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lra,n'ın Meşhed Şehrinde Kargaşalıklar Oldus!iSa~::~a 
Memle~e-~ Umumi Mü- K3htarie köyünde dün 
Içba!~~::~:g:z:ı::aı!a~:~nin kırk iki ev yandı ! 
esbabı mucibesinde ne deniyor ? 

Bir müdafaa 
tedbiri 

Ankara haberleri Bakanlar he.) e· 
tince Trakyada yeni bir yasak mm -
taka kahul edildiğini, hu mıntakanın 
mü~tahkem mc,ki sayılacağını bildir
di. Bu kararın önemi frlıemmiycti) ü
zerinde fazla söz söyJemeğc Jtizum 
yoktur. Hüki'ımet. arsıulusal duruma 
bakarak '1 rak.) a ınırlarımızda leni 
bir miidafaa tedbiri almış demektir. 

!=;imdi 'J'rak;>ada bu yolda bir ka· 
~ 

rar ,{!rilmesi için )apıJan önerge (tek· 
lif,J ;)eni değil, epeyce eskidit.; iakat 
hükumet uzun zaman bu önerge.)·i ka
bul elmemi ti: en kesin (kat'i) bir ih
tiyaç olmadıkça bu karan \'ermek 
isternediği anlaşlhyorch.ı. Onun için 
Bakanlar he.)'etincc 'erilen son kara· 
rm biı wruret eseri olduğu bundan 
da hellidir. 

A' ı·u anın barı :; durumu bir bu· 
krılcmun gibi her dakika ha ka hir 
r<' nırc g iriyor; hugıinde,n yarı na iiI • 
kem'zi bir )andan ilgilendirecek bir 
h:ırbio cıl mıyacnğı nı kim e öyliy e • 

...._,,_. ·~·mcı. onra llabc i i göster<Ji ki U· l 
lu la . ml!i tiyesi olan bir· 
de' letı - hem de Jngiltcre ı:ibl hir) ük 
bir ~e' l~tin arzularına kil \" ı - h~r 
ha'ng ı hır hü d .. .. · cum an koruyaml);pr. 
~zun kr a ı;; ı her ulus kendi barışını 

l,'~e an cak kendi eli ile, kendi kune
tı ılc t t b· ı · ı · u a 1 ır. la::; ka hiç hir sebep 
olmasa bile )alnız Anupanın bu dıı-
~?~~ 'J'rakyada a lrnan mijdafaa tccl
~~ınan ne kadar J erinde olduğunu 

rosterir. 

B~nunla beraber Balkan antantı· 
na gırmi olan dört devletin bütün 
~lr~ınalarına rağmen Bulgaristan 

gune kaCfaı· barış politikasına 
~~ dınlanamamıştır. Kendi ülkesinde 
soz·· ·· 

unu tutabilir ve tutturabilir kU\·-
' 'etJi bir Bulgar hükumeti kurulama· 
dığı İçin resmi adamların sözleri de 

'»"~na gü,·enç (enmiyct) \'erememekte
dır. razla olarak on günlerde Zveno 
grupu ne riyatından olarak basılan 
H Bulgar Dış Bakanlığı )üksek iş • 
)•arlarından birinin, Yugoslavya -
Bulgar birliği genel sekreteri doktor 
Bojinof'un kaleınindcn çıkan kita -
hın U)andırdıfı fesatlar bu karmaka· 

.Ankara, 22 <Kurun) -ı lci..Jcri Ba
kanlığı, y:ıptığı incclcmcl<'r sonunda 
memleketin 6 umumi miifcttişlik 

mıntakasına a) rılma mı muvafık g()r. 
mUş 'c bir proje hazırlamıştır. Bu 
Jlrojc) e ~Hrc, şa(k 'e 'l'rak) a umu • 
mi mlifcttişliklerindcn haş:lm Anka • 
ra, gubi Anadolu, şimali Anadolu 
Akdl'niz umumi nıiircttişliklcri de ih· 
(fa vhına ~aktır. 

Projenin eshahı mucibe inde ;;>ÖY -
le dcnilrnckfcdir. 

.. Hugün memleketi ihtirn edt!n • a· 
hada \aktile 13 \ihi)et \'8rdı Halbu
ki bugün ri7 'fülyet rnrdır. Bugiin • 
kü tak imatt.a \aliler e"'ki taks imat
taki mutaıo;arrıflar demektir. Binnen • 
aleyh, valilerin münferit !,;nlışmal,rı· 
nı mıntaknlarının ekonomi, soysal 
siyasal icaplarının merkezi siklctine 
f<'lcih \C cümlcsinini yckdiğerinin 
miıtemmim 'e mükcmmili olacak hir 
noktada crm•i için onların re, kinde 
bir nftZımın \'Ücudüne ihtiyaç rnr • 
dır. Bu nfızım da umumi müfetti:.ler 
olacaktır.,, 

lnr[iliz hükumetine 
ilô:nıharp etmiş! 

J,,oid Corç 
(Yazısı 2 incide) 

rışık durumu bir kat daha karı:. tır • 
maktadır. Onun i~in 'J'rak.>ada alınan 
müdafaa tedbiri bir bakımdan hu 
türlü tahriklere karşı da güzel bir 
Ce\'RP sayılabilir· 

ASIM US 

Diin öğle iizcri Kah tane k(;yü sırtla nnda bahçıvan Şahana ait e\ den l: ıka n ateş 4~ C\ i, iki b,lkkal dükkılnını )ak· 
mıştır. E' leri yanmak acısına uğrııya nlaı· ın ~oğu fakir kimselerclir. Yukar l~i rl'~imlcrd<' f~n.ıınclan hir göriiniişil 
,.e atc:;;in nasıl. çıktığını anlatan hah çınrn Şabanın kardeşi fü•nıziyi görüyorsunuz. Yazı ı )edinci sa.) famızda • 

ita/yan gazetelerinde Japonyaya şiddetli hücumlar 

Habeş imparatoru söylüyor: ihtiyarlar 
gençler, istilicılara karşı birleşiniz!. 
ltalyanlara göre Habeş işinde Japonyanın yeni durumu 

"tarihte görülmemiş bir ric'at,, · imiş 

gene 11 
kplcJı 

Ekmek 
kuruşta 
Uray (beJediJ c) n"rk komis.>onu 

dün toplanmış. boı;şadan gelen bir 
haOalıJ< buğday fi.> atlarım ince.Je • 
dikten sonra ekmek fiyf!tını gene on 
hir, francalayı on beş kuruşta bırak • 
rnı ~ tır. 

BORSAYA FAZLA HUCI>AYGELDI 
Diğel" taraftan dün borsa.}a 9-1!1 

ton buğday gelRli tir. Son p1·l~r<l;L 
görülmiyen bir yekün tuı.m bu huğ • 
day, dünkü at.ı larda orta bir he -
sapla riyatlnrı on para düliürmii tür. 
Dün sert buğday 4.2,i kurus ile 6 ku· 
ruş arasında, ;) um uşak buğday 7,30 
kuruş ile 6,ı;; kuruş arasında satıl -
mıştır. 

Bununla beraber dün gelen huğ • 1, 'l" < \ A) Jt 1 )"n g"''""telerl Japon.>anın t.o....ı...18 -,oma, -- J • • - a yan gnze • .. n.r.~ .ı.tır 
dayın ) eni ürün olmadığı, fi.> at üze· tclerı·, 'J'c•k'- o lıı'ı. k•inıctlnı'ıı IJ•ılıc - d--•· nl 

Japon cukerlert bir Befid törening11 

· t · ' J .. • ilah s anlasmazlığı karsı;;ın _, rinde kıt'i lıır l'Sır yapamı)acağı, ~ün • 
- halyan anla~tnazlığııta kar..,ı güttü - ı ı · k d t kt ba kü bir kaç gün sont'a hatta yarın ge· ıattı harrket nı ay e me e ,.e 

ğii yeni si~asa Jıakkında siddetli )U • b' 
Jecek huğda) ın uz olması 'htimali de harrkcti "'l'nrihte görülmemiş ır 

1 . zılar )aznıakt.adırlar. kt d' bulunduğu i ttt ısürülmekt.cdir. Hun- ric!:ıt,. di.)e tavsif etme e ır. 
d .. k" 1 - nu gaze eler, şimdi sarı ırkın lidc. 

dan başka, un u 11..1gday fi.>a:tJıırında JleJe llfessaJ'ero rrazete i, "Düşman,. d .. ··k rı bulunan .Jaı>on)a)"J, lıütün renkli '' ... 
kaydedilen uşu lüğün ekmek narkı . w ha•lrgwı altında ,.

0
k ıalddetU bir betrı 

üzerinde de bir tc;;ir gösteremi.)ece~i ırkların idnte i\ıı, cliM almagn ~lt - Y ı. r 

sÖ) lcniyor· Çünkü nark konurkf'n an"" lı makla ittiham etmektedirler. ]tal - yazmıştır. 
cak bütün bir haftanın satış yekun- )an ~azctclcri, bundan ha ka Jaımn- KURUN - Japon işine dlıir diğer 

Alman yada yakılan şehir 
-~------·a;;aı-... •••"".".'l"'••tl'll'i_.....,,,,.,,_~""~.,..., ..... j' d 1 yanın, doğu Atrikıısında ltalyn zn • 

hm üzerin en ıe.sap yapılabilmekle· frlnralları ııc Habc•ş imparatorunu11 

Almaııyada açılan beşinci harp 
hafta ında Ka elde yüz eJJi bin se -
yirdnin gözleri önünde süel manev • 
ralar yapılmış ,e bu sırnda Karlsviy-

zc denilen ça) ırdaki ahşap bir şe • 
hir örneği yakılmıştır. Yukarda ya -
nı .. ını görü.) orsunuz. Bu, küçük ölçü· 
de oJarak tıpkı tıpkısına Kassel şeh-

mrrna olarak tedmel nilfuzunu ge · 
dir. ni !etmek istediğini · ya'Zllttıktadır • gürültüler koparan parltinıentodald 

11....,... I L h • U Rltca l:ır· söyleuini yedinci saylamı:da bulacak. 

~avandaki iskelet! __ •_~_m_a_,_~_~_,_'·_A_.>_-~•-1t_~_ü~nk~ü-J_t_a1_·~s-m_u_.~~~~~~~~~~ 

Kemıkler tek insana 
a;t değilmiş /ı 

t Acıklı bir Kaza 
<1 inci srlyfada) Bir polis motosikleti bir kamyonla 

çarpıştı, iki polisimiz yaraJandı 
23 Temmuz Dün akı;:am Aksarayda Yu .. urpa~• 

'okuşunda arıklı bir kaza olmu~. iki 
Ilugiin 10 - 23 Temmuzdur. ~olisimiz ağırca yaralanmıştır. 

rinin biı· modelini te kil ediyordu. ·· · " t•kı· ı Polis na.'· ('emil ile Fazlı sepetli bqgunu ıs ı - a Ye inkılap uğ-
1\Janevrada buraya bir hücum :J apı · motosiklet ile uzife için Aksara.) a 

K .. ··k L - runda yapılan hareketlerin bir larak, hürunı sırasında '' uçu .nas- gitF11işlet. AAnüwte 11."usufpaşa yoku • 
~l, ~aqıp kü} plqıuştur. Almanlar, başlangıç günü sayabiliriz... )iundan çıkarlarken önlerine bir~en -

hundan ela şö) le bir nükte çıkanyor· .Meşrutiyet bugün ikinci defa ~ire hir otobüs çıkmı~tır . .Motosiklet-
lar: "Zarar yok, bunun aslı olan Dü- olarak ilan .{'dilmi!l;ti. t<'kf polis, çarpmamak i~in hızlı bir 
yük Kassel )anmasın dal. ı.__ ... _. _____ ._ .. _ ....... _. mnnen:a ile motosil\letine bir k.uls 

' )aptrrarak oto~üsün önünden sıyrıl-

mıştır. fütkat tam bu esnada otoblll 
de tam hizaya gelmis olduğundan mo
tosikletin arka diiıgiline çarpmıştır. 
Hu çarpı mada iki polis hızla olduk· 
ları yerde kapaklanarak yaralamnı~ 
!ardır. Yara ı ağır olan polis Bay Ce
mil Haseki ha tanesine, Fazlı da 
Cerrahpaşa hastarieAlne kal'chrılmı~ • 
tardır. 

~ff!ı"'Urlarıuuzı ~eçmi§ olsun di· 
yor, iyilik diliyoruz. 



-~~~ret<lJ~r~a;-f-laıo-I 
Kondilis, kral getirilirse 

siyasal hayattan çekilecek ! 
YUNAN 
KRALI 

Bütiln partiler tarafın
dan çağırılırsa tahta 

dönecekmiş I 
Atina, 22 (Kurun) - Yunan 

Yugoslavyada demokratlar Hırvat
larla birleşmek istiyorlar 

Belgrad, 22 (A.A. )- Saylav' 
ve hükumet klübü üyelerinden 
B. Mita Dimitriyanoviç, dıt ifleri 
bütçesinin sırasında demiıtir ki: 

müsaid zamanın seçilmesini hü
kUınete bırakmııtır. 

Belırad, 22 (A.A.) - Birle
tik demokrat ve ayrıtık partiler 
batkanı B. Liyuba Davidoviç, dün 
Hırvat meselesiyle devletin düze· 

"Buğday fiatlarını müdahale ile indir· 
mek köylü a leyhine bir tedbir olur. 

Ankara, 22 (KURUN) - lı tanbulda ekmek fiyatlarının ucuz· 
landırılması için tarım bakanlığının müdahalesinin dü§ünülüp dü· 
tünülmediğini Müstetar Bay Atıf tan ıordum. Dedi ki: 

"- Ekmek fiyatı bakanlığı alalıuıdar etmez. Eıasen bu iı bele
diyenin kanuni vazifeleri arcuın dadır. Buğday fiyatları ue ortalar• 
dahi arz ı:e t-:ılebf: göre takarrür eder. lıtanbulda bugünkü fiyatlar• 
da bir levkaUıdelik yoktur. Bunu müdahale ettirmeğe çalı!mak köy
lü aleyhine bir tedbi r olur iri bakanlığımızın böyl• bir hareltctte 
bulunmaaına imkan yoktur.,, 

MAREŞAL 
Fevzi çakmak 

1ürkkuşu, memurlar için 
kurs açtı 

Mtbakad'I Bay Çaldariı ıazetecİ· 
re rejim itinde hük6metin du • 

u hakkında tU diyeYde bulun· 
uttur: 

1 - Yugoslavya Habsburg ha· 
nedanınm geri dönmesine kar,ıt
tır. Küçük anla,ma bu hususta 
müttefiktir. 

ni meselesini, büyük bir siyasal Genel Kurmay Başkanı 
Ankara, 22 (Kurun) - Türk 

kutu, memurlara mahıus olmak 
üzere bir kura açmııtır. 

2 - Yugoslavya ltalya ile yak
Iaımak ve anlatmak arzusunda
dır. Fakat ltalya ayni arzu hak
kında deliller göstermittir. 

to~l~ntı. esnasında incelerken de- şehrimize geliyor 
mı§tır kı: Sovyet Ruıyaya yeniden altı 

planör, 20 paraıüt ve bir motö:·lü 
tayyare iımarlanmıttır. Bu tayya• 
re paraıütle atlamada kullanıla• 
caktır. 

-" Meclisin saptadığı (tcsbit 
ttiği) günlemeç içinde genel o

yaptıracağız. Halk rejim işin
e düşüncesini özgür (serbest) o
rak bildirecektir.,, 
Londraya ıiden Atina ,arbayı 

(~aoc:1 ... , bugün eaki kral Jorj ile 
rütmüt, rejim itinde halkın dü-

,üncelerini anlatmııtır. 
Attna, 22 (A.A.) - Bay Çal
riı, bir Yunan gazeteciıine, kral 

im iadeıi için lizım olan rey 
• beti hakkında ıiyaıal fırka 
ümeuillerinin ıonradan anlata· 
larını aöyledikten aonra de

miftir ki: 
"Ayrış basın, Bay Kondilise re

"im meselesinin bir hükfunet dar-
besi ile kotanlması çaresini ara -
ınak niyeti atfetmekle hataya 
düşmektedir. Sü bakam aynşık

\annın sandıklanndan çok kiya
etlidir. Bütün harekatı kanu
un çerçevesi içinde kalmakta-

dır.,, 

Bqbakan, A nupa kaplıc:alann· 
dan birine ıeziıi hakkında, du
rumun buna müaaade etmediğini 
ll7lemit, ve Atina tarhayı Bay 
otzideıin Londraya yaptıiı ıezi 

laakkmda da demiıtir ki: 
"Şarbayın bu gezisinde resmi 

ir ödev yoktur. Gezi ancak eski 
kralın durum hakkındaki doğru 

B. Dimitiriyeviç Sovyetler bir
liği ile diplomatik ilgilerin batla
masından yana söylemiş ve fakat 

Meşhedde çılgın 
bir şeyh 

Kargaşalıklara 
sebep oldu 

Tahran, 22 (A.A.) - Iran 
"Para,, ajansı Me§hedde çıkan 

hadise hakkında fU tavzihatı ver
mektedir: 

11 Temmuz akıamı, po1isce 
tamnmıt olan kıtkırtıcı Şeyh Beh
lul, vaizde bulunmak behanesile 
halkı toplamı' ve ,apka ve yeni 
elbise hakkında abuk aabuk §ey
ler ıöylemeğe başlamııtır. Polis 
bu adamı susturamadığından hal
kı dağıtmağa karar vermi§tir. Si
lahlar atılmı' ve bir kaç kifi öl
müt ve yaralanmıshr. Askerin de 
ite karı,ması sonunda karga1ah
ğı çıkaranlar yakalanmıftır. Şeyh 

Behlul kaçmı,tır. Şimdi Me!hed
de ta111 bir sükun ''ardır. 

Loit Corç 

"Demokratlar, Hırvatlarla an
latmak dileğindedirler, zira, Hır· 
vatland Yuıoslavya devletine ve 
krallığa candan yanal (taraf tar) 
oldukları kanaatine varmrılar-
dır.,, 

Amerikalı Anibal ! 
Fil güksek yerlerin ha
vasına da!Janamıyormuş 

Büyük Sipahi Sen-Bernard, 
22 (A.A.) - Annibal'ın yaptığı
nı tekrarlamak isteyen Amerikalı 
yazar Burton, fil ıırtında büyük 
Sen-Bernard'a gelmi,tir. Fil, 
yüksek yerlerin havaıına zorluk
la dayandığından, Burton'un bu 
aktam dağın İtalyan yamacına 
doğru hareket etmesi çok m,phte
meldir. 

Bay Celil Bayar 
Moskovaya döndü 

Moıkova, 22 (A.A.) - 8. Ce
lil Bayar ve B. Zekai Apaydın 
dün Leningratl'dan buraya dön
müılerdir. 

Sovyetler birliği tecim odası, 
Türk ekonomi ıalgıtı ıerefine bir 
tören yapmıt ve bunda dıı tecim 
oruntakı B. Vorobilof, dıt komi· 
serliği birinci doğu ıubesi direk

Ankara, 22 (Kurun) - Genel 
kurmay (Büyük erkim harbiye) 
baıkanı maretal Fevzi Çakmak, 
bu aktam trene bağlanan huıuıi 
bir vagonla lstanbula gitti ve iı
tasyonda generaller, yükıek me
murlar tarafından uğurlandı. 

Kültür Bakanı bugün 
şehrimizde 

Ankara, 22 (Kurun) - Kül· 
tür bakanı Bay Saffet Arıkan, 
bu aktam yanında teftiı heyeti 
reisi Bay Cevat, huauai kalem 
müdürü Bay Nihat, olduiu lıalde 
lstanbula gitti. 
Duyduğuma göre, kültür baka• 

m lıtanbuldan aonra diğer buı 
vilayetleri ve Trakyayı ziyaret e· 
decektir. 

Hareketinden önce kendiıile 
konuftum. Bay Saffet Arıkan, le-
tanbulda iki üç gün kalacaiını ve 
oradan Ankaraya dönec:efini IÖJ• 
ledi. 

LEHIST ANDA ŞiDDETLi SA· 
taANAK VE FIRTINA 

Varıova, 22 (A.A.) - Varto• 
va yöreainde ıiddetli bir aajnak 
hüküm sürmektedir. 

Bazı yollar ıu altında kalmıt 
ve ıağaçlar köklerinden çııknıııtır. 
Lehiıtanın diğer ıehirlerinden de 
fırtına haberleri gelmektedir. 

