
Sayısı 100 Para 
Bremen vapuru ftlev
yorktan kalkarken· 
Alman bayrağını 

yırttılar 
(İkinci sayfamızda), 

Naziler katoliklere 
karşı 

.. \ lm:ın) ada Hitlcrciler katoliklere 
kar 1 g ni. ölçtide bir savaş hareketi
ne geçtiler. Hu hareketin başladığı

nı bildiren ill telyazıları hende olduk
ça eski bir anımı (hatıra) canlandır • 

dı· 
Bundan ~ irmi .} ıl önce l \içrede 

Jıir sanatoQomda bulunuyorum. Hu. 
radaki hastalar arasında bir .Alman 
genci ,·ardı. 111.'nüz on } etli ya:.ların • 
da olnn bu gencin hem anaSI, hem 
haba ı ölmü;; olduğu i~in hastalığı 
tehlikeli göriilü:> ordu. Sanatoryomda 
i,>i bir rejim altında yaşadığı halde 

81cakJığı hemen hergün otuzsekiz, otuz 
dokuzdan aşağt düşmüyordu. Bütün 
"anatoryomda bu genci tanıyanlar o
nun ) üzünc derin bir acı ile bakar • 

Jardı. 

Bir sabah sanatoryom halkı oda 
Jnrından kür taraçasına çıktıkları za
man hu Alman gencinin bir otomobil 
içerisine ~ n tırılarak götü~ülme~tc 
olduğunu gördiiler. nu gencın hahlll~ 
göre sar.atoryomdan bu yolda hir ~i
dis i~i hir i arct değildi · Onun içın 
bir rol. kim <'ler sebebini biribirine 
oruvorchı. n·ı sırada bir .A iman do • 

t Pı ·l.u':.~nn.ı e•iJereJ, ., ö~ le dcmic; . 

'i: 
_ f?tı Ç l1 W1 hÖ le otu_z .sekiz.' O • 

tuz c'olwız c'4'rCC" stcsldık ıçındc ıken 
nnatoQontdnn <'ıkarıJrna<.:ına lwrkc 

sa ı) or. ı·· ıknt tiıç bir kimse b~ınun n
~ 1 ~ebcbini hilmi. or. Uu genr.ın ana· 1 

• • b' k t 
81 baba ı ölmü t"ir. l{endısı ır a o- ı 
lik rn~inin clinC:edir. lhılbuld hizim 1 
:ınrıton om:ın dcı torn prote tan. Gen-1 
c·n katcr ik ola \a~i~i tunu du}mu~ 

, e ç k kız • J]nl t!>ru katolik olan 

'i 

, ·, ı • 1'",.1 "'tı~"u 1.amanlar cok 
ki r " 1 • O zamanlardan bugiin· 

krr ı\ 1 '" r d · a yüzünde ilim 'e 
fen col. ilN'I" 'l .... her ) erde in. anlık 
hr.k' n laki fikirler ~ok deği mistir. 
Uun Lıh hcrabcı· yukardaki hadi e 
gc:istcl'İr ki \ uupanın en ileri iilkele· 
rindcn hiri olan Almnnynda lfüe <tin 
tnıı uhu halk arn~mdn yine yn~a -
maktadır. Hem de hir hastanın haya
tı tehlikede olmasına rağmen protcs
tan doktorun sanatoryomundan aln · 
rak krıtoJik bir doktorun sanator.ro· 
ll'Un!l götürecek derecede bir km\ et • 
le taşnmaUadır. 

ASIM US 

Celal Bayar 
En (üstn merkezlerini 

geziyor 
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erincede bir yangın oldu 
Kuru otlar ve bir cephane deposu 

tutuştu, yaralananlar var 
Yolcular lzmitten vapurla geldi, trenler işlemi ye başladı 

Oz.el fotogralcımızın fektiği resimlerden: Yara!a~~~ .. itfaiye 
neferleri Izmitte araba i çincle hastaneye goturulurken 

Ankara. 27 (A.A.) - ]{c mi tebliğ: 1 
26-7-93:i günü ant 4,10 da I>c" • 

rince j kele i alanında bulunan tiır 
cephane depo u civnrmdaki kuru ot • 
hır. yolcuların attığı sigaralardan ol· 
duğu 21\Un dilen bir sebep.le ~ut~ • 
rak ~-nngın kiicük '~ esJn hır fı:.ek 
ve bomba deııo una doğru ilerleme· c 

haşlanııs-tır. 

baı·utlarıq tutuşması ile depoda hlC\'· 

cut pi)adc fi el\ Ye bombaları ara • 
sında da infil(ıklau ba5lamıştır. ' 

lzmit ye J{nclıköy itfaiyeleri yeti • 
~erek ı-ah:ıhın ı-aat sekizine doğru tch· 
Jikcnin geni leme~ine mani tedbirler 
alınmı:.hr. 

gayet uzaktan görünüşü 

rnrrnra almarak denizden lstanbula 
gcti rilmişlerclir. 

fJa temizlendiği , .e hiç. bir ~ehli· 
ıw kalmadığı için Jstanbuldan gitme i 
lıizım gelen trenler de cliin ~ıah mu· 
nn:cır snntlerdc hareket ctmişlcı·diı" 
YA!).'(;/N BSNASINDA l'ARAIJA· 

NANLAR 
Yangını öndürmcğe çalı.,ırkcn ) a

ralannnlar lzmite nakledilerek ora • 
da tedın i altına alın mı ·tardır. Yara • 
ları ehemmiyetli değildir. 

Ka.elan avcısının ölümü 
Hoınhay, 27 (A.A.) - Bü) ük \'e 

rnhşi hayrnn a\'cısı Uampatn, A~tm 
l'cHe~ indeki bir ormanda 13 üncü 
kaplanını avlarken ölmü:.tür. VRk'a 
§Ö) le olmustur: 

Kaplan kaçmış fakat :?1 saat on· 
m a\'Cl~~r dinll'nmektc iken arkadan 
Hnrnpa\anın ü ·tüne atıJmışfır· Bunun 
iizcrinc Rnmpatanın arka<Ia:.larından 
biri hayvana ateş etmiş 'c kaplan 
Hanıpatnyı lıırnkmıştır. Pnkat Ham • 
pa1a, müthiş pençe yaraları i~indc 

olmakla beraber, kaplanı takip etmek 
istemiş, o sırada hoşanan kan öliimü
nc seheı> olrnu tur. . ~ 

Bugün 

1 
SAYIFA 

Kondi is' n 
beya atı 

"Kral, ecdadını 
tahtına oturacak, 

Alina. (Özel Aytarımızdan) 
Yunan Harbiye Bakanının Ro 
ve Yugo:slavya gezilerinde es 
hanedan üyeleriyl ı: görüştüğü t 
yialarmın bütün yalanlamala 
rağmen hain devam edip durm 
sı, Alinaya döner dönmez istif 
smı vererek kabinede esaslı de 
şiklikler yapılma~ına sebebiy 
vermesi efkarı umumiyeyi 
delle alakadar eden ünlük 
mesele şeklini aımıştır. 

Bunun üzerine Harbiye Bak 
nı General Kondil\si ziyaret ed 
rek kendisinden bir mülakat ri 

eltim. General Kundilis bu di 
ğimi kabul ederek bana şu diye 
de öulundu: 

- Yunanista"lıı> iç durum 
hükumetin çizdiğ . program d 
resinde normal bi .. surette inkiş 
ediyor, sosyal yard.m bakanı K' 
kosu kabineden ı: zaklaştırdıkt 
sonra normal vaz1setten çıkılac 
ğma dair hiç bir endişeye mah 
yoktur. Kirkos'un kabineden 
zaklaştıtılmasma 111cbep, kabin 

General Kondilis 

verilen karar mu.:ibince hiç biı 

bakanın rejim hakkında düşünce
sini söy!ememesı lazım gelirkeı 
kendisi bu kararı aykırı ol ara• 

<Sorıu Sa. 4 Sii. 3) 

Moskova, 27 (A.A.) - Tür
kiye ekonomi bakanı B. Celal Bn· 
ynr, t'oula'da yeni maden endüs
trisi merkezlerini gezmiş, elek· 
tril: santralını gözden geçirmiştir. 

Depo n(ibctçi"'i kim:scyc haber ver -
nıc)C mu\'affıık olamı)arak kendi i 
ı-öndürmek j!;temi.,sc de b.'l :uamamış· 

Piyade fi~ekleri ve bombalarının 
tek tiik H çok seyrek infifftklanna te· 
sadüf olunuyor. 

o chnrdan gecen demiQolu iizc -
rinc patlamamı bir kaç bomba diiş -
nıüştür· DemiQ olunda bir tahribat 
)Ok a da hombaların patlama ı ihti· 
mali dolayısih• trenlerin hat tentizle· 
ninccyc kadar o mıntafoıda ge~i;;d dur
durul mu tur. · Bu sebeple Toros ve 
Ankara ek prc leri yolcuları lzmit -
ten deniz ) olu ile 1 ·tanbula naklo· 
lunmak iizcrc lstanlmldan bir vapur 
)ola çıkarılmı.;tır. Bu yolcular gece 
lstanbula naklolunacaklardır. 

Bayındırlık bakanı Aydında 
tır. 

Yangın depo) a 

t lar birliği diın l\:llıtanc J>oligonunda bir ah ınü· 
1 tanbul avcılar 'e a ıcı · b' ı· · · ı.. k e kı' ha· y k ·da gördüğü niiz resım ıı· ıgın .,,. .. ·nnı 'e ~ 

s;ı~aka!n yapmıştdır. Bu ~ıAsım 1'urgu dun atış_a Jıazırlandığmı gösteriyor. 
rıcıye nazırların an a) ~ ... 
Buna dair yazımız yedinci sayfamızd adır· 

Niifu ça hic bir zayiat yoktur. Bir 
itft}İl e neferi ile altı a ker yangın 
s(indiirmt' c!'ınll ındu ~ok hafifçe ya • 
ralannıı Jardll'. 

Hat yarın açılacaktır. 

7'RENU·:R /Şl,,EJIECE JJAŞL.4Vl 

Yuknnya ko) duğumuz re mi eh -
llğdc bildirilen hftdi c nıiinn"ebctilc 

nknrn ve 'J'oro trenlerinin şehrimi· 
ze gelmesi geciktiği gibi ~\"\'clki gün 
1 tanbuldan d Jzmite ·e ütCYJ! gi ~ 
decek trenler hnrc~et .etm~mişti; An· 
kara Ye 1'oro trenlerile gelen yolcu· 
1ar Jzmitten Akny idaresine ait bir 

• Bay Ali Çetinkaya ve Devlet Demiryolları Genel Direktörü 
lbrahim Kemal lzmircle iken · 

>"dılı, 27 <A.A.) - ,Aydın demir • ı 
) ollarını tefti!l'c çıkan Bayındırlık Ba· 
kam Ali Çctinkn)a beraberlerinde uz. 
mantar oHluğu h de bugün saat on
da şehrimize gclmi ler ~·e saat 13,:lo 
da Denizliye doğru hareket etmişler
dir. 

Ali Çetinkaya doğruca pal'ti kura • 

ğına giderek bir mliddet dinlendikten 
'e nlflkaJarlardnn ilimizin genel ba • 
yındırlıl\ i lcrl hakkında izahat aldık· 
tan onrn otomobillerle l\lendcresı 
kiiprü iine kadar giderek Ardın -
1\fuğla yolunun hu kı mını \C köprü. 
nün durumunu gözden geçirmiştir. ~ 



~aa-.T=Er;1 ~~-D-1~-:=::-: 
uslar Sosyetes · 

•• gunu t pi •• 

ltalya hükU.meti ye-
leye bir telgraf çekti 

ar 
r 

Devlet Demiryotlarında kuru 
incir tarifesi indirildi 

Ankara, 27 .(..Kurun~ - 19 a
P.teataa 'tiltarea - A,dın kUı 
dahil - devlet demir yolları te· 

_____ ...., _________ t bckelerinde kuru incir ve natü• 

&/p aıe'lttapları reYenlen ton~ kihı•ette ktma 

Miyen ~ .. .lcliyatı wif4'11 
de tadil edilmiıtir. Bir eylülden 
itibaren meri~te girecek buna 
ait tarife ile toa ve kilometre 
ainftıı ıher tneeaf~ fftikametincle 
dört lmnıt almacaktır. bet, hurda incirlerden dtirt \unıt 

ücret alınacaktır. 

Bltt 1".AYIN 

• .&nkva, 27 ·cıc.mua)" - llillt 
müdafaa heaap itleri Clirektörii 
B&, ıN.i. IMıliJe ... .- diNk· 
t&iiiiüae..,.. .eldi. v.-. J.. 
tanml t.ılısMNk bat __ ...._ 
dan Bay MmtAlanm Jl'!dw~ı?fii 
aöJleniror. 

lzmir, 27 "(Kanın), - I•• (a 
tehre 1>eyumame atini fl.lis 
ayaldu.dmnak iatiyen, 1oJaı.t 
çu 13 koministin mwli• _. 
rine ltatlaiı. Md' li ı aı 

·~~· 

\ 

• •• ··- ••lil'lııl1,...ıı1ı
1

-.. j-~ .... -~--.
Serginin ~n eeaelenlen ela· DHfbr. 

Nevyork'ta 
re•• ftJMl1"IDUD ha,ra· 

pı JU1blar ..,erk, 17 :<A.A.) - Dill 
Bremen vapuru limanclan aynla. 
cajı urada, nuyoml-Soqaüt• 

lii• Jartı, ltir ıilt.eri J19ıPd•lfh'· 

s-•·---~-........ 
1,000 kadar Komüniat 1İanpllf" 
tır. Göateritçilerdu Uç ki,i, lre
men'e çıkma.la 911Yaffak oı.. 
rak, geminin provau=*M a\lmaa 
bayn.fını, nhtnt üzerinde yılılı 
ltulunan halkın &lkıtları arumda 
koparnuılar ft Hudloa _.rine 
atmıılardır· 

Bu üç kiti yalcalahdftf\11. 
200 reımi Te J 00 kadar ıiTll 

poli1ı, ıöateritç.İleri ciiç J;ela W.. 
tabilmitlerdir. Kaı....-bk .eın .. 
ım,tla bir pk el ıilah Nılmlh 1rir 
kiti raralanmııtır. 

Bremen ••81111M111 içiisi ... 
nıf yolcularından bir lutmı teYkif 
0 ....... . 

• _.w ........ . 

