kurultay üyeleri, ilmi çalıt -
malarından Hatka, Leningrat ve 
Moskovanın bütün kültür ve ilim 
enstitü ve lforullarını da gezecek· 
lerdir. -

Çinae f eyezanlar 
Pekin, 20 (X.A.) - Shantung 

bölgesi ile Kiangsu'nun kuzeyinCle 
feyezanlar devam etmekte ve bu 
yüzden durumClaki vehamet art -
maktadır, 

Tefecilik yapan Avundul< oğiılla;~,fa
1

rı 
Osman Fevzi ve oğlu mahkum of c u 

An.Kara, 20 (Kurun) - Bir ı nı aşırı surette arttırma. :: ı, i." ::: • • :t 
müddettenl:ieri Ankara ikinci yeni yetişen oğlunµ bu i~te k,. f. 
sulh ceza hakyerinde tefecilikten lanması takdiri şiddet scbeüi . 1_ 

suçlu olarak duru§ması yapılan yılmış, sekiz ay hapse, döı t <'Vl 

Avunduk oğullarından Bay Os- liamusal hizmetlerde kull~ml;a. 
man Fevzi ile oğlu ıHay Hasan maya ve selCiz bin lira para CP. 

Nazmi ve ortakları Bay Hasan, zasına mahkum eClilmistfr. , 
Bay Adem, Bay Celil hakkında Oğlu Hasan Nazmi de b~ r av 
karar verilmiş, hüküm kendileri- hapse, 500 lira para çeıasımı i'~ i 
ne bildirilmiştir. sene kamusal hizmetlerde klı,lla· 

Bay Osman F evzinin tefeciliği nılmarnaya malikum edilmi~tir. 

sanat haline getirmesi, küçük me- Ortakları Bay Hasan, füıy '/.-,. .. 

murları faizi ,ödemekten ana hor- dem ve Bay Celilin ortaklıklan
cu ödeyemiyecek bir hale sok- nm tefecilikle alakası bulupma'1 ı
masr, hundan ba§ka izinsiz para ğı sabit olduğundan beraetlC'rine 
vermekle kalmayıp, faiz miktarı- karar verilmistir. 

f • 

Gümrük müsteşarı.nın 
Ankara, 20 (Kurun)" - Güm

rük ve inhisarlar müsteşarı Bay 
Adille muhtelif meseleler hak
kında görüştüm. Şu cevapları 
verdi: 

- Barut ve sairenin yapma İ§• 
leri askeri fabrikalar genel direk
törlüğüne verilmiştir. Orası ma· 
liyet fiyatlarını asgari hadC:te İn· 
dirmek için tedbirler alacaktır. 

Kibrit şirketi eski imalatından 
elinde kalan kibritleri muayene 
ederek sah§a elverişli gördükleri· 
ni piyasaya çıkarmış, bunlardan 

şikayet edilmişti. Bunlar t~plat
tırıldı, işin arkası takip ediliyor. 

Mevcut fabriltalar memleketin 
soma ve müskirat ililiyacını te
min ettiğinaen yenıaen f allriKa• 
ya ihtiyaç gÖriilmüyor. 

Fenni ve sıhhi bir surette ince 
tuz yapıp nalka ucuz fiyatla ıat
inak maJisadile icap eden kurum
lar yapıhriasına tevessül edilmiş· 
tir. Buıllar yakında faaliyete ge
çecek, bµ suretle tuz fiyatları as• · 
gari hadde inecektir. 

Türkiye yürüyor adlı bir 
kitap çikarılacıtk 

.Ankara, 20 (Kurun) - Buın 
genel Clirektörlüğü mem eketi dı· 
şarıya tanıtmak için "Türkiye yü
rüyor,, adlı bir kitap çıkaracak· 
tır. 

Motosikletli polislere kurs 
Ankara, 20 ·(Kurun) - ~nkara 

güven direktarlü°ğünde • motoıik • 
Jetli polislere bir kura açıldı. 

''Çelilt miğfer,, 
kaldırılıyor 

Berlin, 20 (A.A.) - Kontrolu 

güç olan, fakat sağlam gibi gö

rünen bir takım söylentilere 2öre,, 

Almanyanm lier bucaimda "çe-J 

lik mığf er,, le re karşı geniı ölçü
de öir polis liareketi batlamııtır. 

yerli gruplar aalıtılmakta, 
~efler, yakalanıp hapse atılm~k. 
ta ve kurumun bütün malları a
lanç (müsadere) edilmektedir. 

Hint müslümanları 
ayalilandı 

Lanur 20 (A.A.) - Buraaaki 

müslümanların ayaklanması ü
zerine 300 kişi tevkif edilmiştir. 

Yatsıaan sonra rhüslümanlar 
sokalHarda birle§erek oturmuş-

lar ve gün doğarken alayla Clolaı 
mağa başlamışlardır. 

Ta§ yağmuruna tutulan polis· 
ler, geri çekilme~e mecbur ol· 

muşlardır. Yardıma çağırılan su

el kuvvetler, gösterişçileri dağıt

mak için Clört i:lef a ateş etmi§ler
dir. 

ÖlenlJ!rin sayrsı, 3aha belli C:le· 
ğildir. Şenrin üzerin<Jc uçaklar 
dolaşmaktadır. 

Parti<le iç işleri görüşüldü 
Ankara, 20 (A.A.) - Cumu

riyet halk partisi geny8n kurulu 

son toplantısınC:la partinin iç it
leri üzerin~e göriitmeler ya~mıf 
ve karar vermi§tİr. 

illerden gelen bazı önergelerm 
de tüzeye uygun olanlanm ona· 

mııtır. 

Buraaa motôr hakkında nazari · 
ve amell dersler verilecektir. 

Yüzme müsabakalan 
lıtanbul, 20 '(A.A.) - De

nizcilik heyetinin tertip ettiği 
yüzme müsal>akalarmın l>irinci 
kısmı bugün Moda deniz havu· 
zunda yapılmıttır. 

Bu yarıp. Galatasaray, Fener• 
bahçe, İstanbul Spor, Beykoz 

yüzmeilk-
klüpleri ittirak etmittir. 

Proğram tam bir tntizam da· 
bilinde tatbik edilmif ve ilk yüz
me müsabakası çok iyi ümitler 
vermiştir. 

Proğramın sonunda 11 yaşın· 
daki f üçükf er arasında yapılan 
müsabaka peK entresan olmu§tur. 
Bu l<üçükler ağabeylerine tenli
.Keli bir raltip olmaKtadırlar. Proğ 

ramın ikinci J<ısmına yarınl<i pa
zar günü saat 14 de l:iaşlanaealc, 
puvan neticeleri ona göre tayin 
edilecektir. 

FransaCla nümayi~Jer 
Paris, 20 ((\.A.) - Dün akşam, ya 

!'\a liükmündeki kararnamelere kar~ı 
yapılan gösteri, önemli bir hfıdisc cık 
madan, saat 20,: O <ıa bitmi~tir. ~ 

10-12 bin kadar kestirilen gösteriş 
çiler, dağıltılmışlardır. llin ki) hadar 
tevkif edilmiştir. 

21 - 7 - 933 

Bu kupondaki tarihten bas1ıva -
ralC 15 QÜn içlnde KURUN i<f;n~İne 
gösteriJirse - nsmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan
lardan başka - bir küçük iUinm 1 
defalık 1 satırr parası yerine alını!'. 

(lstiycnıer, ıtınünde idarede buluo · 
durulacak surette bu kuponları postaya 
verecekleri mektupların içine do !toya -
blllrler. 4 Mliın~ b4" Je.~ ~ılmaJ.ıdır.l 



1 Arada bir 

Medeniyet tarihi-
mize hizmet Tüzede yaz tatili 

l.tanhal iiniu•rıitaintl• Hn t.,. 
lıilm yapalırlNn prol-6niis bir 
lıürm /ıımılda; o ... bapnJiir 
yalnız bir d°'•nt ttmılından idare 
edilen hulıiir.;i,. Tıp tarihi ue 
tlcontoloji lıiir.a.ii • ifte ilri yılda 
ilıinci lıit•hını önlbniiu /toyda: 
Tıp tarihi etUtİIÜİİ pllqmaları hu-
la-. 

Geçen yıl"""" illı cilt/ini ••U· 
~ ve il~ ile olıatlrıfam 6u tlejerli 
İ%erİn ilıinci ciltli birinci.inden 
6üyü/ı, olıan ue laydolulır. 

Tıp tarihi eıutitüiinün çalıt· 
malarını p.teren lritap,--benim 
6i6i helıimlilıte al&lıaı •ılı nlı luu
talanmalrtan ibaret olan bir oJam 

:çin-n• ytsnJen ilifilıli oltıhilir .ar 
ı:ruv latıtır• ıel•bilir. 0""4l•n fil• 
nu .ö,Zemeliyim iri lıtan6ul 
O niHr•it-'nd elıi tıp tarllıi em· 
titiüii, Tirlı medeniyet tarihinin 
ünlü ue onurlu mai.ini, 6u ta
f'ihin helıimlilt bilıi.i alanın-
4 aiti .,.,.imli ıöriinİİfÜllÜ a,,lınla· 
tan 6ir larralıtır; elimi.JJıi ilıf 
ciltlüı iur d•, 6u yolda 6~ü, can· 
lı, IMJ'İmli bir ~alrımayı ue ondtın 

başladı 
Hangi daireler açık 

kalıyor? 
Tüzenin yaz dinleniti, dünden 

itibaren baıladı. Bu müddet içe· 
riıinde birinci ve ikinci cezalarla 
Sultanahmed birinci ıulb uza 
nın ve ikinci hukukla ikinci teci
min nöbetçi kalacaklarını, bu 
hakyerlerinden ikinci cezanın yal 
nız aiır ceza davalarına bakaca· 
tını yumıtbk. 

Bu müddet ıçerisinde ikinci 
ceza itlerinin itiraz ve merci\. bi 
rinci ceza, birinci ceza itlerinin 
itiraz mercii de ikinci cezadır. i
kinci ceza, a)'Di umanda ajır ce· 
za bakyerinin ıörmesi ıerek olan 
itiraz itlerini ıöı:den ıeçirecek. 
onayhyacak veya reddedecektir. 

Baro da dünden beri tatildir. 
Bazı avukatlar, bef Eylüle kadar 
ıürecek olan tatilden Hyahat yap 
mak yolu ile faydalanmalı ıözet· 
mitler, Avrupa ve Anadolu pe;ıi· 
ferine çıkmıtlardır. 

•lınan iyi """~1"" ıözönün• Yerli Mallar sergisinde 
ltoymtılrtaJrr. 

üçüncü gün Son ciltt•lıi tıp lalıültui lıütü · 
panui ıtuilai, enunca 7iis ,.ı Tiirh Yedinci yerli mallar ıerıiıinin 
laelıimlerinden Ehrreyluınr Binı· açıbtmm dün üçüncü ıünü idi. 
,.;, ..,alı ltainaind• Tiirlr tıp ta· Oileden tonra dairelerin tatil ol· 
rilaine ait uollttıltır, lam 6ir aır muı dolayısile aerıi büyük 
ince .....Zmmlsıle 6ulanan İ· bir kalabalık tarafmdan ıezilmit. 
16' n.tui, on ü~üncü aırda To· 22 bin kiti ıirip çıkmıttır. 
IHıtllı Sel,ulı lautanai, Diurilıt-" Bu ıuretle açıldıiı ıiindenberi 
on ligiincii aırda Prenıeı Taran ıerıiyi ıezenlerin aayııı 52 bini 
#•!ile hatanui, ortc roftla Tiirh buluyor. 
laelrimleri, Anatlolutla Eti tababe· Sergide iyi •lıt veri, te olmak· 

, __ 0~ li hakkında, eıki el yazması Tür~ ta~ ~~ .-ıa,i.de ... ıi=a• 
tıp lritqt,,,.,.. ,..._ Tilrl tıp dil kdar 1t17.,.,a çrlcmam1t itil' çok 
baılılılı yazılar ue ötdil• Tiirk mallana ela balunmuı hallı ara· 
metleniy~ti tarihinin lllhülen ,,.... emda ilsi u,udmnaktadsr. 
lalı v• ı•rJli •aylaları ıayılacalr 
delerle ilmi .ıiitlerdir. iıaret memurlukları em-

'"""bal Oniueraiteıi tıp tari· niyet müdürlüğüne geçti 
iti .,. deontoloji Jaf•ntinin atlı Enelce emniyet müdilrlütü ta· 
Do"/ttor A. Süheyl Onuer'dir· Bu rafından idare edilen itaret me
adltll'ını ıqıp Jölıtüjüm bilıi a· mul'luldan ltir müddet eTYel be
ra1tırmalan tla bu •ayın bilıini lediye zabıtası tarfından idare e
mizin IHıfarıcılılr örnelıleridir dilmek üzere kaymakamlıklara 

Dr. A. Sülae~l Onu•, rumlJıe- bailanmııtı. . . 
tiatidc 11• A11n1pcı m•mlJıdlerin· Son .uaanlarda bu ıı yenıden 
4e yıllarca metotla ,a1.,.,., g.Iıt- emniyet clirektörltliUDibı vazlfe
mayr 6ilen ue immmaa h.Jıüıi 6ir leri arasına almmıfbr. Zabıta me
ilir11 aJamı, tölaret 11e itimadı te· murlan içi~den b~ ~-- ayrıla• 
r. .. ·n etlen 6ir leelrim - mıılaarrir· rak yalnız ııaret ıılerınde çalıftı-
tlir. Oni11erıitede pelı lıolJı ue Joi rdacaktır. 
nr el aralı lıendüine talı 6afuı• em· Bir E:r_o_i_n,.k_a_ç-akçısı 
n ·yet edilip oerilen prolaörnb 
ltlirsiitl• laôla niçin proluör de- ltalyan tanare za&tlerinden 
ı:ıJlr tle d(Jfentfir bunu anlamı· biri eroin fabrikası açmak, eroin 

14
.,:a ,oldur. satmaktan ıuçlu olarak yakalan• 
Sayın blrlitinin tleierli çalıı· mıt. bir yıl hapse, bet bin lira pa• 

lr l l I b l .. . ra çeza11na çarptmlmıtb• 
m"-tını at u arım. ıtan u anı· Wriim. t müddetini 
verıitui tıp tarihi enıtitii.üniin Suçlu, ma •rı:. • inde 
yabancı allıeler bilwi diinyaında ıeçirdikten aonr; ~ ~y iÇ 
da ,.ınn ~ .,,.,.,,,,. ... ~tılqmtı• bet bin lirayı a eme. ~re ter-