Yeni Kamutay binası 
nerede yapılacak 

Ankara, 22 (Kurun) - Yeni-' 
• 

tehirde yapılacak olan yeni baM · . ., 
tay hinumm Kavulıdere cW. .? 

rmda J.apılmuı kararlqmıfbr. 
Yeni bina 938 yılı aomma ~ , 

dar yapılmıt olacaktır. · 

Bay Numan Rt/ai 
Ankara, 22 (KunmX - Dıı 1 

bakanbiı ıenel ıelCreteri Bay Na-; 
man Rifat, yum l1tanbula ıide. L 

cek ve bir ay kalacaktır. 

Çıı6ıık btua}uıtla. bü
adam boğuldu 

Ankara, 22 ·(Kurun) - Dün 
ıec:e Çuhukparajmda 1'ir kaza ol• . 
'du: Kara BUrc:ek köY.ii aha1iıin • ' 
den ve Baraj ameleıinden Mmta•' 
fa yıkanmMc.., üzere ıi~i~Baraj
da boğuldu. 

U heg maslahatgüzarlığı 
Ankara, 22 (Kunm) - Dıt ba· 

kanhiı umumi müdürlerinden 
Bay AbdÜHıak Lihey mulahatıü· 
zarbğına tayin edilmiıtir. 

dii§üncesini öğrenmek için fayda
b olabilir.,, 

Londra, 2!! (A.A.) - Tasarlamış 

olduğu "Ne\' ideal,, sisteminin reddin
den sonra Bay l.oid Corç, bugün neş
redilen bir ce,abında, hükumete harp 
ilan etmektedir. 

törü B. ukerman, Türkiye elçiliği!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bazı çevenler, kralın ancak bü
tün fırkalar kendisini çağırdık la
n takdirde memlekete döruneğe 
n.zı olacağını sanıyorlar. Böyle 
bir diyev şimdiki kararsızlığa ve 
fiddetli ihtilaflara nihayet vere-
4!ektir.,, 

Atina, 22 ( A.A.) - General 
Kondiliı kendiıinin diktatörlük • 

n yana olduiu hakkında.ki IÖZ· 

lerin bir karaçdan batka bir ıey 
olmadıimı aöylemiı ve demittir 
:\i: 

- Karaç ağızları tamaıuile 
kapamak için şunu söylerim ki, 
~er kral ulusun büyük bir kısmı 
tarafından ve fırkaçıhktan üs
tün olarak getiriliı'sc ben siyasal 

yattan çekilmeye hazımn.,, 

Rodnia Zaşçita 
Sof ya, 22 (A.A.) - Geç.en ıe

ne 117aaal oldufu için daiıtrlmrı 
olan uluaal ıoıJ&liıt Rodnia Zaz-
çita örıüdüne tekrar kurulma 
müıaadeıi verilmiıtir. 

Hükumetin ileri sürdüğü belge -
)erin (delillerin) y anJıı:; olduğunu söy 
li)en Bay Loid Çorc. hükumeti ken
dini beğenmekte hodbinlik \e dur -
gunlukla ittiham etmekte ' 'e gelecek 
seçimlerde hükunwte karşı mücadele 
edeceğini bildirmektecliı·. 

Loid Cem·, tcklif leı inin kabul e -
dilmesi i~in mücaddcy c de\ am et -
mek niyetindedir. 

Gelecek genel ctinılcrclc, llcı· se -
çim dairesinin adayına (namzedi ne) 
bu teklifler hal\kında hir soru liş -
tf'si verilecektir. Adaylardan hiç bi • 
rinin bu tekliflerin kabulünü sağla
mıyacağı anlasıldığı takdirde, her se
çim dairesine, ayrı bir aday (nam • 
zet) atanacaktır. <Tay in edilecektir). 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

ve dıt ileri ve dıt tecimkomiser
likleri yüksek işyarlar bulunmu§· 
lardır. 

Bayındırlık bakanı 
lzmirde 

lzmir, 22 (A.A.) - Bugün 
saat 18,55 de Afyondan gelen 
trenle bayındırlık bakanı B. Ali 
Çetin kaya ıelmiıtir. Basmanc 
istasyonunda llbay General Kat 
zım Dirik, Şarbay Behçet Uz, 
Komutan Albay Raıim ile ıehri-
111izde bulunan• Say lavlar ve iz
mir bayındırlık İ!yarları, basın 
oruntakları tarafından kartılan

mı§lardır. 

Müsika ile ıüel kıt'a, polis ve 
Uray müfrezeleri tören yapmıt· 
lardır· 

Fransız talebesi Berlin 
23 - 7 - 93=> kamplarında 

Bu kupondaki tarihten başlıya • 
rak ıs gün içinde KURUN idaresine Berlin, 22 (A.A.) - Uıedom 
gösterilirse - resmi mecburiyetle tatil kampında bir ay geçirmek 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan- üzere Berline 30 kadar Fransız 

Sofy d k .. •tsl lardan başka - bir küçük ilanın 1 ve Alman talebe ıelmiıtir. 
a a omunı er defabk 1 satırı parası yerine alınır. Yabancı ülkelerdeki talebeler 

Sofya, 22 (A.A.) - Poliı Sof- (Iatiyenler, gUnUnde idarede buJun • k ofisi dire törü Bay Şlotman, ae-
7&da sizli hir komüniıt ö-ütü durulacak surette bu kuponlan pe>Btayn o 

• • verecekleri mektuplarm içine de koya - ne buna Lenzer bir kampın eks • 
..,dana çıkarmıı Ye tekiz kiti , .. blllr-•ıe.r.•'•k•eı•ım•e•b•lr•sa-tır-saılııyı•ımaı-ı•dır•. l..ıl le • ben' de kurulacağını haber 
nıııılllllıltaa.m~~~~~~~~__:_==========================Lua ...... Hb 

Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

"Bu ilandak i şartlara göra lıart?ket 
ederlerse her talebi yerine getireceğiz,, 

Gazetemiz fiyatının yarıya 
indirilmeıi dolayıııyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ıa
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek ıureti· 
le arada geçen zaman zarfmda 
arzularının yerine ıetirilmeai 
gecikmekte olduğundan ıalıc:ı
lığımızın ana ,artlarını nqredi
yoru~: 

1 - Her ıayı bütün ıabc:ı· 
lara -iadeıiz olarak- 70 pa· 
radan verilecektir poıta mura
f ı bize aittir. 

11- Satıcı olacakların ıün
de istedikleri gazete ıayııına 
göre bir buçuk aylık gazete tu
tarını önceden depozito olarak 
göndermeleri veya bu miktar 
parayı it veya Ziraat Bankaıı
nın oralardaki ,ubelerine namı-

mıza depo ederek makbuzları
nı, ıiparit mektuplarıyle b:rlik
te bize yollamaları ıerektir. 

ili - Her ay ıonunda ıön
derilen faturalarda ıörülecek 
borçlarını en ıeç ikinci ayın o
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu prta riayet olun
madıfı takdirde faturada ıöril
len borç depozito veya banka· 
da emrimize bırakılan paradan 
mahıup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin heJ' 
köteainde daha ıenit ölçüde 
yaymak dileiinde olduğumuz
dan iıteldilerin bu tartlara gö
re müracaatları huıuauna na
zan dikkatlerini celbederiz. 

Müracaat adreıi: KURUN 
ıazeteıi Direktörlüiü -Ankara r 
caddeıi- lıtanbul l 
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1 işaretler 1 I iGezintiler ,-

Anibal gibi! .. 
damlarının gezileri K d k .. I .. l ~ J 

ile;:=::.~i~~"::,,:":~~::;:. 1 a ı oy u ere müjde: Su bollanacak 
Bir Amerikalı, Karlaca tarİ· 

hinin yan•ınlarla aydınlanan bir 
yaprağını yeni baıtan YG§atmak 
için, fil sırtında Romaya cloiru 
yürümüı. 

clip geldi. Kondilis Romadan ıon· 
ra 1!flgrada ~ğra~ıp bir la~elil 
çir.clı. Bu geziler bır çok telıırlere 
yol. açtı. T elıirlere yol açan sebep 

!udur: 
Bu yılın baıınclanberi üzerin-

de büyük ıuarla durulan Roma, 
Londra anla§malarının ileri ıür· 
Jiiğü tezlerin yerine Avrupanın 
Almanya, lngiltere, ltalya Fran
ıa gibi karıılıklı gruplara ayrıl
rnq olma11dır. 

Verıay andltl§ma11na ve ona 
benzeyen andltı§malara dayanan 
Avrupa durumu Reviz.yöniıtlerle. 
anirevizyoniıtlerin ortaya koy· 
clukları cephelere göre ayak uy· 
duruyordu. 

V erıay andlaıma11nın ıüel lıı· 
ıımlan ortadan kalktı. Almanya 
kara ifinde olcluğıı gibi cleniz i· 
§inde Je VerıayJan clıfarı çıktı. 
Bımu bir takım meulelerin takip 

etmeıi tabii idi. 
Orta Avrupada antirevi:z.yoniz.· 

min ilacleıi olan küçük anltl§ma 
Ver.ayın parçalanmmınrn tabii 
ıonucu olarak; bazı Kralların ge· 
.. ri gelmeıi, mel kuvvetlerin top· 
lanman gibi ancllaımalarda ge

dik açacak hiıcli6eler lıarııaıncla 
ltalmııtır. 

Kontrol saatleri için kira 
kadar alınanlar da 

alınmıyacak, şimdiye 
geri verilecek 

Kanlıca ile Bostancı arasında' 
oturan halkın Kadıköy su sosye
tesinden §İki.yet ettiğini yazmı§· 

tık· Bundan evel sosyete hakkın
da bir çok ıikayetler yapıldığın
dan bakanlık bunu dikkatle göz 
den geçirmektedir. 

Bağlarbaşındaki tek deponun 
Kanlıca ve Bostancı semtine bu
günkünden fazla su veremiyeceği 

evvelce yapılan incelemeden an-ı 
laşılmı§, buralara bol su verilebil
mesi için Kozyatağında yeni bir 
depo yapılması bir proje halinde 
İstanbul Nafıa Bat mühendisli
ğine teklif edilmiıti. Nafıa Ba§ 
mühendisliği bu projeyi yerinde 
bulmuı ve lastik edilmek üzere 
Ankaraya göndermittir. Proje 
lastik olunup gelince hemen tat-

bik edilecektir. Yalnız masraf a
bonelerden alınacaktır. 

Bundan ba§ka halkın daima 
§İki.yet ettiği kontrol saatleri me· 
selesi de halledilmek üzeredir. 

Bu, sosyetenin bundan sonra 
kontrol saatleri için kira alma
ması ve ıimdiye kadar aldığı ki
raların da abonelere geri veril
mesi §eklinde olacaktır. 

Hukuk fakültesi kaç sınıflı olacak? 
.. 

Dişçi ve eczaci okullarında yönetim 
dekanlarına veriliyor 

• • 
ışı fakülte 

Dün akşam çıkan akşam ga
zetelerinin birinde üniversiteye 
bağlı bulunan e~zacı okulunda 
yeniden bazı değişmeler olacağı 

yazılmış, bu değiımelere sebep 
olarak okul direktörü Bay Akife 
işten el çektirilmesi hadisesi gös 
lerilmiıtir . 

Dün bu mesele etrafında üni
versite rektörü Bay Cemil Bilscl 
kendisiyle görüşen bir yazıcımıza 
şunları söylemijtİr: 

"- Eczacı okuluna getirilecek 

olan prole.ör Löve'nin geçen yıl 
gelmemeıi bu okulda normal du
rumu gecikdirmi§tir. Löven'in 
gelmesi uzayınca kendiıiyle ya
pılan konturat feıhetlilmi§tir. 

Yerine de Almanyadan bu 
i§le en iyi uğrcqmrf olctn Boclen
rol getirilmi§ti. 

Bu prole.örün verdiği rapor 
üzerine eczacL okulunun eler• 
programları fakülte kurulunca teı 
bit edifmiıti. 

Hangi clerJerin nerde ve na-

de ne ünivern~e ne balranlılrca 
verilmiı bir karar yoktur. Bu ifin 
bu yıl olma.ına imkôn görmüyo-
rum. 

DiL OKULLARI TEDRiSATA 
DEVAM EDECEK 

Vniver1iteye bağlı olarak açı
lan luan olft.ıllannın iiniılasite

clen kdlclırılaralt liselere btiğlan

mcuı üniversitece düıünülmüf de
ğildir. Bu okullar geçen yıl gibi 
bu yıl ela ayni fekilcle çal1Jma1ı
na devam eJecelrtir.,, 

Evet "Anib'al,, ele böyle yop
mqh. Fakat ardında geniı afızlı 
clüz kJıçlannı biribirine çarpa 
çarpa ölüm türküleri ıöyliyen or• 
dular vardı. Konduğu yerlerde 
mızrak ormanları belirir, geçtiği 
dağları bulutlar büriirdü. Belki 
bin yıl Anibal tabiyeıi, btıfka 

taçlılma eler• olclu, z.aler yolla
nnı göıtercli. 

Zavallı Amaikalı, yalnız fİf
kin cüz.clanına dayanarak alelığı 
fille bir "Anibal,, olabileceğine 

inanıvermif. Ne yazılı iri artık bu 
geni§ mlıalı kocaman hayvanlar 
da aavaılarda hortum ıallamalı
tan uzak YGf•)'Orlar • 

Zengin Racaların ıomtıılri a
lurlannda yan gelenler, fÖy/e bir 
yana bırakılacak olursa, geri ita· 
/anları "Ganj,, batalılılrlannela 
kütük çeker.ek elerilerini porsuta
yorlar. Çoğunun çıplak lrannlan 
çamurla ııvanmıf, küılrün gözle
rine gani. lıtirt:M'llılılan çölrmüıtür. 
"Anibal,, , "Dara,, ve TUTan ka
ğctnlannın alhn üz.engileri arka-
11ncla korkunç, ezici, tuJtı buz. .. 
elici bir varlık olein fil, bügün Jıo
caman bir bitkinlikten bG§ka bir 
ıey değildir. 

Bu hô.eliuler küçük anla§ma 
ve Balkan ancllaımcuıı bakımın· 
dan n08ıl karıılanacaktır? Bu 
muele genİI anlamıyle henüz. hal
ledilmiJ değilken, bQ§ka bir me· ====================== 
şe/e Almanya - /ngiltere yak· Gelen göçmenler 

sıl okunacağı muelui bir üim ==============
meselesidir· Lozan •• •• 

Zavallı 'Amerikalı! Büyüklüğü 
bir piyma vurgunu, bir borsa o
yunu mu •amlın?.. Garsondan 
milyoner, gazete ıatıcuınJan mil· 
yarder olabif;ceğine bugünkü 
yurdunuz en bü),ük tanık değil 

la,masına mukabil ltalyan- Fran 
az.JIGlanl.ıiı )'4?ni tef•irl~re 7"' a
çabilecek mahiyet al.dı. 

r· ··ı ıtu eakonı111 Londra gezi.ini 
ar.tirevı·· · • .. yonııt F ranuının revız-

yonist ltalyaya yaklCJ§nla.sı kar· 
.şınnda lngiltereye cloğru bir ha· 
~eket el iye ileri siiraıler oldu. Fa
kat 1 itüleıkonun Bültrqte anlal· 
tıklan bu enJi.§enin 1.1e tJ.irin 

1erimle olmaclıiını t1<Mlercli. 
Pren. Pal.un Sinaya gezi.ine 

gelince, Frankolil Y evt~'i.n )'Cl"i
ne yeni YU6oaltıvya kabinainin 
bir tezahürü cliye telakki edenler 
'1clu. 

KonJil.Uin Roma ue BelgroJ 
geti.; iJri balwnJan telaire uira· 
clı: 

A) - Konclüiai.n Roma gaüi 
hir z.amaıJar ortaya atılan Joiu 
anJlllflll'"Ulllı ve Tuna blolıuna 
miitcmUU' Alulcna palıtının ,.,. 
liu «Iilebilmai i,in, bir atlım 
.aydtlı· 

B) - KonJili.i.n ge:rlıi Yu· 
~oJat1 •arayı ile Yunaniıtana 
clönmoi mueleıi t1ünün iti ola
'l'tılı lıonufulan Kral ara .. nclalıi 
aJırabalık münuebetleri ile ala· 
Uulu. Yıınanistan• dönecek 
Krol için Ballıtlllllanla sempati 
toplturtalıhr. 

Bu tJ.irler ne olursa olsun 
reJite bugün Balkan anclltı§ma
sının sağlamlığını ntUhalaza el· 

Bükreş elçimiz 
Romanyaya dönüyor 

Trakyadan dönen Bükret elçi
miz Hamdullah Suphi Tanriöver, 
cumartesi günü Köstence yolile 
Bükreşe gidecektir. 

Öğrendiğimize göre, ıimdiye 
kadar Trakyaya yetmİ§ seksen bin 
kadar göçmen gelmiıtir. 

Trakyaya gelecek göçmenler i
çin incelemeler bitmİ§lİr. Bunlar 
için iki çefit ev örneği kabul e

dilmittİı'. 

Gelecek göç.menler de iki türlü 
olarak görülüyor. Bunlardan biri, 
RomaiıyaCla emliki olan göçmen
lerdir ki gelmeleri daha kolay ve 

çabuk olacaktır. 
Mallarını Ntrp geleceklerdır. 

lkincİai ise, tecim sahibi göçmen· 
lerdir. Bunların alacak, verecek 
itlerini tamamlaması için bir az 
zamana ihtiyaçları vardır. 

Bununla beraber hep Türkiye
ye gelmek istemekteClifler. 

Şehrimizde gezginler 
Non-eç bandıralı prens Olaf 

vapuru ile dün limanımıza 80 gez 
gin gelmittir. 

Gezginler yarın Eğe denizine 
hareket edeceklerdir. 
"Wlll&mll~-..-....-· ........ ··" ........... MatllJlllWlllltl• •••• 
mesielir. 

Sadri Ertem 

Dişçi ve eczacı okullarında 
itlare ifinin JiiiruJan Joifı4ya 
laltülte tle/tanltınnıtJI oerilınai lıa· 
rarlGJtınlmtfftr. Dİffİ oltalıınan 
mevcut clııramu bum/an ib11Tetir. 

HUKUK FAKÜLTESi BU 
YIL ESKi ŞEKLiNDE KA

LACAKTIR 
Hukuk lakültuinin dört yda 

çıkanlmuı ela fakülte taralınclan 
ar.w eJilmiıtir. Bu mesle üz.er.in-

Geçit köprüsü 
Haydarpaşadaki köprü bu 
sene mutlaka yapılacak 

Belediye bütçesinden aynlmıt 
olan bir miktar paraya devlet de
miryolları tarafından da ilave e-
dilerek Haydarpa§ada geçit köp

rüsünün yapılmaıı ilbaylık tara
f andan.karar altına alınmıt bulu
nuyordu. 

Son günlerde bakanlık tarafın
dan gelen bir emirde köprünün 
derhal yapılmaıı bildirildiğinden 
yçma itine bir iki aya kadar baş 
lasıacali, geçit bu yıl içerisinde 
mutlaka bitirilecektir. 

TEŞEKKOR 

Kızım Türkinın acıklı ölümü 
dolayısıyle gerek cenazede bulu
nan ve ıerebe mektupla bat sai 
olsun diyen bütün dostlarıma 
ıonauz teıekkürlerimi bildiririm. 

BüyükaJa: Ekrem 

gunu 
Universite kutlama 
programını hazırladı 
24 temmuz Lozaa gününü kutlu -

Jamak üzere Üniversitede törea yapı
lacaktır. 

Törenin programı hazırlanmak ü· 
:zere dün hakuk fakültesinde bir top
lantı yapılmıştır. O gün tam saat on 
beşte bütün Onh·ersite talebesi ,.e 
profesörleri ünh ersi tenin konferans 
salonunda hazır bulunacaklardır. Tö
rene istiklal marşile ha lanacak 'e 
ünhersite rektörü Bay Cemil Bilsel 
bir SÖ)iev verecektir· 

Cemil llilseJden sonra hukuk fa -
kültesi ekonomi profesörü Sükrü Ba
ban da bir konferans yerecektir. 

Bundan sonra talebeden Halil Ri -
fat <Lozan 'e biz1, Muzaffer (Lo -
zan), Bülent (Lozanın kıymeti) mev -
zuu etrafında söz söyliyeceklerdir. r . 
niversitedeki törenden sonra otomo -
billerle Taksime gidilerek anıta çe -
Jenk konacaktır. 