--· ...... lsta ... . ............. ,.,__ ... ... ,, ...................... . 
lllM•1,, ........... ... 



1 ' 1 iıaretler 
Kavga seyretmekten 

3 - KURUN 28 TF.M'Ml"Z 193:1 ~ 

ı IGezintiler İ 

Kral kafası 
hoşlanan adam 
071'" oyna..,.ak mı daha 

Jir? 
0)'Un Hyretmclc mi'! 

iyi- Ders programları gözden geçiriliyor 
'Atltımına göre Jefi§ir. F k• 
Oyuncu için aeyirci toplamalı a Jr çocukların 

Hicaz. Kralı ''lbniuuut,, bir 
buyurultu ile Şap denizinden ge
çen vapurlar ve Krallık toprakla· 
rı üıtünclt!n Qfan uçakların telıiz
le konuımalarını )aıak ettniı. okumaları için bütçeye tahsisat kondu 

ilk balttfta ıanılır ki "/bniını
trlahların öz türkçe kartılıkları tikten sonra, üniversitede yeni ud,, un bu telıizlerclen kuflıulanı
da bu yıldan itibaren tamamile dera yılı içinde yapılac&k yenilik- ır bir ülke kıskat'çlığı, öz yurdun 

bir meraktır. Seyirci için oyuncu· 
ları düeJiii gibi lıa~ket ettir
mek bir emeldir. 

Bunu bir tavla oyununJan, bir 
lutbol maçından, bir gazete pole
mifine, parlamento kavgasına ka
l• lıer türlü maçta apa~ık göre· 
bil ininiz. 

Bana sor1anız. oyunu oynamalı, 

aeyircilikten çok dalıa iyiJir. 
F alıat •eyirciliği ıan' at haline 

Jıoyan nice in•anlar vardır ki, 
tenbel iraile ıaltibidirler· Bir tür• 
lii laare'/rete ıeçemezler, btJ§lıa• 
ları için platonik bir reii•ör rolü 
Jırlar. 

Adam 6ÖrÜrSÜnüz., ıiz.e yakla· 

Kültür bakanlıiı kültür kuru
lunda üyeler ve ıenel tedrisat di
rektörleri arasında bazı önemli 
değitmeler yapıldığını dünkü sa
yımızda yazmıttık. 

kullanılmaya batlanacakbr. leri tesbit edecektir. korunUfu ile ilgili bir ıeydir. Bil· 
Kültür itlerinde yapılacak olan Açık bulunan iki üç profesörlü- dirimlerini bir saniyede gökler· 

bu önemli iılerle beraber diğer ğe yeniden profesörler getirile - den aııran bu 1im1ek lraynağının 
tedris iıleri de gözönünde tutul- cektir. duyum iılerintleki önemi yadır· 
maktadır. Bilhassa Ankarada açılan tarih ganabilir. 

Bütün okulların müfredat pro· coğrafya fakültesine bakanlık Fakat, yasağın biraz. altında 
pamları kültür kurulunda kuru· büyük bir ehemmiyet vermekte- buyrultunun i~yüzü bütün acılığı 
lan bir komiıyon tarafından ince· dir. Buraıı için Almanyadan profe ile sırıtıyor. lbni11uud, ıu buyru· 

· lenerek bir proıram yapılacak ve sörler getinneğe karar verilmit- ğu yalnız parazitten huylanclıfı 
tırKültür bakanlığı dil devrimi i· değiımeler tesbit edilecektir. tir. için verm;f imif. Şımdi artılr hocı 

Bundan baıka bu yıl ilk, orta 
ve lise öğretmenleri arasında da 
esaslı değitmeler yapılacaktır; 
ilk tedrisat ispekterleri arasında 
toplu bir tasfiye mevzuu bahis-

şinin bu yıldan itibaren okullar· Programlar incelenirken bir MUSiKi lŞl gemileri kızıl der.izde ıapa otur-
da esaslı surette tatbik edilmesi çok yabancı memleketlerin ilk, Okullarda musiki tedriıatında •a da, uçakların Aavada dümen• 
·ıçı·n &ımdı·den yeni tedbirler al • ı· d I d yenilikler yapılması dütünülmek- leri kırılsa da telıiz.leri iılemiy• 

'S' orta ve ıae ers program arı a 
mı§ ve kıraat kitaplarını bastır· gözönünde bulundurulmaktadır. tedir. Bu İ§le bakanlıkta yakında celr. Hiç biri: 
maia baılamıttır. Orta ve lise okullarının müfre· toplanacak bir komisyon met1ul - Batıyoruz y~tiıin! 

'.r : fı'zı'k, kı·mya ve riyazi bazı ıs· d I d.k olacaktır. - ÇölJe kumlara saplandık at programları ince en ı ten 
"- Vah, vah ... llu ne hal, n• ======================= ============== imdat! sonra yakın zamanlard• iki üç 

laruyor.unuz:.. Elendim rezalet Eyüp Keresteciler defa tadilata uğrayan imtihan Pazar yerlerinde vergi Diye ululılara ıeılenemiyecelr. 
lizboyuna çıktı. otobüsleri talimatnameleri de eauh bir ıek· kontrolları Çünkü kralın kulakları parazitten 

Ne güne duru)'Oraunuz:. yaz.ıaı le sc>kulacaktır. H ft hoılanmıyor. 
nıza... Eyüple Keresteciler araaında it a anın muayyen günlerinde Eıkiden hültiimJar adlarına 

· · lı'yen otobüsler ıimdiye kadar Oğretmenlerden istenilen ma • kurulan pazar yerlerinde bazı es· I 1 L L "ff Cevap veriraınız: takılan ıata at ı Ruyraıııcta: il· 
-Pelıi batii•tÜne, ben ıizin bu de Meyvahota bititik büyük duva - lumat bakanlığa gönderilmittir. nafın verdiği itıal resminden çok kanı Bahrüber,, ıöz.leri zincir/e-

k h'l nn dı'binde duruyorlardı. Diğer taraftan üniversite pro· daha fazla yer tuttuğu görülmü•- I d b ~. flilrlerinizi ıir. İıpai etme ıar " 'f nirdi. " bniıauu , un uyru5 .. n· 
Birkaç ıündenberi otobüslerin feaörlerinin de liselerden yetiıen tür. b L d • 

yazacağım. . da görüyoruz. iri u 11ara ve enız 
Derhal yüzü sararır· .. Rengı a· yeri değittirilmittir. Şimdi yeni talebelerin dtha iyi yetitmeai İ· Varidat noktasından bu ite Ö· padiıahlıiına göklerin tapuları 

tar: sebze halinin alt baımda durmak çin alınması lazım gelen tedbirler nem verilmesi tube direktörleri- ela lıatılmıı bulunuyor. Taçlıl•nn 
O l 1- d J sorulmuıtur ne bildirilmittir. !J "- Hayır, yo•... Ye ıey yo1ı .. ta ır ar. · en azgını sayılan "Neron,, biıe 

aeni lıarııtırma, b~n böyle bir Otobüılerin yerine atlı araba- Bakanlık ayrıca bu yıl liseler· lrendini yalnız semanın ojlu tur· 

1~ pltflem.. lar aetirilmittir. Bu giditle Eyüp de yabancı dil kursları açmalı Yaş sebze ihracatı için muı, gök sahipliğine kallrtfmtı-
Soma tekrar tekrar urar e- otobüslerine binmek için Unka· dütünmektedir. Yat meyva ihracatı etrafında- mııtı. 

ler: panma gitmek lazım gelecek ga· Her vilayette okul ihtiyacınm ki inceleme ıürmektedir. Bu me· Kim ne derae elesin Jünyatla 
"- Salrın ha benden bah•ecle· liba? karıılanması için bu yıl ilk, orta sele etrafında son kararlar top • "Kral kalcuı,, Jiyr bir varlık ya· 

yim leme vallahi tekzip ederim, ve liselere girecek talebenin sayı- lanacak , bir komiıyona verile • ııyor. Artık bu kolanın naııl ifl• 
r.uılılremeye müracaat etlerim, ıe· Eski mezarlıklar Si teshit ediliyor. cektir. eliği, ıakaklarını tokmaklıyan da· 

ni Java etlerim.. kaldırılıyor lstanbulda tahsil çağına ge· Bu komisyon için yarın Roman marlardaki ıınırsıı isteklerin ner· 
Bu --'""' ~a •İrmeyen la- Eyüpte Baıhariye yolu üzerinde len çocukların okutulma11 için btlt yadan da bir heyet •elecektir. Jen gellili Je bellitlir. 

it.at maç seyretmelıten hotlanan. 18 mart fehitleri mezarhimm kar çeye ıekiz okul açılabilecek ka • Komisyonda Romanya devlet ti· Dütünen tulamların bu bQflara 
ıaç, .aça baı bcqa lıa1Jga seyret· ıraına tesadüf eden ada ıeklin - dar tahsisat konmuıtur. mendiferlerinden üç kiti, Roman· diifman oluıu bOfuna değü. Ge-
melrten hoılanan cdamdır. deki eski mezarlık kaldırdmıf, Kültür direktörlüğü mevcut a. ya bat lcomoloıu Jemal, Yunaniı· riye tloiru •İffilrçe kralların ço-

,,. • JI. yol açılmıttır. kullar yetiımediği takdirde ihti· tan hariciyeıinden bir kiti, hü • ialııı, bir ri/tlijin topralılar ü•· 
AJam görürıünüz:. anlatır: Eyüpten Bahariyeye kadar o- yaç olan ıemtlerde bu para ile ye· kumetimiz namına Hayrettin Şük tünde tahtların lruruluıu İn•an ce-
"-Aslan be .. Aılan mübarek. lan yoldaki bazı mezarlar da bo· 111. binalar kiralayarak buralarda rü, kabotaj direktörü Ayetullah, haletinin temellerine dayanmlftl• 

Ne de yaz:.ıyor, ne tle ıöyliiyor. J,. zulmu§, düten laflar yolları ka· okullar açacaktır. ve dıt itleri bakanlığından bir ki- Tahtların ikinCi bekçi•i saray. 
le İn•an tlediğin böyle olur. pamıttı. Köy çocuklarının ve köylülerin ti, ticaret odasından Cemal, Türk ların yanıbQfındaki saraylardır. 

Kavga, gürültü devam ettikçe Buraları da yeni baıtan düzel· okutturulması için bakanlık ali· ofis direktörü Mahmut Celil, iki biilrlüm bir köle lralabalaiı, 
bu .eyirci memnunJur. Keyfine tilmektedir. kadarlar arasında bir anket aç· bulunacaklardır. gözleri yJdızlar içinde bir tek tı-
aon yoktur. Kendini eğlencliren mıttır. Ankete ıelen cevaplar in· Komisyonun Bay Numan Rifa· Jama aecde ede ~Je onu put ve 
aıltllma hayrandır ondan daha üı· Numar ataj celendikten sonra bir köy okulla· tın bqkanlığı altında toplana • tanrı yaptılar. 
tin adam yolıtur· Nümerotaj iti devam etmekte· rı talimatnamesi hazırlanacak • cağı söylenmektedir. incili yafaklarcla Jofanlar, ef. 

Falıtd bu adam lıavgaJa yara· dir. Kırk bin numara ile iki bin tır. lremilr ve ruhlar üstüntle .altanal 
'""'"""bir lrenara ~elıildi mi ar· sokak levhası eksiltmeye kon • Jstanbuı civarında bulunan köy Uray-Evkaf anlaşmazhğı berah ile bir dünyaya ıreltlilıleri· 
hJı o alam bir hiçtir. Bir daha muıtur. )erde bu yıl ÜÇ sınıflı yeni, ayni Urayla evkaf arasındaki an • ne inanmıılardır. Bu inanıılaJır 
IHıtırltınmala değme%. O zaman Nümerotaj için evvelce 28 bin zamanda tam teıkilitlı ve be! ıı· laflllazlığı kotaracak olan hakem lıi iki dudaklannın ara.anlan ıe
o aaJece bir münelrkid lıeftlir, •a· lira syrılmıttL Soıvadan buna nıflı okullar açılmak için arqtır· komisyonunun bir ağustosta liıi güzel çıkan her ıöze bir tanrı 
ilee lıötiililıler bulur. Dün ha)'· müteaddit defalar iliYeler yapıl· malar yapılmaktadır. viliyette toplanmaıı kararlatmıt· buyruğu değeri v~rilmeıini iıter-
r11n ollafu atlamı yerJen yere vu- mıf, 'harcanan para elli bin lirayi Bu okullara Merkez okullarm· tır. ler. Gözlerine ef, yükıelrlilrlertlen 
rar. aeçmiıtir. dan kırk kadar yeni öğretmen a· bakan gözlerle hiç karıılOfm• 

lı b lıl a ·------··--_..._................................ G . 1 Faraza, ni~in te aca a 1 • - d b. hnacaktır. ezgın er dıkları iırin, w•relıleri ıüpheyi ta-d' la ·l yen söyler, mütema iyen rr can· ~ .,-
""" birinci gelmedin'! rye 

1 
• bazın lıarıınnla ip üıtüntle me· ONlVERSITEDE Franaız bandıralı Patriya va • nrmamlflardrr. 

tletlenir. OnJa buna benzer bin ltaretler ıöıtermenni i•ter. Fa- Üniversiteden alınan ı-anc:lıman purile dün tehrimize 70 kadar lıte en •on örnl'ğİ "lbni11uud" 
lir JiJJel metJzuu tJartlır. kat canba% ayağını sürçmeye gör- rektörlük tarafından bir rapor Fransız gezgini gelmi!tİr. veriyor. Şahane lııılalıları lıuyl ... 

Faltat lrentli.i ne bir lıavgaya sün! halinde yazılarak bakanlığa bil- Gezıinler buıün Yunanistan maıın Jiye yerde, gölrte denizde 
sirmiftir. Ne de bir Ja"a. iç!n Ftır- dirilecekti. yolile memleketlerin dönecekl•r· telıiz lronuımala" yaıak eJUtl~ ~nın acuna.leli. ti! .etm·lf· tır. a.- Maç meralrlıları böyletlir. .. 
.__.. Jil _J Sadri Ertem Bakanlık bu raporu tetkik et· dir. ( Lütfen sagfa11ı çeviriniz ) 
lietpapaçgİbr bır mute~m~ucı~ı~·:._ ................... _.. ..... _. .. ,_..-.. ._ .......... ~~~~--.._ ................... _.. ............. _._. ..................................... ._ __ __ 

' 
• {! n çektiği resimlerden: Derincedeki ganfını söndürmige giden arözözler, lzmıtte hastaneye götürülen 
öıNl fotoğra cıını;aralı, Jzmit ütaagonıında golcalara /81anbula flOpurla gidecelderini bildiren il4n. 
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1 Kısa Haberler 1 1 

voli~ haberleri 

Büyük bir hırsız 
çetesi yakalandı 

* AÇIK MECRALAR - J{ireçbur -
nunda oturan halk uraya bir maz -
bata vermi~ler, civardaki mecraların 

açık bulunmaı;;ından şikayet etmişler

dir. Halk, bu mecraların kapanma -
sını istemektedir. 