L..- ..J:.• 6a &.!,. _ __, b-·.. bırakılmuındn ıatifade ed .. lan,,. '""""•-••n ICU.,,.tır - , 
lıiilfflr /riifiİIMINmisİ -.inlwi- rek kaçmlfbr· • . 
--L ~---'~· Zabıta Jtalyanm nereye ıittılı• 
~~~~ , 

.. .._.. 1 Dİ arattırmaktadır. 

- BalJerln nr mı Bay Glliıll, kralı' . • bdaci Vllllll•lw ......,.... ... 1 
K•taatlaia karm olaa 'wp•. 

Ekmek 
Zıraat Bankası is
terse ucuzlıyacak 

Dün bor1aya 89 ton butday 
ıelmittir. Sert buiday 5,10 ile 
4,27 kurut araamda, yumutak 
butday 7,15 ile 8,30 kurut araım. 
da aablmııtır. 

lstanbul ekmek narkmm İn· 
dirilmesi etrafında yapılan ince
lemeler timdilik bir ıonuç Ter· 
memittir. SSöyledifine ıöre 
ekmek narkınm indirilmeıine an
cak Ziraat Bankuı 8nayak olat>i
lecektir. Bunun için de Ankara. 
dan Ziraat Bankaıma emir ıel
meıi beklenmektedir. 

lıtanbulda 21 ,335 ton stok 
bufday bulunduiu anlqılmıtbr. 
Bunun 3,359 tonu tecimer elinde, 
13,885 tonu Bankada 4,000 küau" 
tonu da deiirmenlerde bulun· 
maktadır. 

Bu durum, ekmek fiyatları 
üzerinde bankanın eıemen (hl
kim) oldufunu ıöstermektedir. 
Banka fiyatları kıraraa nark İn· 
dirilecektir. 

Hava Kurumuna yardım 
Tecim odumda ha•• hrumu 

için kurulan kollar çalıımalarma 
bqlamıılardı. 

Bunlardan üç kol, itibarları bi
rinci derece olan tec:imleri haYa 
tehlikesini bilenler kurumuna Ü• 

ye yazmakta, yirmi altı kol da 
tecim odasının yerdiği liıte üze
rinde tecimerleri dolatmakta idi. 

ltl'lüliii iiliiı t.iliia• 
ler anımda ü1• :ra-•la ayn• 
lan kollardan hiri itini bltirmft
tir • Diler kollar ela az zaman i
çinde itlerini ltitirecelderdir. 

Tecim odasında toplanb 
Tecim oduı idare meclUi otuz 

bir temmuzda bir toplantı yapa· 
rak 90nuca erdirilmeıi ıerekli it-
leri slriifeeektir • 

Bu arada Boraa üyeleri iti ile 
....ı federaqonu iti Te esnaf 
,...dım nisa•...,., .. i de ıörüfl
lecektir. 

üfürücüJükten beraet 
Beyotlunda oturan Zarubi ia

mbade bir iradının lifllrilkcülfllr 
7aptıfı, otlu Sefonun ela eYln po. 
liace arqtınlmuı •11'aıında pollae 
yakıtık almıyan aöz ıylediji ileri 
aürülerek dunqmalan Japıb1or· 
d11. 

Kana karşı kan 
istenince ... 

Eski bir dava ortaya 
çıkh 

Bir müddet evvel, Kızıltop
rakta Karakaı lbrahimi öldür· 
mokten ıuçlu M~hmed Karaafil, 
lstanbul aiırceza hakyerinde ya
pılan duruıması sonucunda yedi
buçuk aene aiır hapıe mahldim 
olmuıtu. Vak'ada tahrik ıörüldü
iü için bu kadar ceza Terilmitti. 
Suçlu, ceza müddeti kadar ala
konulmuı olarak kalmıf ve çık· 
mııtır. 

Fakat, bu dan bir noktadan 
yürüyor. Ölenin anuı Hacer, hak 
yerinde batkanm torpsuna kar
tı, ''1Mnim para, pul da ıa.um 
yok. Ben eYlldımın diyeti olarak 
kanma kan illerim,, decliti için, 
hakyeri kendisini tazminat iste
mekten vaqeçmit l&Jllllfbr. 

DaT&JI ıon u.fbada üzerine 
alan avukat Etem Ruhi, kacbnm 
bu IÖZÜ eTlit huretiyle, keder te
siriyle aöyledifini, bu aözle inti· 
kam iıtetinl ortaya koydujunu, 
kanunun tarifi çorçe•eıinde da· 
vadan vaaıeçit mabi:retinde 1&J'I• 
lamıyacaiını ileri ıürmiif. •tır 
ceaanın Terdiil karan temJiz et· 
mittir. Y arpta:r biriıaci ceza da
iresi, davacı kadmın Tekili tara· 
f ından ileri ıürülen itirazı doiru 
bulmut, kararı bu noktadan boz. 
muı, fakat alır ceza, eski brarm
da ıarar etmiıtir. 

Yeniden temyiz edilmeıi üze
rine, bu sefer iti yarıutay ıenel 
karala sistim se;irmit ve .._. 
rak, doa1ayı huraya ,andermit
tir. 

Şimdi dava1a latantial •in' ce
a laakyerinde bu noktada• tekrar 
bakılarak bir karar Terilec:ektir. 
Açılan celtede, suçluya henüz teb-
liıat yapılamadılt anlqılmq Ye 
dunqma, bu yönden batb süne 
bıralnlmııtır. 

Bir kadın saylaYJmız 
evleniyor 

lanirin icadın 1a1la'flanndan 
bayan Benal Nenatm isminle Sin 
ı•r dikit kumpanyası eepektliG 
Ba1 Netet Eriman ile nif&D)andı
lmı ora ıaseteleri JUIJOr. Kat· 
lu olaun. 

Selinik sergisine iıtirak 
edecek bankalar 

Selbikte ~ılacak olan ıeraiye 
lı, Sümer, Ziraat bankalan ile 
Zinaal tirlceti, Sanayi •e Maadin 
bankuınm da yerli mallarla tir· 
meleri kararlattınlmıtbr. 

Serıide Türk balık konae"e • 
leri de tetbir edilecektir. 

1 Gezintiler 

Nereye 
1• ? vere ım ... 

T ramuay Karomtnın llfcrnW 
laallnndan laalı.a °'"'"" yıllarc:o 
aldıiı paraları, tlrmir 6ir el aölıiip 
~ılıanlı. Tutarı hir milYon 7e4i 7ia 
bin lirayı hrılan 6u partıtlan ._. 
•enin haberi ,oW.en, orta/ılı • 
limanlılıtı. Y ahncı lıaaları , .. 
mirlen hu para, ortaya llöldiliinoe, 
timdi d• "ne yapacalu?,, denlUe 
"ltarıı lrarııya hldılt. 

'•KURUN,, 6ıı ifd• luıllan • 
4iifündiifünü belirtmelı i.ı.ti• 8ô
Nraf ~tı. Cinlerdir, lrarııldılar 
Wacirlenip wü/iYor. Brı, lfÜnÖ7I M 

ileri ue üliin İfİ ol""'f oltıeM il 
anqa b"flıa gazeteler ıle lıtınflı. 
anı .. "" ratsel4ilılerinden: 

- Bir 111İl7flll yedi 7ii2 ilin liM
yı ne 1fl1Hl!lun1 

Diye .wrıyorlar. 
1'11ra, 6ara luıllıımn ee6üll• 

çılıtıfc ipn, hım:anmaında I• ... 
lcnn d~ yerals olma. F• 
Irat IHınfanlar çofal4ıltpı. telılll• 
ler Jal 6aJalt salıyor. Korhl• 
iri bu ~difle ııötterilen ,.ıı.,,,. 

~- •JH1ellfl1rtm lllllF .. .... 
Kimi.: 

- yol 1tllH'ltnt yol! 
Diyor. lelni: 

- Up tlt!lım. HdlH!l1111 yıll .. 
nm dola. 

K,,,.,,ıiimı veriyor. Küri: 
- Htutalanınuın 7Dl• tlo 

m -1ıalttıqlıen 6ir ptll'tl a. hlDflılııl 
ne 7'11'""1/:71P 'ltı nerqc luırc~ 
cdfg1. 

oq. rı'll•• W'G70i"· 
Eoet, 6ıımLrnn ,..,_ tlofra. 8 

~·,., "• .... ,.,,., ... "• lauııt.1 
U~altnz da olmnc11U. 'Amma 
.u; iiıılüılllilrwe.....,,,,. ,.. .. .... ,,.,.....1.-.. aisllilı. -... -"-.......... "' ,,,..,.. .,,,_ btanliırnttıldetlır. 
,.,..,_. 7el 3'0ılt. tlemele ~ 
~ tloifra tlfililılir. Ba dlfirf -.. 
ile "Urıq., ClllNi 6a ,,_...,.. ,.. 
pabilir. Her yıl 7of ...... 
yalı 6ir ~, ltlılqerferi ile • 
lM IJir ,.,,._,,_ ,,_.,..,. -. 
ileler, ,,.pnli ,,,,,.,,.,., üt.,... 
7İS· H.Ze,.. l.,.,Walıl. JOl• .aaı--.ı ..,..,.. 

Haatdn18 •elİltff, liafll'-•.,., 
gofa ~· ""'""' .syr.,..,. yenle diften, tımalttdn artanı 
ye oerntd, .,. y.nnie 6ir 
mertlilı olar. llfanhl ,,_,_,,.,ı 
lM yalnız ldanbalan da 
ma. Hep 611Ws lıl 6aıma, ta 
Jd4endir 6atlin An.ıolaımn 1.-. 
dine dermm ,,,.ayan1.,,, ile ılı "°"""· Sirhei otellerini, .,,,,,,. 
.... ,..,.,.,.,.. 6ir .... lıOICll ..... 

oraltırdız ff """"""""",,,. coA b 
rGncrn, inle7M ,.,,,,..,. afr•Mll!ta-i 
Iİnİs. ,,.,.,.,.,. ,.., ..... ,, .... lttt 

/tqıüınntl• lr# Mlilı 6i1M 
moolldf111n il~ 
tlillılerl 6illnenf'lli-.ılı 

lstanbul ilçilncü ceza halcyeri 
kurulu, BUrhanettinin batkai11ılı 
albnda dOIJ&JI şrhden ıeçirerek, 
Yerclili kararı bildinniıtir. Karar· 
da, KomİHI' Bayan Müteneffi• 
nin Ye bafka polia iıprlarmın 
MSyledikleri bil'el' birer anlatıla- ~be~ll~i-o~lm_a_d~ıiı_J_azı_h•dır•.-Zanıh--i·i··I ptıra r~inc:e llat 

rak, ıonuçta, ıuçlann itlendili le otlu Sefon, beraet etmiılerdir. (LOtfen ıat1flJlll feOlrbdıJ 
r 

1 
- Sen §imat,e kadar si&)l kal••ı - .._ am. 1'n• .. ...., knlbla .... 

ba kalp .. cera1anu ae dtnba7. ,. INertce• illa~ orta,a •tdmMI 
11111 IPI .. V•r•-• paramtı oldatuaa ..... 
tertrı 



Bu iskelet kimin, 
ne zamandan 

kalmış? 
lndd tun Nipntaımda eaki 

Wr cinayetin kurl.nı olduiu an
latılan bir IUelet bulUDmUflur. 

J Zeynep Kamilden geriye J KllltUP- ltl•rl 

Bulunamıyan ceset ç~erilen has~a yok Lise ve orta ol<ul-
Bır aabab ıasteaı, ~ Ka. I b 

mil dolum eYine ıötürüJeq bir lara parasız ta e e lıkelet, Nitaııtumda Tali ko
nalı catldeainde 115 numaralı Sel 
pli apaıtımanınclaki tayan lira· 
amdan meydana çıkanlmıftır. 

Dimitri Ye KOlti adlarında iki 
amele, odayı tamir ederlerken; ta 
ftll arumdan ilk idee baiilder 
cllldilmeie ., ..... ,, bitaa IODI& 

lmıru im kafa ile clW büj1ik ke
lliik paıÇa)an ortaya çdna"fln'. 

Bu e•, eaki Llzi-.ı lDelnlMI 
Sudinin ikeia Galabr. Bozldô1 ha~ 
mnda tiicear Bay Sait omM 
•tıbi11fbr. 
Şimdi Obam k~ bu .~ 

Mt ar. önce tafm11ııılard 
ICtracılar, tavan arMQıda h · 

DIJli" huluaun~ m•lel'i akit 
~ ppli~ haber "'111İt
I 

Polia ~emilderi bir odaya koya· 

Galata köprüsündn bir 
adam düımüş amma .• 
Enelki sün Galataköprüıü du· 

balarını tamir eden bir amele 
zabıtaya batvurmuı, bir adamm 
denizi seyrederken dütüp hoiuJ· 
dujunu haber Yermittir. 

Zabıta tarafmdan deniz üze· 
rinde arqbrma yapılmq, bir teY 
buJunamaymca dalaıç indirilmit
tir. Denizde beniiz bir ceaet P. 
rülmemiıtir. 

Adada bir çocuk ezildi 
Selimin idareeindeki arazöz 

Heybeliadada çarfıyı ıularken on 
Yatında Hriato iıminde bir ~ocu
i• çarpmıı, yere dütürmiiftür. 

Tekerlekler altında kalan Hria• 
to ölmilıtür. Selim 1akalanmıt-

rak kilitlemiı ye mühürlemiftir. tır. 
EYde oturanlar aorıuya çekilmit· Serfi hırsızlan 
lerdir. 

Zabıta yerli mallar eergiainden 
öteberi çalan iki küçült . yakala· 
mı,ttır. Tozkoparmda oturan ~.' 
failin oilu 10 yqmcla Jak ile 
Moiz o .. u 12 Y•t~a Y ako, ev· 

KU.. Bayan Giizin, iti haber 
alır almaz, poliae haber verme 
lizmnunu duyarak haber verdir
ditini .CSylemİf. Kemikler hakkın 
da hiç bir fikri balunmadıimı, 
pbm çok eaJri olmuı muhtemel velki ıece aeraiyi ıezerlerken Ev· 
Wmduiunu alılamıfbr. liyazde NurettinClen bir puma, 

Bulunan kemikler otuz dokt•z iki livanta titeıi, Berberyaımı 

hutaiiın kabul edilmeclijinl, bu Bu yıl U.. ve orta o~Jara p&· 
baat.nın diler iki haatanece ~e ruız yatılı talebe abnacalını yaz
ıene ıeri çevrildilini yuıy.oıcfu. mıtbk. 
Sıhhat direktörlüiü bu tikiJ.:et et- Şimdiye kadar kilıtür bQan
rafında tahkika\ yap~, Zeynep lığına bat vurarak paruız J,atılı 
K&mil dolum ttvince böyle bir olarak sirmek İfte)renleııin uyııı 
butanın ıeri çevrilmedijini teabit ofdukça kabarıktır. Onun ~hı kili· 
etmiıtir. Zeynep Kimil dolum evi tür bakanlıiı yeniden tedbirler a]. 
Haydarpapdaki lıaıtane açdıncı- maktadır· 

ya kadar aelen l»ütün butalan Bu yıl, 1eçen yıllara nazaran 
kabul ecleceji için her aün yapı- daha fazla talebe ~
lan-müracaatlar 4inlenmektedir. ORTA OKULLAR lÇJN - Bu 
Bundan bqka mütebuau bulun- yıl ilk okullardan ,çıkan çocakla
mamaıına rağmen her türlü kaza rın orta okullara yerlettirihrıeai i
ıeçirenler ıene dolum evine alı· çin kültür Clirektarlüjü tarafiından 
narak ilk tedavileri yapılmakta· tedbirler alınmaktadır. 
dır. Dojum evi Haaekiden ıonrıı Her okul dir.ekt6rlüPne bir 
Anadolu yQuında açılan ilk mü- ıenelıe (tamim) pndenlerek o
eueae olduiundan Anadolu yaka- kullann talebe ve ımıf vaziyetle· 
ıındaki lohaalann ve batta kadın· rini ıaateren listeler ittenmittir. 
lann bat vurdUklan biricik mü- Her okul direktirlili, bu u ... 
eueae olmuttur· teleri Aluatoe ba~ bclar küJ .. 

Müeueaenin batma yirmi iki tür direktlrlüiüne 16ndennek zo
aenedir Haıekide çalıtan kıymet- rundadır. 
li doktorlarımızdan Bay Eyüple Liıteler ıeldikten aoma lier o
Adanadan vilidiye mütehauııı kulun alabileceli talebe uyısı an· 
Bay Zeki ıetirilmiıtir. lqılmıt olaCaktır. 

Dolum evi lıtanbulun her ta- OZ DiL KURS~l - l«tUn 
rafından yapılacak dolum müra· öjretmenlere is dili Nret-.el' i· 
caatlarını kabul etmektedir. çin kültür habnbiı tarafntdan 

parçadır. Bi• ir.·a~~a bulunmasr aerıilinden iki haJVan hey.keH, Galata köprüsü açıldı 
il.mm ıelen bir çok kemik pare.- ajızlıkçı Kizımm ~İlinden iki Tasnir dolayıııyle üç ubahtan 

kunlar açılacaktır. Bu kurılara bü
tün öiretmenler ıirecektir. 

larmm ortada ıörümneme-ıi, ~i puClra, b~p Remziden 3 me1· bert a~ılmıyan Galata °keprüaü 
tatntmaktadır. ft b~iı çalmıılardır. dttri ubah açdmıı haliçte bUlu-

Tavan aruıncla kemilderclen iLAÇTAN ZEHiRLENDi - nan bir çok büyüf: Ye küçük ıe-

YASAK K1TAPUR - Ya
bancı Ye azlık obllamıda okuta· 
lan bazı Framızct Jritaplar kllltür 
direktörlülU tarafmdaa terbiye Ye 
okutma noktuıadan. uyrun ..,.0-
medili için bu lcitaplüm '-okütal· 

"Şerefli sulh,, çare· 
si de suya düşüyor 

Jl•bet iti Avrapaıun en. önemli• 
aeleai oh.akta denm ediyor. Uluslll' 
Sosyetesi genel sekreteri Bay Ave '" 
nol Londradan sonra Parise gelerd 
M. 1-val'ln Jtalya - Habeş harbid 
~el oı-.. ıigjn çalı..,-or. M. A ~ 
.-ı diler taraftaa nıuıar Sosyeteli 
konseyinin 25 veya 26 temmuz toplan• 
tısını hazırla.malda da meşguldür• 
Beklenflmiyeır bir hAdise vuku bulma• 
dılt takdirde b11 toplantının gecikml
Y~ -..nl&fılıyor. Fransa hiik6me • 
fil. ltalya ile arasındaki iyi minue • 
betleri bozmaia çok önem vermekte 
ve onun f~ tek ~a her hanaf ha
rekete rfrlpnekten çekinmektedir• 
~ makamlarına göre harbin ö • 
'ntiıdl ialillllk I~ tek bir~ vardll'e 
o da iki taraf arasında terefli bir 
siiıh temlnJdir. Hatta bu mfinuebet • 
le 1ılittüre ile Irak arumdakl mu • 
ahede imek olarak gösteriliyor ve 
bunan ltl;tlk bir devleti •otnut et' 
tlif ıtM ldiÇlk bir devletin fstlkl&JI • 
ae e döiunmıyaeatı 817lenf)"Or. 

InatHere ile Irak arasındakf ma
bede ı..nteremn Irak tlzeıiadeld 
-manduıma IOD Yel'lll(f, lnila atlata • 
idi bir devlet tannnlf ve ba u,.ı-
7etıe Irak devleti Uluslar demeti 1-
7111 olmq ise de a7Df maailede la • 
lfltereye Irak lrfade bir çok lmtfyar 
lar ~. Maell Irak De lqO
tere arumdald Wifaka lire lnıtltere 
lrakm mtldafauou deruhte eder. Btl• 