ÇAGIRI 
Hukuk talebesi cemiyeti genel ack

relerliğindert: 

Lozan ba)Tamrnın 24 temmuz 93;; 
çarşamba günü saat 15 de ünh ersite 
konferans salonunda yapılacak kutlu
lama törenine bütün ntandaşları 

sa)gılanmızla çağırırız. 

I stanbul hal'/ı·.evinden: 

mi? 
Para ile "gıJtıtlaiyel,, JeJiğini• 

yüzlerce katlı laırctğlar yapdır, 
lalıat dünyqnın bütün hazineleri 
bir yapraklık tarihi ıahn alamaz. 

Büyüklüğe imrenen, clahtı eloi
rum haflra 11nırlann biiyülılüfü· 
nü çekemiyenler, her ıeyden ön
ce yare#manın yolunu bulmakla 
İfe baflamalıclırlar. Yoltıa elün
yaya onur ve övenç veren biitiin 
uki anıtların örneklerini "Ne,,. 
york,, ela kurmak neye yarar. r .. 
lekkiir için bile kıaır ve ayıp .ayı• 
lan körü}ıörüne talıliclin alular~tı 
görünüfii yalnız. gülün' olmalıla 
Ja kalmaz. 

Dün Yunanın "Parteon,, a, 6a 
gün Mııırın .elaramlarını, yann 
Ja Aarrun ama bala,elerini, Ro
cloı heykelini Ameriltatl• telr,..,.. 
lamalı, Amerikan tarihinin öf..U• 
lüğünü ortaya lıoymalıt1111 1Hıılıa 
nedir? 

Bugün lil aırtında F Ofiıt Ro
mıqa, hem tle alalt )l'Ollcrütün
tlen yürürnelr, o yol/artla hrpla
f4C'liı otomobillerin lnz. .. n ,... 
törlerini ltalJMltalarltı lnnp •fıfİ• 
,..,. bir talaallık olmaz mı? 

s. Gezgin 1- (24 temmuz Lozan günü) onuru
na bugünün akşamı saat (21) evimi • 
zin Gülhane parkı iı;inde Alaykiş - ~ bastırdığımız Lozan posta kari
kündeki temsil şubesinde bir ıaUsame· )arını da istiyenler her gün (17) dea 
re düzenlenmistir. {'.ağırı yoktur. Is - sonra Cataloflu merkez ve Alay • 
t.iyen herkes gelebilir. köşkü ıube•iz direktirliiklerinden a-

2 - Yine bugünü kutlulamak onu · labilirler. 

_Şu İtalya_ Habeş meseJ-.ıü her .•. Bir 2üa bakıyorsun harp olacak ··• Bir gün bakı~orsu:ı s:cıl1' olaca · - Sen bu i:.e ne derisin Bay Gülüm? Uay Gülüm_ Bu is yıı sulhla bar 
&iia ~ Wr teli1 a~r.. . gibi.. fa benziyor.. la) ıp harple bitecek, )ahut har 

----~---------------~-~------------......1----~~--------.....L--~----------_L_ı....-ı..---1 - iLi - L:,. __ f _ t 
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OKULLAR il SiYASA 

lngilterenin deniz 
kuvvetleri 

ilk okulu bitirenler 
Hangi okullara parasız 

yatılı girebilirler? 
Kurun, bütün okulların ayrı 

ayrı yazılma fartlarını oku}".ıcu
Jarına veiıniıti. 

Bugün de ilk okulu bitiren bir 
çocuğun hangi okulla,ra parasız 
ve yatılı olarak girebileceklerini 
bildiriyor. 

llk okulu bitirenler bu yıl bü· 
tün ıüel (askeri} okullara, ıanat 
okullarına, külütr bakanlığının 29 
eylülde açacağı orta okula ve pa· 
rasız yatılar smaçında kazandık· 

ları takdirde orta okul ve liselere 
alınacaklardır. 

Bunun için eylülün on beşine 
kadar bakanlığa batvurmak la • 
zımdır. 

Askeri okullara girmek için de 
§İmdiden okul direktörlüklerine 
ba§vurmahdırlar. 

Gireceklerin okul §ahadetna -
mesi, nüfus kağıdı, atı kağıdı, is
tida, hüsnü hal kağıdı getirmele
ri ve yatlarının on betten fazla 
olmaması lazımdır. 

lstanbul ıanat okuluna bu yıl 
40 kadar paraaız yatılı talebe a· 
lınacaktır. Yazılma zamanı ağuı
tosta gazetlerle ilan edile :ektir. 

Bundan b~ka Darüşşaf aka li
sesine anadan hadan mş.hrum 

veya yalnız babadan mahrum o
lan çocuklar alınır. Yazılma za
manı 20 temmuzdan hatlar. 15 a
ğustosta biter. Yat seviyesi 10 
dan küçük 13 den büyük olma
mak lazımdır. 

Bundan ba§ka Ankara uıta o
kulu ve musiki öğretmen okulu, 
Ismelpaşa kız enstitüsüne de mü
sabaka smacı ile talebe alınacak
tır. 

Sınaç :zamanı gazetelerle "ilan 
edilecektir. 

Daha çok şeker yimeye 
başladık 

Bir aydır şeker fiyatları dört
le bir nisbetinde ucuzlamıı bulu· 
nuyor. 

Bir ay evvel kilosunu 41 kuru
§& aldığımız şeker, bugün 29 ku
ruıtur. 

Yaptığımız incelemelerin ver
diği sonuç (netice} bizi ıevin
dirmiıtir. Çünkü memleketin şe
ker yoğaltımı (İstihlaki} bu u
cuzluktan sonra çok artmııtır. 
Şeker vücuda sağlık veren mad
delerin batında gelir. Şekerin 
kırk kuruıa satılması bazı yurt
taşları lüzumu kadar teker ve 
§~erden yapılan maddeleri ye· 
mekten alıkoyuyordu. Şimdi bü
tün yurttaşlar §ekerden eskisine 
nisbetle çok istifade etmektedir
ler. 

Şeker fiyatının indirilitinin bir 
fedakarlık eaeri olduğunu düşü
nürsek, istihlakteki bu artışın 

yakında bu fedakarlığı karıılaya
bilecek bir nisbete kadar çıkma
ıı güvenle beklenebilir. 

Etek trik saatlerinin hakiki 
değeri öğrenildi 

Elektrik ve hava gazi saatleri
nin küçük olanlarının kiraları ge
çen sene bakanlığın bir emrile 
yarıya indirilmitti. 

Diğer büyük saatlerin de ma
liyet fiyatları gÖzden geçirilmif, 
en büyük. ıaatin on sekiz liraya 
mal olduğu anl;ışılı:nııtır. 

Halbuki ıoıyeteler blr saatin 
40 - 50 liraya mal olduğunu söy 
lem işlerdi. 

Bu netice bakanlığa bildiril
mi§tir. Yakında büyük saat l<ira
larmm da hayli indjrileceği mu
hakkaktır. · 

iki suçlu birden öldürmemiş mi? İngiltere kralının tahta otur
masının 25 inci )rıldönümü dola· 
yısile İngiltere deniz h'Uvvetleri 
büyük hir geçit r esmi yaptı ve 
denizlerde egemen (hakim) ol· 
duğunu göstermek fırsatını elde 
etti. 

Gelin giderken olan kıya! 
Arnavutlar arasındaki kıyanın duruşmasında, üçüncü 

ceza hakyeri başkanı Burhanettin, şahitlik etti. 
Daha fazla uçak (tayyare)' 

devrine giıildiği bu srrada deni.Z 
egemenliğini göstermenin ne gi· 
bi maksatları gözettiğini anlat· 
ınak faydasız olmasa gerektir. 

Adliye sarayı yangınından ev· 
vel, ıuçlularından biri hakkında 
asılma, öteki hakkında asılmaya 
bedel yirmi dört sene ağır hapİ3 
cezası verilen iki kitinin duruş

masına, bu kararın temyiz hak
yerince bozulmaaı üzerine, yan
gından sonra yeniden başlanmış· 
tı. İstanbul ağırceza hakyerinde
ki bu davanın görülmesine, için
de bulunduğumuz yaz dinleniş: 

aıraımda ağırcezaya vekillik e

den İstanbul ikinci ceza hakye
rinde dün sabı-.h devam edilmiş
tir. 

Bu suçlulardan asılmasına ka
rar verilen Arnavut Hacı, yirmi 
dört seneye mahkum olan da 
Arnavut Hakkıdır. Kıya, Beşik

taşta olmuıtur. 1931 senesi tetri
nisanisinin yirmi betinci günü, 
Betiktaıta oturan Arnavut Cela
lin kız kardeşi Zeynep, Üsküdara 
gelin gidiyormuş. Kapının önün
de arabalar hazır, gelinin çeyizi 
yükletiliyor. Gelin arabası da ka
pı önünde duruyor. itte bu sıra· 
da yolun berisinde pusu kuran 
Hacı ile Hakkı, Celalin üzerine 
kurşun yağdırıyorlar, onu kanlar 
içerisinde yere seriyorlar. Sebep, 
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Telefon 
sosyetesinde 

Yapılan işler mürakabe 
ve kontrol ediliyor 

Bayındırlık bakanlığı münaka
lat direktörü Bay Kacf rinin ba§· 
kanlığı altında Ankara otomatik 
telefon direktörü Bay Niyazi ile 
posta telgraf genel direktörlüğü 
telsiz mühendislerinden Bay Fuat 
dün telefon soıyetesinde müraka
be i§ine ba!lamışlardır. 

Bu heyetin, lstanbUİ telefon 
kumpanyasını devir almağa gel -
diği yazılmıştı. Yaptığımız araş· 
tırmaya göre, heyet devir alma 
işin degil: 21 temmuzdan itiba
ren yapılacak iti kontrol ve mü
rakabe için gelmiştir. 

Telefon sosyetesi 21 temmuza 
kadar sosyete hesabına itlemek
te idi. Bu tarihten sonra yapıla
cak işlerin sosyete hissedarlarının 
son cevabı henüz alınmadığı için 
hükumet tarafından mürakabe e
dilmesi lüzumu görülmüt ve An· 
karadan gelen heyet, sosyete ko
miserlerinin de iştirakile dünden 
itibaren bu işi yapmağa başla • 
mıştır. 

Dün br gazete, Ankaradan ge
len heyetin sosyetede çalıtan ya
bancı iş.çilerini çıkaracağını yaz
makta idi. 

Öğrendiğimize göre, ıoıyete· 

nin 380 kişilik kadrosu içinde an· 
cak on altı yabancı bulunmakta· 
dır. Ve bunlann çıkarılması işi 
de §İmdilik konuşulmuş değildir. 

Hava kurumuna yardım 
Tecim Odasında hava kuru

muna üye yazmak için ayrılan 
kolların çalışmaları çok ilerlemiş
tir· Bu kollardan biri işini bitir
mİ!, ikincisi de bir kaç güne ka-' 
dar bitirecektir. 

kızın baıkasıyle evlenmesidir!. kur§unların ölümü sonuçladığına 
Hakkı almak istediği halde, ona tüze tıp itleri direktörlüğünden 
verilmemiş. Hacı da karde§İ he- cevap alınması isteğinde bulun-
sabma kin güdüyor! du. Sözlerini, fÖyle yürüttü: 

Bu esastan dava edilen ve ce- - Celil ilk atılan kurıunlar-
za yiyen suçluların yeniden yapı- dan öldüyse sonradan batına. sı
lan duruşmalarınm dünkü safha- kılan kurıunları atan suçsuzdur. 
sında, o zaman bu kanlı l<1yanın Çünkü ölüye kurşun atmak bir 
vak'a yerinde nöbetçi genel sa- cezayı mü;telzim değildir. Bu 
vamanyar sıfatiyle ara§tırmasını §ekle göre, kurşunların yerleri i
yapan Bürhanettin, şahit olarak tibariyle hangi tabancadan atıl
dinlenilmiıtir. Biirhanettin, bu dığımn ve hangi~inin ölümü in
dava yargutaya gönderilmeden taç ettiğinin sorulmasını, müda · 
önce duruşma safhasında, ağırce· f aa hakkına taallUk noktasından 
za hakyerinde genel savamanlığr istiyorum. Bunlardan biri katil, 
temsil etmiş ve her ikisinin suç- diğeri masumdur. Gelecek cevap 
larını tasarlıyarak işledikleri ~ok- bunu aydınlatacaktır. Ayni za
tasından ceza kanununun 450 in- manda suçlulara ıilah atan Celi.
ci maddesine göre cezalandırıl- lin küçük kardeşi Ki.milin de han
malarını istemi§, hakyeri de bu gi tabancayı kullandığının anla
isteği isabetli bulmuttu. tılması lazımdır. Bunun sorulma-

Şimdi İstanbul üçüncü ceza aı da isteklerim arasındadır. 
hakyeri başkanı olan Bürhanet- Hakyeri, gerek olanı düşündü, 
tin, yemin ettikten sonra, ikinci kurıunlara dair rapor veren Morğ 
ceza ba§kanı Kema1in sordukta- uzmanının ve bazı polis işyarları
rına şu cevapları verdi: nın tanık olarak hakyerine çağ-

-O gün nöbetçiydim. Vak'ayı rılmalarını, Betiktaf merkezinde
haber alınca gittim. Beşikta§ta ~i i•lk ar~§~ırıt fezlekesinin ge
T aşlı tarla denen yerde bostan- tırtılmesını kararlaştırdı. Durut· 
lar ve bunlar arasında ufak, ufak mayı l4 Ağustos Çarşamba günü 
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vi suçluların ~~inin daha yuka~·: Liman inliisannda 
undadır. Celalın kız kardeıını 

Hakkı için istemi§ler. Bunlar hak- Kadrolarda şimdilik 
kında tahkikat iyi netice verme- d .., . . . 
yince kız verilmemi§... Kız da egışıklık yapılmıyacak 
Çamlıcada bir gence nişanlanml! · Liman einhisarı kadrosunda ba-
Nikih olmuş .. Vak'a günü Celal zı değişik!ikler yapılacağı söylen-
ve erkek karde!İ Kamil e§yaları mekte idi. -
a§ağıdaki arabaya götürürken suç Dün bir ınuharririmiz liman in
luların evlerinin önünden geçmiş. hiıarı genel direktörü Bay Raufi 
Celal üçüncü yükü bırakıp yuka- Manyas ile görüşmüş, söylenenle
rıya dönerken Hacı tarafından rin ne derece doğru olduğunu 
büyük bir rovelverle vücudunun sormuştur. Bay Raufi Manyas 
bir kaç yerinden yaralanmı§ .• Ce- ıunları söylemittir: 
lal bir müddet kotmuf, sonra ye- - "Bazr tetkikler yapıyoruz. 
re dütmüıtür. Arkadan Hakkı Şimdilik kadrolarda hiç bir de
koşmuş, Celalin iyice ölmesi için ğişiklik yapılınıyacaktır. Liman 
başına, bir hedefe atar gibi, bir sosyetesinin tasfiye işi vardır. 
kaç el kurtun da o aıkmıttır. O Devir alınan rıhtım sosyetesinde 

yapılacak iı:-l er henüz bir sonuca zaman suçlular, fiili tamamen in-
kar etmediler. Yalnız Celalin bağlanmış değildir. Bu muamele

nin de tekemmül etmesi ve sonu-kendilerine küfür ettiğini ve buna 
kızdıkları için fiili ika ettiklerini 
söylediler. 

Celalin: "Ben böyle adamlara 
kız vermem,, sözü bu vak'ada aJ 
mil olmu§tur. Suçluların evinde 
ara,tırma yaptık. Bir gramofon, 
bir kaç rakı şişesi, plak gördük. 
Evlerinde eşya namına bir ıey 

yoktu. Yatak bile görmedim. iki 
karde§ tarafından atılan kurşun
ların müştereken ölümü intaç etti
ği kanaatindeyiz.,, 

Şahit Bürhanettin vak'ayı, gö
rüt ve düşünüıünü bu tarzda an
lattı. Suçluların avukatı Cemil 
Nazif, bazı cihetler etrafında ay
rıca izahlar tesbit ettirdi. ikinci 

cunu vermesini bekliyeceğiz: 
Fe·n heyetleıinin hazırladıkları 

projeler bakanlıkça incelenınek
te.dir. Liman araçları "(vasıtala
rı)" limanın durumuna göre ıslah 
edilecektir. 

Biz incelemelerden elde edece
ğimiz -projeyi bakanlığa verece -
ğiz. Fakat şimdilik prensip hali
ne gelmiş bir şey yoktur. Dedi
ğim gibi bütün bunlar esaslr in
celemeler-den ve bakanlığın pro
jeleri hazırlandıktan sonra ola -
caktır. 

Liman işleri tecimel bir kar 
muessesesi değil, bir devlet ku
rumu olduğu için, ekonomik dev
letçilik prensibi içinde çahşıyo • 

cezadaki genel savamanyar Ubeyt ruz.,, 

ln,gilizlere göre, İngiltere bir 
adadır ve ancak denizlere ege· 
men oldukça dünyanın diğer par
çalarile ilgilerini kesmeğe, dün· 
yanın diğer ülkelerinden lngilte .. 
reye erzak göndedlmesine karşı 
gelmeğe imkan yoktur:-

Yakın maziye bakılır ve Al
manyanm harbi niçin kaybettiği 
düşünülürse, Almanyanm denize 
hakim olmamasının en belli baş· 
h sebep olduğu anlaşılır. Yoksa 
Almanyanm her tarafla ilgisi ke
silmemiş olsaydı onun - harbi ka• 
zanmasJ ihtimali son derece kuV'
vetlenirdi. 

Denize hakimiyet saY.esinde tn· 
giltere harbin devamı müddetin· 
ce, istediği yerden erzak ve le· 
vazım tedarik etmişti. Bir kelime 
ile gemiler her şeyi taşıyıp geti .. 
riyor, fakat uçaklar bunu temin 
P.tmiyordu. • -, 

lngilterenin deniz egemenliği· 
ne önem vermesinin ve bu egP? 
menliği :Korumak istemesinin ı;P, • 
bebi budur. 

Gerçi uçaklar bugün aenizlerl 
aşıyor, bombalar yağaırıyor, ve 
bu suretle hava hakimiyeti deniz 
hakimiyetine üstün gibl 
göıiiniiyorsa"" da, İngiltere, donan· 
masına güverune"diği ve bununla. 
ticaret filosunu himaye etmediği 
takdirde, her hangi bir taarruz 
karşısında açlığa mahKum olaca· 
ğında şüphe yoktur. Hatta böyle 
bir taarruz İngiltereyi aç bıralc· 
ınakla kalnuyarak bütün Britan
ya imparatorluğunu parçalar. Jn .. 
gilizler bu yüzden deniz kuvvet· 
!erine en büyük önemi vermekte 
devam ediyorlar. 

Ingilizler, ileride vuku bulacak 
muharebelerin uçak akınları iltt 
kat'i bir mahiyet alacağına he
nüz inanmamakla beraber öbür 
taraftan uçak kuvvetlerine 

0

de ye
tecek derecede onem vermekte i· 
seler de, ·deniz kuvvetlerini her 
şeye üstün tutmakta, hatta ha,·a 
kuvvetlerinin de deniz kuvvetleri 
taı·afından yönetilmesini "idare 
olunmasını,, düşünmektedirler. 

Son geçit resminin büyüklü~ 
de bunu gösteriyordu. 