* GÜRÜLTÜ lLE MÜCADELE -
Gürilltü ile mücadele talimatnamesi 
uray fen heyetince yeniden incelen -
mektedir. Talimatnamede bazı deği
şiklikler yapılacaktır;· Arabaların te
kerleklerine la!'tik koyma işi çok mas
raflı olduğundan geri kalmıştır. 

Dr. Süleyman Numan için 
Gülhan ede tören yapıldı 

dün 
Istanbulun muhtelif semtler in• 

de aon zamanlarda yapılan hıl' • 
sızlıklar emniyet ikinci şube di· 
rektörlüğünce sıkı bir ıurette ta" 
kip edilmekte idi. 

Bu takibat sırasında bazı sabı• 
kalıların gidişleri ve bol para har 
camaları bu hırsızlıklarla ilgili 
görülmüş, kendileri nezaret altı· 
na alınarak sorguya çekilmişler • 
dir. 

• HALI ANTREPOLARI - Hah 
autrepolarının çok pahalı olduğu ~i
ka.yetleri üzerine bu fiyatla n tetkik 
etmek üzere toplanan komisyon i~ini 
bitirmiş, raporunu hazrrlamağa baş -
Jamıştır. Söylendiğine göre komi~yon 
fiyathrı biraz y•ükqek bulmuştul'. Ye
rilecek rapordan sonra bu yönler in
celenecek. antrepo fiyatlarının indiril
mesi clüsünülecektir . 

~= E}\ONOMl BAKAi\LIGI TEFTİŞ 
HEYEril - Ekonomi bakanlığının 

gördüğ'ü lüzum üzerine tefti;; heyeti 
lstan hula ~elmiştir. Teftiş heyeti A
kay, Devlet denizyolları. ticaret oda
sı ,.e ofisin işlerini inceleyecektir. 

"' SAMSUN TtlRKOF!S DlREKTÖ
Rll - l&kenderiye ticaret mümessili 
iken Samsun Tiirkofis direktörlüğiin<' 
atanan bav 1\titat :ehrimizc gelmh;otir. 
~amsım ihraca tına ~ok önem ,·eril eli
ğin den Samsunun yumurta, tütün H 

fındık i:;-1erinin teşkilatlandmlma..:ı -
na ba!11anacaktır. 
* MUAYENE MEMURLARI lÇl~ 

KURS - Gümrük muayene memurla
rı için bir kurs açılacaktır. Bu kursta 
mensucat muayene işleri gösterile -
cektir. Kurs üç ay devam edecektir. 

Kursta Bakırköy bez fabrikası di
rektörü bay Fazlr ders verecektir. 

Aydınlatma resimleri 
Yeni yapılan binaların aydın

latma ve temizleme resimleri ma
liye şubelerinden uraya verilen 
Lıalumatla tahakkuk ettirilmek · 
:edir. 

Uray varidatın daha çabuk ve 
:::>.slı bir şekilde toplanması için 
]eni bir şekil bulmuştur. 

Her yapı için uray şubelerin - · 
den Juhsat tezkeresi almak mec
huridir. Bu tezkereler verilirken 
şube ~e'ilerinin uray merkez mu • 
hasehesini haberdar etmeleri re-

' simlerin daha çabuk tahakkuku-
nu kolaylaştıracaktır. 

Şekerli maddeler için 
liste hazırlanıyor 

Şe~~r ucuzlayalı hayli zaman 
oldu~ h~lde şekerden yapılan 

m"3.ddeler henüz inmemiştir. 
Uray şekerle yapılan madde

leri tesbit ederek bunların ne ka
dar inmeleri lazım ğeleceğini ya

kında ilgili kimselere bildh·ecek -
tir. 

At koşuları bugün 
ıı::-~rlık baytar direktörlüğü ta

rafından tertip edilen at koşula
rının birİI)Cisi Dugün Veli E
fendi çayırında yapılacaktır. 

Bitin~i koşuya 7, ikinciye altı, 

uçuıa~üye on, dördüncüye dört, 
beşinciye 1 O olm;ık üzere koşuya 
37 hayvan alınmıştır. 

KTal kafmı, Kral gönlü bu! ••• Am· 
ma bı.:gün taçlarırı bir konserve 
.. ~nekesinden kalır yeri yokmu§. 

Bundan ona ne? ... 

~-

General doktor Süleyman Nu
manın ölümünün onuncu yıldönü· 
mü münasebetile dün Giilhane 
h~stanesinde bir tören yapılmış
tır. 

Törende üniversite tıp fakülte
si profesörleri, Etıbba odası üye
leri ve diğer kendisini seven dost
ları hazır bulunmuşlardır. 

Hk önce Gülhane hastanesi di
rektörü doktor Bay Süreyya Hi· 
dayet, kürsüye gelerek şunları 
söylemiştir: 

- Bugün sevgili hocamız Sü
leyman Numanın ölümünün onun
cu yıldönünıündcyiz. Bu münase
betle omm Tül'k hekimliğine yap 
trğı değerli hizmetlerinden bah
~cdcccğim. 

Süleyman Numan Türk tababe
tindc biiyi.ik bir inkilap vücuda 
gelirmi~, modern klinik mesaisini 
Türk seıiri~·atma koymuştur. 

Hastane kurulurken profesör 
Ridcr, Süleyman Numam Gülha
nc hastanesi scririyatma getir -
miş, o da L-Oyden Klinik'in ufak 
nüvesini bu hastanede vücuda 
getirmiştir. 

Siileyman Numamn modern ta
babet usullerini gerek kHinik ile 
gerekse hususi hastalan üzerine 
hiiyük bir isabet ve dikkatle tat
bik etmesi Süleyman Nuınana her 
hekimin gıpta ~deceği yüksek bir 
şöhret kazandırmıştır. 

Dohi.or Süreyya Hidayet bun -
dan sonra Süleyman N umannı a -
keri hayatından bah~etmiş ve de
mi~tir ki: 
"- Umumi harpte 

Numanm iş başında 
Süleyman 
bulunması 

Kudus 
patrikhanesi 

1stanbul papastarını n 
kiyafetini ço!< beğenmiş 
Kıyafet kanununun memleke -

timizde tatbiki üzerine paFada
rın sivil kıyafetle çekilmiş resim
lerini gazetelerde gören Kudüste
ki Ermeni patrikhanesi ileri ge • 
!enleri, İstanbul papaslarmın kı
yafetini çok beğenmi§ler, kendi
leri de sivil kıyafetle gezmek is
teğ:ni göstermişlerdir. 

Kudüs ruhani mecljsin:n, pat
rik Tarkomun ba~kanhğı altında 

tcplanarak yakında bu işi bir 
karara ba3layacağı h~ber alın

rr:ıştır. 

Gümrük diı ek törü 
~ehrimizde 

GümrUk genel direktörü Mah
mut Nedim şeh;-imize gelmiştir. 

Gümrük müsteşa:n da yakmda ge· 
lecek ve gcrr.rükler yeni teşkilat? 
ei:rafmda inceleme yapacaklar • 
dır. 

Yeni gümrük teşki!a.tma bir ey-

1 N,öbetçi eczanele1 i liilde başlanacaktır. " 

Buğday fiyatları 
Samatyada: Rıdı-an, Aksarayda: 

E· Perte''- l\aragümrükte: Suat, Şeh
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Yi -
tali, Şehzadeb.ı.şmda: ,Ac;ıaf, Eminö -
nünde: Salih Necati, Beşiktaşta: Na
i11Halit, Beyazıtta: <'emil. Zeyrekte! 
Yorgi, Ankara caddesinde: Eşref Ne
şet, Fındıkiıfıı ~m::.ı, G.alat~.:; o 

da: AhO:et Cc\'at, Yük~ekkaldınmda: 
V

0

inikopuJo, ŞişÜde: Asım Şükrü. Ka
!"itmp~,,ada: Yeni Turan, Halıcıoğlun-

' c!a: Yeni Türki):c. 

Dün borsaya 449 ton buğday 
gelmiş, yumu§ak buğday 5 ile 
6,35 kuruş arasında, sert buğday 
4,21 ile 3,37,5 kuruş arasında sa
tılmıştır. 

Ada bisiklet yarışları 
Evvelki gün adada yapılan bi

siklet yarışları çok rağbet gör • 
{!1Üf, Nejat birinci, Viron ikinci, 
·Fethi üçü~ü g~l~iştiıı. .. 

yalnız memleket için değil, as
ker ve sivil hekimlik alemi için 
de bir nimet olmuştur . . Umumi 
harpte iş başına koyduğu genç 
arkadaşlarının mesaisinden aza
mi istifade edilmesini temin et -
mi~tir. 

Türk hekimliğinin umumi h~rp 
t<?ki muvaff akıyetini iftiharla ya
dederken Süleyman Nuınam bu
mm en başında hatırlamak mec
buriyetindeyiz.,, 

Süleyman Numanm Malta ha-

Kondilis'in 
beyanatı 

(Üstyanı Birinci sayfadada) 

Cümhuriyet rejimı lehinde mec
liste diyevde bulunmuştur. Ken
disi mevkii itibariyle Yunan mil
letinin efkarında tesir yapabilece
ği cihetle kabineden uzaklaştırıl· 
masını istedik. 

- Yunan efkarı umumiyesinin 
krallık lehine döndüğünü zanne~ 
diyor musunuz? 

- Sergüzeıtçuyane karı§ıklık· 
lar peşinde koşmayan ve huzur 
ve düzenlerini ve evlerinde rahat 
ve müsterih uyuma !arını isteyen 
bütün yurddaşlar. kralın dönme .. 
sini diliyorlar. 

Son on ·senelik isyanlardan· ve 
sarsıntılardan ıstırap çekmit olan 
Yunan milleti lwzur. ~rahat 

istiy9r. ... rt .1.. .. 
-Son günlerde gazeteler, kra• 

lın ansızın Yunanistana dönece
ğir ~ yazdılar· :au rivayetler doğ· 
ru mudur? 

General KonrJ:Hs bu sorgumu 
işitince koltuğundan fırladı. Sor
gumu tamamlam-uoa vakit bırak· 
maksızm dedi ki: 

- Bütün bunlaı· hayal mahsu
lüdür. Kralın bir hükumet darbe· 
siyle dönmesi için hiç bir: sebep 
yoktur. Kral ..ecdadının tahtına 
Yunan milletinin reyi ile gelip o
turacaktır. Zira Yunan milleti, 
Cümhuriyet rejiminin Yunanis
tanda muvaffak olamadığına ka
ni olmuştur. 

General Kondi!is, kendisi ta· 
rafından diktatörlük ilan edile
ceği hakkındaki r1vayetleri tekzip 
etmiştir. 

- Acaba ordunun bu mesele· 
de düşüncesi nedir? 

- Ordu ek3eriyet itibariyle 
kralcıdır. Zira son on senelik İs· 

yanlar, ordunun şeref ve haysİ· 
yetini lekeledi. Bu itibarla ordu· 
nun krallığın iadesi lehinde ol
ması tabiidir. 

- M. Musolini ile görüımele· 
rinizde boğazlar meselesinin deı 
konuşulduğunu gazeteler yazdı-

:ır. 

- Boğazlard--ın kat'iyen söz 
geçmemiştir. Böyle yalanların ya
zıldığından hayretteyim. 

General Kondilisten başbakan 
ile beraber Ankarayı ziyaret ede
ceği hakkında Atina gazetelerni
de yazılan haberin doğru olup ol· 
madığmı sordum. · 

General Kondilis böyle bir 
seyahati arzu et'llekle beraber. 
işlerinin çokluğundan dolayı bu 
ziyareti yapamıyacağını söyledi· 

- Partinizin bayrağı altında 

olarak seçilen saylavlar,. Kralcı· 

yatından da kısaca bahseden dok· 
tor sözlerini şu cümlelerle bitir -
miştir: 

- Ulu Atatürkün dehasmm u
lusumuza hediye ettiği haha biçil
mez hamleleıin ancak bir kısmı
m görebildikten sonra karaciğer 
kanserinin pençesinde ve sevdik
lerinin önünde 27 temmuz 1925 
te hayata gözlcıini kapadı, o, Gül 
hane hastanesi için yazdığı bir 
yazıda şöyle diyordu: 

"Gülhanc vefa, samimilik oca
ğıdır. Gülhanenin şiarı büyükle -
ıine karşı sayğı , küçüklerine kar
~ı muhabbet ve samimiyettir.,, 
" 

Bu büyük ölünün ruhunu an-
mak için bir dakika ayakta ses
siz dunnamzı dilerim.,, 

Muhterem ölünün ruhunu an -
mak üzere bir dakika ayakta du
rulduktan sonra sıhhat bakanı 
Refik Saydamın tarafından gön· 
derilen Süleyman Numana ait 
hatırat yazı11 ile general doktor 
Mazlumun Bulgaristanda (Süley· 
man Numan) adlı yazıaı okundu, 
doktor Süheyl 1905 te yazdığı 

emrazı umumiyeden parçalarım 

okudu. 
Daha ıonra, Tıp fakültesi tıp 

tarihi profeıörlerinden Bay Akil 
Muhtar, kısa bir hikaye ile ölü
nün hatırasını andı. Doktor T ev
fik Sağlam da hayatını anlata -
rak törene son verildi. 

Gelecek yild~ ~~ibıu-.en ..Cülha
ne hastanesi dahiliye payyonla • 
rından birinin adına Süleyman 
Numan adı verilecek ve her sene 
bir gün Süleyman Numan günü 
yapılacaktır. 

lık lehindeki düşüncelerinize İş· 

tirak ediyorlar mı? 
- Arkadaşlarımdan 31 saylav, 

benimle ayni fikirdedirler. Cüm
huriyet lehinde bulunan iki say4 

lavı partimden kovdum. Binaen· 
aleyh işle; normal gidiyor. 

Rejim işi ve genel oyun sonu4 

cu ne olursa olsu:ı Yunanistanm 
dış siyaseti değişmiyecektir. Tür· 
kiye ile dostluğumuz daha kuv• 
vetli ola-:aktır. 