7lk lllr devletin k~tlk bir devletla 
m8dafaa iflpl deruhte etmesi ise o 
kU~ devletin Jıimaye altında bulur 
muııu ifade eder .. Diğer taraftan I• 
rak, ı..ws Urp tayyarelerfııfa it .. 
pH altındadır. Irak devleti her itte 
ancak lnlfllz mflteh•walarmdan la • 
tifade mecburiyetindedir. 

Frınsanm '1Ufhiifhe alre ltal,a 
ile Da~ han§tmaak bl7Je bir 
mmhttdeialn yapıJmasma ı.th ise ba 
muahede Habetfıl latfkllllnl aneak 
~ olarat mahafaa edeeek de-
•ek-tlr. Fakat Habetfn bl7Je bir IDr 
ahed#f blnd edecefl UIUIO)lmln • 

hqka bir de pantalon buJunmut- Briatol ·otelinde qturul Macar te- ·miler dıtarı çıktılı gibi girecek 
tur. Yerin otuz untim ıenifliiin- baumdan KuKaco içtiği fazla İ· ıemiler de ıirmiftir. Tamir bun· 
ele Ve OD bet ıantim yükaekJifİn• Jlçtaq zhirle~~' Ce~qa bu dan.!4l_Dr~ ~~~!~ ed~, fa. 
4'.1tlw11.-,ethı burada itl~ '°!P,ea;ne kaldınl-·~· kat 'BJ~nttn ına ~btMrwtlr;ıM!ltllımflWINIMltlNDtl 
.1:~· • • d ı ..... _ Bilakis Habeş1fler 2lrtik Uluslar 

muı :fualt edilmlı6r. 

~-.qıe ıı>MDI ınan ırmama~ua • . ODUNLA Y ARALADl.-r- Pey ma-.,l-f.,llcalltır~ !ONtf -'"A1ibV.i 1Wldbt'l\"kdl~, derneiindea ile bir yardım i1rmi7e • 
dlr. EYin kızı Bayan Süheyla bu· oliunda Ha~ı Ahmet mahaJleıi.ıı. ' tarım emtitüaü, ı;.,~r oblü1 Ga- ceklennl aabyarak ona stire hazır • 
haiaa kemikler için tunları .a.,.. de oturan Şerefle Ali kavıa et· Şekeri pahah satanlara zi Emtitüaünün inkilip ·~~.. Jaamaktadn-Jar. 
lemittir: mitlerdir. Bunlardan Alinin arka- ceza nın kiiıtlan incele-ek üıere o. R. DOlnıl 

- Caedin üzerinde kanlı ve datı Tahıin odunla Etrefi batm • Şekeri mu•yyen fiyattan faz· dün ıehrimiz üniv.niteeine ıel· -------------
puh bir jilet bUlunmuftur. Ka· dan hafifçe yaralamıı, yakalan- laya utan iki bakkal belediyeye mittir. Bu kQıtlv doçe .. tler tara· Liman şirketinin fikiyeti 
~:e::i~~~rinin aol tar&fı ıi· mıttır. fiUy.et edilmit belediyece bu fından İncelenerek IODQCU keodi- DUJI karııJanıyor? 

DrMIR DOŞTO Tarat..yada L.:1.Lallar .. -•landınlmıtbr. terine bildirilecektit. L" --:.u ı.__ı • ICafa kemitinde dört di9 bu· c. - .v ~ --- ıman .J_.eJDe ve _,_tına lf" 
oturan amele Andi~ Framı~ ae- ı .. mİllİIİllıliı-•---------------~-.. -leriıule ... ı ...... amelenin L....·...;:l __ hmmuına bakılma ihtiyar bri a- ı• r- "'r- ...._ ..... 

dam olduia anlqdır. Sonra 'bir farethaneıinin parmaklıklarını Soruqoruz kü durumlanndan ıiklyet eaerek 
imanda 208 kimik bulunur. Hal· tamir ederken, ba!ma demir llüş- liman ıenel direktarlüiine bat 
'"*i bulunan kemikler 39 tane- müı, airr ıurette yaralanarak 700 000 ı nnlüldanm 'fUmıtfık. Genel di• 
dir. Bu da ıöateriyor ki kemikler baıtaneye kaldmlmıftır. 1, ' irayJ ne rektlflUk amelenin bu tilrlyetlor 
lluraya -bqka yerden ıetirUmit- HOVARDA BiR GOVEY - rbü ta ametle brtılamııtır: 
tir. Ayvamarycla oturan Nazmi •Y• ı ? "V.erilen ücretlerin ubiı İKi-

Kemiklerin buluadutu yerin vellli tün nlemniı, çal,W bir et· y a p a ) m • nin$Glduiuna mukabil itin u ol· 
darbiı da bu diifünceyi kunet· lenti tertip etmiftir. Nami bir•· ' mumdan ileri ıeliyor. Liman 1-
~.,, talık diijün &laymı sokaklarda Okurlanmua Uç sorp soruyo • ko~uı tedbirleri! clareainin buna kartı bir çare bul-

H&cliae ile müddeiumumi mu· ıezdirmeye bqlaymca İte" zabıta naz: Tramvay soeyeteaiiıin balk:\tan Kültür Statidilı ıeli Baı Kc- muı illiiimadır.,, 
••inlerinden Bay Kimil menul el koymuı, meni ivafat kanunu• fula alıp ceri verdiği ı.100.000 lira mal _ Bu para ile memleket .B~a beraber, yeni yapıl.,, 
01-lrtadır. na aykın hareket edildili nokta- ile Eyüp - Emioanu yolunu mu içinde zehirli ıazlerden korun· cak 'bir ltrifede bütün ıikiyetlr 
._. ______ ;;;;;;.-. -. -- aından tahJdll•ta batlanmııtır. yaptırmalı. İltanbulun hava hUcu · mak için ııtı• ya.,JhaUIJlı rin ılz lniinde bulundurulacalt 

Nöbetçi ecsaneieı 11 ALACAK YOZONDEN - mandan ltdnutinaıma ıerekli ifle • uy•11n buluvorum. Çiiakü tav. ve tlaba .müaait bir ıekil diian-:ıL ri ı6i yıpmah, bu parayı Havı Ku · •- # . ,, -s~ .... .,.ııı-m•---~------· Beyoflunda. Alyon ıokjmda ıüt • rumuna mı vermeli? yare almak kadar fayyare hu.. ·~ de .illve edilmiıtir 
OllUllgada: TeofUoe, Abaragda: çü Aleko ile muhallebici 'Y orclan Aldıtmuz cevaplan koyuyoruz: c~uı;ıclan korunmak için ter· 

•· Nıll'f, K,,,...smrllkte: Arll, Feur la k .. .. ..l-- ,__ a1-.:. T fı ~ _ d 
ü: Eınll'811l, ŞelızOlkba;utda: ibra- a ~ 7uzun_,. aavıa ___, • Kaunpafatla, K.ulalaudtı Fı• tibat yapmak ıerektir. efe OD .;wsyetesi elege-
,,,.. BalU, Blltinörtlbttk: Salllı Nett- lerdır. Kav;aya y ordanm ·kalfaaı nn aolıaianda, 1 nam«ralı ..,. Kiifiilı Ayaolyada a nama- Jer' Londraya gitti 
14 llııfl/dafta: sile,,,,,.,. lleeeJI, ~lr da karıtmq, kavıacılar yakalan- tle oturan TiiH naıralaplt111n- ratla Bay Alurfful _ Ben ı..i pa .. 
Nlıle: g,,,_ Bul:4 -' K .. -'--... -.. -· .. ır. tl B Himlı Be bu ta imaJ', bü" 1mkaraclu ıelen telefon IOI • .... ...,_..._.. ~ ı ft . pa ranın vvare a p J.~ 
IWlü, Dloangolıuula: ENi, Fuulık- ARABA ÇARPTI _ Küçük cm ay e - - • 11 yeteli delepleri Erank Gill ye 
""*: BUM, rra1aıa.aragda: Alund r 1 &-:. d Dud od 1 L..x. da ranın haTa kurumuna Yerilıoe- lunu yapmak ve bava tehlike· Buaye dün akpmlri ebpr-1• 
CeNI, Yllbeüaldınnula: Jlinlkopu- ~· a u a an ıo-.m ıine taraftarım. Şimdi her ıine kartı ııjınak .ftP•ı.a.Jna 
ıo. llfllM: Aaun ŞtiHl Ktlllllllpflftr oturan arabacı Haunın otlu 16 memlQe~ b-ı •en fula e- barC?•p~k.Jbe"-~ ~- Londraya ıftmitlerdir • 
••• ---'---:. a·-Llf ......... a' alk. Yatında lhaanm ıürdü~ 2319 nu· ımı daha ,·.; L..•--- Soayelenin ubn alin& fball •ıııı-ı-~.. -·-- •"' bemmi7et veriliJ:or. Bu her .,.. """"'"-"~ h 

• • • maralı yük arabuı Ahmediye cad 1 k • • ha d b" lllı _ L..J .a&r.k'h1t'+-'~-·.ıen aJrlnnda hilaeclarl1P"la lroaa .. • 6il,,..,.lıineyapıl0G6il0 ır? deaiıtcle ealciçi N•,ifin ilR. Yatın- meme et ıçın, ya ır men- ....... _.. •nurnna caldar, sene dinip Ankarada .. 
Ht111JG ~ 6culıa ~ ledir. Bis de bu lnıauata eaulı Bay Ziya - 8a para ile aÇalt '-'.--..ı 

• .~ lfl az mı n daki otlu Halime çarpmq. muh· aurette tedbir almak imkinını alınmumı teklif ederim. DQtmalva deftlD eclece&nll"alr• ıl~ Dofnı laa 19 YfU• telif verlerinden y.,alamıfbr. 
ilı "7tcılui _,,ıfa7' ~ 1 bulmahJıL Ul.ltle; Mimar Be,11cUla 

1111, •.Yllf'l1'· ,,., BiR SANDAL PARÇALANDI Parama Ml1ük kımu-tanare lbralaim Uysal - ı 700,000 Ji.. Rbl8&DJ. gene 
~,,...... apıiları~ _;,ıı. aluca Enelki ıece tabeha kartı lnebo- A d L · ı go"çırn lclı· ~u .. t ..__...; ı._ı,.:_,.1 H almak,-"'zde L- niıbetiııde bir rayı na 01,11 i e A~pa '1eD'I .-....,. .,....... ~.....-ar. er Y•· lwu AbduHum idareıindeki ro- 7 .. ~ '-

"• ora.JG olrn teri N,,.... a1ıa70f'. morklr Haliçte Ayakkpı iakeleai kıamı ela ıaz mukeai tttdarlk ıerini bailamak, ukerl ae~ Dün R~ ........ 
Tilrlı 7Gfan 6ir •.ıe.lıt• ..,erme inlerinde Hukö)'lü lbrahimin ve •ı~•lı yerler kurmak iti· rimis ile ticari aeYkiP.tJmızı 1;500 ıiçıiaea plmİftb'. v.,-
,.,., ,.,,..,,_,. .... ~ı,, 7fl/· uadal~ çaııpmlf ortaundan • laUcaiunalım. Zaten UçU de kol&ylqtumak, Rumeli ile Ana.. limanda bir lllilddet bJımt, ,_, 

••--· Vanrn 6a tlJi lo- ~.Saad~ lbrabimte atalı JUbrı ayni 181' delil mi? delUJD birleflinnek İçhl '* "Te)drcfa&Qia fitaaiıtir . . _,~ 
alır,,.,. ı~ ,..,.,..,.. mlttertlerden Yako " lhnılaim Hep, haft lalchrqlanna ·kartı ~&pr6,, ,.pmafa eaıfedelhlı. *9enler Tr.\ir~tm. çıka~~ 

...... laatardmıtlardı. t•------------··--·•-••I .orada iakio edibıcelderdir. 
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ğ~ıW~:r~ıJlfıl~, 3!1\!!JC:K~-Mi Z DE il.~~~ 
- Bötemo.J Dilimiz• Çeoinn: •• Düzce ve Gere-1 Be d d 1·k 
Erkekler her vakit genededeAtatürkgünü . ş yaşın a e ı anlı . I I ,..,~a. 20 <A.A.> - 0eerııııa lmıır memleket hastanesine bıyıklı 

Sever er 
uwı::ce ve Geredede Atatürk IÜDÜ 1• sen• • ı..ıır:m ~ ~ .... lıllJük ve ge ışmiş bir çocuk getirildi 
ıenlı~eı: 1Çınde ıeç.miftir. lamir, (JCunm) _ Buradaki 

0 

oeaenln,... ısın• ... kollej • Yoldalıatırlara 'btml;;,ııldiyordak. Bu ikı kualıo.cla her taraf tak· memleket ı..atanesine bq 
den ~ık&ım. Aiti ar - <la - ilk_..,... ba lıill sak efleadlr lar ve lıayrııldarla ııiill-İf· ıün da bu!Gia ermif bir k671"" ~ 
Marki (D, 11.l a ,.....ıa•ı.r, N .... • dl. Glalt allmda, birlblrlmlz ile hl~ dü• pehlivan Petlorl d etiril . , u .--
hm DUpo JJll&I~ ,....ı idi. ... _._., pilde kam tepelerine müNmerel ·ı ' •ı.:;: f e 1 Eilo mıftir. 

Nipaha - -ı.. - de sMI n ki~ plıbklara, eorareııatz ııöi • 1 1 er Yen &>lf, e- ekliiini du;rmala batlıJU 
.. iyi hlO'l• ldL _..... Iıeralıer ~ tere M1ıanl< ııiıllyordak. Giller için· ner .•·~arı Y•!"lm~· ba çocuk. 1-ire alım b" k 
bir vokit taP"..ııo lıellÜl llzerlw U. .. ı.ee" _ .. -il k111lann bl· Bır IUD ""bır pceJ1 bii,.;ık bir dendir, y ır 

11

1" 

kim olamadı. Nipnha ılllv - rer -b ~ ı1emeti ııllıl aç111a p· beyram olarak N1JU1 Düzce" Çcıculıtalı" • , • 
ierln bana kor ,apıaalanıuı .a.ı oJ.. inM lılr _.. fefldl ediyorda. Geredeliler, en bii~.._ı..nne U,. , __ L • 

1 erkeklık halen bır 
dl 1 

........ ~· d 7-- ayuuıoen ıarülm:ı.ın. A 
mak için bol bol •• yeer -·r- Akta- dojr1I kırm- balıarlar t• erin aarıılannı ore lıailılıkla· .a,led"ld • ..,.... ' '1'0MDm 
naynalar• pil -ılltlml lılldlll ısın afüta ılalPlaıuuia lıqladL Bara • nnı bir kere daba pat-itler- • 

1 

.-• ııöre lince arlra.ı.,. ı.aa ıııı .. ı dıııı Upelıler, .blıan kr ret talıammUI edil ... lılr dereceye dir. lonle daıma - içinde OJD1J&ll 
dilerl. Boltaada lıanarJ&lan, lılllıll· pldL BeD aı1e1a bgpm lılr haldey • ba çocuk, ııoıı aa-nlanla chır-
ier •erirdi. sular ........ battı dl•· Nllıayet .._,.Dk lıaranbk. Denizli Halkevi IUD!at-t ve ot aklı b" • ma,aımı lılle .arılı. lan pıklllill ..ııll uütaıı lılr kU~k bal" • ' ar ır ......, oııer tarafta• ııtpalı• Iıoal• fit· kiJh' tıeyublnn ıılrdtllı. bisikletçileri 1• ını almaia batl-ıftır, E...; 

d -"bel ek 18 dL Ki · D a erkeklik aleti, ondan sonra L--
rl ,,.riyeml • ,. im ter Da· Y• nrdıfımnı Aman ııli•et çoiı· enizli, 20 (A.A.) - B&ıı il· •ele L!=-:t-.:! uur 
•• pek ıeaç yqta tıiUll ..,._ 1*- taıı balılllf baluQWda. Geceyi kiiy· lerinde büyük bir turne yapacak 1 r -z~ kuıldanııda W. &ı -""""' lklllranlı hakkuıda u .. ratı.mlf oldııtumdu bana aaolld mu- de pçlrdilı. ıı:rtNI ...,. ylııe (Ceata) olan Halkevi biailol...,il•i dlln ar çıkımı, -i f..,blide kah. hat wren dal<tor Baıı Kemal Şakir 
allimi getirmipl Bir de' nolm aa • yoluau !altlık. Dalll ııilrdlttl• za· L. L """' 1-ıt ---
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ak __ ....... • aliiaıi balmuıtu. Bir yas m...ımlnde ... biloettlil• NYtııd tarif edemem. .."".". yola. çilmıJfiardır. ' •uu ....._.,ıir. recede vuife sllrmeai biiyle kil-ben~ erkek kardetfml " 1ı1r üf ılcır BIJlm beya& ,aÜ'irfea nlan !~iade Bıa~etçılerin ilk konak yeri ...::.:.=;ı...:..~-ldum· e az: HtiiJi çille J&tla ham inkipflara aebe-
tumazu alarak Akdeıılzde lılr :rat 1. allanarak ııı,tlı lılr 8rdefe beul. 

125 kılcımetre olmak ,ÜPN Di- , _ ___,_ - .,.... .., b' 
çinde sey~hate çıkardL ilk' lıılıele ola· yora Arrllıaaiıı Mil• ıııı .. ıııtı. öy· nardır• i:i:':' iç haoııılıldan ı.-mM = nriyor. F emıl miiplıede aJ. 
rak (Barııeion) a varılılr. OradÔ la· le -yonuıı iıl, renkli zlyalardaDii· Biaildetçilerin ,.....ı.ıan tur- f altına alm!mt olan çoaık blbıılanık tıb lıalummdan 
-ya içerilerinde - lılr · ..,.ııaı ril ... .....,..ıanam her dakika ne iki bin kilometnJİ balacak• eı;;'' mfltalıede altmdadD". ' i.ıifade çarelerini U'aflu-lar. yaptık. Ben bu seyahatten ar&dıtı • defile• flldllerlacledtr. tır. ( . aetane iç butabklan vananı Bahir ne'ri hutalıktır ve teda· mı bulamamıı oJd-a..- halde cİl11 • • • • mütehuanı) ..ı_ı_.._ ıc~• Yİ ---'en· ____ 1 .... _..1_ -- • ERDEK URAY BiN.ASi VE • - - ş.. ,...... ..........,_..., aıüıtuıa. Marlıl (il. M.) ile aramızılall al. iSKELE YAPTIRIUYOll - &. kır, bunun oebepleri lwldmıda Çomld.a bentia kadm aramai• Çilıık6 J.p01&da killledeiı ..... p.iıııılı !ılrkaç pi aUrdlL Fakat .. • dek 1111111 bir uray binuı.,. bir ıual-;:.y~7' ~bir .ı.a- yoldur, Be-
bir şey yokta. Romada
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lae ldlfMilfn nanda evlenemedik. de vapur iıkeleıı· 1 _ _._.-.ı...... --: . ının •. t kıammda hirof"u ı · eki pcldenin ifrat derececle 

eksildili yoktu. Sonra ..... ~!la o ft" s•-ı -ru-· tUır ed le 1.,.!_ -..1~ • ~ • aile alpnlılık uadıkp .. • Her iki yapı p.el Erdeie Yar&fD' --~d 'ı n ..,.. •-• ......ı.r. O "IUİfe ııir-1 cle.... ..ı- er-
kli daha bllylk oteller ;rapdmalill • ......... ıılialerlyor .. iyi lılr evlen. _, ........ ilde olacaktır. • .... enın an_....... ifrat d .. lieldik ııitı"-- i-L:--• edecektı"r. 
b, BDIUn ba oteller kUçtilı. can .... a me tınabaıa lılr ıılbı lıoııulıiıamndan •-- .._. -..-şeylerdi. Bunları ıörcUlkçe kendi ken· korkuyordu. Ben de ldlçtik kıwrde · ----------- Jzmirde t •t• :.ı • ÔJ" 