ô. R. Doğrul 

jNöbetçi eczanel:.-1 
Sama tyada Teofilos, Aksaray da; 

Sarım, Karagümrükte: l\t. Fuat. şeıı· 
remininde: Nazım, Fenerde: Hüsa " 
mettin, Şehzadehaşında: Asaf, Sirki" 
cide: Beşir Kemal, Beşik taşta: .Ali 
Rıza, Lalelide: Sıtkı, Cibalide: J't
cati, Çem berlitaşta: Sırrı Rasim, Ga• 
lata da: Hidayet, Beyoğlunda: Kati" 
zuk ve Güneş, PangaJtıda: Karakiııl 
Kürkciyan, Kurtuluşta: Necdet E" " 
rem, Kasım paşada: Merkez, HaskÖf." 
de: Halk. 

de, bazı sorgular ileri sürdü. Bür- • . . . 
hanettin, bütün bunlara cevap ve- Unıvcrsıte talebest 1zmıre likte lzmire geleceğini yazın1". 
rip, çekildi. gidi yor lar, İzmir ilbayı da ünivenite re1' 

Suçluların avukatı ' Cemil Na- lzmir ilbayı tarafından çağın· törünün lzmirde bir konferaıs' 
zif, öldürülen Celalin vücudun- lan üniversite talebesinden 20 vermeıini rica etmitti. 
dan çıkarılan kurşunların yerleri kişilik bir kafile bugün İzmire gi- Üniversite rektörü İzmir ilı,." 
belirtilerek hangi deliğin hangi deceklerdir. yına yolladığı bir kağıtta itleri "!. 

tabancanın kurşununa ait bulun- Bazı İzmir gazeteleri üniversi- nin çokluğu dolayııile bu gezi d• 
~~L..-_:..ı..c:~~...:.ı~~.:...-..:.__.-._.__.~_J__~--=~...:.:....~_..__.:...__:.__.;-=-~----
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_Bötem;.5 Dilimize Çeviren; .. :. Kırkağaçta Zonguldakta 

Bir tarafta l' aqmar du- ilbay te!.kikı.e~~.~ bu~undu, Bayındırlık günden "Üne 
b 

, 4-ıf k f halk oz dıh ogrenıyor ~ 

kall·Ciı ır tara,~ Q QŞ e . Krkağaç, (Kurun) - Manita çog..., almakta 
~ · I d J d k" b d ılbayı Muradgermen, yanında ta- ••• 

Ben lngiltereye erkek ve kız hidiıelerle b?I u urk ı k~t ıırba 1 a rım ve baytar direktörleri oldu- - '-----· -------
d"" ·· w e ı e pe va ı u a· B J ltardeılerimi de •ötürmiiftüm. uıunmeg ğu halde Kırkağaça geldi • ~ş yı sonra UzüJmez istasyonu güzel ve büyük 

lierman bizi Londranın en Jükı mıyordum. b k L d 'b' bir Prensibi az lif çok it olan il- bir endüstri şan olacak 
ıtıahalJelerinden birinde küçük Bundan. ~f a .. odn ra . 1gı 

1 I bay, kültür, ekonomi, ve yol itle-
b v büyük ıehır ıçermn e mı yon ar.. . .. . d .. r b' ·ı . ·ı 

ir eve yerlettirdikten aonrda"kay· ca halk kalabalığı arasında bağı· krı'kuzerın e onem ı ır ı gı ı e tet· 
ltıara gitti Makıadı Gran u ten f d ı at yaptı. 

· · · · ı çRğırmıt olıam ne ay ası o· y benimle evlenmek içın ızın a • rıp aptırılmakta olan Kırkağaç 
ıtıaktı. Bilihara bana anlattıjına lurd.~? . . d .. - Akhiıar ıoseıini ıörerek bu 

k d. . . h' Böyle bır vazıyet karı111n a u· l h ·ı ·ı 1 · · · töre Grandük en ııını - ıç . . ·- .. k h k . yo un ız ı e ı er emeıını ııaret 
olınazaa zahiren - mütehayyir mıtaızlıge . d~t~re -~r~ e~sı~ ettikten sonra köylülerin kende 
aörünmekıizin ve canı sıkılmak- kalmaktan ıse .1s~ıkbale ~mıt ~r gelmelerini güçleıtiren kıamın he 
•ızın sükunetle dinlemif. Yalnız Jamak çarelerını aram~gı .~e~~ı men batlanılarak kıt menimin· 
hu it hakkında bir karar vere· ettim. Bu sıralarda be_nım onu~e den önce bütünlenmesini söyle • 
hil .. 'n biraz ıabretmeıini birkaç fırsat çıktı. Eger benım di . 
• ;:. mı eıı. ıçıH mıan Londraya 0 el· mevcudiyetim bizden uzaklarda Sonra kamun ve köylere gide-
-uy emıf. e • ' 1 b. 
diği vakit, büyük ümitler içinde bulunan ~erman a sanı maz ır rek Kırkağaç ilçeıinin genel du· 
İdi ve iıtikbalde çok meı'ut bir surette baglı olmasaydı .~u ~ıraat· rumu (umumi vaziyeti) üzerin-

h · - · · hakkında lar iıtikbalimi kurtarabılırdı. deki incelemelerı'nı· (tetkiklerini) ayat geçırecegımız . . F 
kuvvetli itimadı vardı. Bunlardan bırı (Huber on· bitirdi. 

b. H kun) isminde bir Macardı. Bu a- Kırkag-açta o"z dı'lı'mı0 zı' o"fren-Bu aırada birden ıre ermanı 
t 1 d 1 dam Budapef tenin en yüksek a· mek için her ak•am C. H. partiıı' e grafla Almanyaya çağır ı ar. b .,. 
-.. silzadelerinden biri idi. Kısa oy· binasında toplanılmaktadır. Bu ı elgraf ı çeken kendiıinin vaıiıi 
olan prenı Emmanuel lıen· lu, ıarıfın olan ve gözünde dai- toplantıya gelenler her gün kara 

b ma ıiyah bir monokl taııyan bu tahta u"zerı'ne yazılmı• olan yı'rmı' urg Bintein idi. Almanyaya va· .,. 
d adamda herkeıten farklı bir hal kelimeyı' bellemek ve bı· rbirlerı·n· rır varmaz doğruca aa.raya ıi er. 

Derhal kendiıini premin yanma vardı. Benimle evlenmek istiyor· den sorguda bulunmak ıuretile 
götürürler. du. Her ne pahuına olursa olsun bilgilerini arttırmaktadırlar. 

V asiıi kendiıine her han•i bir 
bent (Herman) dan ayırmağa z. Eken 
çahfıyordu. Hatti bu uğurda ken 

baıka bir tey IÖylemekıizin doi· K •• •• d 
diıi en ağır bir cerrahi ameliye· arpuz yuzun en rundan doğruya (Grandük) e va· 
ıine bile razı olmuttu. 

ri1 olmak hakkından feragat et • 
Henüz küçük yafta bir çocuk 

tiğine dair bir kağıt imza etmeği 
teklif eder. :ken kendiıi bir kazaya maruz 

Herman bu teklifi reddeder. kalmııtı. Büyük bir av esnasın-
0 vakit (lsenburg) "öyle ise bu da babasının attığı bir kurşun 
kızı almaktan vazaeçmeliain, o- sarip bir teaadüf neticeainde oi· 
hunla evlenmek veliaht olmak lunun batnia rast 1relmitti. Kur· 
noktaıından çok vahim akibetler tun bir sözünü delmitti. Sonra 

B . birkaç kurt un parçaaı kafa taaı-tev lit eder,, der. unun üzenne 
1 B nm içeriıinde kalmııtı. 

Herman, çok müteeuir o ur. e- 0 vakit doktorlar bu parçaları 
ni almaktan hiç bir vakit vazge• 

çıkarmamağı daha ziyade ihtiya· 

Küfür, kavga ve sonunda 
yaralama 

lzmirde ceza evi önünde bir 
'biç yüzünden feci bir vaka olmuı· 
tur. 

Cezaevi kart11ındaki &JÇI Kl· 
zım uatanın çıralı Ali iımindeki 
ıenç, ayni ıırada manav Şükrü
den bir karpuz almıt, fakat kar· 
puz iyi çrkmJunııtır. 

Sömikok labrikaıının yapılııı ilerliyor 
Zonguldak, (Kurun) - Zon

guldak, bayındırlık faaliyeti her 
gün bir kat daha artmak sureti
le kendini göstermektedir. 

Sömikok fabrikası yapııı bü
tün hızile ilerlemekte iken diğer 
taraftan da (Tür kit) ve (Kö
mürit) f irketleri modern memur 

1 

amele evleri y~ptırmağa batle· 
mıılardır. 

(Türkit) ıirketi çizdiği bet 
yıllık inıaat programını yürüt· 
mek için birinci parti olarak ( ü
zülmez) mevkiinin yüksek tepesi 
üzerinde geçen haf ta ( llkokul), 
amele yemekhane ve yat,llkhaneıi 
ile evlerinin temel atma töreni 
yapılmıttır. 

ilkokul Türkit tiricetinin it ala· 
nında çalıfan itçilerin çocukları· 
nrn kamuıu için bir kültür kay-

çemiyeceğini ıöyler. ta muvafık bir hareket bulmuı· 
(lsenburg) Hermanın bu IÖZ· lardı. 

lerini dinledikten, benimle evlen· Fakat zavallının batındaki 
mek hususundaki karannın aar• kurtun parçaları onu rahat bı
ıılmaz bir derecede oldujvna ka· ralmnyordu. Zaman zaman ya· 
naat getirdikten ıonra, elinde ya· rım bat ağrıları yapıyordu. Ev
pacak hiç bir teY olmadığını ifa· lendiği takdirde benim saadetimi 

Ali, fena çıkan karpuzu Şük

rüye götürmüt, ve iade etmek iı
temittir. 

Şükrü, karpuzu geri almayrnca 
iki taraf araıında ağız kavıa11 
baılamıttır. 

nağı ve fÜpheıiz Zonguldağın da . .. . 
çok modern bir okulu olacaktır. ı ::)omıkok labrika•ının bacaaı 

Yatakhaneler iki katlı olacak 64 metre olacak 
ve beher yatakhane (120) kiti endüstri tarı meydana gelmiı o-
alacakbr. lacaktır. 

Böyle dört yapı yapılacaktır. Zonguldak ıarı içinde kömür 
Şükrü: 

de eden ıözlerle kalkar, aalondan bozmak enditeıile ameliyat yap- - Be herif, ben karpuzun İ· 
çıkar. Bundan ıonra ıalona dört tırmağa karar verdi. Fakat yazık çinde miyim, iyi çıkmıt veya fe· 
haıtabakıcı girer, ıayet nazikane ki kafa taıının içinden kurıun na olmuı. Bana ne .. Çek araba. 

Ayrıca yapılacak olan yemekha- amele birliği tarafından da bir 
neler de bu f(enitlikte olacak- hastane yapılmağa haılanmııtır. 
tır. Hastane yapııı (89.000) liraya 

Bu yıllık (11) de memur evi bir üıtenciye verilmiıtir. 
yapılmaktadır. Bu yapıların ıa- . ~onguldak memleket hastane· bir tavır ile Herman üzerine ce· parçaları çıkarılırken ıon nefeıi· nı !. 

bir ve tiddet kullanırlar, zorla ni vermitti. Demi§, Ali de karpuzu ıerııye 
aıağıya indirirler. Oraya daha Sonradan doıtlarından biri gel fırlatarak: 

Yllı beı yüzü bulacaktır. sının karşısındaki tepeye de bu 
Kömürit ıirketi de Kozlu ma· haıtane kurulacaktır. 

den kömür mıntakaıında yine evvelden getirilmit olan bir oto- di. Bana onun aon zamanlarda a· - Bu karpuzu al, ıen ye! 
mobil içerisine korlar. cıklı halini hikaye etti. Bu zaval- Demittir. bet yıllık bir programla (Türkiı) 

gibi amele ve memur evleri ve 
ıair kurağlar yapmağa batlamıı· 

Büyük bir hızla (Frankfort) lı genç, ameliyattan evvel hep it gırtlak gırtlağa kavıaya 
civarında (Oberunel) e götürür· beni dütünüyomıuf. Herman gel- dönmüf, Alinin kanlar içinde ka· 

Anadoluda spor 
hareketleri 

ı hap mezden evvel beni Londradan larak: er. Burada bir ıanatoryoma • 
Macariıtana götürmek çarelerini - Yandım!.. diye bağırdığı 

hr. 

Kok fabrikası yapm hemen bit
mek üzeredir. (64) metre yük
ıekliğinde olan bacası ile Türk 
endüıtriıinin de böylece yücel
mekte olduğunu göıteren fabrika 
mimari görümden de aranılan 
İyi tartları haizdir. 

Denizli, 22 (A.A.) - Çivril, 
Y etilova takımı ile Denizli idman 
yurdu takımı ara;ında bugün ya· 
pılan futbol lik maçı çok iyi ol· 
muı ve ikiye karfı üç ıayı ile Çiv
ril takımı birinciliği almıttır. 

.aeder!er. 
Bugünden itibaren Hermanın 

Ya benimle evlenmekten ve ya· 
hut Vaymar dükalığına variı ol· 
lllak hakkından vazgeçmeıi için 
tazyikler, tehditler, itkenceler bir· 
birini takip eder. Fakat bütün 
bunları hiç biri fayda vermez. 
Herrnan ne veraaet hakkından, 
ne d e evlenmekten vazgeçer. 

Bu ıırada ben hep Londrada 
~lunuyordum. Ben bir taraftan 
ernıanı d .. .. .. ordum Diğer 

tar f UfUDUY • 
bu a tan iki kar det imle beraber 
. lunduğu-. k" "k evin idare

•ı i . auUZ UÇU 

Çu ç~~. endiıede bulunuyordum. 
bir 11 u l>eninı yanımda pek az 
be.t~ra \'ardı. Hermanın da ıer· 
.. ıaıni J • • • • k az "mit a abılmesı ıçın pe 
tere . "•rdı. O vakit büyük Jnıil· 

IQıp ... • 
tle Jc.,.,,;ratorlufunun merkezın· 
de ~J ~ Mr hiç vaziyetin· 
~i~ llııttıJc. Korkudan ne yapa· 

arıyomıuf. duyulmuıtur. 
Ve kendiıile her konuıan dos· Bunun üzerine Alinin enaeıin· 

tuna "acaba o bundan hoıla~ır den bıçakla ağır ıurette yaralan
mı? Acaba Macariıtanda mesut dığı görülmüttür. 
olur mu? Acaba bunu veya tunu Hadiseye hemen zabıta el koy· 
iıter mi?,, gibi ıualler ıoruyor· muı, vaka yerinde duran Şükrü 

ileride örgütü ıeniılediği tak
dirde konulacak yedek makineler 
için de yerler vardır. Aııl öğünü
lecek cihet fabrikanın teknik re
simleri ile mimari detay ve deg
rame reıimlerinin, atölye, anbar 
yapıları proje ve detaylarının 
hep Türk mimarlarının elinden 
çıkmasıdır. 

mUf· k 
Ol

.. .. .. haber aldı tan sonra um unu 

k 
.. ··ıdüm. Kendiıini hiç ıev· 

ço uzu 'b' .... 
d.... halde aever gı ı gorun· me ıgım . 

.. .. .. alnız büyük servetın-
dugum ve Y •1 bö 1 
d 

. t'f de etmek arzusı e Y e en ıı ı a . . . 
h 

eket etmif olduğum ıçın vıc· 
ar • 

d P!arı çektım . 
an aza ( Arka8ı var) 

Edirne - /stanhul golu 
qapılıgor . 

2 (A A ) - Edır· 
Tekirdağ, 2 · · I bul 

ne - lıtanbul yolunun ıtan 
c1 L"leburgaza kadar 

hududun an u 1 B.. ük karıttıran yo· 
ve Murat ı, uy Iıldarı bat· IUnUn yapılması hazır 

tevkif edilmif, Ali de haıtaneye 
götürülmüıtür. 

Ali ifadeıinde: 

- Şükrü ~ni kara aaplı bı· 
çakla vurdu! demiıtir. 

Orada bulunanlardan bazı fa· 
bitler, bıçak ıörmediklerini, Ali
nin batının kalın bir sopa ile kı· 
rıldığını ıöylemitlerdir. 

Tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

Göçmenler 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Dün 

vapurla iki bin Sili.atireli göçmen 
gelmif, derhal yerlettirilecelderi 
bölıelere ,önderilmiılerdir. 

Mimar Bay Seyfi ile mimar 
Bay Muatafanın bu yöndeki ça· 
lıtmalarını, becerıenliklerini öv
mek bir borçtur. 

Size fabrikanın bugünkü duru
munu ıöaterir reıimleri yolluyo
rum. Bet yıl ıonra (Üzülmez) du
rağında yepyeni ve modem ve 
her yönden prülmele değer bir 

lzmir, 22 (A.A.) - Şehrimize 
gelen Manisa ıampiyonu Sakar· 
ya takımı ile İzmir ıampiyonu 
Altınordu arasında !/apılan maç· 
ta Altınordu bire keı 11 altı aayı i· 
le Sakaryayı yenmittir. 

Uıak, 22 (A.A.) - Spor böl
geıi final maçlarının yapılarak 
fampiyonun belli olmaıı icin Ge
diz ve Simav ıporcuları ~Uı1aga 
geldiler. 'l: 

Gediz ve Simav sporcuları a
rasında yapılan iki maçtan biri sı
fıra kartı 6, diğeri ııfıra karıı 5 
ıayı il~ Simavlıların üstün)" ..... 
1 b' . ugu ı· e ıttı. 

-Simavlılar bugün Uşak genci 
Iiirliği ile karıılaıacak ve bu ~=r 
ta kazanan takım bölge •a . ç 

y mpıyo. 
nu olacaktır. 
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tozonco Rnn~euo 
1\liselin Parisli gen~ ti"; kadındır. 

E\ liliğinln daha ilk yılında dul kal • 
mıştır. l\:cndlsine henüz yeni bir ko· 
ca bulamadı. Bu arada gönül eğlen -
clirmeği kendisi i~in bir hak bilir. 
fümseye karşı verecek hesabı yoktu. 
Bununla beraber namusludur. Yaban
cı erkeklerle şimdiye kadar bir oda • 
da l alnız knlmamıs tır. 

Onun yalnız bir merakı var· (Ran
devu) 'ermek merakı. nazı kimseler
de pul kolleksiyonu merakı bir ipti
la halindedidr. Bazıları tanımadığı, 

bilmediği insanlarla mektuplaşarak 

aldığı cevaplardan bir kolleksiyon 
yapar. Dunun gibi iptilanın türlüsii 
olur. Madam Mişelin'in merakı da · 
kendisinden randevu istiyen erkek • 

erin adla.rmı bir deftere yazmak, bun· 
Jarı numara sırasile dizerek her hi • 
rine kendine göre bir isim uydur • 
maktır. 

Bu yaz Madam .l\lişelin Paris ci -
varmcla bir sayfiyede oturan halası
na gitmisti,. Orada bir haf ta kadar 
vakit gcçiııdi. Bugün artık Parise dö
nüyordu. T:rcnc yeHşmek için biraz 
da acele ediyordu. Yolda giderken 
birdenbire bir ses: 

- Madam, o kadar acele etmeyiniz· 
nfüsaade ederseniz ..• Dedi. 

~c;elin arkadan gelen hu sesin sa· 
bibi kim olduğunu anlamak için dön· 
dü. Bu, tek gözlüklü, şişman, iyi gi
yinmiş, ciddi ta\'ırh bir adamdı. Yü
zünde göze çarpan bir heyecan vardı. 
l\Uşelin t.ahii ,.c nazik hir eda ile: 

- Mösyö, ne istiyorsunuz? Dedi. 
Şişman adnm mütereddit ve dola· 

şık bir dil ile: 
- Sizi çok güzel gördüm. Hiç ol • 

mazsa şöyle tanı mak arzusunu ye -
ncmedim· Müsaade ederseniz size re
fakat edeyim. Yok eğer hir mfıniiniz 
varsa ba ka bir 1.amanda, başka bir 
yerde buluşalım. l\Ieseıa hu akşaın .. 
Diye cevap \'erdi. 

- Bu dakikada çok acele bir i im 
l-ar. Eğer arzu ederseniz hu akşam •. 

- Doğru mu söylüyorsunuz? J{a • 

bul ediyorsunuz öyle mi? Hakikaten 
heni bahtiyar ettiniz. O halde hu ak· 
şam Sllat dokuzda umumi bahçede 
(Gambeta) nın heykeline karı:ı olan 
sıranın üstünde birleşelim · .• 

- Umumi bahçede <Gnmbeta) nın 
heykeli kar ısında.. Hakikaten pek 
şairane bir düşünce. Pek güzel, öyle 
olsnc. 

Şişman adam tcşehbü. üniin hu ka
~r kolaylıkla netice vermesine hay
ret etti. Doğrusu biraz da inanamı -
yordu. Bu genç kadının kendisi ile 
alay etmesi ihtimalinden şüpheleni -
yordu. Bununla beraber l\lişelin onu 
temin ediyordu. Sözünde ciddi oldu
ğuna inandırmak i tiyordu. Derhal 
cebinden not derterini çıkardı · l'ur -
şun kale.mi ile notunu yazdı: ".Bu ak· 

şam, saat dokuz, sevimli şişko, kum· 
ral bıyıklı, tek gözlüklü.,, Bir köşesi· 
ne de (99) bakamını ila,·e etti. Bun -
]arı yazdıktan sonra: 

- Kusura bakmayınız. Daha si • 
zin adınızı bilmiyorum. Onun için si· 
zi (Sevimli şişman) diye işaret ettim, 
dedi. 