Kendisine bu İzahatından te
şekkür ederek yanından ayrıldım. 

F. Nazlı Oğlu 

CUMUR BAŞKANI V AZlYETJ 
GÖRÜŞECEK 

Atina, 27 (KURUN) - Mu
halif liderlerd~n B. Kafandarİ! 
ile Venizelist part!si başkan ve
kili B. Sofulis bugün Cümhur 
Başkanını görerek Cümhuriyeti 
korumak ve genel oyu hilesiz yap
mak için dü,üncelerini söyliye· 
ceklerdir. 

Cümhur Ba!kanının bütüıı 
partiler Jiderlerini yanına çağıra
rak siyasal duruıpu görüşeceğ: 

söyleniyor. 

Batbakan B. Çaldaris Almar. 
kaplıcalarından döndükten !on
ra, rejim iti hak.'<mdaki kanaat· 

Bu sabıkalılar lstanbullu lh• 
san, Sıvaslı Yekvard, Karslı Ab· 
dullah, Kırşehirli Mehmet, İ&tan• 
bullu Rasim, Cafer, Buraalı Mus• 
tafa, Hafız Abdi ve Ahmettir. 

Bunlardan İhsanla Y ekvardın 
bir gece Sultanahmette Dizdari· 
ye mahallesinde bakteriyolog 
Bay Ihsan Arifin evinin ka• 
pısına anahtar uydurarak gir
dikleri ve bet yüz lira kıy• 
metinde eşya v e mücevhe-
rat çaldıkları, bundan başka 

Karagümrükte maliye memurla• 
rından Bay Refikin evinden de 
mühim miktarda eşya, müce,·he· 
rat ve halı çal!lrak bunları Nuru• 
osmaniyede bakkal Hafız Nuri• 
nin evine sakladıkları anlaşılmıf, 
eşyaların bir kısmı meydana çı• 

karılmı~tır. 
Bunlardan Mustafa yakalan• 

mış, fakat bir aralık kaçmıştır. 
Mustafa lstanbulda saklanamı• 

yacağını anlayınca bir çingene 
kadını kıyafetine girmiş, lzmite 
gitmek üzere trene binerken ya• 
kayı ele vermiştir. 

Abdullah, Mehmet, Rasimde11 
müteşekkil diğer hırsız grupunun 
da Beyoğlunda Anadolu sokağın• 
da Hristonun evinden ve henüz 
·ıeabit edilemiyen bir yerden aa 

ile bir çok eşya çaldıkları tesbit 
edilmiştir. 

Bunların arkadaşlarından Caf e
rin Kurtuluşta sinemköyünde Yor 
ginin evinden elmas yüzük çal • 
dığı, Mustafa ile suç ortakları 

Hafız Abdi ve Ahmedin de Or· 
taköyde sabık polis memurların• 
dan Hacı Omerin evinden birçok 
eşya ile Eyüpte Otakçılarda Ha• 
hibe ve Muzaffer adındaki ka· 
dınların evlerinden eşya ve mü• 
cevherat çaldıkları anlaşılmiş, 

çalınan mallar bulunmuştur. 
Yakalanan hırsızla~ın daha bir 

çok yerlerden eşya çaldıkları an• 
!aşılmıştır. Tahkikat devam et• 
mektedir. 

ZORLA ALTINLARINI AL
MIŞ - Eminönünde Ticaretha• 
ne sokağında 35 numaralı evde 
oturan Hatice zabıtaya başvur• 

muş, Zeynep Sultan sokağında 
aşçı Hüseyinin gece evine gire • 
rek kendisini dövdüğünü ve boy
nundaki altınları zorla aldığını 

iddia etmittir. 
BlR SARKINTILIK - Kasıın• 

paşada oturan Cavit, Abanoz so
kağından geçerken Müveddet is
minde bir kadın şapkasını ala
rak kendisini tahkir etmiştir. Mü• 
veddet yakalanmıttır. 

ARABA ÇARPTI - Davutpa• 
şadan geçen Yunusun idaresinde'" 
ki çöp arabasının hayvanları ürk'" 
müş, koşarlarken on beş yaımda 
Hikmet isminde bir kıza çarP'"' 

lerini Yunan miiletine söyliyece· mış, yaralamıştır. 

ğini söylemiştir. MERDİVENDEN DÜŞTÜ -
KRAL, YUNANISTANA MUT· Şeref otelinde anbarcı Şeref otel 

LAKA DÖNECEKMiŞ merdiveninden inerken düşınÜfı 
A · 27 (KURUN) Lon bacaklarından yaralanmıştır. ,.. tt na, - • •tımlllWll111111Mlllrwtt•ltf'lllAlltlnUlnlllmDRUter 1UlllllllllllHIOftMtUlllttft ...... 

dradan gelen kraic1 gazetelerden nistnna döneceğinllen emin bu .. 
birinin özel ayları. eski Kral Jor· lunduğunu, Yunanistana dönüfl• 
jun t~hta dönmesi için genel OY· ce bugünkü meclfoi dağıtarak ~e
da reylerin yüzde altmışını ka· . ni intihabat yaptıracağının dos· 
zanmağı kafi göreceğini, Yuna·İ ru olmadığını yaz.yor· 
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KRAL KOJTANTIN lN 
SEVGiLISİ . PRENSES PAOLA 
D'OSTEJ-lEIM'IN HATIQAlARJ 

Takvim 
PAZAR 

l!I Teınmuı: 
!7 it Ahır 

Pazartesi 
t9Temmuı: 

~! R.. Ahır ÜLKEMİZDE 
GDa dofuşı.ı 45'2 4.Sl 
Gön batısı 19,30 

Bölem: 10 Dilimize Çeviren: ıt • 

Benimle gelirsen dünyayı ayak
larının altına sereceğim! 

- 8 - O anlatırken benim kalbim ız-
Kocamm akrabaları çoktu. Bun tıraplar içinde sızlamııtı. Adolf 

Iann aruında prens Leopold'ün Hanri hem bunları bana anlah
hatırasmı unutamam. Zavallı pek yor, hem de bir taraftan ağlıyor· 
genç ve pek acıklı bir surette öl- du. Dehıetler içinde geçirdiği ma 
dü. ceraların hatıruile bütün vücudu 

Sabah ııamu. 
Oğle aamuı 
bindi namazı 
Atşam ıaınuı 

Yatsı aımur 

lmsat 
Yılıa 1ıeçea ıilııltrr 

Tılın talın 110alerl 

19.30 
3.4~ 

ıuo 

16.17 
19.!lO 
!!.'ll 

! .47 
20: 

'~ 1 

~47 

lt.ı!O 
,6.]7 
19,30 
'lUI 

2.47 
108 
ı .~s 

Yaman bir azılı ölüm 
cezazına çarpıldı 

Türlü hırsızlıklar yapan, namusa teca~ 
vüz eden ve adam öldüren Mahir! 

B:r gün prens Leopold bana ol· gözlerim önünde titriyordu. 
dukça garip bir mektup yazmıftı. Bununla beraber görülüyordu 
Bu mektupta fU sözler d~ vardı: ki Avrupanın ufuklarında her 
"Ben seni delicesine seviyorum, ıeyi altüst edecek fırtınalar ko· 
benimle beraber gelinen bütün puyordu. Hepimizin taHhlerimiz 
dünyayı senin ayaklarının altına dehıetli bir istikbale doğru sürük-

lenip gidiyordu. 
sereceğim.,, 

Bu sözler bir latife değildi. Sa· Ben Porto dükünü bir kaç yıl 
dece söz olsun diye de söylenme· sonra büyük harpten ve benim İz
mitli. Prens bir devri alem sey· divacımdan sonra bir kere daha 
yahatine çıkacaktı. Eğer ben Her- görmüttüm. O vakit o Napoli cİ· 
manı bırakmıı olsaydım gerçek- varında ltalya kralının kendisine 
ten bütün dünyayı ayaklarımın al ttahsis etmit olduğu bir malika-

k · nede oturuyordu. Bir gün benim 
tına serece tı. 

Ben bu teklifi reddettim. Bu· yanıma geldi. Titrek ayaklar ile 

W:ı.aJarmda 7J.ldıt ıpreW olanlar, bze • 
rinde mua~le (Öttnlerdlr. Rakamlar sa. 
ıı kapanış •lif fiyatlarıdır. 

nukut 1 

2J, - 1 • Londu li23, * Vtyaoı 
• NeYyor~ 126. - • Mııirld !6 - ı 
• Puls 169. -· * Perlln 40, -- ı 
• Mll&uo 196, - • Varşo'fl !4, so 
• Brilhe 82, - • Rodapeşıt Z5, -

• Atlna • 24, - • Bllkres ı:ı. -· 1 
ı • feaeur 821) • - • Belgrad ;'14, -

• So!ya 24, - • Yotebamı 3!', -

ı • Amsıerdaıt 81, - • A!oo 93!. -

1 • Praı 98. - *Mecidiye S2, ~O 

• Stotho'm 32, - · * Baııklot !3l -

Çekler 
* Loadra 614.- * Stothlnı 3.112> 

• l"nyoo 0.79~2 • \'lyat 4.'ıl(l7!' 

• Pırb •i.O~- • Mıdrld S.80) 

• Mllho 9.737~ • Berlla 1,97!'8 

* llrlikse 4.695 • Varşon uo1:ı 

• AtlD• !3.3~- • Badıpeştr 4,43-

• Cennrt 1.040 • Bütreş 78,03 -

• Sofya 63,485 • Oelgrad :ı4 ~ss 

• Amsterdam 1.170~ • Yokohama i.7310 

• Praıı 19,07•~ • Mosko'fl 109?. -

Giresun ağır ce:ıa hakyeri Şar

kıılalı Mahir adlı birinin muha
kemesini bitirmif, bu adamın Ö· 

lüm cezasına çarptırılmasına ka
rar vermiıtir. 

Şarkıt lalı Mahirin itlediği ıuç
lar, sayıp dökmekle tükenir gibi 

değildir. İ§te: Şarkıılalı Mahir, 
önce Giresunda bay Mustafanın 
evine girerek gramofon plakları 

ile lngiliz Cold marka bir taban
ca çalmııtır. 

Bir kaç gün sonra Giresun ya· 
kınlarında Kulakkaya denilen yer 

de kaymak satan Sültaniye köy· 
lü Fatma adlı bir kadını tenha 
da yakalamıf, kadına tecavüz et· 

mek istemittir. Fabna, 49 yafm• 
nunla beraber gayet iyi iki dost bana doğru ilerledi. Bir ıeyler 
olmuıtuk. Bu adam çok iyi yü· .c>ylemek iıtiyordu. Fakat dudak· 
rekli bir insan idi. Fakat yapılıtı, ları buna muktedir olamıyordu. 
çehresi çok kaba görünüyordu. Fakat ben onun neler aöylemek 

,, ____ E S H A M ---- dadır, Mahirin dileğini yerine ge-
lş Bıntas• 9.S<>- Tramvay t9,- tirmek iıtememit ve: 
An1dohı 2s.10 *Çimento n lll.IS 
ReJt uo Onyon De~. -.- - Bana dokunma, oğlum; ben 
sır. Hayriye ıs.- ~arlr Od. -.- senin anan yerindeyim! 

b d G.. ) istedig~ ini gözlerinin içinde oku-Kocaman bir urnu var ı. oz e· 
ri küçük, alt dudağı sarkıktı. O- yordum. Sonra birdenbire bir ça-

' Merkeı.Bantuı S7,7S Balya -,-
U. Sigorta -,oo ~ut ın. ecza -.- Diyerek feryada batlamııtır. 

na Viyanada (Koby), yani (Kü- cuk hareketi ile benden küçük 
çük ya.hudi) lakabı takmıtlar • bir hizmet istedi: "Cep saati dur• 

Bomootı 7,os Telefon -.- Bunun üzerine Mahir, F atmayi 
-latlkrazlar - tahvlller8 zorla yere yatırmıı, kalçalannda, 

muıtu, kt"ndisi yapamadığı için 
dı. 

Bu zavallı annesinin garip tabi· onu kurmamı istiyordu.,, Ben o 

•t933Tlrt Bor.\ ~7.95 Elettrıt -.-
• • 11 26,llJ'O TramY•' ıı.ro kamı üzerinde, burnunda ve 
• - 111 26.M Rıhtım 44.- baıka yerlerinde bereler, morluk· 

atından, babasının cömertliğin • vakit bu zavallının vücutça bu •'•tltrtııDabllt 1 94. - • A11dola ı 45,- lar, çürükler vücuda getirmi•, 
.ır111l istikrarı 95.- • Aaadola ıı 45,- :ıı; 

den pek çok ıztırap çekti. kadar dütmüt olmasına hayret 
Bir çok defalar babasının bu ettim. O ise her gün biraz daha 

cömertliğini aramızda konuta· sararıp 'Soluyordu. Nihayet birkaç 
rak gulü§ürdük. Babaaı bir devri ay eonra alda. 

t9H A M ıo, - A11dohl nı ı,.o ka~nın üstünü batını yırtmıf, do 

:=:S:ıv:aa:·E:rı:u:ra::•:96:.s:o:•:":1:111:e:::ss:ll:A=:4S::~':f I nunu parça parça etmiş, kadını 

f ktn seyahati için kendisine Bir akıam Pariı tiyatrosunda 
(3J.OOD) kron vennitti. Bu bulunuyordum. Bize bititik olan 
sey.:.hate guya ben de ittirak locada bir adam gördüm ki ıa
ede:cktim. rip çehresi dikkati celbediyordu. 