dfme eski bir ılarlil -ıı 1111ıri.,... paııa be• ... mel e•ieıı•eal Dıtima· llfat!ıaamıu ıolen iarlor: . ~ ,..en um karan gene bozuldu duıa: "Aşk ispanya otelleri ıfbl bir lfnl düşilnerek mfitff88ir oluyordum. A . l~mıt', (Kurun) - lzmirde hi· Bundan epice enel Köycel~· ş.ydtr, oraya ne götürültlrse o bulıi • raşbrma Ve rıncı Kordon ve Gaz" bul de h lk ~-· Niha.xet benim korkularım hakikat 
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Yari - • Jllloml mntemedi Sabri 

Q&ü"-.4bardlull. ........... t..................... diiciin>Aelen·m ıc-- ,U.i çok öwali )'Gllarm ölclürülmüt, nç!u olarak yakala· 
Jap01&U 1ıoia afntierl lılc...... rllı _. -. a. ._,.. - _,,- ,._ ,.ai:u ta,_. ~ '-'I ıG'alln m ıca,c.a:..a ---~dllfü 
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(Se•iil §Obrlnde beledl:re nı.ı lılzl tıarar -ly#d& Çlaki •- lıl- du lıa>" Kaılrl Kelllll X... (Aaraf • _,berine lllıayhldan, pr1ıa,. Mim edilmitlordf. 
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ara • ıaı.r • -·~ aaç-
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ipek mendil 
Babamın yeni aldığı kö§ke 

gireli daha bir kaç gün oldu Bu, 
C$kİ yapılı, fakat oğlam bir bimı· 
dır· Kimbilir yapılalı k ç yıl ol
mut? Bu k~küo içinden bizden 
evvel kimler ge!mİJ, geçmİJ? 

Yavaı yavaı odaları döıüyo· 
ruz. Pencerelerin korniılerini la
kıyonız, ıtörlerini ıeçiriyoruz:. dö· 
~melcrini yerlqliriyoruz. 

Bu ün küçük S--...ardeıimle bera· 
ber büyü a lonun bir köıeıinde 
duruyor, etrafı tetkik ediyoruk. 
Duv nn bir taTafında düğmeye 

benzer bir JeY gördük. Kardqim 
bu düğmeye parm ğıyle basın~ 
birdenbire duvar içeriıinden bh· 
kapak çddı. ikimiz birden: 

- Bu ne? 
Diye biribirimize bakııtık Bu 

kv.pağı duvardan f arketmek kabi' 
değil. O kadar rengine uyduru1-
muf, yapılmıt ki kapak ile duvar 
arasında en küçük bir aralık hıra
kılmamağa son derece dikkat <.dil· 
mi§. Onun isin bu kapağın birden
bire açılını§ olması ikimizi de f&· 

!Jrtmıflt. Adeta esrarengiz bir hi.
di9e kar§ısında kalmıttık. 

Karde im duvardaM deliğin İ· 
çerisine doğru baktr. 

Eliyle bur ını yokl dı: 

- Burada bir çekmece gibi bir 
teY var. içinde muti ka etkiden 
kalma gizli paralar olmalı! dedi. 

Duvardaki kapağın açıh§rna 
bl)kılusa bu ihtimal kuvvetliydi. 
Galiba heyecanımdan benim ren· 
gim ıoJmuıtu.. Gizli bir define 
bu)muf ada~lar vaziyetindeydik. 
K rdetimden sonra ben de duvar 
i~indeki deliğe elimi soktum. Bu 
clcfa kardetim: 

- ister miıin, hiç. ite yaramaz 
eski mektuplar, defterler çıkıın ! 
dedi. 

O bu sözleri ıöylerken ben du
varın içindeki çek~eceyi dı_!arıya 
çektim. Şimdi gizli bir definenin 
lftahfazaaı önümüze çıkmıJ bulu
nuyordu. Bu mahfaz:anın açılma
sı da öyle kolay olmadı. Onun da 
gizli yerinde gene düğmeye ben
zer bir ıey vardı. Kapağını açmak 
için buraya bumak lazım geliyor
du. 

Çekmece açıldığı zaman içinde 
ne bulsak beğenininiz? Bir el
maı ve inci yığını mr, yokıa altın 
ve gümüş p ralar mr, dersiniz? 

Hay~,hayu,neo,nebu!Çekme- -----~~::liiiili~~~ii.J~.J~.!~L.~~!:~Jz~ii~~fj~~~~~~~~!İ!!l~ 
çeyi aç.ıp da bakınca gördük ki - Yazan : Kadircan Kallı B Ö J e m : 19 
bunun i?nde bir define dejil, aa- B - ~ •• ( b hJ Ak f N d • ı· •• J • 
dece bir ipek mendil vardı. Kenar. U ne guze İr ma U tu.. e erın, ne ateş J goz eri 
lan hlemeli eaki bir ipek mendil. d ? . . . işleyen sıcakhg~ l unutulamazdı 

Bu, benim küçük kardeıimi a- Var 1 • 1DS8DID IÇIDe 
la.kadar edecek bir §CY dejildi. O. ~---------~------------------~------------~ 

bq dakika ıonr'l duvarda buldu
ğumuz çekmeceyi ve onun içindsn 
çıkan jpek mendili unutmU§tu. Fa· 
kat ben bir türlü hayalimden çı· 
karamıyordum. ''Bu mendil ne o
labilir? Bunu buraya kim ıakla
yabilir? ,, diyordum. 

Eğer mendil ile beraber bir aık 
mektubu elimize geçmiş olsaydı 
daha çok sevinecektim. Çünkü bu 
mektubun içinde bu mendilin es· 
.rarını te§kil eden atk hikayesini 
okuyabilecektim· 

Bir müddet sonra evimizin bir 
köıesinde kurıun kalem ile çjzil
mit bir kız resmi gördüm. Bu kız 
elinde tuttuiu bir ipek mendili 
dudaklarına götürmüf, öpüyordu. 
Bu reımi görünce duvar içindeki 
çekmecede bulduğumuz ipek men
dilin eararı gözlerimin önünde 
canlandı. 

Kendi kendime ''Bu resmi ya
pıın mutlaka o İpek mendili çek· 
mece içerisine a&klayan kızın ken· 
disi olacak,, dedim. 

Bütün gün zihnimi o resim ile 
bu mendil it1al etti. Gece uy~ruda 
garip bjr rüya gördüm ki bana ta
mamen bir hakikclt ıibi geldi. Rü-• 
yamda duvardaki resim içinden 
canlı bir kız çıklı, benim yanıma 
yaldaıtı. Bu genç. esmer, kara 

özlü, kara kath dilber bir kızdı. 
Kulağıma eğilerek §U ıözleri f 11111-

dadı: 

- Belki ... Kin1 bilir.. J 
O da bö.Yle kekeledi u ayrıldı. 

Veli Rtis Halkinea koyuna demir-
lemnesi i~in l~iım gelen emirleri , ·er· 
mi~ti 

1şler iki giinde bitecekti. 
Kara V P.li Reis bu iki gün içinde 

keıtdi işini de bitirerek, U;teb·adan ay. 
nlacağmı ona söy1iyecek, onu, gön
lünü hoş ederek ba~ından atmanın 
çaresini bulacaktı. · 

Gece yarısına doğru ih.i atlı Halki· 
nea'dan Artaya \· arıyordu. Bunlardan 
önde olanı Kara Yeli Reis, ark.a~ın

' da oJaıı da Ya\.11Ş Ali idi. 
Yarnş Ali, oldukça şi~man fakat 

yorulmak bilmiyen orta ya~lı bir a • 
damdı. En korkulu ,.e en acett za · 
mantarda hile dalgın bir insan gibi 
)11\"aŞ ya,·a~ kımıldanır, dünya)'& al· 
dırmazdı. Hemen hemen hJç konu~ • 
ma:z, ı:;adece söylenen ~eylcl"i istenil • 
diği ~ekiJde }apardı. 

Kara Veli o gtce sok konuşmak iır 
temiyor, sessizlik, uysa.Jllk istiyordu 
\"e bunun isin Ya,·aş Aliyi yanına al· 
mrştı. Onu Artadaki evinde Kambur 
AJinin yıJnına hırakacaktı. Birisi he· 
men hemen dilsiz, diğ-eri de kaynana· 
dan çeneli olan bu iki arkada~ bah· 
çenin köşe~inde, ahıra biti~ik olan kü· 
~ük kulübede kim bilir naeıl anla • 
şacaklardı. Buda merak edilecek bir 
t:eydf. 

lstelya uzaktan nal seslerini duy
du ,.e titredi. 

Onları tanımıştı. 

- Geliyor! ... 
Diye kekeledi. Doiruldu. Güzel ti· 

biselerini iydi. Göıltrine hafif bir 
s iirme kaşına rastık çekti. Aşağı in· 
mek i~in merdivene doğru yürüdü. 
Fakat onun inmeEine , ·akit kalmadan 

- Benim kalbimin enarını ıe- Kara Yelinin yq\<an çıktığını ıöı·dü. 
nin kqfelmit olmandan çok se- Kenara ~ekildi: 
vindim. Çünkü aen de tıpkı bana - Hoş geldin! ... 

benziyorıun. Benim atkımın hika· Dt!di. 
yeıi gerçekten hazindir: Ben bir Kara Veli ) orıun bir !esle cevap 

genci seviyordum. Bu genç ı;ece· nrdi: 

leri benim penceremin altında - Ho§ bulduk ... 
§arkı ıöylerdi. Onu yalnız sesin- Başka bir tek söz ısöylemedl. 

Kenardaki sedire oturdu. Ellerini 
den tanıyordum. Kendisini hic k tl d" D' 1 · · ·· ı·· k d • ene e ı. ız ermın u une oy u. 
görmedim. Bu mendili bana o .. --·---·mııı•••""'·--"""'"'""" ... -
göndermİ§lİ. Bununla a§kını bil- mm hatıraııdır.,, 
dirmİ§tİ· Fakat bir gün sonra itil- Uyandığım zaman biiyük bir 
tim ki attan düşerek ölmüı ve ö- heyecan içindeydim. Sonra gôzle
lürken ıon sözü benim adımı an- rimde beliren yatları o mendile 

mak olmut. itte bu mendil o men-1 ıildim. 
dildir. Ve benim ilk ve &on a§kT· ı "' "' 

Bir kaç dakika öylece 'e çatık kaş -
farının athndalti dumanh hakı~Jarilc 
odanın geH~i güzel bir köşesine ba • 
l\arak durdu. 

Hatice kadın kapının eşiğinde idi. 
lstelyıı, !löedirin yanı başında ayak· 

ta idi. Biraz sararmı~tı. Kara Velinin 
P.ve dönüşttri hiç böyle olmazdı. Gün· 
terden ve haftalardanberi öıtediği 

bir yere in~n naSll bir } üzle girer· 
se öyle döntrdi. Bu, iiç ~ ıldanhcri hep 
ooyle idi. Fakat şimdi niçin yüzü n· 
sık:' ... 

btelya kl'ndi keııdine şöyle soru • 
yordu: 

- Acaba her §eY\ biliyormu? Ka · 
famın i~indPkileri öğrendi mi? Yoksa 
bjrisi ona hı?psini a:ılattı mı? 

Bu sırana Kara \ 'eli Reis kapınm 
f§iğinde dUJ.·an Hatice kadına baktı: 

- Sen git! .. 
Hatice kadın: 

- Bfr )'arci•mda bulunanı.:ız mıyım ? 
Yemek falan istemez misiniz? 

Diye ı;oınuık İ!;İn irgildi. Fakat ce· 
6arcıt edı•mftJi. 

Kara Yelinin yijzü o kadar asık 'e 
ka~ları o kaclar çatıktı. 

Hiç bir şey ısöylemeden kapadı. 
Kara Velinin her şe)i bilmesi hor· 

ku:m onu kaltakhğa sürüklemişti. Bu 
~ki denir, kurdunun yanına yaklaştı. 
Onun yanına ilişti. Elini yavaşça o -
nun omuzuna koydu ve yüzüne bak -
tı: 

- Bir derdin mi \'8r? •• - .... 
- Yom ha~ına. bir fenalık mı gel

di? Ne olda? - .... 
Kara Veli genç kadından kaçmı • 

yor, yahut onıı itmiyordu. Hatta o • 

nun s~m sözlerine karşı yaHışça gü • 
lümsediğini, fakat acı ;ıcı baş salladı· 
ğını görmüştü. 

Hala, i~indc büyük bir kuşku ""ar
dı. Şimdi hiç ses çıkarmıyordu amma 
birdenbire mi coşacaktı.? 

En sonra Kara Veli başını kaldırdı 
, .e Rum g\iıeline çe,•irdi. Yaslı ~öı • 
!erle ona bakh \e başlan ayağa ka • 
dar süzdü. 

Bu ne güzel bir mahl<tktu.! Ne de· 
rin, ne ateşli gözleri 'al'dı ! İnsanın 
ruhuna işli.ren sıcaklığını inkar et • 
mek mümkün değildi. 

Onu bundan ayırmak i6tiyorlardı. 
Halbuki Kara Yeli, Jıayatının en m~' 
ut günlerini yaşatan bu ı:enç kadını 
nasıl bırakabilirdi? Onu öldürmek 
değil, incitmek bile mümkün değildi. 

Genç kadın bu bakışlardan cesaret 
aldı, daha sokuldu: 

- Bugün seni dertli görü) orum. ~e· 
yin var? 

- Yorgunum ... Ondandır. 
Kara Yeli buraya gelirken o ~Un· 

kü kararını hemen bildirmeyi tasar • 
Jamışt:ı. Halbuki şimdi a~Tilık haberi· 
ni söylemekten sak1nıyordu. Bu onun 
için: 

- Beni öldür!.. Ben ölmek istiyo • 
rum .• 

Demek gibi bir şeydi. A§ağı yukarı 
bir hançeri kendi elile kendi bağrına 
saplamaktı. Hatta bundan da~ güç
tü. Çünkü insanlar bazan cansız ka· 
labilirler, fakat aşksız kalamazlar. 

- Çok mu uzaktan geliyorsun? 
- Halkineada demirledik. 

lstelya karde~ile tasarladıkları 
parulayı düşündü ,.e yeniden titredi. 

lstcnilcn C)i ne kadar kolay ,-. 
~.abuk öğrenmişti ! .. 

( A rkaaı var) 
- ~ ...... ~ ,. ..... . - . ' . :__ . 

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

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

Ekrem Muhtar Çocukları 

lümsedi. Gözleri coşkun bir parrltt)'la 

Kad kövl'DID =~ıı=ı~==::::::======l=~ll~ tutu:~~~! S;ıad,t! Nt güıel, ne derin, 
J ne ilahi sözler. Emin o), ben aşkı da 

mak lazım. Riiyle delin, böyle can · 
dan duymak kabiliyeti kimde ,·ar, so· 
tarım sana? Buna 61k ıııartlanır mı sa· 
ınrf.ın? Oh yan-um, nerede hıt bolluk? 
Her ne ise... Benim amentüm şu • 
dur: l\le 'ut muzaffer, kunetli ol. -
Gelelim aşka: Aşk öyle ilahi bir zır· 
Yadır ki bütün hakikatler ona feda ol
sun. Zaten h:ıkikat nedil'? • ' cmiZl' la· 
um hakikat? Belki korkunçtur, bu 
hal-.il\at denilen ~ey. Belki bizi iirkii -
tür, yaşama hmnı t:nsalır. Bize ha • 
yatı zenginlc~tirecek, güzelll'~tireceh 
r;erlcr lazım. Aı:;k hunu yapaı· mı? Ha) 
haaay .. Öyleyse aşk, kof hir zın·a da 
olsa - değildir ya! - bize gelsin. Hoş 
geldi ısafa geldi. Amma di)cceksin ı~i 
a~kın zc\.·ki devamlı değildir. Ne be· 
is? Kader bize o zevki Mll\"llkkat lıir 

zaman ipn Yeriyor ya, aşktan arslan 
payını kapmağa bakalım. Sonra acı 
~ünler geldiri nkit, biz di imizlc tır· 
nağımı.ıla kopardığımız o iri parçayı 
ftl~ - e ni bet onun burnuna tutar , .c 
küstahça güleriı. Kanıbur felek, ha -
na ezi) et mi ) ine? Fakat bak, ben 
senden ne kaptım. - Zinhar ne,mit 
olma) ınıı. Talih sizi yere YUrduk<:a 
siz hacıyatmaz gihi hoylanm. falihe 
meydan okuyun, deyin ki: ille iste · 
rim, aı=:kı, saadeti, z~fl'ri \'Cl', Yer lıa· 

na. - Talih ;ılayla göz k ')acak, son 
diişiişten kanayan taı;e yaralarınızı i
şaret ederek. ~iz de);n ki: Zarar yok 
gelsin, inkisaı:ı da, mağlübiyeti de, e· 

lemi de gelsin. Yeter ki 5aadet de gel• 
sin, zafer de heraber. - Ve ebcdiy • 
len tazcJeııen kuduruk bir kuvntle a
mzımz çıktığı kadar haykırın: Da 
cepo!n B O • a D 1 1 saadeti de ~ az fanilere nasip olan il• • tarzda ya§adrm. Saadet diinyada en :;::=:=:==:=:=::=:;:::;: mukaddes şeydir. Saadet fevkalbeşer· 
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\eı·;rt al beni, bütün al, ebediyyen, &on 
nefese kadar .,eninim, derse o \·akit 
erkeğe fethederek ne kalır? Eı·kek, 
ı.o..rlUğu, mücadele) i, irnkfınsızlığı arı
yor • .Suna ne huyurulur? na ... ! Öyle 
ic;e iş kolayla~tr. lki yol ,·ar: Se,-giyi 
bflli etmemek, daimi bir hika)ilık 
pandomimıı8.I o) namak. yahut kalp iz 
olmak. Birinci :rol benim mağı·ur ,.e 
radikal tabiatime uygun değildi. A • 
§ağılık kadın e.11trikafanna yatışa.oıı
~acnk kadıır ruhan zengin ,.e cömert 
tim. Dünyanın hiç bir t.rkeğine kal"§l 
küçülem ı:dim. Hakiki hir insan nef· 
sine hüı-md etmeden yaşay ma.ı. Kal· 
dr ikinci ·ol: Kalpsiz olmak, cönlU 
mezada çıkarmak, insafsı~ bir bedel 
istemek. 

Bu da erkek ef endileri.mizin ha • 
susiydleri araııma kaydol una: Kadın 
n~ kadar pah.atı olursa ne d rect zor 
ele geçer!e kıymeti o ni.sbette artar. 
F.nkat o ağır satılan kadın aslında 
tapon bir nesne imJş. Ne zarar? Bede· 
li bUyiik. Erkek onun için alın teri 

Yazan: Safiye Ero1 
döktü, didi~ti, kahramanlığını iıhal'a 
HSile buldu. 1'\asıl? Efendilerin bu 