Sonra yine hızla yoluna devam e
derek trene yetişebildi. 

"' :(. "' 
l\lişelin hir hafta e\"\'el halasına 

giderken kolleksb1onunda (98) ran -
de\'U vardı; o, bütün bu randevuları 
yalnız clcftC'rine işarC't ctmckl,. ikti -
fa etmişti. Bunların hiç birine gitme
mişti. Fakat o yine her randevuyu 
kendisi için bir kadınlık ntU\'affakı

yeti sayıyordu. Hala mm yanında ge
çirdiği bir hafta içinde defterine hiç 
bir randevu kaydedemedi· Bugün tre· 
ne gelirken yoldaki bu mU\·affakıye -
ti ile doksan dokuz randevu olmuş· 
tu. 

Bu sırada Mişelin'c bir fikir gel
di: Kendi kendine "Acaba tren Pa • 
rise varmadan yolda. bir randevu da
ha kaydedebilir miyim?,, dedi. Eğer 

tesadüf kendisine yardım etmiş ol -
saydı hu giizel bir şey olacaktı. Ka 1 -
binde Parise yiiz tane rande\'u mu
' aff akıycti ile giren bir kadın guru • 
ru duyacaktı. 

Eğer rande\'uların sayısını yüze 
çıkarahilirse kendi kendine bir güzel 
ziyafet çekecekti. Bu ziy:ıfette bir şi· 
şe şampanya içeceltti. 

.l\lişclin bu kararı \'erdikten son
ra yiizüncü randc,·uyu bulmak için 
içinde büyük bir arzu duldu. Yerin· 
de duramıyarak kompartımandan çık· 
tı. Trenin koridorunda biraz aşağı, 

yukarı dolaştı. Bu sırada pencerele -
rin birisine dayanmıs tek bir adam 
gördü· Bu, dumanlarını ufuklara doğ
ru sa\-urarak sigara içen çok şık, gü· 
zel bir gençti. 

1\lişelin iltizami bir surette gence 
çarparak geçti. Terbiyeli bir adam o· 
lan bu gd1ç kadına doğru dönerek: 

- Affedersiniz, l\ladam ! .. Dedi. 
Kadın durdu: 

- Mösyö, ne söylediniz? Diye sor -
du. 

Genç tekrar etti: 
- Affedersiniz, Madam, dedim. 
- Evet, fakat E;İZ daha başka bir 

şey söylediniz. Ben pek b i anladım. 

Bana bir kompleman yaptınız· Görü
yorsunuz ki yüzüm kızardı. Fakat hu 
kompleman benim hoşuma gitti. Çün· 
kü siz biraz kadınları fazla seven bir 
gence benzi) orsunuz. Rica ederim. 
Hayır, demeyiniz. Ren sözünüzü pek 
iyi anladım. İnsanlar böyle bir tren 
içinde biribirlerine tesadüf ederlerse, 
aralarında hir sempati uyanırsa on -
tar için tekrar yine görüşmek hakika· 
ten hir ze,·ktir. Fakat iki kişi ser -

amlıımııı&11ırköyii'niin ını~ım~ıoomıllmJ 111~11~11~11111~ 

1 o a • 
Bölem: 63 

tesadüf, bir şanSSizlık bt. kadar kuv • 
vetıi olamazdı. Ancak tabiatin aman· 
sız kanunları bu zulmii yapabilirdi. 
Ve mademki ona, Necdete, )aptı; her
kese yapacaktır. -

Soğtik duş. buzlu pü küllel'le vü -
cudünün üstünde saklıyordu. Asabı 

biraz tazelendi. Acele kurulanarak 
yatak odasına koştu. Kapıcı madam 
ontın hizmetine bakıyordu. Sema\ er 
hazırdı. Necdet, limonlu sıcak bir 
çay içti. birkaç s:ındoviç yedi. Damar· 
lannn. kuvvet geldi. Bir dü~ünceye 

btı derece saplanmanın patolojik bir 
illet olduğnnu anhyarak, hastalığı 

de.fcder gibi hışımla l!mba.<~ınt sön
"iürdU, yattı. -

Fahat uyku?. Hanl ya uyku?!. 
Bedriye hanımerendi ! Bir gece Şi

fada ne buyurmuştunuz, edendim? 
Dcrniştirdz gf: ''Hiç bir erkek uyku • 

kc E11t 1e? 6yJe ,ey btl -
mn. E büyü~ k:ıhn da görseler mıı· 
ş:ıllah 1! ht:lhltı.nna ne de uykulan· 
n:l l:::.reı gciir.,, I:t:yurtat efendim, te}' 

Yazan: Safiye Erol 

rif edin, göriin bakalım, bir erkek uy
kusuz kalır mı imiş. Siz de Fahri hey 
patronumuz, gazetemizin sahibi. Sü
reyya ırns.a ti,ptrosundaki kitabe di
lilc: Gelin, göriin ,.e ibret alın. Ha· 
ni bilmek is tbordunuz, zamane genç· 
leri hicran tanır mı?.-

Fakat uykıı, uyku l 
Necdet fosforlu kol a:.ıtinı? bsktı, 

iki buçuk. Düşünreleri öldürmek, uy
kuyu getirmek ic)n bir sistem tcc -
rühe etti, sa) mak: Bir, iki, üç .. Yet
mişe kadar geldi. Stop! 

Kendi kendine dedi ki: 
-Burhan iddia etmişti· Gönül ız

tırabı diye mü bet bir ey mevcut de
ğilmiş. Gönül ~kiyorum diyenlerin, 
ya barsaklannda, ya böbr~k)erindc, 

ciğerlerinde, yumurtalıklarında, da -
hn bilmem nerelerinde bir bozukluk 
''armıo da cUmlel &!abiyeyi yıprata -
rak (Ruhi ız:tırap) namını taşıyan bir 
evhanı )·aratıyormu~. - Peki amma, 
benim bUbreklerlm de d~erlerlm de 
mükemmel. HeMpÇ3 ruhi utır:ıbım 

Yazan: Kadircan Kaflı B ö iem: 21 

Kara Veli sizi yakalar ve ne yapmak istediğinizi anlarsa 
gemisinin küreklerine değil, direklerjne başaşağı asar 

tı. 

Amiral, Rum delikanlısına bak • ı 

- Sen .• · 
Dedi. 
Niko gözlerini açtı: 

- Fakat ... Benim başka ışım \'Br .. 
Sizinle yaptığım pazarlıkta ateş ka
.} ığı na kumanda etmek yoktu. 

- Ba~ka ne işin rnr? lfoı·kuyor 

musun 
- Kardeşimi kurtarmanın yolu • 

nu bulmalıyım· 
- Baskından (;nee mi Artaya gide

ceksin? 
- Hayır •••• Baskın sırasında, yahut 

biraz sonra •.• Kara Kartal tutuşunca 

hemen Yeli Reise haher uçururlar. O 
da gelir, ben o sırada 1stc1yanın ya
nına "armalı ,.e onu kaçırmahyım. 

- Mademki sonra gideceksin, ateş 
kayıklarına yol gösteı·mek için bol bol 
uktin var demektir· 

- Fakat ... Bunu başkası yapmalıy
dı! ... 

- Baı:kasr yolu bilmez ... Haydi be· 
nim yiğit delikanlım• •. Çekinme .. Sana 
bu işi de becerirsen tamam üç bin al· 
tın nr. işte bahşıı:ı da peşin! •• 

ilıll'MlffWKIW"""'""'""'""''" ............................. "'""'hllH ......... PMlllAmmwtt 

bcst olduktan sonra tekrar göriişme · 
ğe bir mani var mıdır? Mesela siz 
şimdi Parise gidiyorsunuz. Ben de o
raya gidiyorum. O halde? 

Genç bu geveze kadının sözleri 
karşısında birdenbire şasmp kal • 
mıştı· Fakat dikkat edince onu güzel 
buldu. Kadın da genci yakından gö
rünce ona karşı kalhinde derin bir 
meyil duymağa maşlamıştı. Nihayet 
1\fişelin: 

- O halde arlık anla tık, demek. 
Dedi. . .. 

Sonra cehinden not lefterini çıka • 
rarak işaret etti: "Bu akşam, saat 
dokuzda, Opera yeraltı şimendife • 
rinde, i>rens Dögal, 100,, Bu genç 
kıyafeti, duru§U siması ile bir lngi· 
Jiz asilzadesine andırıyordu. Onun için 
.Mişelin defterinde ona prens Dögal 
adını 'ermişti. 

Nihayet l\li~elin yüzi.incü rande -
vuyu da temin etmişti. Onun için 
kompartımanına büyük bir memnuni· 
yetle döndii. Bu hakikaten büyük bir 
muvaffakıyetti. 

Şampanya içnıcgc gelince; Yerdigi 
k;:ırnrcla durdu. Şu kadar nr ki hu 
şampanyayı yalnız başına içmedi. 
Çünkü akşam saat dokuzda yeraltı 

şimendif erinde bulunuyordu ve prens 
Dögal de orada idi! 

* ,. 

o1mamak Jazım • .i\ladt>mki \'Ücudüm 
rahattır, bir eksiğim yok demek. 

Rir, iki, iiç, dört ... Necdet yüzünü 
dul'ara döndü. Yine saymağa haşla • 
dı· Bu defa yüz on dörde karlar ge • 
Jebildi. Yiiz on dört eler demez, çılgın 
gibi .Yafagın içine doğruldu. 

- Vücutça rahat mıyım? ilah -
hay .• Yalancı, riyakar, düzenbaı he
rif! Sen rahat değilsin. Sen .}andın, 
yanıyorsun. ~enin tamam olmaklığm 
i~in şu anda o, o kadın hu yatakta 
senin yanında olmah idi. Senin nı -
hun ıla 'iicucliin ele ona muhtaçtır· 
Sana o hizım, o lazım. Onsuı olamaz· 
sın. Olursan da işte böyl~ olursun. 

Elini yastıkla kılıfı arasına ge -
çirdi. J\cten sargı)ı hfr hamlede par· 
çalacl:. nu )'ll'hkların üzerine l iizii • 
koyun ahandr. Yine s.-.ymağa başla • 
dı. On) edicle durdu· Saate baktı, dört 
buçuk. Artık uyku ümidi kalmamış • 
tr. Sırtüstü uzandı. Ranyo<la yaptığı 
gibi içinden sökiilen dertli ııefe-Iel'le 
inledi: Allah .. Allah.· Allah .. 

TAVŞAN DAr.A IH1Sl\1ÜŞ 
Karanlık erken erken c;öknken ısu· 

lu hir kar yağmaıfa ba~Jadı.Rüzgar, J{a 
rayelden esiyordu. Bundan daha men
debut· bir han tasaV\'ur edilemezdi. 
Kunduracı Baha, kalfa ve ~ırakları i· 
le kilçük rahleler önünde, hir lamba 
altında l!les!dzce çalı~11yordu. Baha, i· 
çf nden iffke ile söyleniyordu: 

- Bu ıık§am yine kimse uğramaz:· 

Armenyo belindeki zinciri tuttu, 1 
çekti. Ucundaki anahtarlardan birini 
köşede duran kalın ağaçtan dolap gi· ı 
bi bir şeyin anahtal' deliğine soktu. r 
Açtı. İçinden atlas bir kese çıkardı. 
ıçinde para olduğu, çıkardığı se ten 
anlaşılıyordu. Yenedik korsam onu 
Nikoya \'erdi: 

- lc;inde tam elli tane sapsarı Dü
ka altını var.·. 

Sonra ayni çekmecedtn bir kese da
ha çıkardı. Onu da Loredano•)a uzat
tı. Fakat o almadı. Yüzünii buruştur
du: 

- Ben hu işi para için yapmıyorum. 
Onunla şarap alınız n forsa1ara içi -
riniz, daha çok hoşuma gider ... 

Armenyo onun sırtını okşadı: 
- Sen c;:ok büyiik ve çok zengin lıir 

adam olacaksın!.· 
Dedi. 
Niko önce İtalyan delikanlısının 

yaptığından sılulır gibi oldu. 'Fakat 
kendisini çabuk toparladı ,.e dudak 
büktü. 

Alban Armenyo biraz sonra her şe· 
yi hazırlamışıt. 
Akşama doğru Santa Mananın do

ğu kıytları karşısındaki l\lekanisi 
körfezinin kumsallarına beş kayık ya· 
naşıyordu. Bunlardan \,kisi sekizer o· 
nar ki i alabilecek kadar biiyük. fa
kat diğeı· üçü ancak ikişer kişilikti. 

iki büyük karık orada kaldı. Kü -
çük kayıktan, büyük kayıklarla gel
miş olan yirmi kadar adam omuzla· 
dılar. 

Armenyo çok heyecanlı görünü • 
yordu· 

l'\iko n öne gtçmişti. 
Hep beraber k-.yalıklar, fundalık -

lar, çalılar arasından ) ürüdüler. Bu· 
ra la rda insan dolaştığım gösteren 
hiç bir iz yoktu. Yenedik korsanı bun· 
dan hoşlanıyordu. 

Bir saat kadar sonra bir tepeye 
vardılar. Buradan Preveze körfezi 
baştan başa göriinüyordu. Solda, ak
şamın sisleri içinde kalenin korlrnnç 
gölgesi hüsbütiin büyüyordl!. 

llep~i birden durdu1ar. 
Armenyo öne geçti. IJOredano da 

onun yanında idi· Niko kar~ı tarafta 
dört heş mil kadar uzakhld k~çük 
bir girintiyi gösterdi: 

- lşte ... Halkinea ! .• 
Dedi. 

Sahiden orada bir çemi direği, belli 
belirsiz görünüyordu. Loredano, hiraz 
gerisinde duran otuz yaşlarında, es -
mer hir gemiciye döndü. Yanma yak· 
taşmasını i~;ı ret etti. Sonra ı-ol etini 

Biitün siparişler alesta beklesin. Bek
Jesin amma .. Ya hen hu oğlanların 
haftalrğını nereden ,·ereyi r:ı? Dilsiz 
bir kalfası \'ardı. Baha ona bakarak: 

- l\1ükerr€'m B<•) in sayasını kalı
ba çek timdi. Pa tumasını bitir din mi? 
Getir bakayım, köselesini üstiine ata
yım. Bu na.stl vardola diki~i ulan? 
l\azımasını da höyle yaparsan hayrı

nı gör. l\1iikerrem Bey hunu bizim ka
famıza çalar. 

Sıkıntı ile yerinden kalktı. Tezga -
hın aralğından rakısını çık:ırdı· J\a
ğıt içinde salanı ,.e turşu \ardı. Ra· 
ha bir miiddet sokağa halrnrak, şem
siyeler aJtında büziilmiiş acele acele 
geçen yolcuları tanımağa ~alış,ı,.ak, 

hirkaı; kadeh içti· Sonra köşede ya -
nan pembe emaye 6ohaya kömür at
tı. ırnerini oğuşturnyor, aşağı yukarı 

dolaşı) or, 
- l\1iişteriden vazgeçtim. Hari bir 

arkadaş gelse de iki lakırdı konuşsak, 
diyordu. 

Camakftnlı kapı şanı:ırtı ile açıldı. 
içeriye, sır ıklam, Orhan girdi. Dük
kanın orta yerinde kunetlıce hir sil
kindi, etrafı ıslattı. Baha, geriye sıç
rayarak: 

- Dur ulan, diyordu, kendin l\la -
rika için gavur oldun· Bizi d<' mi \'af
tiz edeceksin? 

- Ağzını topla, angurya: 
- Angurya senin ağabeyindir, me-

~e odunu. 

onun omuzuna koyarak sağ elini Hal· 
kinea koyuna doğru uzattı: 

- lşte oraya gideceğiz. Hazır mı • 
sın?. 

Bu adamın adı Armando ~loranti 
idi. Yenedik, donanmasında küçük 
yaştanheri bulunuyordu. Haskın, ateo 
kayıklarile düşmana hücum gibi iş -
lerde u ta lığilc tanınmıştı. Armenyo 
onu Lol'edanonun yanına bunun için 
\'ermişti. 

Armando hiç duraklamadan ce • 
rnp verdi: 

- Heı· zaman hazırım senyor.· Hr 
men gidelim mi? •• 

Niko da acele ediyordu. Onda da 
girdiği işi sonuna kadar yürütmek • 
ten çekinen bir insanın hali hiç yok· 
tu. Zaten ateş kayığı ile hücum ya· 
pacak değildi. Sadece onlara yol gös· 
terccek, kılavuzluk edecekti. Lore • 

dano Kara Kartala yanaşarak onu 
ateşe \'erirken Rum palikaryası kendi 
lrnyığı ile Artaya en :rakın kıyıya gi
decek, gece yarısından sonra ora~·a 

\'aracaktı. lstelyanm e\·inin karşısın· 
daki küçük korulukda ishak ku~u gi· 
bi bağırınca Rum güzeli yükte hafif 
pahada ağır biraz eşyasını alarak ka
çacak, onu bulacaktı. 

Tekrar kıyıya gelmek, kayıkla • 
rına binmek ,.e kaçmak daha kolaydı· 
Kara Velinin adamları ate~ alan ge· 
milerile uğraşırken asıkta görüleli 
küçük bir sandalın ardına düşmezler 
di ya •• Zaten Niko onlara hiç görün• 
memenin de kolayını bulmuş gibiy • 
di. 

- Armenyo, Rum gencinin, kızkar 
deşini her halde kaçırmak ısfome ı · 
zerine iki ateş kayığı yapmaktan ,·aı· 
geçmiş, Jıir tane ile kanaat etmiş:i. 

Zaten Loredano gibi göıü pek bir 
de1ikanh ile, Armando gibi görmüş 

geçirmiş, usta bir gemicinin bu i i her 
halde başaracaklarına çok güveni)·or· 
du. Dir ateş kayığı ise iyi kullanıl • 
dıktan ·onra bir gemiyi değil, ı,oca 

bir donanmayı bile tutuşturmağa bol 
bol yeterdi. 

Bunun için önceden iki ateş ka • 
yığı göndermeyi tasarladığı halde 
sonradan bu düşüncesini bir kenara 
atmıştı. 

Armenyo tepede kaldı. 

Niko en öne geçti. I.oredano ile 
Armando onun arkasından yürüror 
]ardı· Diğer gemiciler de üçe bölün· 
müşler, üç kayığı omuzlamı"lardı. 

( Arlin&ı t"ar) 

- Saldırma. Kuduz: vak'ası \ar, di• 
ye ihbar ederim. Bir garip yolcu kıt 

kıyamette ocağın:t düşmüş. Böyle mi 
karşılarlar? Billahi dondum, şayet~
haha s..ığlam çıkarsam, şa~arım. He· 

men şuracıkta Yasiyetnamemi yaprna
Jıyım. Senetimi kftmilen serseri çal· 
gıcılara bırakac:ığım. 

- Bana ne bırakacaksın'! 
Orhan ayağını ~·erden kaldırarak 

yırtık tabanını gösterdi. Baha, arka • 
daşının paltosunu sobada kurutmaya 

çalışıyor, gördün mü cömert arkada • 
şı? Diye söyleniyordu. Orhan derhal 
tezgflhın üstündeki şişeyi kes(etti· 

J{ulpu kırık bir kah\'e fincanını dol· 
durup susuz içti. Raha, yalancıktaıt, 
şişeyi kaldırır gibi yaparak; 

- Siya siya, diyordu, seni beylik 
çeşmeye sulamağa mı getirdiler.? 

Biribirlerine olan iştiyaklarını ırat 
şılıklı küfürlerle giderdi!cten !Oıtr8 

riddi konuşmağa haşladılar. Orhan, 
Bahanın kulağına eğilip fısladı: "Deh 

şetli havadis "ar,, gözile çırakları i:&" 
ret ederek: "Hele şunları sav da,,. 

lş paydo~ edilip kepenkler indi • 
rildikten sonra iki arkadaş soba ba. • 
şına yerleştiler. Orhan anlattı: 

Yine hattayı taşa vurmuş, ba§1" : 

dan büyiik halt kanştırmııtı. Geçen 
Jerde Bedriye ıle münakaşa etmişler• 

... ... "' (Arka.IJ ~J ~ 
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"Toprak verecektik, onu da reddetti,, Tavandaki 
iskelet! 