Bir gün öFJl!den sonra idi. Ben Bu> zayıf ve sarıfın, adeta bir 

0 
gf nlerde d falına dair bir kitap mumya gibi derileri kemiklerine 

almıştım. Bu kitabın tarifatı dai· yapıfmıt bir insandı. Çehresin
resinde prensin elini tetkik eder· den yatını tayin etmek mümkün 
ken orada dikkate değer bir hat olmuyordu. iki tarafında gayet 
keıfetmittim. Bu hattın Fal kita· tık giyinmit zengin tuvaletli bi-· 
bına göre delalet ettiği mini. fU rer kadın bulunuyordu. Fakat ben 
idi: "Delilik, yahut f iddetli bir bu kadınlara değil, onların ara
da1 Leden mütevellit ölüm.,, Bu- 11nda olan garip çehreye bakı • 
nun üzerine kendi aramızda gü· yordum. Bu garip adam mütema
lüştük. O bana: ''Benim deli ol- diyen parmaklarını bumuna gö -
mağa ihtiyacım yok. Daha tim- türüyor, elleri ile yüzünü örtü-

d · · · d ı· · Dedı' yor, bir elini bırakıyor, öbür elini iden ıenm ıçın e ayım.,, · 
Bir kaç hafta sonra Viyanaya yüzüne götürüyordu. 

gitti. Orda kendisinin metresi o· Yanımda olan dostum kulağı • 
JAn bir aktris vardı ki ondan kur- ma f11ıldadı: Bu bir kokain müp
tulmak i•tiyordu. Bu aktris ter· telası dedi. 
kedileceğini anlayınca hiddete O vakit birdenbire bu adamın 

' 
RADYO 

Bu9Un ' ISTANBUL - 12.30: PWc neptyats. 18. 
30: Dana mu.timi {pllk). 19.30 Çocuk aa 
aU. Htk&yeJer (ile.ut Cemil) 20.30: Radyo 
caz n tango orkıı'-lralan ve çadırcı. TUrkçe 
aözJU eııerler. 21,30: Son haberler, boraal&r. 
21,40: Piyano .olo (Bayan Rozt VeneUaner) 
22: Dana muanmt (pllk). 

BüKREŞ - 12.80: Koro konaen. ıa: Mz 
Jer. 18.50: pllk. 23,45: Spor duyumıan. 18, 
55: Pllk. H ,15: Duyumlar, 16,3!5: Pllk. 17: 
Köy!U yayımı. 18: Corologoı cazı. 19: Du 
yumlar. 19,13: Dan1m ıUreff. 20: Sözler. 20, 
20: Halk mllzlfi. 21.50: Radyo aalon orkeı 
traııı. 22,80: Duyumlar. 22,110: Konaertn aü 

relf. 
BUJ1APEŞTE - 20,ıO: Salon orkeıırt&n 

Bet.ha. 21,40: Spor, 22: Tiyatro plyelf, 22,50: 
Duyumlar. 23,10: Piyano - keman konaerl. 
23,50: Len Baker cazı. 24,30: Çingene mu 
zift. 1.0!5: Duyumlar. 
VARŞOVA - 20,10: Rekllm. 20,25: Pllk 

- 116zler. 21: Konleraıuı (P1lsudakl), 21.10: 
Senfonlkkonaer. 21,!50: Duyumlar. 22,10: Söz 
ler. 22,10: Lcmberg'den ten yayım. 28,20: 
Sil orkf'ıtruı konterl. 24,0:5: Da!l8 pl:'ll:lan. 

MOSKOVA-18,80: Konaer. 19,1!5: Pllk, 
20,30: Dana mllzlff, 22: Almanca yayım 22, 
ıı:ı: Kızıl meydandan röle, 23: lngtllzce ya 
ymı. 24,05: Almanca yaymı. 

kapılarak prensin yüzüne bir ti· kim olduğunu anladım: Bu İs· 
!e f ırlatnııf, gayet ağır surette panya kralının oğlu idi. Benim Aranan ihtiyat zabit) eri 
yarah~ıttı· Gözlerini paralamıı • kocamın yeğeni. Amerikada de- Sarıyer aıkerlik ıubeıi baıkanlı • 
h. Prens bir butaneye nakledil- nildiği gibi Avrupanın en asil a- ğından: 
dikten bir kaç gün sonra dehıet- damı! Şişli Hamam of. sokak sayı s dt 0• 

li ızhraplar arasınd_a öld~. .. ku'"- Öyle hatırlıyorum ki birkaç ay turmakta iktn adresinde aranılarak 
Zannedilmesin kı bu turlu evvel annesi yejeni olan Porte- bulunamıyan "' şimdiki adresi belli 

1 k al nam kiz kraliresine yazdığı mektupta olmıyan ihtiyat piyade binbaşı Ah -
çük, büyük kral arı ve r - T met Safi of. lbrahim Sami <171--.120) 
zedi olan prensleri dütüren ıe~ dert döküyor, "Oilum mahvolu • R. hisarı zt. mektep muallimi iken 
yalnız büyük harp olmu9tur. Bı- yor; buna kartı ben ne yapabili- başka mektebe nakil tdtrek adresini 
ı· k" v daha evvel· Tim?,, Diyordu. su beye bildirmiyen ve polis tahkikati-ıa 11 on1arın çogu • 
d · 1 • t' Avrupa• Hakı"katte ise ya....acak hiç bir le dt bulunamıyan ihtiyat piyade za. en ıflas haline ge mıt 1• ,.-

I h lk •ey yoktu. bit nkili Hasan oğ. Kazım (302."JS) 
da yeni fikirler ile yükse en a ':l; r Arkmı var) Yeniköyde iktn şubeye haber verme. 
tabakasının tefkil ettikleri hücum den başka tarafa gitmiş olan ihti _ 
dalgaları önünde beyhude olarak Yeni kuru üzüm yat piyade mUJAıımı Hami oğ. Fuat 
mukavemete çalıııyorlardı. .. .. k (4009;)) R. Hisarında iken başka yere 

Bir çocuk flapurdan 
denize düştü 

Barlından lstanbula dönen Bar 
tın vapurunda bir facia olmuı, 

altı yaılarında kadar bir erkek 

çocuk denize dütüp kaybolmut· 
tur. 

itin asıl acıklı ciheti, çocuğun 
düttüğünü hiç kimsenin görme • 

mesi, neden sonra itin farkına 

varılmaııdır. Bu aırada, Filyoı 
önlerinde bulunan vapur manev• 
ra yaparak çocuğu aramıısa da 
bittabi bulmak mümkün olama
mııtır. 

Zavallı yavru, Zonguldak mah· 
keme mübaı irlerinden Hasanın 
çocuğu ~adridir. 

Çocuk, bir müddettir misafir 
bulunduğu bir ailenin yanından 
ailesinin yanına ıötürülmekte i· 

lzmire giden 

on, on bet metre sürükledikten 
sonra elindeki Cold markalı ta 

banca ile yakın endaht suretile 
boğazından ve memesinin altın• 

dan yaralayarak öldürmüıtür. 
Mahir, Fatmayı öldürdükten 

ıonra itine gücüne dönmüf, cina 
yetin faili önceleri meydana çıka 
rılamamııtır. 

Bu sıralarda Mahir bir gec 
Giresunda bir eve girerek bu ev 

de tek baıma yaııyan bir kadını 
mahut tabancasile korkutmuı, b 

evden öteberi çalarak kaçmıt 
tır. 

Bir kaç gün sonra da çefm 
batında su dolduran güzelce bir 

kadın hoıuna ıitmİf, kadını tu· 
kııtınnıf, kadın tiki.yet etmit, Ma· 
hir de yakalanmııtır. 

Mahirin e9ya11 aranınca Cold 
markalı İngiliz tabancası, Muta• 

fadan çaldığı gramofon plakları, 
kadının evinden çaldığı efya, ba· 
zı ıübaylardan çaldığı fanila, 
gömlek gibi ıeyler bulunmuıtur. 

Mahir, yaptığı cinayeti ve hır· 

sızlıkları itiraf etmİf, bu suçları 
İf lediği tahkikat ve muhakeme 

sonunda da ortaya çıkmıştır. 

l Mer8inde geni pamu'k 
maluulü 

Menin, 27 (A.A.) - 1935 yı 
Iı pamuk ürünü bugün M~ninin 
Bekirde köyünden Dervit oğlu 
Mehmet tarafından 8 kilo olarak 
borsaya getirildi. 

Menin tedmerleri, Türkofis di· 
rektörü ve sosyeteler çevirgenie • 
rinin önünde saat 11 de borsa yö· 
netiminde büyük bir törenle açık 
arttırmaya konuldu ve kilosu 20 
lira 50 kuruttan 164 liraya Mer• 
ıin Anadolu inkitaf sosyeteıine 
üıtelendi. 

ken kazaya uğramııtır. 

Vapur ıüvarisi ve çocuğun e· 
manet edildiği Davut kaptanın 

oilu ·Davut, Zonguldakta sorgu· 
ya çekilmitler, kefalete bağlana· 
rak ıerbeat bırakılmıılardır. 

üniversiteliler 

B . .., . p rto duku lzmir, (Kurun) - Yeni uru gittiği şubeye ha her \'ermeden ih • 
enım yegenım 0 1 üzümün 4 ağuıtosta piyasaya in· tlyat zabit vekili Şel·ktt oğ. Vasfi lJnlveralteliler lzmirde pa 11aport iskelcı1i önünde 

Adolf Hanri, Portekiz krahl ';;; mesi muhakkaktır. (39039) nın haltn nerede bulundukla· 
biraderinin velia'hdinin natı • Normal vaziyette ıimdiye ka • nna dair adreslt'rini bilcllrmeleri ve lzmir, (Kurun) - lzmir iline naklarına gittiler. Kahvealtıları • 
ledilmit olduğunu, kendisinini dar 2 mı'lyon alivre üzüm satıl· bunları bil.n"' tanıyanlann da nerede misafir olacak 12 üniversiteli n o d t 1 B d 
kr ı ·ı · · k mak icin nası olduklannı bllirltrse cubeye haber . h 

1 
ra a yap 1 ar, uz ağa geçti· 

a aı eıını açır v mı• olmak lazım eelirken bunun :t gencın ıe rimize geldikleri bildi· ler 
b etle on- :r • vermtlerl. • 

tefkilit yaptığını, u ıur üstünde olarak 12000000 kilo ka· rilmıti. Yarın, köylere dağılacaklar ve 
ların hayatlarını nasıl kurtardıiı· dar ıatıf yapıldığı sevinçle görül· le olan son tecim anlqmamızm Vali kendilerini köylere götür· bir ay kadar köylerde kalarak 
nr •onra gizli ve tehlikeli yollar· ı·.n teıı'rleri beklenmektedir. d'" d' d' K'" l"l 1 k , ., . d k müıtür. #. u, gez ır ı. oyu er, genç erin öylünün içinde onun yaıayı§ı, . 
dan ıeri d<Snerek Portekız e .. • s:~ı balcanlılm ,.--A-~I üzüm Almanya Te Hollandada atok Ü bu ziyaretinden ,.~k sevindı'ler, 1 il 

ı · nasıl ~ P-11 r- ça 1f1f 1, soyıa ık •artlarını ı'nce• 
anmıaolanJnnneti ef~y&~yı~~=.:..ı___.--=.._~ı-..-..t...--...bı.illal:a.JILi..ziim..Jmlm11111111&u:... ____________ ..l.JDilıafiid.i~~m. ...... JuJ.....§....-1-L--Lı!~-1..L-...ı:.-----T:...._.:.:.::=:_...::::::....ı 
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ıskançlık 

(Baş tarafı dünkıi saymıızdo) J şuna gitmedi. Maksadı aslana 
Başkaları gibi zavallı karşı devenin kalbinde şüphe u· 

za.;rıf h yvanları parçalamak şöy : ndırmak, ualarmı açmak, sonra 
le dursun, birnkis hepsini himaye aslanı devenin üstüne saldırtarak 
cr~er. Fakat §unu da kabul etmek hem ortadan rakibini kaldırmak, 
lazımdır ki bu aslan bütün bütün hem de devenin parçalarından 
gi.inah:ıız değildir. Onun masumi· kendisine pay ayırmaktı. Onun İ· 
yE'ti ta biati hilafına, nefsini zor· çin bu defa ağzını değİ§lİrdi: 
lry~rak elde edilmiş bir fazilettir. - Bu aslan bize elinden gelen 
Yoksa yırhtılık olan asıl tabiatı her türlü iyiliği yapıyor. Bize kö· 
gene onun içerisindedir. Bu hale tülük etmedikten ba~kA şuradan, 
göre aslana karşı senin için bütün buradan gelebilecek fenalıklara 
biıtun gönül bağlamak tehlikeli karşı da bizi himaye ediyor. Onun 
olur. Eğer sende akıl varsa benim &ayesinde hamdolsun rahatımız 
sözlerime dil<l~at edenin. Çünkü kimsede yok. Böyle rahatı ve ıa· 
gerçekten bir tehlikeye doğru git· adeti biz kimin yanında bulabili· 
mektesin.,, riz ki burasını bırakıp da oraya 

Ayının sözleri deve üzerinde gidelim? 
yıldırım tesiri yapmıştı. Zavallı Ayının böyle birjbirini lulmı· 
h:·men hemen l<endini kaybede- yan sözleri deveyi ~aıırth: 
cek, olduğu yere düşecek hale - A birader, dedi, sen hem 
gelmişti. Fakat gene biran içinde beni korlrntar k C'ılanın yanından 
a!.lını ba~ına topladı: uzaklaşmamı lavıiye cdiyor~u· 

- Ayı kardeşim, nenin sözle· hem de bunun himayesi gibi baş· 
r!nden bir ~ey anlamadım. Eğer ka bir ihica edecek yet· bulunmaz, 
n~lan gerçekten yarın bize zulum diyorsun. O halde ne yapalım aen 
e.decekse neden dolayı bugün hi· ıöyle? .. ;" 1 

cıaye etmeğe lüzum görüyor? Bu sual ayıyı biraz dü,ündür· 
Bize iyi muamele etmesi için dü. Sonı·a batını kaldırarak cevap 

onun üzerinde hakim olan batka verdi: 
bir kuvvet mi var? Herhangi bir - Bence en doğru yol aslan· 
korkudan mı böyle iyilik yapı· dan önce bizim harekete geçme· 
yor? mizdir. O bize hücum etmezden 

- Benim sözlerim aalanm iyi· evvel biz ona hücum edelim. Bir 
liğin~en şüphe ettiğimden değil· işde muvaffak olmak için vaktin· 
dir. Lakin n:hayel mecerasmı de- de teıebbüse geçmek gerektir. E
·1iştiren bir suyun bir gün gene ğer bir gün aslan bizim aleyhimi· 
c!ki yoluna çevrilmiyeceğini kim ze kalkacak olursa ona karşı mu· 
temin edebilir? kavemet etmekten ne çıkar? O 