zekasını he!endin değil mi? Şık! De· 
gil mi? 

Ne ise ... :\tawt erl-.ckleri kötüle • 
mek değil, haşa! Biz gelelim hika~ e· 
miıe: Tiryal kalfanın dediği gibi, ben 

gönlümü de erile -satılsın di} e meıa· 
da ~lkardım. O zaman hayretle göı
düm ki, Faruk benim hassas n nıığ -
meli genç kalbime metelik ,·ermemiş· 

ken, duygusuz, alaycı ,.e zulümcü gön· 
lüm için dünya kırılıyor. Faruğu ka· 
plSlnd.a uşak diye kullanbilecek ta -
liplerim ~ıktı. Evlenmek i~in pek a -
cele etmedim.,, 

Iledriye, derin, ateşli bir merakla 
sordu: 

- Demek a§kstz bir hayat. ·asıl o· 
lur? Gençtiniz, giizeldinir, saadeti tat· 
mı.ştınız. O saadeti tekrar bulmağa c;a· 
Iı:nuıdınız mı? 

Mihriban hıınım, yüzünü gençle~ti
ren pembe nurlu bir tebessümle gü • 

dir. Saadet, AIJahın ~endi8idfr. En 
bii) ük saadete erişen insan Allah:ı. en 
çok hizmet etmiş olur. Ben hunu bil· 
digim için Jtaruktan Nebileyi bosa -
nıasını bekledim. Nebile sfü·iinccckti, 
mah\'olacaktr b~lki. Fanık bu ~ iğitli· 
ği başaramadı. Gerçek, ızhrap çek · 
tirmek, ızhrap çekmekten daha güç · 
tiir. Bu efil 'c cüce insanlar asır · 
lardanberi acı teke ~eke idmanlı ol • 
mu~lar. Öküı gibi hemen he.r yükün 
altına giriyorlar. Buna din, iman. 1 

,·icdan diyorlar. Behey ~ütük armut! 
Senin kendine karşt dinin, imanın, ,·ic· 
danın yok mu? - Çekene mihnet ge· 
rek. 

Benim hayat felsefem çok kun·et· 
li bir eksir idi. Faruk ı;ibi bir yos • 
ma (evet yosma! Erkeklt'r, giir.el sat
hi ve kalleş bir kadın için bu haka • 
reti kullanıl"lar. liiz onlara, çanak tut· 
tukları zaman, neden :>osma demiye· 
lim?) Faruk bu ek"irl :rutamazdr, 
hurma bıyıklı cİ\'3nım!-Elbette; sa· 
adet en mukaddes şeydir, ızlırap en 
büyük ıünahtır. diye bilı:ıek için ~a· 
adetin bütün uluhiyetini, ntırabın bil· 
tün alçaltıcı çirkinliğini yaşamrş ol • 

Bedriyenin kalbi takdirkir hir 
perestişle taştı. Bu görümcesi Mihri· 
ban hnnın1 emsalsiı hir kadındı, Gü· 
linr cücele.1' diyarında! .. 

- Faruk benim çok matemiı;ni tut • 
mu.,. hatta intihar etıueğe bile te • 
şcbbüs ctmi~. Bir giin enişteye demiş 
b.i: Ilir patiğin ~iirine kurban gittim.
Yedi sekiz st'ne sonra onlara rast • 
tadım. Arife idi, Omer efendi mağa· 
ı.asına gitmi,., tim. Bana pek ) araşan 
yeni hir çarşaf gi) nüştim, sarı yeşil 
şanjanlı taftadan. Bo)numda bileğirn
rlc zümriitler inciler Yardı. O ıamnn 
l\lnnastırlı Atıf Beyle yeni e,·lenmi:.· 
tim. Peşim sıra Caf er]e Tir) al, çan· 
tamı, huvamı taşıyorlardı. İkinci kat· 
ta haı.ır cthise bölüğünden g~çerkeıt 
baktım, onlar. B leme kılıklı •ebilC 
hanrm sümsük si) nh c;arşafııu bir tol>' 
luiğne ile tepesine tuttnrmu tu. Ceı " 
mi büyümü , beşi! teki giizclliğind•ıt 
eser kalmamıştı. Burnunu çeken. kep· 
çe kulaklı bir mahalle çocu~u. Faruk! 
Ohu Buruştu buruştu. göz.timde ) unt· 
ruk kadar kliçüldü. Göbek bağlantl& 
omuzlan düşmüş, ~önmüı;. Berı büttirt 
haşmetimle yanlarından ge!;erken fn• 
ruk bitti, bitti. A.} akta sallandı. - t· 

(Arkası var), ı 



Afrika dönüşü S.mı'at 
.....--.....,.....ısw::r-Zehirli gazlarden korun

mak için neler yapmalı? iki İngiliz seyyahı 
- , Habeş işini nasıl 

Hafif ve ağır gaz bombalarına karşı görüqorlar? 

• • ''D ,, serqıs 
Abidin Dino, Elif Naci, Zeki 

Faik, Cemal Tuğludan teşekkül 
eden {D) ressamlar grupunuv 
beşinci sergisi dün şehir tiyatro· 
sunun operet kısmında (eski Frar 
sız tiyatrosu) nda açıldı. 

açıldı 

alınacak beş büyük tedbir Arthur Rumbuld ve Howard Croarda)e isimli iki İngiliz, yan· 
larında on beş yaşında zenci bir 
Afrikalı ile Afrikada Necevradan 
kalkıp 8000 millik yolu ot~mobil-

Z~Airli gazkırdan korunmak ;. 
çin m~mlekette sığınaklar yatı
mak üztre ~ar baylık taraf rn r

1 

• • 

iki müteha&c;ıs getirilecektir. 
Bu J)1ütehassıslar zehirli g. 

lar hakkında halka konferans!: 
verecekler avni zamanda mern 

1 

le aşara.k ş~hri~ize gelmiş, Lon· 
dra otelıne ınmışlerdir. 

Buradan Londraya gidecekleri· 
1 ni anlatan iki İngiliz, dün kendi

Serginin açılmasından önce 
şair Necip F azd, tiyatro binası~r 
yarıdan fazla dolduran bir genç 
kafilesine çok değerli bir konfe-

. . 
ket içinde t~rti bat yapacaklc: 

dır. 
Bu mesele etrafında beledi,\ 

harit~ mühendislerinden ve (1 

ınon okulu fizik öğretmenleri:. 
den Bay Oıner Talat bir yazH . 
ınrza ::;un lan söylemiştir: 

- Harp zartıanmda memlekc•ti 
Hayan l'c.lı.'.J <ı 'i'alfıt nıüdafaa edebilmek için şüphes\ı 

her şeyden evvel uçak lazımdır. su içinde yüz kişilik ve hasta ko· 
Fakat düşman uçaklarının ataca-- vuşu, oksijen vermeğe mahsus 
ğı boğucu ve zehirli gazlardan h cihazlar, sı hat ve havayı değ'ş· 
korunmak için de sığmaklar ya· tirme makineleri. 
pılmasına ihtiyaç vardır. Ayni za· 5 _ Ayrıca itfaiye teşkilatına 
nıanda. uçakların yapacağı hü- da lüzum vardır. 
cum şeklini de bilmek l~zım ge- Yukarıda saydığım şeylerin ze· 

lir! . birli gazlardan korunmak ıçın 
Uçaklai evveli düşman memle- muhakkak yapılması lazımdır. 

ketleri Fzcrine elektronlu bomba- Bu iş yalnız İstanbul için değil , 
lar atarlar. Bu bombalar takriben bütün ülke için yapılmalıdır. 
bir hektar sahayı iki üç bin dere· Şarbaylık bunu sü bakanlığı i· 
ce kızdırır. Bu kızdırma demirleri le anlaşarak beraberce yapılma
eritecek derecededir. Elektronlu hdır. 
yangın bombalarından sonra ha· Daha sonra bu işi • yapacak en 
fif gaz bombaları fırlatırlar. iyi mütehassısın para olduğunu 

Bu vaziyet karşısında halk ev- da unutmayınız. 
~cr'ntlcn çıkarak kaçışma ğ- <'.l baş· lstanbul şarbaylığına gelince, 
ar. 

1 

bu parayı tramvay sosyetesinde 
Büti'n bu kaçışma ve telas içe· b"ulm t k t' d . . . - uş ur anaa ın eyım.,, 

ı·. sınde sık sık nefes alınıl', hafif 
:...-;ju.cu gazlardan birdenbire ser- Kadıköy tramvayları 
s2ınlıyen hal~ ~üthiş bir panik pahalı! 

- :ı-al( enerba hçe cıvarmda oturan ~cydana getınr. Düsman ur 1 
- f · 

"YI bu sefer daha ağır ve zehirli liaJ•= 1.:el :.1· ı.::· • t"d . ... b b 1 ~ o euıyeye oır. ıs ı a verm.ış-
• 1Z om a arını atmaya ba.e1ar - l K d k" d f b h "' ~ . . - er, a ı oy en ener a çeye 

a sa,ıanın s u ar ı-. Bu agır zehırlı gazlar zat~n kadar ol n ı u·· k··d 
c:rvelki gazla sersemlemiş olan 
l:a.lkı yakalayacaktır. işte en teh-
l ·ı ı ~eli olan gaz da bu gazdır. 
Uçakların hücumunu anladık • 

tan sn;ıra b!l zehirli gazlardan 
korunmak için yapılması 1 5.z~m o· 

lan tertibat şunJardı:r : 
1 - Her hangi bir sığmakta 

diri clid gömülmemek için komşu 
sığınaklara geçecek deh1izler. 

?. - Gazların '1ğınakla•·a geç· 
mes:ne mani o)mak icin maske
lerde clduğu gibi r.ı i;İ,emmel h<l· 

va süzgeç.!eri . 

tramvay sosyetesince üç mıntaka
dan iki mıntakaya indirilmesini 
istemişlerdir· B·ı suretle halk da· 
ha az para verecektir. Bu .ıdan 
başka Bostancıya kadar olan üc· 
retlerin pahalılığından da şikayet 
edilmiştir 

Çöplerden istifade 
edilecek 

Belediye temizlik işleri iç!.ı ye
ni bir proje ve şartname hazırla· 
maktadır. Çöplerden gübre yapıl-

lerile konuşan muharririrnize de
mişlerdir ki: 

- 8000 millik yolculuğumuz 

sırasında ya)nız iki defa otelde 
kaldık. Bu, üçüncü otelimizdir. 

Hep kamplarda konaklıyorduk. 
18 ayda bir lngiltereye geliyor ve 
mezuniyet müddetimizi geçirerek 
tekrar Afrikaya dönüyoruz. 

- Afrikadan son gelen haber· 
ler fena .. Siz ne dersiniz? 

- Evet. Fakat muntazam gaze
te okuyamadığımız için her şeyi 
bilmiyoruz. Yalnız Trablusgarba 
geldiğimiz zaman, orap hemen 
bomboş bulduk. İtalyanlar, asker
lerin çoğunu Habeş hududuna 
göndermişti. 
- Afrikanın yağmurları pek her 

bat olduğundan bahsediyorlar? 
Habeşistanın yağmurları dinin· 
ce, yani teşrinisani birde harp 
başlıyacakmış? 

- Bizim oturciuğumuz yerde 
yağmurlar çok fenadır Bir başla
dı mı hazan altı aya kadar ya
ğar Hem buradaki gibi değil. 
Durmadan yağar. Sar ki Afrikada 
da ayni şekilde olsa gerek.. Bu 
vakitler harekat çok güçleşir. 

- Habeş ah~lisi ve savaşçılığı 
hakkında düşünceniz nedir? 

- Haheşistana hiç gitmiş de
ğiliz. Buraya gelh·ken de ba!ka 
yol 'tal<ıp etlik. Fakat· öyle g~li- • 
yor ki, İtalyanların moi:lern tesli
hatla bu harbi kazanmaları bir 

zarurettir. 
- Fakat orada madern harp usu 

lünün ve silahların pek işe yara· 
mıyacağı söyleniyor? 

- Tayyareler var. Tayyareler-
le merkezi bombardıman edebi· 
lirler. Orayı ne kadar boşaltmış 
olsalar olsunlar .. Maksat işgal et
mek değil mi? Bununla beraber 
bunlar tahminden ibarettir. Du· 
rumu pek iyi bilmiyoruz. 

• 
Afrikadan gelen İngilizler dün 

Ayasofyayı ve civarını gezmişler· 
dir. Trablusgarpta motosikletli i-

rans verdi. "• 
Şair Necip Fazılın konferansı

nı, tanzimat devrinden başlıya
rak bugüne kadarki san'ati bu
günkü cemiyet içerisinde s~n'al 
karlarla mücerret olarak san'at· 
karı kendi görüşüne göre anlat
tı. 

Necip Fazdın anlattığına göre. 
on dokuzuncu asırdan sonra fi
kir hayatının geçirdiği bir fikir 
paniki var .. Bu, eski san'atları öl
dürüyor, yeni san'attan da, dün
ya buhranını temsil edebilecek 
kabiliyette olanları benims~yor. 
. Bugünkü san'atkarın diğer ne· 

sıl san'atkarlarma nisbetle dava
sı çok büyüktür. 

Dürıkü san'atkar bir kukla idi. 
Kötüleri taklit ediyordu. Eski di
van edebiyatı ise, ancak kendi a
~e~inde bir orijinalite nümunesi 
ıdı .. 

Necip Fazıl, çok açık bir ilgi 
ile dinlenen konf eransmın bura
sında dedi ki: 

"Bugünkü nesil, başını kurtar
mak için, iki büyük devin başını 
yemeğe mahkumdur. Bu devler
den biri, arkasındaki harabeler 
ve hacivada dönmüş putlar arsa· 
sına dikeceği yeni ve harikulade 
şehrin mimarisini gizliyen mua

dele ... 
İkincisi, içerisinde yaşadığı, 

kendi gibi bedbin ve inkarcı ce
miyetin, derin, namütenahi derin 
ölüm kadP.r derin kayıtsızlığı ... ,, ' 

Şair Necip Fazılın alkışlarla 
biten sözü şöyleydi: 

an atın sından Y sine ka· "S ' . A 
dar her şeyi tam ve halis olarak 
tesis etmek bugünkü nesle düşü
yor Dilini, daha beş on yıl önce 
bulmuş olan bu nesil, bundan 

Blif Naciniu eserlerirıderı bir porlre 

sonra oyuncusunu, seyircisini, din 
leyicisini meydana getirmek ve 
onun yanı başında miynrlarınr, 

ölçülerini, yasaklarını yani ken· 
disini ortaya koymağa mecbur· 
dur. Tohum o, toprak 0 , ağaç 

o .. ,, 

Necip Fazıldan sonra (D) gru
pu ressamlarından Elif Naci söz 
alarak yer bulamamazhktan dola• 
yı niçin bu karanlık yere ve biraz 
sonra tablolarını seyredeceğimiz 
küçücük odaya düştüklerini anla• 
tır bir söz söyledi 

Elif Naci, yenilik ve san'at me
rakile aün şehir tiyatrosu binası
na gelmiş olan 300 kadar genci 

kutlularken, dıtarda kalan daha 
niceleri hakkında sitemlerde bu
lundu. Ve tiyatronun, operet ta• 
rafından işgal edildiği zamanki 

kalabalığı ile bugünkü kalabalığı 
ölçtü ve sonunda herkesi resim 
salonuna çağırdı. 

Salon denen yer. bir takım si· 
yah bezlerle etrafı kapatılmış ve 
levhalar onlar üzerine asılmış, an• 
cak bir nöbette üstüste 30 ki~i 
kadar girebilecek bir küçük yer• 

dir. Nöbetle gezildi. Sergideki 
47 resmin hepsi yenidir. Y er.i an
layışa göre yapılmıştır . On gün 

herkese bedava gösterilecektir. 

r-~~----------------------· Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

3 - Kafi 
m r.:;l;;:c, kire"" 
kürek. 

miktarda oksijcrı 
lmymğı ve knzma 

ması ve çöpler arasında çıkan di· 
ğer bez, cam gibi maddelerden 
istifade edilmesi düşünülmekte-

külen çöplerden bir buçuk ton 
cam kırığı elde edildiği görülmüş 
tür. Yeni şekil tatbika geçirilirse 
çingenelerin canı, bez, kağıtları 
toplaması yasak P.clilecektir. 

dir. inhisar idaresi tarafından dö· ki Danimarkalı seyyahla ayni yol 
dan Istanbula gelmişlerdi. Danİ· 

''Bu ilandaki şartlara göra hareket 
ederlerse her talebi yerine getire.c~ğj~,, 

4 -·- Her mahllede ayni zaman
e.la iki genel sığınak bulunması, 
bu sıBmaklann derinliği on dört 

markalılar dün gitmiştir. Kendi
lerinin de bugün gidecekleri sa
nılıyor. Diğer taraftan Filistinden 
bir çok İngilizlerin memleketleri· inetreden aşağı olmaması lazım

dır. Ayn ca '"'"- l-- il' i 11in i l~ i kUY"' ...... •r···-······••• ••••••••••••••n•n•••••• .. ••••• ....................................... ne otomobille dönerken buradan geçmek istediklerini, aşağı yuka· 
n her İngilizin bir otonıobili ol-

1 

duğu için otomobil seyahatinin 
çok yapıldığını ve Türkiye oto· 
mobil yolculuğuna ne kadar ö-

Gazetemiz fiyatının yarıya 
indirilmesi dolayısıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek sureti
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmesi 
gecikmekle olduğundan satıcı

hğımızm ana şartlarını neşredi 

yoruı: ~ 

mıza depo ederek makbuzları
nı. sipariş mektuplarıyle birlik~ 
te bize yollamaları gerektir. 

lll - Her ay sonunda gön· 
derilen faturalarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu şarta riayet olun 
madığı takdirde faturada görü· 
len borç depozito veya banka· 
da emrimize bırakılan paradan 

Amerikada yeni açılan Bruldand tay yare mektebinin lıütün talehc.., i he -