Dünkü yangın _diııı ___ _ 

Habeş imparatorunun 
söyle dikleri 

• 
Kihtane 

42 ev 
k··yünde 
yandı 

Londradaki Habeş elçisi 2 milyon 
isterlin borç para arıyor 

Kemikler tek insana 
ait değil 

Yangının bir yemek tenceresinin 
Ortada hayvan iakeletlne • • •• •• ... •• } • 

ait aantlan parc;alar da var r devrılmesı yuzunden çıktıgı soy enıyor 
lngiliz kabinesi durumu konuştu ... ALın~~ak karar 
914 tenberi alınan kararların en onemlısı olacak,, 

Nitantaıında, Vali konağı cad-
1 

desinde, 115 numaralı Selçuk a- ~ ""'-~~• 
partımanının tavan arasında bu
lunan iskelet etraf ındak i ara,tır-

Londra, 22 (A.A.) - "Daily 
Exp~,, gazetesi ayları ile yap· 
mıı olduğu bir görüımede, Lon· 
dradaki yeni Habeı elçisi, bugün 
Ha~tiıtanın elinde önemli silah 
ve mühimmat stokları ve bilhaı
ıa makineli tüfek, levoiı tüf ekle· 
ri, obüs topları, uzun menzilli 
aahra topları ve birkaç uçak topu 
bulunduğunu söylemittir. 

Londra, 22 - Kabine, özel bir 
toplantı yaparak Habeı • ltalyan 
meselesini görütmüttür. 

Dafly Telegraph,, gazetesi bu 
hus~ta diyor ki: 
. ''İngiltere hükumeti, barışçıl 
fiir kotarma yolu bulunamıyacağı 
anlaşıldığı takdirde, ne gibi bir 
teşebbüste bulunacağım kararlaş· 
trnnalıdır. 

Bu kararın, 1ngilterenin 1914 
yılı yazındanberi almış olduğu 
kararların en önemlilerinden biri 
olması muhtemeldir.,, 

Londra, 22 (A.A.) - Habe· 
§İıtanın yeni Londra elçisi Bay 
Aza., • Jagner, Martin, Daily Ex-,, 
Pl"CjS aylarına, §U diyevde bulun
rnu§ttır: 

"Ben buraya 2 milyon sterlin 

!irası ödünç bulmağa çalışmak 
i~in im. Harbi sürdürebilmek 
ve Habeşistanm ekonomik duru -
mu ile madenlerini geliştirmek 
re i}letmek için çok paraya ihti
yacımız var. Eğer bunu Londra
da ba..ıarmazsam, Amerikada ö
dünç para bulmak imkanlarım 
araştırmak üzere Bay Pierpont • 
Morgan ile bul~mayı umuyo
rum.,, 

Habet elçisi, Lo~draya ayni 
zamanda İngiltere hükumetini 
Habeıiıtana deatek olmağa ve 
uluslar ıoıyetesi ve me.eJi Sü· 
veyı kanalının kapatılmaaı gibi 
bir takım tedbirlere ıevketmek i· 
çin nüfuzunu kullanmağa ve Ha· 
bet iıtana yollanacak silahlar ü
zeı"ine konulan ambargoyu kaldır· 
mağa kandırmak üzere geldiğini 

Cle ıöylemittir. . 
Adis • Ababadan Roytcr aJan

sı, imparator Haile . Selasiye as
kerlerinin geçit resımnden sonra 
parlamento azaları ile .. ileri. g':. 
!enlere karşı yaptığı soylevm o
nemli yerlerini bildiriyor. lmpa-
rator diyor ki: . 

"Esir olmaktanıa özgen (hür) 
olarak ölmek daha iyidir. Aaker· 
ler atalarınızın size gösterdiği , 
yoldan gidiniz. ihtiyarlar, genç-

tan talihini Allahın eleri aranna 
maya, genel savamanlık ve polis vererek son adamı kalıncaya ka-
devam ediyor. 

dar rarpıtacaktır. Ik 
:ı- Bu itin araıtırmasına e oyan 

Biz onu bat eğdirmek ıçın 
genel savamanyar Kamil, eve istediklerini reddettik; ancak ay-
gitmiı, orada esaslı surette araı · ni zamanda baı vurmak 
tırma yapmt§hr. Bir taraftan böy-

yolundaki arzumuzu ve herhangi le bir ketif yapılırken, diğer ta
bitaraf bir mahkemenin vereceği 

raftan da bir çuval içerisine ko· 
kararları kabul edeceğimizi bil- I 

narak tüze tıp itleri direktör üğü-
dird ik. ne gönderilen iskelet, oraca İnce-

ltalya bunun aksine olarak lenmiştir. Fakat, henüz bu ince· 
harp hazırlıklarına devam etli· lemenin sonu alınmamıttır. Ke-
Musolini, tarihe ıerefli bir sayga 

sin bir sonuca varıtın ancak bir 
yazmak üzere bulunduklarına i- haftaya kadar mümkün olabilece-
nandırarak askerierini teıvik ey- b Diin öğle üzeri saat on ikiyi on 

k k b 1 ği umuluyor. Çünkü kesin ir so- beş dakika geçe RfLhtane köyii sırt -ledi. Biz barışa 11 ı sı ıya ağ ı 
nuç alınması için yapılması ge- Jarında Topatan caddesinclc bahçı -

olduğumuz için bu ana kadar, ıe- rek olan tıbbi ve fenni inceleyi§, \'an Şabanın oturduğu üc katlı ah -
refli bir barıt anlaşması yolunu böyle uzunca sürecek mahiyet- şap evin orta katından bir yangın 
bulmak için sıyasal konuımalara tedir. çıkmış ve 42 kadar ev )andıktan on-
bütün kuvvettimizi sarfettik. Bulunan kemikler, tam bir is- ra söndürülmüştür. 

ı 1 1928 1 d k d. Yangın şu sekilde olmu,.tur: 
ta yanın yı ın a en 1 kelet teııkı"l edı'yor mu 1. 1Jk bakııı-

• • :r -s Bahçırnn Şabanın tarlarla bulun· ı isteğiyle verdiği ,mzaya rıayet et- ta, bunun tam bir iskelet olmadı- duğu sırad.L karısı llubibe, kL ük 
meai için uluslar kurumuna bat ğı anlatılmııtır. Kemikler, muh- kardeşi Remzi ile hirlil.te elin alt 
vurduk. Kellog andının tatbikini telif iskeletlere aittir. Bazı par- katında oturuyorlardı. Orta kattaki 

daı'rıtılmı tır. 0 11 'iin geceyi K.th
tane kô) ü c: 1iin le geçiren bcg altı 
aile) i konuklam k icin J{ızıla) tara· 
fındnn c. hı 'ı>ri l ktir. Dün gece· 
yi hiç l:, .ı: nil ıkta geçirmemi , jan• 
darma lı.on uf.ııu Uay Yakubun bü· 
) lik çalışmalaı 1 sa) esinde kom u ev• 
Iere dnğıtılmıslardır. "\'angının ha • 
ladığı ..,ırala , Yak·a)I derhal haber 
alan bir knç )ankc ici C\ lcri ('apula 
uğratmak için ko~muşlars.'l da jan " 
daı·malnr farafından derhal yakala • 
narak hapsedilml~lcrclir. istedik. Lahi hükümleri arasında d b mangalda pişirilmek üzere bırakıl -

Çalar eksiktir. Hatta bu ara a a-
l 1 k ld ... nu gö erek mıs 1 emek tenceresi rnrdı; n te -an atamaz 1 0 ugu r zı parçaların mu""kerrer oldugu~ gö- • 

d 1 ı ku in, bir arnlıl, n:ı ılsa dcuilmiş olan şimdi yeni en u us ar rumuna rülmüştür. Diğer taraftan bir in- bu yemek tencc ·c inden çıkmak ih · 
bat vur;ıyoruz. Son dakikaya ka- san iskeletine ait olmayıp hayvaıı timali \ardır. 
dar barıf yolunda devam edece- iskeletine ait olduğu sanılan ke- Rüzgar, l\:U1tane ·ıı·tlnrında, öğ. 
ğiz. Eğer bu iyi niyetlerimizde mik parçaları da vardır. le üzerine doğru biraz sert estiği icin. 

ff k ı a Sak Vl'cdanımız nrık bırakılmış pencereden atesleri muva a o am z Bunun mahiyeti hakkında uz- ~ - • 
k Alı b ı k t • · · öteye hel"İ) e saçarak yangın çıkma -kalaca tır. a meme e ımızın manlarca verı"lecek rapor, duru-

d sına sebep olmuştur. doğru olan davasına yardım e e· ınu aydınlatacaktır. Kemiklerin Yangını e\ n~lıi kom;:mlardan ha · 
cektir. erkeğe mi, yoksa kadına mı ya- yan Hüsniye görüp derhal karakola 

İtalya harp için gerek olan hut kısmen ikisinden birine mi a- haber Hrmi<:, karakol Ueyoğfu itfa
bütün gereçlere (malzemeye) it olduğu da verilecek raporda iyesine, Sarı) er jandarma komutan -

· H b · t f k" bir lığına Yaziyeti bildirmiş, hızla yardım mai :ktır. a etıı an a ır belirtilecektir· 
b . k" r~· edilmesini istemiştir. On ikiyi otuz memlekettir. Fakat ız, er ın ıgı- Evde bulunan "ı•ç"ı elbı" •esı"ne a- · · 

:r 0 be geçe Beyoğlu itfm)e ı yangın ~e-
ni ve egemenliğini (hakimiye it parçaların bulunan kemiklerle rinc gelmiş hulunuyorrlu. 
tini) korumak için birleşen bir ilitiği olmadığı. sonradan kesen- Yarım saat kadar onrn da Ha · 
milletin nasıl çarpıştığını bütün kes belli olmuıtur. Bunlar, tavan seki Ye Sarıyer itfaiyeleri yeti mi e 
d .. t eg·ı·z ki · b d de lıir taraftan rüzgfmn siddeti di · ünyaya goı erec · . arasında, kemi erın ulun uğu • 

ı · b. mesı ğer taraftan Kalıtane sırtlarındaki ngilterenın ıze yer ver yerden bet metre uzakta asılı hal-
ı k e\'lerin baştan aşağı ahşap olma ın-

f artiyle, biz de ita yaya topra de go··ru··1mu··, ve önce •u."phe uyan- d d 1 d h ı ·· d"" ül d -s an o a) ı yangın er a son ur e -
verecektik. İtalya bunu da re - dırmıtıa da, sonradan oraya ol- nıemi:.• 42 e\', bir ahır, iki bakkal dük 
detti. İtalyan devlet adamlarının dukça yeni olarak bırakıldığı kfrnı yanmıştır· Ancak saat üçe doğ -
son söylevleri, Habeıistanı elde meydana çıkmıthr. ru itfai)e Ye civarda bulunan süet 
etmek arzularını açıkça gösterdi. Kemiklerin bir kıya ile iliıiği böJiiklerin kendi rnsıtalarile ettikleri 
O 1 b · · medenı"yet o""devi (va- bu""vu""k vardım S."l"e inde, lıütün 1\fıh-n ar u 1

f
1 bulunmadığı, buraya kiracılar- ,, ,, ,, 

zifesi) olarak yapacaklaını ıöylü- ane kö) üne geçmeden ) angın ön -
1 d" dan bir doktor veya tıp talebesi <lürülmü~ bulunuyordu. 

yorlar ve bize barbar u us ıyor- tarafından tıbb-ı tetk'ıkat maksa
Yangına ne~ r ğlu 1 a) makamı Da · 

lar· 1896 da (Udua) da Allahın diyle getirilip her nasılsa bırakıl- niş. 'ifa) et jandarma komutanı 1z -

Yangında ino;;anca hiç bir za)iat ol· 
mamıc: alnız bi ek yanmı tır. 

Adliye sarayı için istimlak 
edilecek yerler 

lstanbulda emniyet ikinci şube 
direktö ... ünün bulunduğu yer • 
de yapılacak adliye sarayı için 
lazım gelen iıtimlnklere başlan• 
mıttır. 

Evvela Ankara caddesinde vi· 
!ayetin köıesinden itibaren Sal
kımıöğüd caddesine kadar uza• 
yan cadde üzerindeki binalar is· 
timlak edilecektir. 

Yalnız bu binaların araların dm 
bazı cami ve medreseler de bu· 
lunduğundan keyfiyet evkafa bil· 
dirilmİ§tİr. 

Bütün hu istimJ~k işine gide· 
cek paranın 80,000 lira kadar tu
tacağı tahmin ediliyor. 

Kopenhağh artistler 
Kopenhag devlet tiyatrosu ar

tistlerinden Palle Huld, ile Elith 
Fou, Avrupayı ve Afrikayı gez· 
dikten sonra 1ıtanbula gelmişlere 

. . dığı kanaati yüzde doksan dere- zet, Şişli nahi) e miidiirü Huliısi gc1-yardlml ve muhariplerimızın ce · · l L-"ht k .. ·· J' d Danı'm k 1 artı"stler kendı" cesinde kuvvetlidir. Evdekiracı mış er 'e n.a ane O) u an arma ar a ı , • 
sareti güzeyinde (sayesinde) isti- . . komutanı Bay Yakup da bulunmuş · lerile görüıen bir arkadatımıza 

dir. 

Jicı)arı kovduktan sonra, muzaf- olarak ıımdıye kadar oturanla~ tur. §unları ıöylemitlerdir: 
fer olan Habetiıtan ne toprak ne arasında doktor ve;a tıb talebesı nır yazıcınuzın )erinde )aptığı "Avrupayı \"e Afrikayı gezmek 
d b k b" lfi"'nfaat iatememit- bulunup bulunmadıgı noktasından nra tırmalara göre evleri yanan aile· 

e at a ır t yürütülüyo lerin çoğu fakir kimselerdir. için Kopenhagdan yola çıktık. 
ti. Şimdi de komıuJarını korkuta- ara~ ır~a it ~." . k Bir takımı elel,trik fabrikasında Afrikada çok zorluk çektik. Fa -
cak bir harekette bulunmuyor. u~ a~. a 1

1 
~en~· oncesıne r !;alışnrnkta lıir ı.ı~rnı da tarlalarda kat Türkiye hududuna girer gir

Müahedelerle tesbit edilmit o· dar evkle 
1~ ... erın. 1 ı~a~ı sıfatiy e gündelikle yaşayışlarını temin et - mez kendimizi artık Avnıpada 

)an yükenlerimize (teahhütleri- oturdu arı ogrem mııtır. Bunlar mektedirler. Onun için TUlhtnne jan- s:ıyıyordt.k. 

ler! Yürüyünüz, iıtilicılara kartı 

olarak birletiniz. Hükümdarınız 

sizinle birlikte bulunacaktır. E· 
ğer Hahetiıtan için ve onun er· 
kinliği (iıtiklili) için gerek olur· 
ıa kanımı dökmekte bir an tered

düt etmiyeceğim. 

mize) hürmet ederek ve barıt is- polisce aranıp bulunmakta, ifa- darma komutanlığı tarafından Rızıl - Türk köylüsü her yanda bize 
ki b b topraklarımızın deleri alınmaktadır. Daha evvel- uya )apılan yardım i teği derhal ye· I 

teme e era er . k" 1 k" J 1 . t" .1 . k 1 _ • çok yardım etti. Türkiyec e gör-
ı k l k 1 kı ıracı arın ım er o duğu da rır.e ge ırı mış omutan ıg111 nczaretı . 

bütün üğüne arşı yapı aca o an ' it 1 k r. ıP•h k"' düğümüz konuşscverliği luç unut-

Kırk yıldanberi İtalya, Habe

tiıtanı ele geçirmek arzuların~ 
beıliyor. Geçen ağuatostanberı 
hazırlıklarını yığmaktaaır. Birin· 
cikanunc:la, İngiliz • Hahet ko
miıyonundaki Habet aıkerlerine 
Val - V-;lc:la hücum ettikten 
aonra bizden bat eğercesine 
onanın (tamir) istedi. Eğer 
barıı yolu ile bir kotarma (hal) 

I a Habe iı-

. k d k binayı yaptıran eski Lazistan say- n ınc a azaya uı:tramıs \il tane o· 
bir hiıcuma sonuna a ar arşı I S d"d ··~ .1 k ) ü halkına e!.rnek, pe}nir ,.e zeytin mıyacağız. l\Ieınlckitimize dönü • 
duracağız. Mukaddes ödevinizi avı u 1

• en og~enı e~e ' . bun· ... ... .... ınıuıuıu•-· .... -·,_,...;."'om'11111""'1-- şiimiizde bunu herkese nnlntaca
ların da ıfadelerı teıbıt edılecek· kanaati beslemektedir. Bu kana· ~ unutmayınız.,, 

Belediye kahve fiyatlarını 
indirmeye başladı 

Uray (belediye) iktisat direk
törlüğü ıeker fiyatlarındaki ucuz
luğu gözönüne alarak kahve fi· 
yatlarını indirmektedir. 

Bazı kahvehane ve çayhaneler· 
de çay, kahve fiyatları yüz para, 
bir kısmında da üç buçuk ve bet 
kuruı olarak teabit edilmekte· 

dir. 

d . d' d gız.,, 
tir. Su i, ıım ı tafra a bulundu- ati besliyen bir cihette, bir cese- --------------
ğundan ifadeıi istinabe yolu ilP. din orada çürüyünceye kadar etM 
bulunduğu yerde alınıp, buraya rafa yayılan kokusunun duyulma
bildirilecektir. ması imkansızlığıdır. Çürüyün-

Tavan arasının döteme tahta- ciye kadar geçecek hayli uzun 
ıı altında bulunan kemiklerin, o- müddet sırasında. tibindirici hiı 
raya parça parça konulduğu da koku, herhalde duyulurdu. Bu, 
muhakkak sayılıyor. Çünkü kena- yüzde yüz böyledir 
rı aralık tahta kaldırılınca ortaya Araıtırma ilerliyor. Önce ıı:
çıkan delik, çok dardır. Bir ce- dolu gibi görünen itin içyüzünün 
ıet sığacak gibi değildir. Bu ta. timdi anlattığımız gibi olduğunun 
mamiyle imkansız görülmekte ve çok geçmeden anlaşılacağından 
iıde bir kıya mahiyeti olmadığıı füphe edilmemektedir 

2:i per:;embe, 26 cumartc. i, 27 pa • 
zar ukşamları 'fepclM ında Be. 

ledi) e hahçesin • 
de Şehir ti3atro u 

ant 21 de 
Delidohı operet 3 
perde )aıan Ek • 
rrm Reşit beste -
lb en Cemal Reşit 

Dikkat 
l:>ebek, Şiş1i, lstan 
)U) ciheti 1ram -
va~ !arı temin edil 
miştir. 
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Soruyoruz 

1,700,000 lirayı 
yapalım? 

ne 

Okur~ırımıza üç sorgu soruyo 
ruz: Trt{mvay sosyetesinin halk"ttan 
fazla ahp geri verdiği 1.700.000 lira 
ile Eyüp - Eminönü yolunu mıı 

yaptırmalı, İstanbulun hava hücu 
munc~ııl korunmasına gerekli itle 
ri mi yapdıalı, bu parayı Hava Ku 

rumuna mı vermeli? 
Aldığtmız cevaplan koyuyoruz· 

Galatada, Lacivert handa. al
tı numarada, avukat Bay Mu
zaffer Güral -Havadan gelme 
si muhtemel tehlikeye karşı şim 
diden koıı.muş tedbirleri almak, 
her halde lazımdır. Tayyarele
rimizi çoğaltmak, şehirlerde ve 
köylerde sığınaklar yapmak 
ve elde gaz maskeleri bulun
dwmak, hiç ihmale gelmez. He
men her memleket, şimdi bu iş
lere, ba§lıca memleket işleri a
rasında yer veriyor. Biz de on
lar gibi hareket etmeliyiz. 

Fakat ben, bu arada bu bir 
milyon yedi yüz bin lira ile bir 
an evvel gaz maskesi işinin 

başarılması lüzumuna kaniim. 
Tayyaı·eler ve sığınacak yerler 
için, başka yerlerden gelecek 
tahsisattan ~~tifade eailmeli. E
ğer gaz maskesi işi hallolun
duktan sonra para artarsa, o 
miktann da gene diğer iki işe 
veya iki işten birine harcanma
sı mümkündür. 

Gaz maskesi, nasıl tedarik 
edilecek?. Bu hususta da bir

~ kaç söz sôylemeK, sanıyorum, 
• ki yerindedir. Gaz maskeleri üç 
türlüdür. Deriden maske, içi 

~ dışı lastikten maske, içi kumaş-
tan, dışı lastikten maske var
dır. Bunların en dayanıklıları, 
deriden maskelerdir. Ötekiler, 
durdukça nüfuz kabil olmayış 
hassasım, kaybediyorlar. 