Aslanın a~ıl tnbiatı yırtıcılık vakit İş işten geçmiş olur. Son 
olduğunda süphc var mıdır? Gü- pi manhk fayda vermez. 
nün birinde bu tabiatı yeniden ge· Deve -Fakat ayı kardeş, sen 
ri tepmiyeceği neden bellidir? yanlış dütünüyouun. Eğer bu as· 
Zaman değiştikçe insanların, hay· lan bize fenalık etmek iıtescydi 
\'anların tabiatlarında. da değişik· onun için bundan kolay bir §CY 

likler olduğunu herkes bilir. Be· var miydi? Bizi onun pençesinden 
nim telaşım işte aslanın halinde kim kurtarabilirdi? Her ikimizin 
bir gün böyle bir değişiklik olma• de parça parça olmamıza kim ma· 
ı ihtimal indendir. Böyle bir ihti· ni olabilirdi? Doğrusunu söyliyc· 

mal mevcut olunca ona kar§ı ha- yim. Ben bir yeı·den gördüğiim 
zır bulunmak lazımgclir. Ben sa· nimete kar§ı minnettarlığımı unu
na vicdanımın emrettiği §eyleri tamam. Allahtan korkarım. iyilik 
-öyledim. Bundan ilerisini dütün· gördüğüm )cere fenalıkla kar§ılık 
•nek ve karar vermek sana aittir.,, veremem. 1"1 

- O salde yapılacak bir şey Ayı -Bu senin ileriye sürdü· 
hatırıma geliyor: ikimiz ittifak e· ğün fikir acizlere mahsus miskin· 
delim. Bu aslanın yanından uzak· likten başka bir !ey değ'ldir. Doğ· 
laşnlnn. Kendimize başka bir ha· ı ru düşünenler her işin iıkibctini 
mi bulalım. gözönüne getirerek ona göre ha· 

Devenin bu teklifi ayının ho· ı rekcl ede.-ler. Yoksa ellerini. kc!-

ad öyl 'n la ~um 1~~ı11Mı ''~ 1~~1~ mı 
-~-Bom anıl 

Bölem: 68 

Titri) erek camları kapadı, tekrar 
aşağı kata koştu. O giinü o geceyi çok 
buhranlı gec;ircli· Gece hilha~~ı. kü • 
cm. bir tambanın ı~ığında, dirsel\leri 
masaya d.:ıyalı olduğu halde uzun u
zun düşündii. MC\ZU artık Burhan de·. 
ğildi. Şimdi me\'Zu çocuktu. Bu ço • 
cuğu doğurnıağı, bağrına hasmağı, bü· 
yutmeği tahaı;;:sürle istiyordu. Lüyc • 
mut zannettiği selgİ i ölmiiştü. Diin -
yada tasa\ vuru kabil olmıyan şey 

emrivaki olmu tn. Burhan, hu çiçek 
tarlasını çiğneye çiğneye tamamiJe 
mahvctmic:. lıir filiz 'erehilrcek tek 
tohum bırakmamıştı. 

- Benden ~ocuk i temi~ en lıir a • 
damın çocuğunu doğurmak doğru mu'! 

Uirabanrn sarı ışığı altında siiz • 
gün duran ;) üzün den ter ,.c gözyaş • 
Jarı akıyordu· Nihayet, bu tiikenmcz 
görünen gece de sonunu buldu. -

Bedriye. yemek odasındaki lamba • 
ya Tcrnik süreceğini söyliyerek çifte 
merdiveni bahçeden ta~ıttr. Bir daki • 
ka e' vel. merdi\ eni kuruı> dısan ~ • 

Yazan: Safiye Erol 

kan bahçn·an, daha di\3nhaneden çık· 
ın::ıdan, şiddetli hir giirultü duydu. 
Geri döndü. Onun bağırışına koşan 

Cafer ağa, Nazar, \C sair hizmetçi • 
ler Bedri~ e) i ) erde, hayılmış bul • 
dular. 

Mihriban Hanım onun hamiJcJi 
ğinden haberdar değildi. Fakat \"a • 
zi.} eti görünce kazayı anladı, dövün • 
dii· Mahmut Ata), çağırttılar. - Ço· 
cuk düşmiiştü. Bedriye) e nasılsa bir 
şey olmadı. Fakat epey bir müddet 
yatakta kalacaktı. La,·ajlardan, pan-
ıntanlar<~an sonra bir arahk gözle -

rini acan Gedri~ e, yanında görümce -
sini görüncl' ellerini ona doğru uzat
tı. l\fihribaıı, muhahbetle titriyerck 
genç kadının iizerine eğildiği rnkit 
dedi ki: 

- Anneci"im, hani ııe diyordunuz? 
•~rkcği muhafaza etmek istiyen kadın 
N elıile gibi olsun. Bir çocuk doğur • 
sun ve o erk('ğe hir cariye ~ihi bağ • 
lansın Şansı olmıyan bir kadın için 
Nebile olmak da kar etmiyor. ocu -

B ö lem: 26 

Genç Vardiya çırpındı, acı bir 
biribirine karıştırarak 

çığlık attı 
kayboldu 

ve suları 

hol ziftle kaplann.ış ı 
olan bir gemi azacıl\ tutuşunca onun 
için kurfulu:;; olamazdı. Üstelik ~im .1 
di biitlin lcHntlcr l1.1yıda 'c U) kuda 1 
idiler. Gemi den kı) ıya doğru iskele de 
atılmamıştr. Bu yiir.dcn imdada ko -
\;anların )a sandala binmeleri, yahut 
yüzerrk gemi)e gitmeleri gerehti· Bu 
i e uzun zamana muhtaçtı. 

11\i nöbetçi ~emilerin kıçlarında hir 
iki dakika dalgın dalgın durdular 'e 
pro' asına doğru ) ürüdüler. 

Tam hu sani) ede Loredano küre. 
ğP. ~anldı: 

- HayıU, iş haşrna .. Uyku .,en;em· 
liklcri hiishiitün dağılmadan \'P. gene 
kıç ka ara)a ~etmek için dönmeleri • 
ne ,·ahit ka imadan heı· :.CY hitnteJi .. · 

- Bn~ üstüne sen) or : .. 
Ateş ka)ığı, kocaman bir neft ha· 

vuzunu andıran karanlık ve durgun 
denizde, kayalıkların dihind~n biitün 
hızile çıkarak ileri atıldı. 

-U
YANGIN-

r~oredano, en son saniyedeı, ateş ka· 
yığını miimkiin olduğu kadar iki ge· 
minin lıulıınduğu yerin karşı kıyı ına 
kadar sokmuştu· Oradan an:ı-ızın reni 
hir dönü:;- y;ıp:ırak hüctıma ~c~mişti. 

Höylelikl", görünnıuş oJga bile, gö
rene, kıyıdan gelen bir Türk kayığı 

olduğunu sandırmak istemişti. Var -
diyanın bu kuruntu ile bir kaç sani)·e 
bile tereddüt etmesi onun i~in büyük 
bir kazanç olacaktı. 

Zaten ,·arrliya lar o sırada kl~ ka
saranm önUnden geri:)e dönm\i5ler, 
g"miJerin provalarına doğru yüriıyor· 
lardı. 

Yürib ii;oleri pek ya"aştı. Hatta 
"Ak Kartal., ın rnrdiyası arada. bir 
chını· or, ~özlerini oğuşturuyor, sağa 
sola dü~en başını ıorla doğrultarak 

'(''"".ı <!<.'' am cdb·ordu. 
Hundan, U)kU cersemliiini geçir • 

mcclii!i n~ıl ra anlaşılıyordu. 
Loredano. se' ini ·or, ~eYincten 'e 

heyecandan hn:Jı hızlr at:'ın kalbini e
lile ba:•tırı) ordu· 

Atef. knyığı ile "Ak Kartal., ın ara
sında : ol ancak sekiz on kürek çeki· 
mi kadar kalmı~tı. 

Yardi,rnn o sırada ~ene durmuı;;, 
gözlcriai nğuşturmağ.ı başlamı~h. 

Gect o kadar seı: izdi ki sinek uç -
sa du) tılurdu. 

, ~ıttunuııı•11tM1HttHJttt•ıııttııttnHıuı11"ıııtt"•'""~ll"-•....., 

larını bağlryarak miskince tevek· 
kül etmezler. 

( ,1rka.sı t·ar > 

ğa bir paçaHa kadar kıymet \'ermi -
y~n erkeldeı \'ar. 

Mihriban onun ~açlarınr okşarken: 
- tıahi ~ocuk, diyordu, hir kadın 

evladını kendi icin doğurur, erkek için 
değil. Doğru iş yapmadın, canım ~a,·· 
rum. Ne i e, şimdi üzme kendini in· 
şallah ileride pişman olmazsın. 

Bu çocuk dü~iirme hika) c i örtba~ 
edildi· Akrabadan hir hanım BP.dri)C· 
nin hareketiııi tenkit edecek oldu. 
Kanuni m~s·uıi,} ctlcrrlcn, mahkeme • 
den hah.setti. Redrb·e J..adma dedi ki: 

- I\antın, heıtim gönliimUn sefa • 
lctine bir ifa hulsun da ondan son· 
ra şah~ıma bu kadar hffkmet~in. Hem 
diin)anın hangi ku,·,·eti hu i~in hir 
kast olduğunu isbat edebilir? LAm . 
haJa cila sürerken merdirenden <lü~
tüm, liaz.a.· Brn di;}orum kar..ı. dün • 
yanın biitiin cübhcli. perukeli hakimle
ri karşıma dizilsinler, kast! de~in • 
ler. İ"-bat? Ya hani isbatı? - "Ru me· 
selcJİ tazeleme) in artık, kızdrrma • 
~ ın heni· - · 

Bedri) e, günden ~üne düzeldi. Ya· 
takta yattığı yerde toplanıyor, rengi 
pembeleşiyordu. Yavaş yavaş, :ıfur • 
hanı tanımadan eY\'elki halini bula • 
caktr. Zaten Iledriye, ruh kadar inat
çı değildir. Şifayı daha kolay kabul 
eder. Genç rücudii, sükunetli uykular 
isinde, taze UAArelcr peydahlryan bir 
nebat gibiydi. Dudaklarr, serin bir 
orta 

Uyk\ldan henüz U)ananlarm gözle } 
ri belki pek o kadar iyi görmez amm:-
kulakl~rı c;ok çabuk işitır. llclc uy · 
kuları hafif olanlarda bu hal daha 
k u' rP.tıi di r. 

O gece gemide nölıet tutan rnrdi
yu da hu "'Ol dandr. 

TJir çift küreğin denize hıılı hız • 
h tlalıp ~ıktığmı duydu. Başım \CYİr-
di Ye b;1ktı· 1 

Geminin kıç altına doğru hütün hı-
zile gelen ka) ığı gördü. Fakat telaş 
etmedi. Çünkü o aşağı ) ukarı biraz 
önce genıideki 'ardi~ ala l'I clcği~tir • 
mek için gclİJl giden kayığın ) olun 11 
tutuyordu. 

Lakin bun:ı ne lüzum vardı? .. 
Niçin geliyordu.? 
Gemicilikteki niıamda, 'akitsiz ge

miye ~·ahut yasak ) ere )akla .. anlaı· 
kim olursa ol~un önce onların kim oı: 
duklar1m ormak, sonra da ona göre 
ne lazım gelirse yapmaktr. 

Vardi) a geminin köpeştcsine doğru 
iki adım attı ,.e yükEek sesle sordu: 

- Kimdir o? .. 
Bu ses, durgun denizde 'c yakın 

kQ ılardıt. sanki her an birnz daha lJÜ· 
yüyerek dağıldı. 

Kar •hk ,·eren olmadı. 
Vardiya yeniden n daha hızlı ba

ğırdı: 

- Kimdir o .. Kimdir o? .. 
Gene ııessiılik ... 
ı,te o zaman ,·ardiyanın gözii dört 

a çddr. Bir sani~ e beklemeden ila\ e et
ti: 

- Durr.t Yakla~mat.. Yasak! .. 
Vardiya, gelen ka) ığm yabancı ol

duğunu ancak o zaman anlamıştı· 

Geminin kı~ altma doğru geldiğini 'e 
niyetinin de i) i olmadığını kavramış • 
tı. Bundan başka kayık yalnız bir ta
ııe değildi. Arkasında bir daha var • 
dı. Karanlığa alışan gözler. birinci 
kayığın ikinci ka) ığa bağh olduğu • 
nu da görmüştü. 

Vardiya: 
- Ateş ka) ı~ı! .. Bu nereden çıktı?. 
Diye ıııöylendi· 
Ayni zamand:ı a"uçlarını hir boru 

gibi ağzına dayadı: 
- Heeeey ! .. Düsman rnr ... Ateş ka· 

yığı Yar .. Gemiye!· Gemi) e ! ... 
Diye bütün kun etile ha) kırdı. 

Sonra kendisini ate;; kayığınrn prn
,.a rna doğru fırlatıp attı. Denizde o
nunla hoğuşma.rı \"e her neye mal o
lursa olsun gemiye yaklaştırmamayı 
tasarlamıştı. 

Yardiya, tasarladığını yapmış. ate.,, 
ka~ ıi:rnın prma:sıı~ı cllerilc Fıkalr.ra • 

yordu Fakat t uhu hr.mi7. teselli~ e 
kapalı idi. Elhet bu ruh da güniin hi· 
rinde ~ifa bulacak, c. ki kundile 
tekrar boylnnacaktı. 

J\ft'rdhenden dü ·iip de hdkentiği 

parke füı:erme ,·uı duğu giin, sukutla 
bayılma a\'1t!:'1'1da geçen namütenaht 
!\ısa 1amand:ı, U'"driye. gözleri ka -
panırken -;.ö) 'e <lıiı;ı;nmiiştii: 

- Bu Jeı f'Ce ııhrap çel.mck ho 
~-rre olamaz. 

Elhette: hu acıl:ırın. inkbarlarm, 
hicranların mın-t>rasrnda bir fnah • 
hk, hir hürriyet, hir saadet hazır rlu· 
ruyorilu. Bu kara kışın son demleri 
geçtikten sonra ma' i lıir gök, çi~ek • 
!ere hoiulmuş yalalar, güneş gele • 
C('l\ti. Giineş. giinr", giizel İıı;tanhulun 
hem altınıı, hem ıriımii"c hcnzi) en ilk 
ya:r. ~iineşi, kara çaınurl,rın kamçılı 
poyraılar n1tında çatlak çatlak kıı • 
ruduı?u iimit.~iL 'a) la larqa mil) on -
larca papat~alar, gelincikler üretecek
ti, 

J\ADIKÖYE VEDA 
Si;i kemal mertebesine en 

çabuk ulaştıran hinrk ltnym . 
nı ı:fıraptrr· 

JIEISTER f:CKARJJT 
Bedriycnin hastahğım Necdete bi

raz mübataıfa ile anlattılar. Kadın, 
ölüm döşd'inde yatıyor. dediler. Nec· 
det, o anda kendini kayhrtti, Ce' lı • 
liğe koştu. Bedri~·enin odasından içe • 

ral< geri) e ıtmeğe )"eltenmişti. Fakd 
.am bu ırada: 

- Bommmmm!.0 

Di) e korkunç bir ses duyuldu. 
Bu, Loredano'nun tabancası idi. 
G~nç 'ardi)a yıldırımla \UrutmuŞ 

gibi arka ii~tü yıkıldı. Çnpındı. ACI 
hir çığlık attı \'C suları biribirinc ka· 
n,.tırarak l<a) boldu. 

füyıda 'e tek tük geminin ötesi!\• 
de berisinde olan leH•ntlerden bir ka· 
çı rnrdi)aııın ilk hC::ıilc U)anmı)ar, 

doğrulmu~lardı· Fal,at bu zamanda 
'c burada, hir baskını hiç alollarııttl 
getirmiyorlardı. 