men hemen kızlardan ibarettir. Ders saatlerinde fr,·kaliLde cahşan hu ~enç 
kızlar, teneffils zamanlarını birer mayo giyerek tayyare klübünün taraça -

sında güneş banyosu yaparak geçirir! er. 
Resmimiz, son gelen bir Amerikan mecmuasıırdan alınmı~tır. 

l nem verilirse. seyyahların da 0 

ölçüde artabileceğini söylemi . 
1 d' ş .er ır. 

T . r k k ı - Her sayı bütün satıc1-
em1 z 1 ongres\ )ara - iadesiz olarak- 70 pa· 

Almanyanm Frankfurt şehrin· radan verilecektir posta masra· 
de toplanacak olan arsıulus'.:\I te, fı bize aittir. 
mizlik kongresine İstanbul bele· il - Satıcı olacakların gün-
diyesinin ae iştirak edeceğini ev- de istedikleri gazete sayısına 
velce yazmıştık. Kongreye lstan· göre bir buçuk i\ylık gazete tu-

.mahsup ediJir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köşesinde daha geniş ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz· 
dan isteklilerin bu şartlara gö
re müracaatları hususuna na
zarı dikkatlerini celbederiz. 

bul belediyesi namına makine tarını önceden depozito oiarak 
şubesi ve temizlik işleri müdüru·· göndermeleri veya bu mı'ktar M 

h 

üracaat ı!dresi: KURUN 

mü endis Nüsretin gitmesi karar• parayı lş veya Ziraat Bankası-l l gazetesi Direktörlüğü -Ankara 

aştırı mıştır. Bu arsrulusal kon· mn oralardaki şube~erı"ne namı· del • f · ca esı- slanbul 

g~de~h~~in h~d~ ~~·:~::~~~:~~~--~••••••m~~---~ ıunda aldığı tedbirler konuşula· k hh. · 1 d ca , sı ı temız ii_in esasları et-( rafında konu~malar yapı!acaktır. 
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·7 ürk kökünden sözler l===='==t 
GQo doğuşu 4.-46 4.47 

GOn batııı 10.36 19.\tı 

Kurunda ''Türk kökünden söz
ler,, aC:lh değerli bir y:azı çıkmıt· 
tı. Bu belgede (makalede) "mal, 
siyaset,, gibi sözlerin Türk kö
künden geldikleri kuvvetli belge
ler (deliller) gösterilerek bilgi yo 
lile anlatılıyordu. 

Dilimizdeki arapça sandığımız 
birçok sözler vardır ki "dil bilgi
si,, ne bat vurmadan biraz dik
katli bakılınca kartılıkları olan 
türkçeye ne kadar açık bir ben· 
zeyif gösterdikleri hemen anlatı· 
lır. 

Bunların yüzlercesini sırala

maktan ise, küçük bir örnek gös
termif olmak için birkaç tanesini 
olduğu gibi gözden geçirelim: 

Kani olmak - Kanmak, zan -
san, ulüv - ululuk, ferağ - Bı
rak, kesel - kesilmek, tamam -
tüm, ima - im Otaret, . imle
mekten bozulmuı mimlemek) de
vir - devrim, kısım - kisim 
(kısmak), münakata - konuıma 
ve daha yüzlercesi .. 

Burada küçük bir araıtrrma 
yapabiliriz: Sesli harfler türlü 
söyleyiılerde değiıiyor. (Yine) 
denildiği gibi (yene) de denili
yor; (uğraıznak) yanında (ojraı
mak) da var. Arayınca bunun 
örneklerini bulabiliriz. 

Az çok değitmiyen ıeuiz harf
lerdir. Öyle iıe fU yazdığım söz
lerin harflerindeki bu benzerlik 
neden geliyor? (Bir daha söyH
yeyim k\ bu yazımda dil bilıiıi 
kurallarını (kaidelerini) incele -
mek istemiyorum. Herkesin göre
bileceği kadar üıtünden bir ba
lntla geçeceğim.) 

Evet, bu benzerlik nereden ge
liyor? Belki, eaki eğitimin (ter· 
biyenin) alııkanlıiı olarak arap
ça sözleri alıp bozduğumuzu ve 
bunun için birbirine benzediğini 
ıöyliyecek olanlar da bulunabilir. 

O kadar türkçe sözler vardır 
ki bunların arap mı, türk mü ol· 
duğunu ayırmak gerçekten güç 
gibi görülür. 

Bunu aydınlatacak iki yol var
dır: Biri bunlarm öz kökünün ve 
o köke bağlı bir çok sözlerin 
hAngi dilde olduğunu, ve ne ynl· 
da çıkıp uzadığını bilmek, ikinci
si tarih yollarını görmektir. 

Bunun bir üçünc:üıü ·de vardır. 
Türklerin müslüman olmazdan 
ve Arapların etkisine (tesirine) 
rirmezden önce olan dillerini de 
ıözden geçirmektir. 

Bugün Arapçaya, ayrılamıya -
cak kadar çok benzediğini gör· 
düfümüz ıözler o kurunlarda da 
var iıe mesele kalmaz. 

Arapçanın dilimi%e girmes; 
çok çok bin yılı atmaz. Ondan 
öncekilerde gördüğümüz sözlere 
ne diyelim? Yukarıda arapçala
rile birlikte gösterdiğim sözlerin 
türkçe olduğuna inanmıyacak 

kimse var mıdır? Bizde bunlann 
her birinden çıkmıı ne kadar söz 
ler bulabiliriz. 

olduğunu anlatıyor, o kurunlar-
da Sümer Türklerinin çok yük
sek bir ıoyaallık (medeniyet) 
yaptıklarını ve Arapların ataları
nı ya kovduklarını, yahut köle 
olarak kullandıklarını bir bir gös
teriyor. 

Biliyoruz ki kültürü yüksek o· 
lan uluslar, her vakit kendilerin
den a§ağı olanlara büyük etkiler 
yaparlar. Böyle olunca Sümer 
Türklerinin Araplar üstünde her 
yönden (cihetten) hele, kültürce 
tüm (tam) bir etki yaptıkları ken
diliğinden bilininir. Gene bir ya
bancı kitap, (1) Arapların atala
nnın Sümer Türklerinden pek 
çok sözler aldığını açıktan açığa 
söyleyip duruyor. 

Sümerlilerden sonra, bütün Ana
doluyu ele geçirerek Suriyeye ka
dar inen ve orada (Kargamı§) gi
bi büyük bir §ar ( ıehir) kurmu~ 
olan Eti Türklerinin kültürce A
raplar üzerinde etkiler bırakma
mış olduğuna inanılır mi? Gene 
yabancı bilginlerin yazdıkları ki
taplarda kısaca bu sözleri aörü-
yoruz: 

"O büyük Çin soyıalhğını ya
pan Türklerdir.,, (2) "Bütün dün
ya bilgisizlik içinde uyurken Sü· 
merliler yer yüzünde ıoysallık ya
rattılar.,, (3) "Hint soyaliığı dı
tardan, Orta Aıyadan gelen Türk 
lerin itidir.,, , "lskit Türkleri, 
komtularına öğretmenler (hoca
lar) gönderiyorlardı.,, , "Eski 
Yunan ıoysallığı özünü Etilerden, 
Lidyalı, Fenikeli Türklerden al· 
mııtır. Ancak kaynağı Sümerde
dir. (4) 

Her gün topraklar altından fış
kıran yeni yeni ıesler bize bunla
rı sağlayıp durarak "sen, yer yü
zünde en eski, en sağlam, soysal
lıklar yaratan bir ulusun oğlu
sun; çok derin hir kaynaktan ae· 
len, büyük bir ağaç, gibi her ya· 
na dallar, budaklar salan, belki 
on bin ya9ında bir dilin var.,, 

Diye bağırırken, atalarımdar 

yaşamayı öğrenen bir ulusa yar
dakçılık edecek, kendi dilimi o
nun diye gösterecek kadar küçü
lemem. 

A. lımet Ulukut 

(1) Les prerniere eh ili. ation 
(2) Histoire de la ch·ilisation ehi-

noisc 
<3, 4) Les Sumcricn 

Sabah oamu. 3.41 ~.-4:\ 

Öğle namazı ıuo it.~ 

ltlndl ııımaz.ı 16.18 16.18 

Ak~ım namu• t9.!l6 19,36 
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im sat !.S7 t.39 

Yıhu grçco gOıılen 201 i02 
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l'fi. - • MıtJrld !6 -
169. - * Berlin 4.'\ -
~oı. - • Varşovı 24, 50 

* Brük•e E3. - • Budıpeşı~ ~s. -
• Atına H, - • Bü krcs ıs. -
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.. Solya 24, - • Yotohıma 3l', -
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RADYO 1 
BugUn 

1STANBUL - 12.30: PlAk ncırtyatı. 18. 
SO: Dıı.ns. muılklıl (pllk) ıD.30: Çocuk ııa 

aU HikAyeler. Mes'ut Cemil. 20: Konferana. 
20.30: Radyo caz ve tango orkcatra.l&rı ve 
Çadırcı. Türkçe sözlU eserler. 21,80: Son ha 
berlcr. Bonıalar. 21,40: Mes'ut Cemil (Vl 
yolonscl solo). 22: Türkçe operet parçaları. 
(Pllk). 

BOKREŞ - 12,80: Koro konseri. ıa: Söz 
ıer. 10.05: Orkestra. 18,45: Spor haberleri. 
13.6ri: Konserin süreği. 14,15: Duyumlar. 14. 
3:5: J{oruıenn sUreğt. ıs: Orkestra. 19: Du
yumlar. 19,15: Konserin süreği. 20: S6zler. 
20,20: Romen halk mUziğl, 20.~: Sözler. 21. 
Hi: Radyo salon orkestram. 22: Spor. 22. 
ıo: Konserin aUrcğl 23: Duyumlar. 23.20: 

BUDAPEŞTE - 20: Konferans. 20.80: 
Piyano blrliğllc şarkılar. 21.10: Sözler. 21. 
35: Bcrend salon orkeııtraaı. 22: Duyumlar. 
22.30: Ulusal konser. 23.05: Keman konaeı1. 
23.25: Çingene mUz.l~i. 24.20: Cazband. Du· 
yumlıır. 

VARŞOVA - 20,25: !'ilk. 20,50: Sözler. 
21: Konferans. 21.10: Oda ınUziğt. 21.•5: 
Sözler. 21.~: Duyumlar. 22: Senfonik or • 
kest.ra konS<'rf, 22.80: Şen yayını. 23: Du

21 - 'l - 9:ı:; Pazar günü ak - yumlar. 23.15; Duyumlar. 23,20; Süel kon
şamı Tcpeba~ı Be- ser. 4: Sözler. 20,05: Caz. 

l\1~11,ul lllt4i!Jf'i 

~' hirTiyatrasu 

111111ııım111 

iL~~ 
ııımııı ~ 

ı tcdiye bah~esin _ I'RAG - 20.15: Salon kuarteti. 20.50: 
Sözler. 21.20: Daruı ve raprodner. 22: Duyum 

de Şehir tiyatro " lar. 22.20: Kan§tk orkcatra konaerl. 23.35: 
saat 21 de rıtk. 23.45: Caz orkcstraaı. 

Delidolu operet 3 HA'MBURG - 20,35: Spor. 20,50: Hava 
perde yazan Ek - raporu. 21: Hafif opera mUziı:t. 22: ''Kitacb 
rem Reşit he te _ kumpanyası., adlı radyo plyC-'l. 23: Duyum· 

liycn Cemal Reşit lar. 23.30: Dans. 
BRESLAU - lD.t>O: Koro konseri. 20.30: 

Bebek, Fiı;ıJj, tstan 21 D 23 D ı 23 30 '1 ,, Aktüalite. : ans. : uyum ar. . : 
hul ciheti tram - caz. 
\ayları temin edil MONlH - 20.40: Spor. 21: Radyo piyesi. 
miştir. 23: Duyumlar. 23.20: Reportaj. 23.30: Dans 

müz.lğf. 
llu o,>uıı 2:1 pcrşcmlıc, 26 cuma.--------------

Z7 cumartesi, 28 pazar akşamları da 
oynanacaktır. KURUN~ 

Hele tarih yolu bizi gerçekliğe wl 
doiru götüren en kestirme, en . 
t&§maz bir yoldur. Atamızın, Ata ...,. ______ 1_L_A_N ______ 11 

Küçük ilô.nlar 
Gazetemize gönderilen yazılar, ı;azete- 1 

ye girmek lçlıı lac, z.arfınm kö,ealne ( ga· 
z.cte) kelimesi yazılmalıdır. 

türkün ıtıklandırdıiı bu doiru 
yol bizi, Türk ulusunun olduğu 

kadar, Türk dilinin de ıonsuz 
büyüklüğüne götürüyor. 

Dicle ve Fırat ırmakları ara
sında kazılar (hafriyat) yaparak, 
çıkan izerleri incelemiı olan bir 
Amerikalı bilgin Vulley, ıimdiki 
araplarnı atalarını anlatırken, büs 
Dütün çölemcn, insanlıktan uzak, 
rat,mm.eyi bile bilmez adamlar 

Bomonti bahçesi ııraaında 65 numa 
rah üç katlı ahtaP apartıman ucuz ıa 
tdıktır. 1 numaralı kata müracaat. 

(H K.) 

SATILIK ARSALAR 

l(arşılık lsllyen okurlar, mektuplarına 
ıo kunı"luk pul koymalıdırlar. 

Bruıılmıyan yazıları ger1 göndermekten, 
klymetaız yollanmıı mektuplann tçtnc 
konulan paraların kaybolmasından, ll!n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
IUk, Ustune soru sorgu almaz. 

Günü geçmif •ayılar 5 kuruftur 

.Adrcalnl değiştiren aboneler 25 kunıı 

öderler. 

Be iktaş, Yıldız Ihlamur cadde 
sinde birer e\•lik müfrez arsalar; be· 
her metresi 50 kuruştan 130 kuruşa 
kadar satılıktır. Beşiktaş tramvay ga. 
rajı karşısında manav Şabana mü . Gazetemizde tıkan yazılarla realmlerln 

L bu ltakJtı salt kendisi ltlndlr, 1 racaat (H. K.) _ • 

insan dediğimiz bu makine öyle kol 
kolay işleyemez 

doiacak ıünet in. ilk penbelikleri 
ıibi hafif bir sis ıeçti. Bu ıia Bin· 
naza bakan ıivil memurun dudak
larına ince bir ıülümaeme halinde 
akı etti. 

Doktor sofrada konU§uyordu: 
- Polis müdürümüzden, yeni 

bir istirhamım var: Binnazın elin
de, hüviyetini ispat•' edecek hiç 
bir belgesi ( vesikuı) yok. Hiç ol· 
mazsa bir nüfus ki.iıdı lizon. 
-Hakkınız var; bu da dütünü· 

lecek bir ıey. Sivil memurumuz• 
bu iti Üstüne alır. 

Hüsnü cevap verdi: 

- Şüphesiz, yarın icabına ba
karım. 

Doktor: 
- Bir de veraset ili.mı, dedi. 
Cemil: 

- Niçin? 
Diye sordu. 

- Niçin mi? Binnazın bütün 
sevnici ve saadeti, yalnız babası· 
nın öcünün alındıimı ıörmekle 

mi kalacak? Kaybettiii hakların• 
dan en büyüğü olan servetini bu· 
lup venniyelim mi? 

Binnaz heyecanla baiırdı: 

- Bulunur mu? Bu nasıl bulu· 
nur, doktor? 

- Aradan on yıl ıeçip te hiç 
bir izi kalmıyan bir cinayetin ka
tilini bulanlar, bunu da meydana 
çıkarmakta zahmet çekmezler. 

Ve yavatça fısıldadı: 
- Babuusın ruhu da kendile

rınc yardım eaer. 
Binnaz bunu iıitti. 

- Babamın rui\.u mu yardım e• 
decek? .. 

Diye sordu. 

- Bilir miyim ben? Şimdiye 
kadar size yardım den o defi~ 
miydi? Bize anlattıiınız rüyaları 
ne çabuk -.ınuttunuz. 

Binnaz, buraya geldiği ıünden· 
beri ıördüğü, itittiği ıarip feyle
ri, doktorun o aletli bakıtlarını, 
kaçamaklı ve hele yarı anlatıl
maz sözlerini bir an içinde akim· 
dan geçirdi. Korkak bak19larile 
Ncziri süzdü. Doktor bunu farket
ti: 

- Ne dütünüyoraunuz? 
Kız fısıldar gibi cevap verdi: 
- Bilmem, kt. .. 
- Bilinmiyecek ne var? Bun· 

ları anlatan siz deiil miydiniz? 
- Doğru; fakat .. 

- Fakat, ne? 
Binnaz artık sabrr edemedi. 

Dütündüklerini kısaltarak : 

- Siz, ruhlarla münasebette 
bulunuyor musunuz? Dedi. 

Polis müdürü ile Hüınü kahka
halarla ıüJdüler; doktor da rülü· 
yordu. Binnaz kendi sualine ıe
ne kendi fikrince müıbet bir ce
vap vererek ıözünü ekledi: 

- Sizden korkuyorum doktor! 
ikinci ve umumi bir kahkaha 

odayı çınlattı. Nezir de ıUlerek 
dedi ki: 

- Amma yaptınız! Kimleye 
fenalıiı dokunmıyan, kendi halin 
de, sakin, büzülmüt kalmıt bir 
adamdan korkulur mu hiç? 

- Hakkınız var, siz inıanların 
en iyiıisiniz; benim ti fa ve saa
detimi hazırlamaktan bqka bir 
fey dütünmüyoraunuz. Amma, 
galiba burası tekin delil! 

Bu sefer Binnaz da rilüJ.ordu. 

Doktor 9aka yapmak iıtedi: 
,,.~. 

- Evet, ıizi seven bütün ...... 
ler ve periler buraya toplanınlfo 

Cemil ilave etti: 

- Reisleri de siz. 
- Öyle amma, siz ve sivil d 

murunuz da ayni iti yapıyortf' 
nuz. Hatta, demin Binnaz, ne ~ 
insanlarla aarılmıt olduğunu tÖ'f 
lemedi mi? 

Binnaz tekrar etti: 

- Evet, evet; söyledim, yio' 
de söylerim. 

Doktor, artık bu bahıin kapal' 
maıma lüzum gördü. Sözün 1ı' 
kadar ilerlemesi de bugün kıs' 
kartı gösterdiği müaamahanm bW 
neticesi idi. Sözü değittirdi. 

- Şimdi bize faydası ola~ 
müsbet §eylerden konuıalım. Al 