Gerçi deriden ıtıaske, daha 
pahalıya mal oluyorsa da, se
nelerce bozulmadan kaldığına 
göre, tercihe değer. Bahusus, 
ki bizim memleketimizde deri
cilik hayli inkişaf etmiştir. Biz, 
bunları A vrupadan getirtecek 
yerde burada yaptırarak ken
dimize daha ucuza mal e·debi
liriz. 

Bunun için de yapılacak şey, 
Avrupadan mütehas&s getir -
terek hm-ada fabrika kurmak
tır. Kurulacak fabrika, ihtiya
cımız olduğu miktarda gaz 
maskesi ortaya çıkarır. Hem 
de en ziyade ihtiyacımız oldu
ğu zaman kolaylıkla ele geçi
·rebiliriz. Çünkü fabrika de
vamlı surette faaliyete hazır 
halde bulun{lcak. Hatta bu su
retle yığın yığın yapıp ta depo 
etmeıniz.e ve maskenin çeşidi
ne göre ergeç bozuluş zamanı
m hesaba katmamıza hacet 
kalmaz. Mesela, şimdi mahdut 
miktarda yaparız, ileride, eğer 
icap erlerse, bir anda külliyet
li olarak ortaya koyarız!. 

Hülasa, ben bu bir milyon, 
yedi yüz bin lira ile ilk iş ola
rak gaz maskesi fabrikası ku
rulmak yolunda faaliyete ge
çilmesine taraftarım. 

Maskeyi burada bizim ~·ap -
mamız, A vrupadan stok halin
de getirtmemizden daha fay
dalıdır. 

Nuruosmaniyede Şeref Soka
ğında, kırk sekiz numarada a
vukat sekreteri Bay Tarık Işık
sal - Sığınacak yer ve mas
ke!. Ben, bir milyon yedi yüz 
bin liranın bu işe ayrılması lii
zumuna kaniim. Şehrin muhte
lif yerleıinde, Avrupa ve Ame
rika şehirlerindeki örneklere 
uygun sığınacak yerler ve şe
hir nüfusuna yetecek kadar 
maskenin muhafaza olunacağı 
depolaı· kurulmalıdır. 

Sığınacak yer ve maske işi, 
şimdi hemen her yerde ehem
miyetle gözönünde tutuluyor. 
Bizim de öyle hareket etme
miz lüzumu, münakaşa götür
mez. 

Yarının harp usulleri dünün 
harp usullerinden farklr oldu
ğu gihi, yannm harp sabalan 
da dünün harp sahalanndan 
başkadır. 

Ilerideki harplerin sınırlar
dan ziyade şehirler üzerindE> 
olacağım kuvvetle tahmin e· 
denlerin sayısı az dejilfiit" •" 
Bunlar öyle lahmin ediyorlar, 
ki bundnn sonra harpler bir
den bire ve şehirler üzerine ha· 
va dan saldırışlarla kopacak! 
Bu tahminlerin aksini iddia et
mek, bana kalırsa, hayli güç
tür. Bunların ta hm inlerini is
tinat ettirdikleıi esaslar göz
den geçirilince, bu tahminler, 
ihtimalden fazla hakikatin i
fadesi gibi göriinüyor. Vazi
yette katiyct apaçık göze çarpı· 
yor! 

DolansiJe, şehirleri havadan 
gelece!\ ani ~aldınşlara katsı 
koıuyu~ ted?·irleri almakla be
raber, şehir ahalisinin hayatı
nı kor:ınıak için de sığınacak 
yerler ve ~rz maskelerini nıu
hafaza edecek depolar viicuda 
getirilmelidir. 
Yakın ve hatta uzak bir za

manda bir harp olmasa bile, 
ihtiyat ve tedbiri elden bırak
mamalı. İhtiyatlı ve tedbirli 
davranış, akıllıca da\~anışbr. 
İnşallah, bizim gaz maskeleri
ne ve sığınacak yerlere başvur
mamıza hacet kalmaz. Fakat, 
her ihtimale karşı bunları te
min etmiş olmakla lüzumsuz 
bir iş yapmış olmayız. Bila
kis! 

Muharrir Bay Ziya Vehbi -
Ben bu paranın en önemli bir 
kurum olan Tiirk hava · kuru
muna verilmesini istiyenlerde
nim. 

u Temmuz ~ı fcmrnuı 

ı it Ahır ııt R. Ahıı 

C:On doğuşu ,.;_+,4'i 4.48 
Gün batısı • . 3'i 19.3.J 
Sabah oamaz. 3.41 ~.4:\ 

İ'l~lc nımuı l'l..'10 lt.Y,0 
!tindi oımaır 16.18 •6.1~ 

Ak~am namaz (Q.:llı 19,Jı 

Yatsı namazı 21.30 ~l.28 

lmsu !.J9 2,41 
Yılın ı:tçc:o giJofer 20.ı rn3 

1 y: ·;·o·;'·~ n : ;;« 1- llJ~'~ 
dlUtlnrmda yıJdı;ı lı,aretll olanJar, Uze • 

rinde mua~le görenlerdir. Rakamlar """ 
12 knp:ını, satı, fi)·atıarıdır. 

,. tondra 
* '\'eW'VOf\ 

• Pırls 
• l\111Anrı 

* Rrulc(t 
* Atlna 
• rcoevr. 
• ~oıva 

rtukut 
tı'W. 

12) -
lo9. -

901. ·-

-'3. -
N. -

24. -

• \'i} ana 
• 1\1.ıtfrid 

* tlerllo 
• Varsov~ 
• Budapcşı• 

• Sütre: 
• Belgrad 
• Yoiohanı• 

'2J, !-O 
•6 -
~:\. -
!4, so 
:s. -
!!'i, -· 

3:ı, -

ı * Amsrerd• . "2. - • Aluo 

Ji; = 1 
1 • PraJ 100 -

:ıı. -· 
* Mecldfy, 
• Banknot ı •Stotholm 

----- Çekler -----
• r.ondra 
• r\evyor• 
• Paıls 
,. l\lllAoo 
• Brli\:se 

6n.~o * Stokhl"' 
0.7980 • \'lyana 

•2.fl4 • Madrld 
9.666!< • Bcrlla 
4.7210 • Va~on 

• Atını. c3 ;o;ı • Ba:iıpe$1r 

• Ceocvıt 1.4::1!10 • Bütres 
• 5olya 63,48~ • nelıtrad 

• Amsttrdım 1.170~ • Yotohamı 
• Puıı 19,074~ • :\loslcov.ı 

ESHAM 
iş Ranhs• 9.S•l - Tramvay 

Anadolu ~4.6~ .... (lmento a' 
Reji ! 6t1 Ünyon Oe'! 

3.l/41 
4."07.~ 

5.8011 
1,97!-8 
4,207:1 
4.4!\-

lll.03 -
~4 ~s~ 

~73101 
ı09:l,25 l 

~9.- ı 
tf'l. 20 

-.-· 
1 sır. l-layrlye ıs.- ~ark net 

l\,cr~tz Pankuı ~!!.- Balya 
-.-

U. ~l~orta -,00 ~ark m. ceza -, -
8omonrl ıı,.co Telefon -.-

-istikrazlar - tahvil ler-
• l 933Tii rt Hor.l • ti.O!.~ f:lcktrlk -.-

il 26,n~ rramva~ 

• • " ili 66.~0 Rıhtı111 
31.701 
17.00 

• 

lstikrhıOıhlll 1 94,00 ,. A111dolu 
trıanl istikrazı 9S.- • Anadola ıı 

19~8 A r.ı ıo, Anadolu 111 

45 I • 
4~.l!'i 

1,40 
Sıvu·F.mırnm 9.'i--, .~rnmesıll A 4~.SO 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.~62 • Sirkeci Mühürdar zade 
Han telefon: 22740 •• .. 

1 rabzon Yolu 
VAT AN vapuru 23 Temmuz 

SALI günü saat 20 de Rizeye 
kadar. (4159) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 24 tem

muz ÇARŞAMBA günü ıaat 19 
de Ayvalığa kadar. (4220) 

1 Küçük ilanlar 

iLAN 
Bomonti bahçeıi ııraımda 65 numa 

ralı üç katlı ahıap apartıman ucuz ıa 
tılıktır. 1 numaralı kata müracaat. 

(H K.) 

SA1'1LIK ARSALAR 

Beşikta~, Yıldız Ihlamur cadde · 
sinde birer evlik müfrez arsalar: be· 
her metre.~i 50 kuruştan 130 kuruşa 
kadar satılıktır. Beşiktaş tramvay ga
rajl karşısında manav Şabana mü • 
racaat (JI. K.) 

HUSUSi RiYAZiYE DERSLERİ 
Yüksek mühendis mektebi talebesi

yim lise ve orta mektep talebesine ri· 
yaziye der::sleri \'eriyorum. 1stiyenler 
gazetede R. T. rumuzuna yaısınlar· 

<II.K.) 

iLAN 
~ • Soyadımı "Alpsakarya., olarak nü· 
:m••••••••ı••••••••••••••••••- (usa yazdırdığımdan 20-7-93;) gün· 

Bir motör 
satıhyor 

HAÇ MARKA ÇlFT S1L1N
D1Rl.t DiZEL MOTORO tekne 

ve teferriiatile 31 Tem muzda Be

fİncİ icrada aatıhyOI', Tekne, Aya
lapı Sait uatarun kızağındadrr. 

·ca11<»: 

ZAYİ Jemecindcn itibaren bu namla imza 
20 trmmuz cumartesi günü akşamı 

saat 7 ile 8 raddelerinde Karaköyle Be 
şikta§ pazar mahalline kadar olan 
mesafede bir zarf içerisinde 6 lira ile 
şahsıma ait bir takım evrak ve mak
buzları her nasılsa kazaen 1,ayi et -
tiğimden her kim bulmuşsa makbuz -
JarJa evrakları aşağıdaki adrese ge -
tirdikleri takdirde meıkftr para ile 
ayrıca daha bq lira verileceii beyan 

kulJanacağım. Ru günlemeçten sonra 
herhangi bir muamelede yalnız is -
mimi havi imzam çıkarsa hükmü yok· 
tur. CH.K.) 

Aksaray: Haseki. Cd. No. 35 Harp 
malülü }"üzbaşı Fahri Alpıakarya 

olunur. 
Galatada Mumhane ,caddesindt 27 

numaralı Hasanpaşa hanında Sotiri 
Nikolaidi.a (Y: 8Z96) 

nUKUtl'un t<omo1nı 54 

Binnaz bu yeni teşebbüsün miijdesile 
kalbinin yükseldiğini hissediyordu 
- Hayır, bunu haber ver.neme· 

sindeki sebebi !i)yle dütünüyo
rum: Polis müdürü ile sivil me
muru alakalandırmak için sizi on
lar vasıtaıile göndermek istedi; 
diyorum. 

- Beni o mu gönderdi? 
- Rüyalarınızı ne çabuk 

tuyorsunuz. 

Binnaz, bu sözleri büyük bir 
hayret ve alaka ile dinliyordu. Kü
tüphane odasında babasının kita
bını okuduktan ve piyano sesini 
dinledikten sonra, oda içinde, ba
baunın kokusunu duyar gibi ol
duğunu söylememi§ miydi? Artık 
burada gördüğü büsbütün ayrı 

muamelenin sebebini, "burası si
zin evinizdir,, sözünün ne demek 
olduğunu anlıyordu. 

Bu düıünceler ıeri bir surette 
Binnazm aklından geçerken a
radaki küçük sessizlikte dok
tor, bot durmuyordu; şimtekli 
gözleri Binnazı bir rontken saha
sı içine almıştı; düşündüklerini 

görüyor, gülümsüyordu. Dedi ki: 
- Evet, Binnaz, bütün yorucu 

işlerimin üstünde, yalnız saadeti
nizi sağlamak düşüncesi hakim 
dir. Polis müdürünü hayret ede
ceği bir surette iyi etmemin sebcbj 
gene ıizsiniz .•• 

- Neden? 

- Ned~ 2lftcak? K,.ndiıini bi-
ze minnettar etmek ve müstakbel 

- Henüz bilmıyorum; belki 
netice oraya varacaktır. Fakat İlt 
bununla da bitmiyecek. .. 

- Daha ne kaldı ki? 

Doktor, Hacı Yaşar ağanın bif 
mektubunda, hastane binası il• 
kalan paranın, bu para ile mün•· 
sebeti olan her şeyin Binnaza •· 
it olduğunu bildiren sözlerde• 
sonra gelen ve (ve) eklentisil• 
başlayan cümleyi düşünüyor; fa· 
kat buna henüz sıra gelmediğin• 
oy (rey) vererek kızı,yalnız,tath 
bakı~larla süzüyordu. Binnazıll 
sorusuna cevap vermedi; sö:ıa 
değiftirdi: 

- Bütün teşebbüslerim neti• 
celendikten sonra, kütüpane od•• 
sında, Cemille konuşurken, dal• 
dığımz kara hülyaların, size ait 
olmıyan boş kuruntulardan iba' 
ret bulunduğunu anlayacaksınıı-

Binnaz haf ifçc kızardı; §aıktd 
bakışları, istemiyerek, doktordaSI 
yana çevrildi; hafifçe: 

- Bunu da mı biliyorsunuz 1 
dedi. 

- Biraz önce herkesin fikri.,. 
den geçeni bildiğimi söylemiyor 
muydunuz? 

- Gücenmeyiniz, doktor, gen~ 
sözümü tekrar edeceğim: Beıd 
korkutuyorsunuz; artık sizin yıa• 

mmzda hiç bir §ey düşünmei• 
çalıtmamalr. 

( rkası var:) 
refahınızı sağlamak için, hatta -------------

Beşinci icra memurluğundan: 
buna dair emir bile almı§hr. Yusuf Zivaya birinci derecede ipo' 

Kız istemiyerek fısıldadı: tekli olup Genç Ahmedc olan bor • 
-Cebinden çıkan mektupla cundan dolayı mahcuz Halil oğlu .Alt' 

mı? mede ait YC tamamına ayni üç cltlf 
\'Ukuf tarafından (altı yüz yct111if - Evet, kendisine mürcaat e-

11 dört) lira kıymet takdir edilen Mol 
deceğim itler için çalışması iste- Güranidc Sarı l\lusa rnahallesind• 
niyordu. Birini yaptırdık, yani Sami pa')a sokağında eski (20) yeıd 
babanızın katilini tutturduk. 1- (l:!) No· h e.v a~ık arttırmaya çıka • 
kincisini de gece teklif ettim. rılmış olup 6 a~ustos 93:> tarihine nıil• 

- Benden gizli olarak değil sadif salı giinü ~artname~i icra dil"•ıı• 
mi? hanesine talik \'C 26·8·93:> tarihine miisl 

dif pazartesi günü saat lJ den 16 )'I 
-Yalnız gece için; bugün söy- kadar lstanbul 5 inci icra memur• 

liyebilirim. Bakınız, babanızın luğundan satılacaktır. Arttırmaya İŞ• 
emlakine dair bir liste tertip et· tirak için yüzde yedi buçuk te : 
tim; sivil memur, bunları araya· minat akçesi alınır. Arttırma be 

deli ipotek bedelini geçtiği takdird• cak; kimin eline geçmiıse nasıl ş 
satış ya~.ılacaktır. Ak~i h~ldc sa_tı 

4 geçtiğini öğrenecek, kaybettiği- on be;; gun daha tcmdıt edılerek ~ 
niz servetin, mümkün olanr elini- -93:i tarihine müsadif pazartesi gii 
ze geçecek. nü ayni saatte yine ipotek bedeli~ 

Binnaz bu yeni teşebbüsün aşdığı takdirde ·atılacaktır. Bulm: • .. 
müjdesiyle kalbinin yükseldiğini dığı takdirde satış geri bırakılaca 

hissediyordu. dedi ki: tı~J no. 11 icra, iflas kanununa te~ 
- Size söyliyecek tek kelime fikan ipotek l)ahihi alacaklılar ile d•. 

bulamıyorum. Bütün iyiliklerini- ğer alftkadarların ,.e irtifak hakkı ~l 
zi sonsuz bir Okyanusa benzeti- hiplerinin dahi mezkur garri mc111\~• 
yor, benim teıekkürlerimin onun üzerindeki haklarını ,·e husu ile fal 

\"C masrafa dair olan iddiaları c,·rtı: 
içinde kaybolduğunu görüyorum. kı mii ·bitelcrilc 20 gün i<:in icrn d~ 
Hayatımı sağladınız. Bana refah iresine bildirmeleri lazımdır. A"ı;, 
verdiniz, timdi istikbalimle uğra· ha1de satış bedeli paylaştmlmasıJ14• 
şıyorsunuz. Anladığım gizli kuv- dan hariç kalırlar. Daha fazla mal 1' 

vetlerinizle, size nasıl mukabele mat almak isteyenlerin 3;i/259 dosJ:t]) 
müracaatları ilan olunur. ev; 529.ı edileceğini de öğretseniz... . 

- Hayır, Binnaz, edilecek hiç 
bir mukabele yoktur; olsa da ben 
almıyor mıyım sanıyorsunuz. Ön-
ce Cemile de, ıize de söylediğim 
gibi manevi haz, her maddi zev
kin üstündedir ve ebedidir. Artık 
bu sözleri tekrardan vazgeçelim, 
iki arkadat gibi konuphm. Bu 
gördüğünüz listeyi, bugün polis 
müdürüne göndereceğim. Baba
nızın mallarını, onları çalan el-
lerden kurtaracaiımıza da inanı-

--------Haydar Rifatın 
eserlerinden: 

Felcsefe 
Epikür 
Küçük Hikayeler 
Lenin Mezhebi 
Hep Yatan irin 
Hep Millet için 
ilmi ve Ha:raU. 
Sosyalizm 
StaJin 

li.uruş 
35 
30 
ıoo 
75 
60 
60 
50 

150 
Cinayet ''e Ceza 75 

yorum. 'I' ·h F 1 f · J_?,·, 
arı ese esı 

- Bu eller kimin? Cevadın bu 1•••••••••••-....,.. 
itle alakası var mı?: 
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Istanbul 4 üncü icra memurluğundan lstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme Kurumundan: 
Emniyet Sandığı 

namına birinci derece ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamamına 1095 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Beylerbeyin
de Boıtancrbatı AbduJlah ağa mı hallesinde atik Hallaç cedit Fıstık
lı ~okağmda takdiri kıymet raporuna nazarn: Soğukçeşme cadesinde 
yeni Şahbazyiğit(29) ve Hallaç sakağı (12) eski 6 yeni 29 N: h maa 
bahçe bir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 26-Ağustos-
935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar. daire 
ele birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşte~is~. üzer~nde btra
lu1acaktır. Aksi takdirde en son arttıramn taahhudı.ı bakı kalmak 
uzere arttırma 15 gün müddetletemdit edilerek 10-Eylül-935 ta
rihine müaadif Salı günü saat 14ten 16 ya kadar keza dairemizde 
Yapılacak 2 ci açık arttırmada arttırma bedeli kıymeti muhammen:
nin ·· d 75 · bulmadığı takdirde satış 2280 No: lı kanun ahka· 

yuz e nı · · k k 
mana t f'k geri bırakılır· Satı§ peşindir. Arttırmaya ıştıra etme 

ev ı an . b · d k 
htey nl · kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nıs etın e pey a çe-

e erm h ·ı b 1 1 1· si v ·11· b" b nkanın teminat mektubunu amı u unma arı a-eya mı ı ır a . . 
ıırndır. Hakları tapu sicilli ile sa bit olmıyan ıpoteklı alacaklarda 
diue 1 ·k d nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu-

~ r a a a ara .. · 1 • ı 
suaiyle faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı mu.sp!te erı e 
hit!ikt ·ı~ t 'h'nden itibaren nihayet 20 gün zarfında bırlıkte da-

e ı an arı ı · ·ıı· ·ı 
İternize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcı ı ı e sa-

Erzakın Cinai 

Sadeyağ 

Kuru çalı ve barbunya faıülyala
rı 

Yeşil ve kırmızı mercimek 

Nohut 
Bezelya 

Kurumumuza bağlı Galatua· 
ray, Haydarpafa, Erenköy kız, 
Kandilli kız liselerile Çamlıca kız 
orta okulasının yukarıda cins ve 
mikdarlarile gün ve aaat ve ek· 
siltme ~ekilleri yazdı yiyecekleri 
eksiltmeye konnıuttur. 