Onlarda da, sc~lerin, sorgulartll 
schehini bilmemekten doğan bir şaf " 
kmlık \ardı. 

:::icslcr çogaldık~a uyananlar da ço-
:fah> ordu. 

Ilirihi"1€'rinc soruyorlardı: 
- Tc ,·ar? 
- Ne olu)or? 
- Vardba rüya gördü sanırım· .. 
- Fakat, gene bağırdı. İşte .• 
İçlerinden biri .Ak Kartal'ın kıç 

altına saldıran yabancı ka:nğı gör • 
dü. 

- J3iıimkilt!rden hiri olacak! .. Vat• 
di)a, tanrynmadı. 

Diye düşiindü· ' ' 
Lakin işte o zaman Yardi) a oyl• 

bağırmıştı: 

- Düşman ~:ar .. Ateş kayığı \ar ... 
LeYentler bir anda ateş kesildi ~ 

ler. Kılıç, topuz, lıa ita., ok, pala, haJl• 
çer, ne lıulurlarsa kaparak ileri 1211 • 
dırdrlar· Kendilerini denize attılar. 
Çiinkü hö;> le hır zaınanda karık çör 
mck, binmek, küreğe sarılmak ıbı iş
ler 'akit kaybettirirdi. 

Fakat )azık ki huna rafmen geç 
kalnu~larrlı. 

Çiinkü ateş kayığı, Ak Kartala U~ 
dört l<ürek ~c.kimi kadar yakla tığı 
zaman birdenbire tutuşmuş, pro,·ası • 
na doğru korkunç bir ale\' saçmaıa 
uaşlamı~tı. 

Loredanonun tabanca.sile, cesıtr ,-e 
genç Yardiyanm ölüm çığhir d:ı he • 
men hemen ayni zamana ra tlamıştı. 

Ateş kayı.iının kıç tarafından iki 
karaltı kendilerini denize attılar. Ge
riden gelen kayığın birer tarafınll 

yapışarak içine girdiler. lpi kestiler ,.e 
alabildiğin~ kürek c;ekerek karanlık 
kıyılardan, uzaklara doğru kaçmağa 
haşladılar· 1 

Kara Hasan Reisin gür sesi ku • 
mandalarını Yeriyordu· 

- (:emiye! .. Gemiye! •. 
( A rkat.t mr) 

inden sonra biıihirlerini görmemi~ • 
!erdi. lleilri) e onu bü) ük hir !"evinç -
le kan;ıladı. Sıhhatte olduğunu, ya " 
kında ka ika cağını temin etti. Fakat 
1 recdet bir Hirlü krndine ı:elemiyor, 
karyolanın nyak ucunda, Bedri) enitl 
eflatun renkli hatta niye. i üzerinde 
hıçkrnyordıı· Onun böyle yiitüyokutl 
kapanmış yaziyette ağlay:r ı o kadat 
dt•kıın:tl\lı idi ki ... Redriye, yattığı 3·er• 
den, ıaYa JJmın kan hücnmile kız:arall 
hoynunu, Jiiie lüle dağılmış :yumu "1 

ı;::ıl, siyah saçlarını göriiyordu. Da • 
:ranamndı; belini dayadığı ya_tıJ.;tar" 
rlan hirar. doğrularak ·ecdetin saÇ " 
!arını oksadı. 

- Bnna çok mu darıldrnd1, ~erdetf 
Neye hiç görünmedin İtiraf ederif\'lr 
sana kar,..ı dtı) gu uzca efil bir hare' 
kette hulundunt· l'akat görüJorsun , . 
hen ele çok çektim. nu acılarımı dil • 
~üı1 de heni uffet. Beni tahkir et111t.1' 
için ) iizlime (I3<'dri~ e teyztt) di) <' b4"' 

~ırılın. Hiç "İİf<'nmedim sana. tsıct• 
.. en hamm nine ç:ı~ır. Otuz dört :ru. ~ 
.,ında olmnk lwni tizmuyor· • .\rfl 
ı?Cnçlidi güz<>lli*i ne y;:ıpa31nt? Kefli: 
kahil ol~ t <la har.a kalan nıütebıt1'• 
!!endik fcııı·'t·~lnı ti•? hf'ı;;t-vk:\r h:t • 
~ .. r· 
nımlara ılaı;ıtalıil em. Clddct1. hu tu 
lii saadctlerde artık göıüm .) ok· -
SöJ le ~eni çok mu incittim? Bana da" 
rılmamah idin. Neye darıldın? 



Milli bir sporumuz ihqa ediliyor 
---Dl'#~ 

Dün Kihtanede atış 
müsabakaları yapıldı 
1n nda mükafatlı atış müsabakaları yapılarak 

·gençler bu mU/i svora teşvik edilecek 

. . . 
~~----

Kiığıthanedeki ct:şta b;ı!unan lar ve muharririmiz. atı§ esnaıında 
J

5
tanbul avcılar ve atıcılar bir- Dün biri yerde yatarak, diğeri 

\ic: ciün Kağıthane po!Prnnunda ayakta serbest olarak iki türlü a· 

1
J! ~fa serbest atı~ n"isabakası tıf yapılmıttır. 

y .. .:.::.:!tir. Birlik, k end\ üyeleri Atışa girenlerit' h epsi Türk\. 
ve -=-.~eri araaıncla alıcılık apo- yenin en iyi atıcıları oldukların
ru ~ yaymak ülküsüyle bir prog- dan endahtlar çek eğlenceli ol
ran hazırlamııtı. Bu programa muı, fıkralar anlatılarak, bundan 
giri~ilmeden önce birliğin ve Tür- sonra yapılacak umumi atıılarda 
l(iyenio sayılı atıcıları arasında gözetilecek noktalar konuıularak 
bir deneme yapı!mıştı r· Dünkü yapılmıştır. 
d ~nemeye, cvcılar ve atıcılar bir- Atışlar sonuncla birinciler se-

liği başkanı eski l·nriciye nazır · çilmiştir. 
larmd:ın Br.y ı\sm• T urgud, Ba· Yere yatarak atanlar arasında 
ru i!1hisarı uzmanlarından \ 'C 42 puvanla Bay Ali birinci, Bay 
bir ligin ikinci reis: Ba·• Ali, bir Said Salahattin 38 puvanla ikin
lik e~nel sekreteri B~:,' Turhan ci, Bay Sabri 35 ı:uvanla üçüncü 

Maral, T ürkiyenin en i~·i atıcıb ·' gelmişlerdir. 
rından Ba.y Said Salah"lttin, Sah· I Ayakta serbes~ atışlard~. B~y 
ri

1 
Emin Şevki , Cc.:m::-1 ve daha, Saliihattin 35 puvanla bırıncı, 

bir çok birlik iiyel ~ri ı;:::lrni şl erdi : Bay Eınin 32 puvanla ikinci, B~y 
Genel kurma y (um~ur.i erk~ · 1evki 31 puvanla iiçüncü gelmı!· 

nı harbiye) nin d~ y:ı.rdımı ile y.: terdir .. 
pılan atı§lara lazımg~bn öner.:· Dünkü deneme atıfları çok eğ-
vermek için liazırlıklar polikon· lenceli olmuf, birlik batkanı bun
da erkenden yapılmıştı. Atışa sa· dan sonra yapılacak umumi mü
at üçte başlandı. ~eç vakite ka kafatlı müsabakaiarın çok önem-
dar sürdü. li olacağını söylemittir. 

Bir kadın, bir batında 
~ört çocuk doğurdu 

Habeşistan 
konsolosumuz 
Üç gün önce Ankaraya giden 

Adiıababadaki fahri konsolosu • 
muz Hans Bohnenberger dün sa· 
hah lıtanbula dönmüttür. 

Fahri konsolosumuz bir kaç 
gün ıehrimizde kalıp, kendi işle
rini bitirdikten ıonra, Çekoslovak 
ya ve Almanyaya giderek ora • 
dan Habeşistana dönecektir . 

Öğrendiğimize göre, fr~ ri kon· 
solos, Ankarada dıt iıleri bakan
hğile görüıerek konsolosluk itle· 
ri hakkında malumat vermittir. 

Fahri konsolosumuzun sekiz 
senedenberi olduğu gibi bundan 
sonra da Habeıistanda ödevine 
devam etmesi uygun görülmüş • 
tür. 

Bohnen Berger, Habeıistanda· 
ki durum hakkmda Ankaraya git
mezden önce uzun uzadıya ma
IUmat verdiğini söyliyerek bun· 
lara eklenecek yeni bir §ey ol
madığını anlatmıstır. 

Litvinof istirahatte 
Prağ, 27 (A.A.) - Bay Litvi

nof, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
Marienbad kaplıcalarında, resmi 
sıfatını gizli tutarak, kür kapmak
tadır. Beraberinde, Paris büyük el
çisi Bay Potemkin ile bir takım 
Sovyet ileri gelenleri bulunmak • 
tadırlar. 

28-7-9:::; Pazar günü akşamı 

f\r~n&ul lrltlıqni 'f epebaşında Be -
~ h' m· t lcdh·e bahçesin -
,.,ı ır 1 UjCl l'OSU ele Şehir tiyatrosu 

111111111~1111 ııeıı::: !~:t 3 

lll I~ 
ı1erde yazan Ek -
l'em Reşit beste • 
liyen Cemal Reşit 

111 Dikkat 

ltlllltll Uebek, Şişli, t stan 
>ul ciheti tram -

} ağlı güreş nizama sokuf r.ıqur 

Bir komite Yaği~ gÜ~eş 
• e 

nızamııaınesı yaptı 
Ame1ikadan gelen Dinarlı Mehmede ğüreşçiler 
meydan okudular. Çoban da güreşmeye hazır . 

Kara Ali Mülayim 

Güret deferasyonu, alaturka( 
yağlı gürefİn daha mazbut bir 

Hakem mesele~i de ke::in bir 

şekle konulmuştur. Ortada bir 
spor çerçevesi içinde yapılmasını minder yargıçı (h•\kemi) olacak, 
ve yayılmasını terr.in için esaslı 
tedbirler almağa karar vermiştir. asıl yargıç kurulunu da üç kiti 

tık d l 
teşkil edecektir. ha üç yargıçın 

a ım 'i arak bir alaturka 
yağlı güreş nizamnamesi yapıl- vereceği kararlar lı esin olacaktır. 
masına başlanmış ve f ederasyo- Güreşler brand.:ı üzerinde ya
n un gözeli (ne:'areti) altında pılacak ve brandanın büyüklüğü 
Kırklareli ıaylavı Şevket Ödül. de 20-20 olacaktır. Pes durumu
Albay Mehmed, Su yolcu Meh- nu da hakem tayi 'l edecektir. 
med, Cemal Yavtazer, ve Cemal· Taksimde yapı lan ve bugün 
den mürekkep bir komite, yağlı de devam edilecek olan güreşler
güreıin bütün inc t>Hklerini, ayrı· de kara Ali, Müinyim, Tekirdağ· 
hklarını gözönün,\e tutarak bir lı Hüseyin , Moıla Mehmed, Ma· 
nizamname yapmıtllardır. Bu nİ· · 1 Ad Ç L M h d b 

Yeniköy sulh hfikimliX·~·den: nısa 1 
em, or;oan e me •· .,... zamnamenin tatbikat alanındn ·· kt" 

1 - Tamamına 365 lira kıymet tak- ıa gureıece ır. 

vaylarr temin edil mişiir. 

R 
vereceği sonuçlar da Taksimde A dir ve tahmin edilen umeJi kavağın- merikadan gelen Dinarh 

d Hisa h 11 
· Ça d k yapılan alaturka yag~lı güreılerdc M a r ma a esı ),r ere so a- ehmedin meydan okumasını yu-

ğında kAin eski 22 ,.e yeni 8 No.lu dört denenmektedir. 
dönümden ibaret arazi derunundaki Yeni nizamnamenin ayrılıkla · karıda isimleri yazılı bat (!Üret· 
me,·cut iki oda ,.e bir hela Ye bir a • rı §Unlardır: cilerin hepsi kabıı! etmi,tir. Di-
hm müştemil gayri menkulatın gay- Alaturka gür~şi, ha•ıbozuk vo narlı bu sekiz gö:ı pşçiden istedi-
ri kabili taksim bulunmasından dola- ~ nı.zamsız •eklı'nden ay k t gwini her pazar tercih ederek rru··. 
yı şüyu izalesi zımnında tarihi ilan- ~ ırara a. o 
dan itibaren bir ay müddetle acık art- mamile bir spor ~erçevesine sok· re§ebilecektir. Güreşler serbest u-
brma suretiyle satılmak üzere~ me,·kii mak, evvelden danışıklı müsaba- su ide yapılacaktır. 
müzayedeye ,·azedilmiştir. kalara t':leydan vermemek. Bu güretler lst3nbul baş peh· 

2 - Mezkur ~razi dahilinde mez · Bu esaslara varabilmek iç.in livanım seçecektir. Bat pehliva· 
ruat ve mütencn:i meyva ağaçları . me,·cut olduğu gibi iki müstamel ku- yeni nızamnamede alaturka gü· na 750 li•a mükafat ayrılmıthr. 
yuyu ha'i hulunmuştur. retin bir saat içinlle mutlaka so· 

3 _ Arttırma 2-9-93:1 tarihine nu~l~nma~ı ~ararlaşmış~ı~. Bir sa• y ahudi düşmanlıgıv 
nıüsadif pazartesi günü saat J.l den at ıçınde ıkı taraftan hırı yenik 
16 ya kadar Yeniköy sulh mahkeme · düşmezse en fazla oyun yapan 
sinde )apılacaktır. gürefcİ sayı hesabiyle kazanmış 

4 - Müzayedeye iştirak etmek is - sayılacaktır. 
tiyenler yüzde )·edi buçuk nisbetinde 
pey akçesi itasına mecburdur. Sonra yenilme Jurumları, §İm· 

5 - lhale indelmüzayede kıymeti diye kadar olduğu gibi ayrılıkla
muhammenenin yüzde yetmi~ beşini ra meydan vermiyecek tekilde, 
teca,•iiz etti~i surette en son arttıra· çok açık bir surette tesbit edil . 
nın uhdesine ihale edilecektir. miştir. Her türlü dedikodunun 

6 - Kıymeti muhammenenin yüzde önünü almak için yenilme durum
) etmiş beşini teca,·üz etmediği ~uret-
te en son arttıranın taahhiidü haki ları tamamile nizama uygun bir 
kalmak şartiyle arttırma 15 gün tem- çerçeve içinde ve açık olarak tarif 
lit edilerek ikinci arttırma ıg_:g_93:; edilmiş~r. 