lı olmıyan urasalar (hurafeler) 
aanıkalar (evham ve hayaller) 
helki bayanlarımızın sinirleriıl' 
dokunur. Yarın, polis müdürüıııt' 
ze bir liste takdim edeceiim. Bil' 
nun üzerinde yazılı olan adreıl" 
hakkında araıtırmalar yapsınlat• 
lıte sivil memurumuzu uğrattır.
cak oldukça büyük bir it! 

Cemil sordu: 
- Neye dair? 

- Tetebbütlerimizin ikinci ' 
sine. Sivil memurumuza telefo-' 
la edilen ricaların mevzularmd-' 
ıh iri. 

Cemil, doktorun açıktan aör
lemck iatemediii .eyi anladı. 
- Peki, dedi, ne arzu ederıenf 

aöyleyiniz; hepsini yapmayı bl 
borç ıayarun. 

Hüsnü de tekit etti: 
- Elimden geldiği kadar ça1ıf 

mayı vadeder im; fakat ıartını" 
unutmazsınız, değil mi? 

- Bu İ§ bittikten sonra, I' 

vet! 
- Öyle ise, neticeyi pek çab.,. 

elde edeceğime inanmalııınız. 
- Bu, öyl değil, belki sınırı' 

mizin dııına kadar çıkmanız, blf 
ka memleketlerin de havaıuu ti' 
neffüs etmeniz l?zım geleck. 

- Ne oluna olsun', her ıeyi g'lf 
ze ahrım. 

- Pek iyi, ben de verdiğim 
zü yerine getiririm. 

Binnaz bu kuıdili konutmaıııı' 
dan bir ıey anlamadı; fak at geıı' 
bir takım gizli gölgelerin uçuıtulı' 
larını seziyordu. 
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SEROMU 

O ıece, Binnazın içine diit,ıt 
füphe ve teceuüs mikropla~•~ 
kartı, kızın fikrinde bir mU9fı1 
husule ıetirmek li~ımdı. euııı•' 
için, doktor, sırların hafif bir •" 
romunu tatbik ile, onu enditeaif 
bir yolda alıttırmanın doiru ol•" 
caiını dütündü. 

Ertesi ıünü, kendi odaaıod• 
Binnazla konufuyordu: 

- ilahi Binnaz, benden 1'0 ,

·ı' kuyorsunuz ha? Olur ıey del• • 
- Hayır, sizden korkmuyo,...., 

fakat nasıl söyliyeyim, biJlllC.-, 
ki! .• 

- Dütündüğünüzü olduiu -~~~ 
söylemenizi rica ederim. s~to .. 
merakınızı tatmin edeceğime ,,-
nınız. 

(Arkaıı varJ. 



<Oslyam 1 inci sayfada) \ 

ı1t temi~, ayni zamanda koyu kral

cı Zira..~f Nazırı B. Teadakis dn 
'1J3cneral KonClilisle ayni fiki~de 

... uhınc\uğunu başvekile söylemiş 
ve istifasını sunmuştur. 

Diğer kralcı bakanlar, General 

it Kondİlisle ayni partiden o1m~· 
dıklan i~in, onunla hareket et

miş göriınmek istemiyorlardı Bu 

İtibarla istifalarını vermemişler· 
dir. 

Harbiye Bakam General Kon· 

~dilis, Romaya hareket etm~z.d~ıı 
evv!!l bakanlardan hiç brrının 
krallık veyahut cümhuriyet ~ehin· 
de bulunmaması şartiyle, rejim 

1 
İ~inde takip edilecek sıyasada baş 
hakana mutabık kalmıştı H'l.!bu-

ki~ General Kondilis Romaya ha· 

teket ettiği gün sosyal yardım oa-

kanı Kirkos, mecliste cörnhuriyet 

!~hinde ~eyanatt'l bulunmuş ve 

başbakanın verdiği s:ıü bozuıuş· 
Ölı.t. lste Kondilisin istifasına se· 

bep b~ydu. 
B. Çaldaris bu istifaları alın· 

ca kabineyi toplantıya çağJrrnr~ 

"e vaziyeti anlatarak cüınhur 
başkanına istifasını vermiştir. 

Cümhur Başkanı, Çaldaris! 

l~l<rar kabinenin teşkiline memur 

etrnışt:r. General Kondilis, yeni 

kabineye girmemekte ısrar etmiş· 
ııe de erkanı askeriyenin ısrarı ü

~e~ine ve sosyal yardım bakanı· 
lltn l<abineye alınmaması şaruyle 
leJ..:.rar Harbiye bakanlığıpı '{abuJ 

etmi~lir. 

Hıikumet gazeteleri, kabi~c:;de· 

ki clefiişiklikten bahsederken, çı 
ka.n • lcı bakanların yerine ayni 

miktarda kralcı hakan alrndığmı 
~·azı:yo,·lar 

Cümhuriyctçi ~J.zetclere g.!lin 

c~ bunlar kralcı bakanların sayısı 

i'rftrgına ve krailığm iadesin~ ça
lşacagını söyliyen Kondihsin nok 

lai nazarı galebe çaldığına işareı 

ecliy:;,rlar. Başba u:ın, bu s.yası 
Vaziyet üzerine Alman kaphca

larır.a seyahatını tehir elmiştir 
Meclisin fevkalade bir lt-ptan 

lıyu ~agrılmasına iuzum gôrtil

rau .on11SY l:içü ?Ulo 
Atinacla bir darbei hükilmel 

ha:r.ırlandığı şayiaları çıktığı cı 
hetb fevkalade ~iiel tedbirler a 
lınnıış fakat bu şayialar dcğn.& 

çıkmamı~tır 

tarafına tayiı;ı edilen tarihte mu

hakkak ) apılacağını söyleın:ştir. 

lSTlFAOAN öNCEKl 

DURUM 

A~na, (Öze! Aytanmızdan)
Meclisin kapanması, siyasi müna· 

kcr~aları durduracağına daha zi· 

ya'Zl.e alevlendirmiştir. Kralcı meh· 

dilirken söyleduderi söylev.erle 

siyasi garezleri ve ihtirasları da

ha ziyade körüklemişlerdir. 
Bazılarının fıkir ve kanaatine 

göre mecliste söylenen söylevler 

ile ihtiraslar körüklenmeseydi bel 

ki de genel ev, baş vurulmasının 
önüne geçilecek ve memleket da

hili bir takım 5arsıntılardan kur

tulacaktı. Halbuki meclisteki gü

rültülerden sonra gerek cümhuri · 

yetçiler ve gerek kralcılar _mem

leKetin baysallığ'ını bozabılecek 
hır takım h:dise!erc sebebiyet 

vermişlerdir. _ 
Nitekim meclis kapandıktan 

sonra Trakyada ve Makedonyada 

gerek kralcılar ve gerek cümhu

riyetçiler tarafından bir takım 
mitinğler yapılmış ve bu hal hu

zur ve sükuhm ~arsılmastna se

bebiyet vermiştir. 
Mure kıt'asın<la Patras şehrin-

de yapılan nümayişlerde gerek 

kralcılardan ve gerek cümhuri

yetcilreden bir çok kiştler yara-

lanmıslardır · 
Bu~ hadiselerin Selanik, Ka-

vala Pire şehirlerinde ve diğer 
yerl~rde tekerrür etmesinden kor-

kuluyor· 
Hükumet, asivişin muhafaza-

!..i..~~----------~~~--Tr nlcr ~lrl~çldrn Kumltapı,ya, 7 ~·cnıkapı· 
ya ıı, :-;aınat,nua lü, l'c<lll•uleye il.O, Bahk
lıy~• ~. ~y\lııbıırıı11111l ~ı. 1."cnl !\la.bnllt.~·e 
2ıı, Bakırköye :n. Yı·~i!J,o_ye SU, FJor.}ayıı 46 

dakllrnıla ı;elnıckwıllr. 

!Sirlo·chkıı Kütiikı;cltmece;l'e: 6.25 (Pazar 
günleri işlemez ve Balıklı ile Floryada dur· 
maz), 7.25, 8.25, 9.30 (Balıldıda durmaz), 
10.30, 11.30 (Balıklıda durmaz, Ycşilköyde 
kalır.), 12.4, 13.20 lBalıklı ile Zcytlnburnun· 
da durmaz), H.20, (Balıklıda durmaz), 15.30 
(Balıklı ile Zcytlnburnunda durmaz), 16.15, 
H.15 (Balıklıda durmaz), 18 \Balıklıda dur
maz, Yeştlkoyde knlır), 18.30 lYenik&pı • 
dan Zeytinburnuna kadarki duraklarda dur· 
maz), 19.20 (Balıklıda d~rmazı, .20 (Balik· 
lıdl\ durmaz), 20.30 (Kumkapıdan Yenıma • 
halleye kadarki duraklarda ve !<'!orya.da dur· 
mazı, 21 Balıklıda durmaz, Ycşilköyde ka· 
lır), 22 lBalıklıda durmaz, Yeşiköyde ka • 
lır), 23.58 (Cu1'1arlcsiyi pazara, pazarı pa
zartcsiyee bağlıyan gecelerde işler ve Balık· 
Lıda durmaz, Yc~llköydc kalır). 

l'rıJill<Ö!dcn Slrl<eciye: 6.5 (Balıklıda dur· 
maz), 6.30 (Balıklıda durmaz), 6.51 (Balık
lıda durmaz), 7.35 (Zeytin burnundan Saınat· 
yaya kadarld duraldarde. durmazı, 7.515, 8.22 
(ZcyUnburnundan, Yeniko.pıya kadarki du • 
raklarda durmaz>. 8.51 (Balıklıda durmaz), 
9.31 (Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 
ıo.~ (Ballulııta durmaz), 11.40, 13.03 (Zey· 
Unburnu ile Balıklıda durmaz), 13.18 (Ba· 
Wtlıda durmaz), H.30, 15.f7 (Ba!ıklıda dur
mazı, 16.40, 17.4.0 (Balıklıda durmaz), 18.30 
(Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 19.33 
jBaitklıda durmazı, 19.55 ve 21.20 (Zeytin
burnu ile Balıklıda durmazlar). 

Klit;iıkt;ckmcccdı-n: 6.40, 7.25 (Pazarları 
işlemez), 8.40, 9.21, (10.28, ıı.30, 12.53, 14.20 
15.37, 16.30, 17.30, 18.20, 19.45, 21.10. 

(Bu tirenlC'rln hepııi llç dııldl;.n sonra 
Florya)·a gelir ''c yolcu alır). 

lstonbul birin~i sullı lıııkuk malıkc
mcsindcn: 

Yasefin Mahmutpaşada 7':i numa· 
raua tuhafiyeci Mehmet Ktızım zim· 

metinde aJacağı olan 180 Jiranm tah
siline dair aleyi1ine istih:-.al eylediği 

27-1-3:> tarih ve 3~.:J62 numaralı fık

rai nükmiycnin müddeiaJeyhe bcrnyı 
teh1iğ gönderilmiş i~e de filhal ika -

metgahı meçhul bulunmasından do -
layı tebliğ edilemediği olbaptaki mü· 

haşirin ilmühaberdeki musaddak me~· 
ruhatmdan anlaşılmış olmasına Ye İ· 

ldnen tebliğat icra edilmesine karar 

nrilmiş bulunmasına binaen tarihi i
landan itibaren bir ay müddetle miid 
tkialeyh 1\1. Kazım tarafından mah-
1\emenin kararına karşr temyiz edil -
mcdigi tal\dirdc hüküm l\csbi ka tiyct 

cdccc~i lıan olunur. (V. No. S:!.n) 

ZAY i sı hususunda va!ilere sıkı emirler Gündüz ilk, gece 
vermekle herabe,., gündelik ga- son tramvaylar 9.33-93t scmesi Üsküdar 22 ci mek-
zcte sahiplerinden halkc hükfune- tebinden aldığım ~ahadetnamemi kav· 
tin emiderine itaatsizliğe sürük- Mccidl.}l'kôyüııdcn: (tik) Eminöntine U5 bettim. Yenisini alacağrmdan hük~ü 

1 
- l~on) lS.15, yoktur. (V. No. ~~8:1) 

liyccek neşriyatta bulunmama a- ·ı rd (llk TU ı o E · ö tin 
rmı tavsiye etmİ§, bu talimatı din- 6.l ~~y~da 6.~o. s~rck:ci.>~~ı ~.z:; 1~(~n~ Üsküdar: Unrular. Azat sokağın • 

d
d l Beya.zıda 23.30, Tünele 23.40; da numara 1 'de Suplıi. 

lemiyecek gazetelere karşı şi t i Kurtuluştan: (İlk) Bcyazıda 6, Eminoııu-
tedbirler alacağım ve nüshalarını ne 7,5, (Son) Bcyazıda. 23.ıo; , 4' t•I U1"""';;wııt ffRllllsı ll!"""""""'ıu 

mu 
.. sadere etmekle beraber, kapa- l\Iaçka.da11: {ıık} Bcyazııla G.1~. EınlnonU- O . t·· Ü .. 

ne 7.10 - lSon) Beyazıda 23.20; peıa or - rolog 

tacagmı da bildirmiştir. Hıubi~·cden: (İlk) Fatihe 6.:ıo, Aksaraya. 

Memlekette bc1Ş gösteren bu 1- MO - (Son) Alumraya 23.30, Fatihe 24; 
• ] TUncldf'n: (11k) Şf§UY1J'°8 - (Son) 2i; 

kiligin en 6a~lı ile ili Cle İç llaka- Bebekten: (lllt) Emlnonllne :JA:.i - cson) 
nı B. Rallisin Uradini ~a.ı:ete- E:ıninönUne 23.40, Bc§lktll§a ı; 

ı~ d Ortal<ii~dcn: dtk) Aksaraya :.i.150; 
sinde va~~ olan beyanatı zin.re e

Bı·,şiktııştan: (İlkJ Bcbcğo 5.2:.i, l'::millönU-
bilirim. Mumaileyh demiştir ki: ne 5.35, Fatihe 6.30; 

- Eğer bu hal devam edecek En\ln~nUndım: cllk) Bcbc~e 15.55, Kurtu-

o
lursa, Yunanlıların yarısı eJleri ıuşa 6.35, Mııçkaya 6.40, MccldiyeköyUne 

7.17, (Son) Meclıliyel\öyüne 19.15, Bebeğe 

tabancalı, bir yayn kaldırımından 21.!!o; 
dig-er yarısı öoür taraftan gidip :Sirliccıden: c1lk) Topkapıya 6.12, Edirne-

J.;a.l?ısına 6.14, Ycdikuleye 6.17, Şişliye 6.55, 
gelcceklerClir.,, 'faksıme 7.35 - lSon} Ji:dirnckapısına 23.55, 
Hükümetin bu ihtaratı, gazetele· Topkapıya 2t, Ycdikulcye 24.5; 

Be.}aııttan: (1110 Kurtuluşa 6.4f>, .Maçka· 
rin ateşli ne~riyatma biraz gem ya 0.55, Şişliye ;.2 - lSonl J\:urtuıu~a 23.55, 
vı.trmuş ise de. Gene iki la raf :ı. ga Maçkaya u. Şişliye 21,12; 
zcteleri, fırsat hulduk~a kin ve Fatllıtım: ıtııo Harbiyeye 6.46, Beşlkta • 

t.:usumederini kôrülilemclüen ha· şa 7.ıo - ıson) Bcşikle§a 21.20, Harbiye. 
ıı ye 23.20; 
(i aeğilferdİr. Edlrııl'Jrnpı!!ından: (İlk) Sirkeciye f>.45 -

B. 
Maksimos un Cİıa işler; ba- (Son) Slrlu:clyc 23.25, Aksaraya 24.25; 

:s- ,'lksara~·dan: lflk) 'l'opl<apıyn, Edirnekapı-
kanlığını uzerinc alması iki mu- sına 5.25, Ycdılrnleyc ô.30, Harbiyeye 6, Or-

f · ·ı· ~• J h bı.yle takövc 6.35 - lSonı Ortnköyc 21.30, aar. 
hasım tara ıçın ı ıaa ase J l uı.}e.}'C 22.50; 
hoş görülmüşse de koyu kra cı O· ToJ>lnıı•ıd:uı\ (11kJ Slrkeclyp .'.i.45 - lSon) 
lan ziraat bakanı T eodokidis sır,keciye 2?·30. Aksnrıu·a 2f.35; 
cümhuriyetçi bakanların kabine· ı·e.ııkuırden: ctık) Sirkeciye 5.40 - <Son) 

J k · Sırl\cclyc 23.35. 1'.ksıtrnya 2i.40. 
Clen cıkarılmasını ıs emiş. a sı _ __,......,..,,..,,.~...,...,.....,,..__,.,,....-~......,,,...,......,.....,. __ 

takdirde istifa ertcceği tehdidini --

savurmuştur. 

Yunan ordusu bu karışık vazi-

yet karşısında hukumetin emir· 

lerine sadık bulunuyor. Vaziyeti 

büyük bir alaka ile takip ediyo r. 

F. Nazlıoğlu (1".anınds X i,arcti olanın treni \ardır. 

Dr. Mehmet Ali 

it tşarcUilcr dotru Kadıko~ iınc ,ıder, h i::ın
rf'llllcr HnJdıtrpaı,ıada knhr.) 

6.30 x. 7 x. 7.30 K ll'a.zarları yoktur), 
7.35 X h, 7.35 X (Yalnız pazarlar), g K, 

8.20 h X, 8.30 K (Yalnız pazarları), 8.40 l{ 
(Pazarları yapılmaz), 8.40 h (Pazarları yok

tur), 9.5 (Toros), 0.45 X (Adana), 10.20 l{, 

ııx. ıı.50 x. 12.:ıo K. JJ.15 x. 14 (An· 
kara muhtrllt) H.30, 15. 10 X, JG.:JO X, 
16.25 l{, 16.15 h x. 17 l{, 17.215 (Adapa-

zarı), 17.50 h X, ıs l{, lF!.30 (Anl<ara cks· 
prC'S), 18.51) h X, 10.1 O K, Hl.45 X, 20.30 X, 

21.10 X, 22.30 X (31 birinci trşrinc kadar) 
?3 • ~ .'15 X (pazar, pnzarlcsl gUnlcrl treni). 

KADIK Y Ü NDEN HAYDA R

P AŞ.t\ - K ÖPRÜYE 

(K i~Rrclli vfrrdo Jla~ dnrpn15n) a ııkra • 
rıılmar., ı::arf'tl HnJdıupaıtada tren yolu -
ııu aldı.tını, h ipretJ ~uımrun Ha~ darpa!f:ı<h\n 
k11lktı~ını gösterir.) 

6.25 X, 7 K, i.30 X, 8 K (pazarları yok
lurı, 8.5 h X Cp11zarlan yoktur), 8.5 X 
(pazarları), 8.30 K, 8.4~ h x. 9. {pazarları 

yoktur., 9.ı5 h (Ankara ekspresi), 9.5 (pa
zıırları). !l.40 X, 10.20 X, 10.50 (Adapaza
rı), ll.40 X· 12.30 (Ankara muhtelit), 

13.:S Xı 13.45 X• H.30 K, 115 X· 15.10 K, 
16.20 X• 16.150 K, 17,15 h X. 17.25 K, 

17.53 K, 111.15 h, IS.30 (Adana), rnx.19.35X, 
19.45 (Toros>, 20.20 x. 2ı.1ox, 21.55 x. (31 

birinci tcşrinc kıı.dar) 23.:S X (treni cunıar· 
te~ı pazar). 

hurnş 

Fclescfc 3:i 

Epiktir 30 
l~ü~W, 11 ikfı~ eler 100 

Lenin Mezhebi 
,., . 
'" 

lll'i> \atan için fül 

llep i\1illct için fi() 

ilmi 'c ifa) ali 5U 
Sosyalizm 
S ta liıı 150 
Cinayet \'e Ceza 75 
Tarih Fl' 1 Si.' f l'~İ 127i 

lsia11/ıul asliye birinci Jıul.uk mnh
kcmcsind<'rı: 

lktısat 'ck:'Hctinc iznfctcn lstan ° 

hul mulıakcmat müdüri) eti tarafın -
dan lstanhul Bo)acıl i.i) rü umat ta· 
rife miidiirii sahıkı Hngıp be) hane> -
sinde muldm Belkis ale) hine actı ı 