Eksiltme İstanbul kültür direk
törlüğü binasında liseler muhase· 
beciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girecek· 
ler 2490 sayılı arttırma eksiltme 
kanununa göre 935 yılı ticaret o-

Mikcları Teminatı Tahmin be· Ekıiltme gün ve EkıiJtme tekli 
deli kurut ıuti 

26000 1657.49 85 

20150 208.25 15-10 

4500 60.74 18 

5100 68.85 18 
1000 11.25 15 

da11 ve mezkQr kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki belgelf'rini 
ve ticarethane namına hareket e· 
denlerin noterlikten verilmiş ve· 
kiletnamelerini kuruma vermele
ri mecburidir. 

Kapalı zarf mektuplarında is· 

tenilen belgeler ve teminat mak· 

buzu veya banka mektuplarını 
koymak suretile zarflarının üze· 

rinde kanuni ikametgahı yazılı 
ve Üzerleri mühürlü olarak belli 

13~935 sah 
~ 

saat ıs de kapalı zarfla 

" ,, 
" 

,, 
aaat 15,30 da kapalı zarfla 

" ,, ,. ,. 
aaat 16 da " ,. ,, ,, 
aaat 16,15 de " ,, 

" " 
ıaat 16,30 da 

" 
,, " .. 1 

ıaatten bir ıaat evveline kadar 
makbuz mukabilinde kurum ha§• 
kanlığına vermeleri lazımdır. 

İstekliler eksiltmelerin ilk te· 
minatlarını eksiltme zamanından 

evvel kurum sekreterliğinden a· 

lacakları yazı ile liseler muhase• 

beciliği veznesine yatırmaları ve 

eksiltme tartnamelerini görmek 

ve almak üzere kurum ıekreler· 

liğine sormaları ilan olunur. 
(4211) 

bit olmıyanlar satış bedelinin pay (aşmasından hariç _kalırlar: 
Müterakim vergi, tenviriye, tan zifiyeden mü~evelht beledıye ru-

8Urnu v k f karesi bedeli müzayededen tenzıl olunur. Daha fazla 
Istanbul Gümrükleri Satış müdürlüğünden: 

e va ı 5 "h" d 'fb malumat almak isteyenler 10-Ağustos-93 tarı ın en ı ı aren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak ar ... ttırma şart 
namesi ile 934 _ 3863 No: lr dos- yaya müracaatla mezkur dosyada 

rne\'cut vesaiki görebilecekleri i- lan ol~ur · ( 4216) 

latan bul Evkaf MUdUrlU§U il ini arı 

Madde ı _ Bunanın ismet pata caddesinde Evkafa . ait (101, 
103, 105, 107, 109) No: h arsaya yapılacak otel ve garaJ y~pısı ka
Pth zarfla eksiltmeye konulmuş tur. Keşif bedeli (19,079) lıra (39) 

lcuruıtur. 
2 - Bu işe ait tartname ve ev ra.k .sunlardır: 
(A) Ekıiltme tartnameai. 
(8) Mukavele sureti. 
(C) Şer&iti umumiye. 
(0) Fenni şartname. 

Kilo 
171 

231 

615 
93 
45 
5 

2710 

Gram 
800 

800 

650 

Marka 
TZF 
JMF 
astra 

HCBF 
M 

MSS 

7256 
o 

No. 
1/ 3. 

2194 
2048 

-
49 

5840/ 49 
40 

1399 

201 
o 

Knp 
3 s 

" 

10 s 
1 s 
1 ,, 

l p 
13 s 

Kıymeti 

946 80 

1786 60 

2517 25 
126 85 
469 59 

34 75 
271 

Yukarıda yazılı etya 29-7-ı deki taht aalonunda açık arttır-
1935 tarihinde saat 14 de la· ma ıuretile satılacaktır. İıteklile· 
tanhul ihracat gümrüğü dahilin· . 

Cinıi E:§ya. 
Av nitan tüfeği ve akıamı 

Bronik tabanca11 

Demir ıramof on iğne1İ 
Telli telefon kulaklığı 
Delikli piyanola ve kağıt 

Çoc.uk ıinema.ıı için film 
Aıpestos mamulatı 

r . 

ilan 

rin muayyen zamanda müracaat• 
ları. (3801) N 

(E) Keşif cedveli ve resim. lstanbul üçüncü icra memurluğun· 
İsteyenler bu şartnamelerle evrakı (95) kurut hedel mukabilinde dan: 

Bur:~a Evkaf Müdüriyeti ile latan bul ve Ankara Evkaf Heyeti fenni- Oç yeminli ehli vukuf tarafından Nafıa Bakanlığından: 
Yes1nden alab'ıl'ırler. tamamına 97 lira kıymet takdir ediJen Trabzonda teslim §artiyle muhammen bedeli 4700 lira olan kap-

3 - Ek•"ılt-e 20-7-935 tarı· hı"nden 15- ~935 Per•embe gü- Pendikte taşh bayır me,·kiinde Z~y-
g ... 7 "d 1 b ı :ı.ı14-,9g tıkaçtı tipinde iki adet kamyonet kapalı zarf uıuli ile ekai]tineye ko-

n.üne kadar olup 15- 8-935 ali nü saat 15 de Bursa Evkaf idare- tin ,.e mey,·a fı an arı u unan .. nulmuttur. 
• No· Ju 97 metre murabbaı arsa ay · 

smde eksiltme komisyonunda ihale yapılacaktır. ni mevkide zeytin ''e meyva fidanla· Eksiltme 8 8--935 Per§embe günü saat 15 de Ankarada Bakan-
4 - Eksiltme kapah zarf usulı ile yapılacaktır. . rile bağ kütükleri olan 69 metre mu- lık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için (1431) lira. muvakk __ at tem~n~t rabbmda 3114298 No. lu rn tamamı-

h l t l na 69 lira kıymet takdir edilen diğer İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 352,5 liralık mu-
vermeai, bundan ba,ka aşağıdaki vesikaları aız 0 up gos erme:n a· b'ır arsa ile Pendikte Dolay Oba ka· 
zımd vakkat teminatları ile birlikte 8--8-935 Pcr§embe günü ıaat i4 e 

ır. rh·esinde Küçük Kaynarca mevkiin · 
(A) En aıağı (20,000) liralık yapı iıi yaptığına dair Evkaf .hey- d~ irin de zeytin ye bir ce,iz ağacr bu- kadar Malzeme Müdürlüğüne lev di etme] eri lazımdır. 

eti f enniyesinden veya Nafıa Bat Mühendisliğinden tastikli vesıka. lun;n dört dönüm mikdarında 39;')3 Bu husustaki ~artnameleri istekliler parasız olarak Malzeme Mü-
(B) İstekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde müteahhit No. tu Ye tamamına ::?00 lira kıymet dürlüğünden alab!lirler. (1832) ( 4193) 

ile beraber her ıure~e teriki mesulü olmak üzere meauliyeti fenn.i- ~kdir ~unan brlanm tamamr aç~ ~~-~~~~--~---~-------~~~-~~-
arttrrmaya konmuş olduğundan 26- l 

Yeyi deruhte eyliyecek diplomah mimar veya mühendis ~ö.stermesı. 8- 9;ı;; tarihine müsadif pazartesi gU ıstanbul Belcdlyesı ilanlar• 
(C) Arttırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesının (A) ve nü ~aat 14 den 16 ya kadar dairede '-""------·------------------· 

<B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika. birinci açık arttırma~ı icra edilecek - Senelik muhammen muvakkal 
(D) Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair kanuni vesika. tir. Arttırma bedeli kıymeti muham· kirası 

6 _ Teklif mektupları yukuda 3 üncü maddede yazılı saatten menin % 75 ini bulduğu takdirde Kadıköyünde Rat1İmpafa mah. 60 
•cm inalı 

4,50 
k . müsterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak· D · · N 1 d l 

bir .... ~t evvel'ıne kadar Bursa Evkaf Müdüriyetind. e. omıa.yon.a ge- • tt ta h uvar so. 149 yenı o: ı 3 o a ı .__ k si takdirde en son ar ıranın a hü-
titerek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu reıaıne verılebılece dü baki kalmak şartiyle arttırma on 1 katlı ahşap baraka· 
dir. Posta ile gönderilecek mek tuplarm nihayet üçüncü ~ad~e~e beş gün müddetle temdit edilerek ıo Kaba tatta Karakol so. Su ha 252 18,9U 

hzıh ıaate kadar gelmit olması ve dıt zarfın m~hür mumu ıle ıyı~c -fl-93'.'i tarihine mUı;;adif sah günü zinesi yeri 
ka.patdmı• olması lazımdır. Posta da olacak gccıkmeler kabul edıl- saat ı.t den on altıya kadar kcıa da· Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı ya~ılı olan 

s irernizde ~apılacak ikinci arttırmada 
?nez. 

1 
k .

1 
. b'I k bedeli kıymeti muhammenenin 37:; ini mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek için ayrı 

7 - Bu İ§ için evvelce müracaat eden er e. sı tmey~ g~re 1 
.me bulmadıfı takdirde satış 2280 No. hı ayrı açık arttırmaya konulmuttur. 7-8---935 Çartamba günü saat 

için yukarıda ikinci maddede yazi lı evrakı ke§fıye ve aaıreyı yemden hanun ;ıhl,fımma tevfikan J:Pri bıra • 5 d h ı d 1 e iza arın a gösterilen muvakkat teminat makbuzu veya 
alacaklardır. (4213) kıJır. Satış peşindir· Artırmaya 

iştirak.etmek istiyenlerin.kıym.diınu· m=.ktubu ile beraber !l_a.imi E!lcümende bulunmalıdır. (B.) (4237) 

1000 - 2000 "ton Mazot · 
l\skeri Fabri~alar U. Müdürlüğünden: 

T ahnıin edilen beledi 70000: 1 40000 lira olan yukarda mikdarı 
ve cinai yazdı malzeme askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 2 Ağustos 935 tarihinde cuma günü s~~t 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname yedi lira mukabılınde ko· 

misyondan verilir. Taliplerin ınuv akkat teminat olan (8250) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur g ünde saat 14 e kadar komiıyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad

delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komsiyona müracaatları. 
(4128) _ ... _ .. ~ 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul Balıkpazarı Süngerci lerde Nevşehir hanının zemin ka

tında 84 numaralı mağaza ve bodrumu tamir edilmek tartiyle sene
lik yüz elli lira bedeli icar ile bir sene için kiraya verileceğinden 
iateklilerin 30-7-935 Sah günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile 
idarede müte§ekkil ıatıf komiıyo nuna müracaatları. (B.) (4027) 

hammenenin %7:J i nisbetinde pey ak-
çesi ,-eya milli bir bankamn teminat Üsküdarda le.adiye mahallesinin Kurtçelebi sokağında 25 No~ lu 
mektubunu hamil bulunmaları la · ve iki katlı tahta yapı yıkılmAğa ba,Jamıştır· Issı bulunamadığından 
zımdrr. Hakkı tapu sicili ile sabit ot· 
mıyan ipotekli alacaklılarla difer a _ hatırlatma gönderilememittir. Yedi güne kadar sakatlık gidcrilme:ı:se 
Jakadartarrn Ye irtifak hakkı sahip _ yıktırılacağı bildirilir. ( 4231) 
lt>rinin bu haklarını hususile faiz \"C 

masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitclerile birlikte ilan tarihinden 
itibaren ~ irmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri h"'tzımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicillerile sabit olmıynn· 
lar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar· Müterakim Yergi Ya • 
kıf icaresi tem·irat \'C tanzifattan mü 
te\'Cllit beledi)e rüsumu bedeli mü -
zayccleden tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin l:>-8-
93;; den itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık bulundurulacak 
artırma şartnamesilc 93-i/173-1 No. Ju 
dosyaya müracaatla mezk\tr dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri Uı\n 
olunur. (V :8299) 

Dörtte birinin Hayrullah ve gerisinin Yervant, llya ve Ramel

yanın olduğu anlaşılan Üıküdarda Selami Ali Efendi mahalle ve 

caddesinde 264 No: lu kağir dük kan yıkrlmağa batlamı§tır. laları· 

nın nerede oldukları bilinemediği için hatırlatma gönderilememiştir. 
Yedi ıüne kadar sakatlık giderilmezse yıktırılacağı bildirilir''4230,. 

Keşif bedeli 330 lira 92 kuruş olan Çartıkapıda Hüıeyin ağa 

mahallesinde Yeniçeriler caddesin de 38 No: lu Sinanpafa medreaeıi 

pazarlıkla tamir edilecektir. Ke§İ F evrakı ve tartnameıi Levazım 
müdürlüğünde görülür. 

Bu ite istekli olanlar fen itleri müdürlüğünden alacakları ehliyet 
vesikaıiyl~ 24 lira 81 kurutlukmuvakkat teminat makbuzu veya 
mektubu ıle beraber 26-7-935 Cuma günü saat 16 da Levazım 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. (1) .(4234). 
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YAZI VE YONETIM YERi: 

!. ta.ılr.ıl, Ankara caddcııi , l \AKIT yurdu) 

\ldare: :.!4370 
1 P'Cton • 

/ "l ezı işleri: :.!4379 

Tl'l!:;rA t adrefll: K l ' HUl'lı [ ııtantıuı 

!'oııta kutusu No. 46 .. 

ABONE ŞARTLARI: 

Memlekellmlzde 
Yabancı yerlere 
Poııta birliğine ~ 

glrmiyeo yerlere 1 

Yıllık 

750 
13j0 

1800 

6 aylık 
420 
725 

950 

3 aylık 
235 
400 

500 

.AytıV 
110 
150 

ıso 

Türklycnln her poııta merkezind~ KURUNa abone yazıllt• 

'"',:~ ...:· ........ "I~ , • • . . ........ ~ ('" . ... .... . . . 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak bir misli arttırdı ! 

1 ~.J~san ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikanun 
aylarının ,ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

~ 
(Bu ikramlyelt kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerinin asgari 25 Ura biriktirmiş olmaları ıazımdır) 

~ . b ' . 

Müsabaka imtihanı 
Tür liiye Ziraat Bankasından: 

aa.~!-..ım17 muhtelif servislerinde çaiııtmlmak üzere müsabaka 

ile 'ft" Yüze"< ura aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya girme\< 

;çin LirelP.rı veya Ticaret Liselerini ve yahut Galatasaray Lisesi Ti

car~t ::ısmmı bitirmİ§ olmak ve yirmi yaşın.hn aşağı, yirmi beşden 

yuk:ırı yaştı,, ~ uJunmamak lazımdrr. 

Müsabaka~ a gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve neler · 

den ımtihan yl\pılacağı, Ankara, Istanbul ve '7n:ir Ziraat Bankaları· 

rız.:la.n el'}~ edilebilecek şartnamelerde yuıtıc.hr. Müsabaka 1. 8. 

035 Pcr~ewncıe günü sabahı saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat 

r:~nkn.la r ı:ıd:. yapılacaktır· 

istekliler e;ranılan belgeleri bir mektupLı ı':.1rlikte en son 24. 7. 

93: 'arşın1h« günü ak§amına kadar Ankandl!' Ziraat Bankası Me

murnı ~l·ıd • .!r'üğüne göndermek veya vermP.~< :u' etiyle müracaat et-
miş buiu ı:nalıdırlar. (Zg52) 

T~DAVLJLD~N Çf:KiL[N PAQANIZ WiÇQiR 
Cl~~Tlt: SiZi iL[P.L~TM~Z . 

ONU BANk'AYA YATIRINIZ 
HER TCH2LtJ ıZA~ATI GıŞIOL.E~iMıZOEN ALiNiZ 

1 
st. Levazım Amirliği Safin 
AlmaKomlayonu l::lnları 

iki numaralı Dikimevi için 
müteahhid nam ve hesabına 600 
kilo makina yağı 25 Temmuz 935 
perşembe günü saat 14 de pazar" 
hkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
240 liradır. İsteklilerin belli sa
atta 36 lira son teminatlariJe Top
hanede satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (69) ( 4098) 

Tophane fırınında teraküm e
den 1200 kilo ekmek kırıntı ve 
kazıntısı 25 Temmuz 935 per
§embe günü saat 15 de pazarlık
la satılacaktır. Tahmin bedeli 12 
liradır. isteklilerin bedelini ta
mamen vermek suretile belli sa
atte T ophancde satınalma komis
yonuna gelmeleri. (73) (4142) 

idareleri İstanbul levazım a
mirliğine bağlı kıtaat iç.in 32500 
kilo kavun, 32500 kilo karpuz 2 
Ağustos 935 cuma günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 

Her ikisinin tahmin bedeli beher 
kilosu beşer kuruştur. Şartname

si parasız alınır. İsteklilerin 243 
lira 75 kuruş ilk teminallarile 
belli saatte Tophanede satmal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(71) (4119) 

Vekalet muayyen komisyonları 
için İKİ adet Schopperin Hygros
tat ve iki adet Schopperin SS. 35 
OK. markalı aletinden satın alı
nacaktır. Eksiltmesi 9 Eylül 935 
pazartesi günü saat 14 de pazar· 
lıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1302 liradır. 
Şartnamesi her gün görülebilir. 
isteklilerin belli saatte 195 1 ira 
30 kuruş son teminatlarile Top
hanede salmalma komisyonuna 

1 

gelmeleri. (76) ( 4222) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~ ~"·"~»mH~ttm~~~'~""~"~'"~"~m~unı 

. 
(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet-

liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiy.e Ziraat Bankasından; 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettıı Namzedi ve (fJ 

Şef r•amz~di alınacakt!r· 

2 - Au müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos/~35 tarihlerinde Anlı' 

ra, Jatanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihaııdt 
kazananlr\r ~diı ve dönüt yol paraları verilmek suretile Ankar•1' 
getiriierek ;:!fahi bir imtihana tabi tutuiurlar. Bu imtihanda da kas' 

nanlardau beofİ 140 lira aylıkla müfettiş namz~tliğine ve diier bd' 
de (130) !ir .ı aylıkla §ef namzetliğine tayin ?lunurlar. 

3 - Müfottiı namzetleri iki sene stajdan ıor.ra Müfettiılik ehli 
yet imtih,nrna girecek ve kazanır laraa 175 lira. aylık.la Müf~ıu«' 

. ·ı kl ı· geçırı ece ... e~uır. •< _,•t\ h"'I> 

Ankar~ufa Umum Müdürlük s ?rvisle::rind" ço.lqtrrılacalC olan tİ 
namzetleri ise bir senelik stajlarının ~ nunda ehliyet imtihanına I 
recekler ve 1' azananlar terfi ettirileceklerdir. "" ~ 

4 - M:j"ttbakalara girebilmek için (Siyan! bilgiler): veya '(Yit 
sek Ticaret ve lktıaaf) oliulasından veyahut Hukuk FaJdiltea~ 
veya bun\arın yabancı memleketlerindaki benz~rlerinden diplo.;_ıs 
bulunmak g ~-~ktir. 

5 - imtihan programını ve sair şartları gc!teren izaliıı&mel" 
Ank;,ra. lsbubul ve lzmir Ziraat Bankalarınd~n elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en .rJ 
26-7-935 Cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Ban~ 
Teftiş Heyeti Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle tJI. 
racaat etmiş bulunma ı ırlar.3951 
~~~~~~~~~~~~~~~~~,.----~~~---.___.,; 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 -AğustostaJı 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hl( ikramiye" 

Ier:e ( 20.000 lira}lık mükafat vardır •.. 
DÜN ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek t:ser)e. Operatör_ Oroloğ 

rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös- A k A f b • I ·. J LJ •• d •• ı ·· "' •• de 
terir. DÜN ve YARIN lfüiliyatı sekmez bir İntizam altında çıkar. Dr. Mehınet Ali s erı a rıKa ar . mu ur ugun 
DUN ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teşkil eder. Kırıkkalede istihd&m edilmek üzere 10 hnesi birinci sınıf ol -

Tevzi Yeri: VAK/1' matbaa11 - lıtanbul BevLilje mütehass1sı mak lüzer~ 7:. tornacıya ve beş mastar tQrnac:rsı İle 4 mastar te•"iY' 

'-••••••••••••İİl•••••••••••lll' Köprübaşı: Eminönii han telrfon 21915 cisine ve bir ıyi frezeciye ilitiyaç vardır. isteklilerin istidalarile tJ 
Sahibi: ASIM US - YAKIT matbaanı N eortyat dJrektörU : Refik Ahmet Sevengil *ltlıtnııılftllllllttın,.,ılllllltıııwııtı"llflKllttttııuıtlllllllltJeıı•"""' mum MÜ.? ii ;-1 u ğ e m üra~aa t 1 arı· ( 3886) 

~~~~~~~_;,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,.--~~~~~~~~~~-~ 