tazminat clarn:-.ınclan dola)ı tC'bli ,i 
mul\tczi elam arzuhnlinin H hu hap 
ta ki clan•tiy l'nin, m unıailc~ ha lkil\ i 
_qjn ikamclg-fdunın mcçlıuli)cti lı:ı -
sehilc hukuk uı:;ulü muhakcmderi ka 
nuınıırnn 111 inci madde i mucilıinc 
)İrmi glin miiddl'tlc iltıncn tcbli·~inc 

'e emri ınuhal,emcnin 26-9-!la:> ta
rihine miisadif perşembe giinü saat on 
dörde t:tlikinc karnr 'eril mi 'e hu 
husu a miiteallik d,na arzuhali 'c 
davetiye de mahkeme dh nıılıane•;inc 
talik cdilrni~ olchı·•mHln ıı ınumnilc) • 
ha müddeti nwzkfır zaı·fmda d:na ar
zuha liıw kar~ı C<'l aı> \l'l'İlmcdiğ'i 'c 
tayin olunan p;ündc dahi :rn bit~ıat ı;t+ 
mediği wra bir 'ekil gönclcrmccliği 
tnkdirdc munınt'lı•i mliteal,ihci l,ar.u
ni)enin ):tpılacağı ilfınrn tclıliğ olu

nur. (V. No. 8273) 

,, 
·~ • 

lstnıılml aslİJJt' 111nlıl.u11clcri l iıı· 

r.i {Jf'lıilcmc biirm;urulnn: 

.ı ı\ruıımııe" el 9a:J tadhiııden c" el 
ih:anıc olunup Jstanbul asliye hul,ul\ 
ınahkcmt•sindc derdesti rii)cf hazine 
ile tiicc,ınlan Ali tarafından mUtckc,
' in d;na dos)ıısınııı )cnilcnnıcsi icin 
Yc.'rilcn be)ıınnanıe '<'gönderilen da· 
Htiycnin nıiidcl<'a:ıh·) hin ikamctg;"ılu 

meç hu 1 olduğu hl') an ile müb.ısiı i ta· 
rafından hfüt tcblig iııdc edilmis 'e 
hir a) miidıletle il.'.iıwn tl'lıliğ:ıt ifa -
~ına Ye llı-9__.;~:; t:ırihiıw miisadif a
at 14 ele )l'nİlenıc muaml'h•:-ıine has • 
lanı imasına karar 'rri imiş ol rlnğım • 
dan mezl,fı r gıin de ) t•ııi Po:stah.ııw lıi
nasm cla kfıin ikiııd ) <'llilc•nıc hiirosu
na ~clmrcliği takdirde 2'{fı7 ııunıarn • 
h 1\anuıı ahl\fıııuna k' rif,an )<'nilc • 
nt<'nin gıyahmdn Jnııılacnğı ilfın olu· 
nur. ev: 8276) uslar, genel evi yapılması hakkın·ı 

dnki layiha mecliste müzakere e· 

~ ~I! )j ! ~~~ 1!1!11 Jlll!I 111111~ il jij 
1
llllf l l~~l 'lll~ ili~~ 'illi~ 111111 1 11~1 Gümrükleri satış Müdürlüğünden: Istanbul 

etanik Ban:Kası : 
Tesis tarihi : t88R --== 

merkezi : /S1 AN BUL (Galata) 
TUr kJyedeki ~ubelerh 

Istanbul, (Galata-Yeni t ami) 
• ızoıir, Mers in 

Yunanistandaki Şutieleri : 
SeU\nik . Ati na . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

ıııı ılllll 
' 

Kilo Gram 

177 
51 

415 

133 
13692 

246 

Marka 

C M 

H KCO 

DH 

DHlZ 

NZLB 
o 
o 

No. 
8712/15 

1411 
5/13 

G ot a 

o 
o 
o 

Kap Kıymeti Eşyanın cinsi 

4 S 200 95 Boyalı cilalı ağaç mobilya 

1 kaf~ 147 80 Muşamba kaplı ağaç mobilya 

9 patlak 103 75 Fare ve emsaJini öldürmcğe mah· 
sus mustahzar 

140 adet 715 40 Sellozin idrolize cdilmesile elde 
edilmiş nebati bir madde. 

3 5 119 80 Fıçıda turşu 

o 218 92 Antrasit maden kömürü 

o 768 75 Mevaddı saire ile mürettep halık 
ağı 

166 O O O 216 46 Eski halat 

19 O O O 1 O 33 Balık ağına mahsus mantar 

Yukarda yazılı eşya 26-7- 935 tarihinde saat 12 d e İstanbul İhracat Gümrüğü içindeki satış sa

lonunaa açık arttırma sure t iyle satılacaktır. latek lilerin m uayyen zamanda müracaatları. (3523) 



YAZI VE YONETIM YERi: 

lııtanb11I, Ankara ca<lde~i. t \ .U~T yurdul 

\ ldare: 24370 
1 ~•er on I \"a.zı ışıerı : 243i9 

Telgraf adrnl : KURU!lı lııt.anhul 

Post" kııtusu No. 411 

ABONE ŞARTLARI: 

Mcmlcl{ctimlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine f 
ı;lrmlycn yerlere 1 

Yıllık 6 aylık 3 aylık J. 
750 420 23~ 
13~0 725 400 

ısoo &~o aoo 

Tilrklyenln her posta merkezinde KURUN& abone 

~i>:>®~:>®ee~~se<OO>@ Yerli 1"allar Sergisinde ~m0c:>ee • • • • • • 
~ Elektrı k ş;rketinin, Sat gazel, {Yedik itle Gazhanesi)nin ve Sa ti 
(!) 
0S®®®SSS0G>S®®®®G>00eeeee<!l®Sc:> nin paviyonlarını ziyaret ediniz. 

, -

J ıstanbuı ~elcdlyesı llanları 

Be;kozd.-, Perıem!,e gunleri kti rulmakta olan pazarın Cumarte3! 
günü kun:?aC.i.~ı ilan olunur. (B) (4187) 

fir metre~ine beJ lira kıymet bi çilen Cihangir yangın yc~inde36 n-
cı ::.. •:ada 1035 ha;ita No: lu 55 snn tim yüzünde 8 metfe 90 santim mu
rab';a:.;~dald ı-.rsa a?akadaı:ları ara ıında satılmak üzere açık arttırma
Y" !rnnu!muştur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü
dt! ~::~üne müracaat etmelidir. Art hrmaya girmek için de .üç lira 35 
kurJ,luk muvakkat teminat mak buz veya mektubu ile beraber 
5-3-!}35 PazC\rtesi günü ıaat 15 de Daimi Encümende bulunmah· 
dır. (3.) (4l86) 

istanbul 4 ünc:.i icra ınemurluğundan: 

Emniyet Sandığı . 
namına birinci derec~de ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafın· 
dan lamamma 91 l lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kandillide 

Sıra mahalle çıknuzı sokağında es ki 30 yeni 1 No: lu bir evin tama

mı aıt;ık arttırın.aya vazedilm.ş olduğundan 22-8-935 tarihine müsa
dif per§embe güniı saat 14 ten : 6ya kadar dairede birinci arttırması 

icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 

ni balduğu takdirde mÜ§tcrisi üze rinde bırakılacaktır. Aksi takdir
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 

mü<ldetle temdit edilerek 6-9- 935 tarihine müsadif Cuma günu 

saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır

masmtla arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bul
madığı to.kdirde satı~ 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı
r"-k·..lır. !!atış peşindir. Arttırmaya iJtİrak etmek isteyenlerin kıymeti 
ııı· :ı:ımmenenin yüzde 7.,5 nisbetin de pey akçesi vey.ı. milli bir ban-- . 
! r. ıın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır .. Hakları tapu 

"::i lli ile nbit olnııyan ipotekli alacaklılar da diğer alakadarların 

\"~ İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa

' i~c c,;.,\r olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfın da birlikte dairemize bildirmeleri 

lfa-: ndır. Aksi takdirde haklatı tapu siciHi ile sabit olmıyanlar satış 
!::delinin paylaşma:ıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviri· 

ve, tanzifiyeden mütevellid bele diye rusumu ve vakıf icaresi oede
li müzayededen tenzil olunur Da ha fazla malumat almak isteyanler 

1-8-935 tarihinden itibaren her kesin görebilme!i için dairede açık 

bulundurulacak arttırma şartna mesilc 93.1-2707 N: 1ı dosyaya mü
racaat!a mezkur dosyada mevcut veniki görebilecekleri ilan olu 
nur. (4188) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pjyangosu 
Şlmdiye kadar binl~rce kiş:yi 

~engin etmişt'r. 

19. cu tertip 4. cii keşide 77 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
A.yrıca· 15 000, l 2.COO, 10.000 lira lıkikram1ye-

1e1" c ( 20.000 ) lirahk mükafat vardır •.. 

Jandarma Genel Komtuanhğı U. K. 
Ankara satına:ma komisyonundan: - 1 - 4 ni\.;ıra Jandarma ve Pot is mektebinde yaptırılacak olan 

Elektrik tesh.ah 27 - 7 - 1935 Cumartesi günü saat 10 da kapalı 
"tal'lf usuli:e tksiltmeye konulacak tır. 

2 - Yirrr:.i bin lira!ık Eleklri k teaisatı işler ! ni batarmıı olan iı· 
teklılcre !"ar~name ve ili~ikleri 25 5 kurut kar~ıl1ğında komisyondan 
verı'ir. 

3 - ı<e~ıf bedeli (50494) lira (94) kuruf, ilk teminatı (3774) 
lİ\ra (57) kuruttur. 

4 - F.k1•!tmeye gireceklerin kanun ve ,ıu•.-:amede yazılı belge 
ve teminatı l~ klif mektuplarını üs terme saatı.1da11 bir saat evveline 
kadar Jaıtdaı ma Genel Komutanı ığında kornisvonumuza vermit ol · 
l!Jllan. ( 1629) (3818) 

Sahibi: ASIM US - VA.KIT matbaası Nt~rlyat dlrcl<tôrU: Re!ık Ahmet Seven~ll 

. -· Vapurculuk 
fURK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalıgı 

Liman han, Telefon: :C:2925 

1rabzon 'Yolu 
SAKARYA vapuru 21 Tem· 

1 

muz PAZAR ı\inü saat 20 de 
Rizeye k~dar. -

l ıst. Levazım Amirllil Satln 
AlmaKomlayonu irAnlara 

lki numaralı Dikimevi için 13 
kalem Navman makina parçası 

28 kalem Adler ,ıpakina, parçası 

64 kalem Singer makina parçası 
22 temmuz 935 pazartesi günü 
saat 14,30 ·da pazarlıkla alına
caktır. Hepsinin tahmin beCleli 
806 lira 88 kuruştur. ihale günü 
teslim ~artile alınacağından istek· 
lilerin belli saatta Tophanede sa
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(65) (4097) 
,,. • 1(. 

idareleri İstanbul Levazım a· 
mirliğine bağlı kı!aat iÇin 800 ki· 
lo patlıcan 2000 kilo domates 22 
temmuz 935 pazartesi günü saat 

5,30 da--paı:arl ki h · rr. 

(Müfettiş namzetligi ve Şef namze 
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından; 
l - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş Namzedi ve 

Şef r,amz~d i alınacakt!r. 

2 - ~u müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos/~35 tarihlerinde An 
ra, btanİ>ul Ziraat Bi.lnkalarında yapıiacaktır. Tahriri imtih 

kazananl.u t,dit ve dönüJ yol paraları verilmek suretile Anks 
• 

getiriierek ~~fahi bir imtihana tabi tutuiurlar. Bıı imtihanda da I< 

nanlardau be~i 140 lira aylıkla m iifettiş nam:ı:'!t liğine ve diğer 
de (130) !ir .1 aylıkla şef namzetliğine tayin '>lm ıurlar. 

3 - Müfottiş namz~tleri iki sene staj elan ıor. ra Müfettişlik e 

yet hntih'lnma girecek ve kaı.anırbrsa 17~ l;u~ <.ylıkla Müfctti,1 

geçirilecek~e~Jir. 

Ankar3~a Umum M~ic!iir:rk ı 'rvİ3l~:::ıJ;.Ç .. ~~~i:ırı:~ca!i ola11 

namzetleri ise bir senelik stajlarının :. nunda _:ıliyct ~mtilianına 

recekler ve l'azananla r terfi ettiı·ilcceklerdır. 

4 - MüMbakalara girebilmek için ( ~1y s1' bilgiler)" veya (Y 
sek Ticar!t ve lktısat ) ,-,kulasında n veyahut Hı>l:ult Fakülteıi11 

veya bunların yabancı memlcketlcr:ndeki b~nn·rlcrinc!en diplorıı 
bulunmak g~:-~ktir. 

5 - imtihan programını ve sair şart farı ~(-~teren izahnarrı 

Ankara, Jst:-.ııbul ve lzmir Ziraat Eankaları .. <hı• elde edı!ebilir. 

6 - İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en f 

26-7-935 Cuma günü ak~amına kadar Ankara Ziraat Bank 
Tefti! Hey~ti Müdürlüğüne gön dermek veya vermelc suretiyle tf. 
racaa e mi§ nm r 3951~---

Devlet Demiryollarından : 
Tahmin bedeli 760 liradır. İstek· 
liJerin 114 lira !on teminatlarile 
belli saatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(74) (4141) 

' Yeşilköy hava makinist mekte-
bi için 42 bin kilo ekmek 23-
7-1935 salı günü saat 14 de a· 
çık eksiltme • .ile ahnacfktır. Tah· 
min bedeli 4116 liradır. Şartna· 
mcsi parasız alınır. 

Adapazarı - Haydarpaşı 
Yolcu Tenzilitı 

İsteklilerin 308 lira 70 kuruj 
ilk teminatla.rile Tophanede satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(55) (3834) 

Harbiye mektebi için 18500 ki
lo sadeyağı 23-7-1935 salı gü
nü saat 16 da kapalı zarfla alma· 
caktır. Tahmin bedeli 13875 lira
dır, Şartnamesi pare.11z almır. is
teklilerin 1040 lira 63 kuru§ ilkte
minatlarile teklif mektuplarını 
belli ~aatten bir saat evvel Top· 
hanede ~atın alma komisyonuna 
vermeleri. (54) (3835) 

:(. .. :(. 

Harbiye mektP.bi içın 328 ton 
kuru ot 23-7-1935 sah günü 
s'aat 15 'de "kpalı za~fla alınacak· 
tır. Tahmin' beaeli 9840 liradır. 
Şartnamesi parasız alınır. İstekli
lerin 738 lira ilk teminatlarilt: tek
liflerini belli saatten bir ~aat 

evvel Tophanede satın alma ko-

1/ 8/ 935 tarihinden itibaren Haydarpa§a - '.Adapazar JiıtJIS 

daki istasyonlar arasında' gidiş - dönü~ bilet ücretleri için tenSİ 
bi'r tarife tatbilfine başlanacalitır. Bu biletlerin dönüt k111mları dtıı 
gÜn mühletlidir. Bu Diietler, l>ir de faya mahsus olmak üzere iıtatf 
lardan tedarik edilecek fotog~afh hüviyet varakalarile birlikte si 
t-;b~r olacağından ilk defa biİet alacakların gitelere birer ve.tir 

1 • 1 
fotografı vermeleri gerektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunmalıdır. 
A 'I "(1740) 

0

(4072)' 

1000 - 2000 ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde~ 

Tahmin edilen bel,edi 70000: 1 40000 lira olan yukarda ıni1'd'~ 
ve cinı~ yazılı malzFme askeri Fab rikalar Umum müdürlüğü sıJ~' 
alma komisyonunca 2 Ağustos 935 tarihinde cuma günü aaat t5 ~"' 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Ş artname yedi lira mukabilinde f 
misyondan verilir. Taliplerin muv akkat teminat olan (8250) Jit~ 
havi teklif mektuplarım m,ezkur günde saat 14 e kadar komi•Y0 j 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 111• 

delerind.eki vesaikle mezkur gün ve saatle komsiyona müracaatlar'' 
t ' 

(4128) 
--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__../ 

• 

pisyonu;a ve;meleri. (
53

) (
3836

) -Oevle! ~~nııryollnrı ue limanları i~letme ~mum i~aresi nınıırı 
Q 0 n İZ Y 0 l fa rl Sekili istasyonundan Haydarpa §a, Derince ve lzmit istaıyonlsı1~ 

ı Ş L E T M E S i taşınacak kaya tuzlarına mahsus olan 1-T emmuz-931 tarilı J 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaı;;ı O.O. 31 numaralı tarife 1/ 8/ 935 tarihinden itibaren• lağ-vedile!ıl' 
Tl'I. 4'.!:l62 · Sirkeci Mühürdar zadl' sP 

---·• Han tpJpfon: zıno llil-llll yerine ayni numara altında ve herhangi iki istasyon arasında Y ~f 
/ k d · v cak tam vagon )'ÜKÜ halindekı tuz nakliyatına §amil bir tarife çı 
s en erıye 1. olu , rılmıştır. , 

lZMIR , -..;apuru .23. temmuz ' ··r•' 
SALI günü saa~ 11 de İ!.kende· Fazla izahat için istasyon ve ticari e§ya anbar §eflikierine J11U 

riyeye kadar. ( 4158) at edilmek gerektir· ( 1762) ( 4079) , 