Almanyada Yahudilere 
göz işareti bile yasak 
Berlin, 27 (J.\.A.) - Havan 

:-.ıt.~<te devam ediyor. 

Silezyada, Şarlotenburg kap • 
Yah•.rdi düşmanlığı hüküm sürır 
tarafından hiç bir iş verilmiye -

lıcaları direktörü, oradaki orke .. 
tralara yahudi kompozitörlerinin 
eserlerini çalmay ı yasak etmi~ 
tir. 

·arşamba günü saat 14 den 16 ya kn- Güre!çilerin türlü katagoriler· 
lar en ~ok arttıl'ana ihale edileceğin- d k" d d Hesse'de, Merkenf riç ıar kolu, 

e ı urumu a nizamnamede h d"I 1 l · d · 'en ve başkaca ihin yapılmıyacağın _ ya u ı er e a ış verış e en, evm• 
lan talip olanların muhammen kıy . sıkıca gösterilmektedir. Her gü· de yahudi oturtan, yahudilere kRf 
netinin yüzde yedi buçuk nisbetin . retçi istediği katagoride güreıe· gözle itaret eden kadın, erkek 

':t. .•~ • . -:;; ··~:::.=~~~ll'.!:~.....,_., .... ~ leki pey akçesi verecek1erdir. miyeceği gibi tututlar da kura ile her Almanın, Alman ulusuna kar• .. " 7 - Bu baptaki şartnameyi havi yapılacak ve esk" d Id w 'b' ilcln mahkeme dh·anhanesine talik e . .. . . t en o ugu gı ı tı hain sayılarak, kendisine uray: 
gur.etç.ılerın arzusuna ehemmiyet tarafından hiç bir i• verı"lmı'ye • 

dilmiş olduğundan 10 gün zarfında 1 ~ 
tJöraii bfr arada doğan J'"ni Zelandalı kardeıler herkeııin görmesine küşade bulunmU"- verı mıyecektir. ceği karar alhna ahnmıştır. 

dm~~·~.~:;.!{:~·:.:~: :;:dk:.:1

1 

::::~~-; ~:riç~:J:ı:~~b~::y~:.~ :~:;;;-n!:'::~1~·;::i~~:.~d':~:~::~; 1 Dnl~ Dıimlları ve liınıarı islelme ~mum i~aresi ilinlırı 
doğurmuf ve Kanada hükumeti her tarafından gor.derılen k'~dı- müsbiteleriyle birlikte 93:5/ 4 No. lu 1 - 8 - 935 larihinden itibaren Haydarpaşa _ Bostancı ara· 
b ki . . ği üzerine ' yeler mühimce bir servet teş ı et- do-=-yaya müracaatla a1acakh olduk- 11nda iılemekte ola;\ 18 No.lı banliyö katarımız k'11dırılmıctır. Bu 

u çocu arı yetııtırnıe 1 k d' !arını tesbit ettirmcllikleri ·urette be· k t · H ' ~ almııtı. Çocukların ana babası me te ır. . a arın yerme aydarpafa dan sa at 6,40 da hareket etmek ve ara 

b 
... 1 l r·ıne götürüp Diğer taraftan yenı Zelanda- deli ihalenin paylaşma"'ından haric t t 1 d kk f ~ çocugu a ıp eve « .. d kalacakları ilan olunur. (\'. No. 8377) •·ar a leva . u et~~.yerek d~ğ ru Pendik'e varmnll üzere 1018 

. . . k . t d ' l,l · halde Ka- dan gelen haberlere gore ora a ------------ - - No. tahtında hır banlıyo katarı ıh das edı'lmıııı oid v .b. B 
l- - ıtırrne ıs e ı erı . b d d "" z I d h t • d . . .1 d h ı ::r ugu ~ı ı ostancı-

d
• h .t,:.t'. t ' b razı olma- da bir kadın hır atın a ort ço- e an a as anesm e yehttırı - an areket etmekle olan 21 Not b ı· '1.t k n~ a uıucne ı un'!'. Ç ki b" . ek d' ş· d' .. .. I . . 2 · 

1 
an ıyu atarmm ela Pendik' ten 

b kl 
k büyük cuk doğurmuftur. ocu arın ırı ~ te ır. ım ı omur erının 1 n- saat 7,47 kaldırılması kararla•tmlmı§ olmakla h I . A mıf, u çocu arın anca .. .. k d B 1 d y . cı· haft• •ındadırlar. nur. ::t sayın a ka ılan olu-

b
• 'tin: ·ı t' ı· ·ı )eri lazım erkek, uçu ız ır. un ar a enı -ır ı a ı e ye ıt ırı me (4332) 
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T İ F O B İ L ı ;at. Levazım Amlrllll Sabn 
Or. IHSA" SAMI Alma Komlaıonu llAnlar1 

f lfo ve paratıfo hastalıklarına tutul I 
amak için ağtzJan alınan ıi o hap 

andır t-tıç rahatsııdık ', rmeı. Her 
kes 4'abılır Kutusu 5 j Kr 

1 lstanbul Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu llinlan 

Harbiye mektebi için 2000 kilo 
ıüt ve iki bin kilo yoiurdun 
ekıiltmeıine iıtekli çıkmadı· 
ğından 29 Temmuz 935 pa • 
zarteıi ıünü saat 14,30 da pa· 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
deli 520 liradır. lıteklilerin 78 

Çatalcadaki itaatça ( 121) ki· lira ıon teminatlarile belli saatte 
lo 800 ıram ııjır eti için tanzim Tophanede aabnalma komisyonu· 
.m.. 13 1 811 lünlemeç •e na aelmelerl. (4291) 
ıo zo .. 212070 amam ........... • • • 
lı ıaiıat tealim malrlNa sari 
'411111111 .... hükmü ,oktu ..... . 

---makbaa ........ ... __ .._ teslim etmeleri. 
(j 

Para Sahibleri 
Paralarınızı: 

Hükumetin ve Dört Büyük Milli Bankanın 
1,000,000 Lira ile Sermayeaine iıtiıak eltili: 

A 
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Istanbul Liseler Satınalma Kurumundan: At. yarışları ·.--ı 
Veliefendide 28temmuzda başlıyor 

Altı hafla, pazar günleri saat on beşde yapılacaktır. :frenler 

ucuz ve ırktır. Büfe vardır. Müşterek bahis zcngind:r. Birinci 

"llevki: Elli kuruş sn baylar ile okullulara yirmi beş kuruştur. / 

ikinci mevki parasızdır. 

- Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
ı _ Eksiltmeye konulmuş olan iş "Elazjzde Ela:r.iz Erzincan yo· 

lunda frat nehri üzerinde betonarme keban madeni köprüsü inşaatı 
dır.,, 

İnşaatın ke§lf bedeli "73.500'' liradır. 
2 _ Bu işe aid şartnameler v e evrak şunlardır. 
A _Eksiltme şartnamesi 
B _ Mukavele projesi 
C _ Ne.f.ıa itleri ,ere.iti umu miyesi . • 
o_ Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata daır fennı şartna 

rne, 
E _ J!<rtonarme büyük köprü! er hakkında fenni ~arlname, 

F~- Ke§if hülasası cetveli; 

/tG - Proje, b d ı k b • 
lat~yenler bu ~artnameleri ve evrakı 367,5 ~~ruş e e mu a 1 

· 

linde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabıhrler· 
3 - Eksiltme 5 - 8 - 935 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da An· 

k 'd N f y k-" l t• d ş ı Reislig~i Dairesinde yapı]acakdır. ara a ; a ıa e a e ın e ose er 
4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakdır. 

5 Ek ·ıt . b.l ek icin isteklinin 4925 lira muvakkat te - sı meye gırc ı m ~ . .. 
- · ' · b ndan baska a~aV.ıdaki vesikaları haız olup goster · 
•qına~ ve:mesı u ~ 'l' =-
""esi lazımdır. . . 

ı - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna daır vesıka, 
2 _ İstekliler yapmış oldukları _i§le.re aid v.esikala~ı göste· 

rerek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletınden ~hlıyet vesıkaıı a · 

lacak)ardır. 

6 _ Tek1if mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getiri· 

lcrck eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde veri· 

lecekclir. Posta ile gönderilecek nıektublarm nihayet üçüncü madde
de yazıll saate kadar gelmiş olması ve dı_ş zarfın mühür mumu ile i
yice kapatılmıJ olması lazımdır. Postada olacak gecıkmcler kabul e· 

dilmez. (1799) (4152) 

ıooo ton Mazot 
Askeri FabrikalarU. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 70,000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

Yazılı malzeme' Askeri Fabrikala"" Umum Müdürlüğü Satmalma Ko 

rnisyonunca 6 - Ağustos - 935 tarihindc Sah günü saat 15 te ka· 

llalı zarfla ihale edilecektir. Şart name (3) lira "50,, kuruş mukabi 

linde komisyondan verilir· Ta'ip lerin muvakkat teminat olan 

''4750,, Jirayt havi teklif mektuplarını mezkur gündP. saat 14 e kadar 
ko-· l · e kendil,,.rnin de 2490 num:ıralı kanunur. 2. ... ıı;yona verme erı v - • 
Ve 3 madd~Ierindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 

C;:l.atJ11rı. ( 4182) 

·----------~~~~"' DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, ö.r~ek t:.aer·l·e· 
rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fıkırlerı goı
terir. DUN ve YARJN küiliyatı sekmez bir intizam. altında çıkar. 
DON ve y ARlN 'külliyatı seçme b;r kütüphane leşk1l eder. 

· Tevzi Yeri: VAK/'I matbaası - lstanbul 

tı'•·c· :• ··········ı:··-···· n .... ::~:llllJlinr::nucHH"r.: .:.......... ••••00
:: 

il SOnnct dilğünü ~~ 
U ya acaklara H 
•• H k •• 
:; l'arihi Karagöz, Asri kukla, 0 · ii 
J·ı kabaı H 
1 .. 

R \'organcı oğlu Mehnted i 
lncc~az \C düğün a~çılığı da der·ii 

uh tc edilir. :; 
lstanbuJ: Eminönü, Valde kırat· ii 

hanesinde Bav Abdullah Hamdiye ~i 
rtıüracaat. ( t:ı°:?7) ~~ 

...... ~ı:::::·.:•.····· ........................... ::::::::::::::: ································ 
f sfanbul ıdiirdiindi irr<t 111c11ııır • 

luğundan: 

Rir hor~tan dolayı mahruz olup 

Paraya çenilnm.;inc harar yerilen lo

kanta eşyası 31-7-93:-i ~ar;o:amba A'ii· 
aii saat 1-10 da Beyoğlu Tak~im (Be· 

lstanbul Tahsil 
l\1üdürlü~ünden: 

Frederik ve lbrahim Niyaziye 
aid olup Y' edikule Maliye Şubesi· 
ne olan vergi borçlarından ötürü 
ve tahsili emval kanununa tevfi· 
kan haciz altına alınan on ton 
Kardif kömüı·ile 170 adet beyaz 
glase deri ve bir adet perdah ma· 
kinesi 29-7-935 tarihine nıüaa
dif pazartesi günü saat 14 de Y-e· 
dikulede Kar:lıçe§mede birinci 
caddede k~in JS numaralı binada 
satılacağından isteklilerin sözü ge· 
çen günde şube tahsil baş me· 
murluğuna müracaatları. (4348) 

hihı lokantasında) Jıirinci açık art- ---------'--------
t Sahibi : ı\SIM US - VAKIT mıı.lbaaın 
ırm;ı ne satıl;ıcağından isteklilerin 
tıuhallindc memunın:ı miiracaatlan Ncşriynl direktürU : Rc!lk Ahmot Sevongil 

Erzakın cini 

Dağlıç ~ti 

Karaman eti 
Kuzu eli 
Sığır eti 
Ekmek 
Sadeyal 

Zeytinyai 

Zeytintincıi 

Sabun 
Makarna 
Kuskuı 
irmik 
Şehriye 
Un 
Pirinçunu 
Nitasta 

Beyaz peynir 

Katar peyniri 

Pirinç 
Kuru Çalı F. 
Mercimek Y efil 
Mercimek kırmızı 
Nohut 
Bezelya 
Kuru Barhun,.a f, 

, Kuru Bamya 
Börülce 
Buğday 

Bulgur 
Yumurta 

Sovan 
Patateı 

Tuz 
Soda 

ŞekerTot 

Şeker Kame 
Reçel 
Süt 
Kase yofurSu 

Silivri ~Bi\lflhı \ 

Tereyağı 

Tavuketi 
Hindieti 
Ciğer Takını 
Ciğer Siyah 
işkembe 

Paça 
Kayuı çekirdekli 
Kayısı çekirdekıiz 

Kuru Üzüm çekir· 
deksiz 

:. . 
Uryanieriği 

Siyah erik 
Arpa 
Arpa kırmaaı 
Saman 
Kepek 
Ot 
Taze Vişne 
Taze Üzüm 
Kiraz 
Kavun 
Karpuz 
Elma 
Ayva 
Armut 
Taze kayısı 
Erik 
Çilek 
Tüvenan maden 
kömürü 
Blok madcnkömürü 

MiAıarr 

210ô0 
17000 
§600 

3500 
i88000 

12Sö0 

tiôö 

t!oo 
libtl 
1500 
töd 

171;0 
900 

5000 
250 
950 

1500 

750 
1050 
8000 

4000 
1850 
J.500 
1000 
1500 
1350 
1200 
1200 
1000 
1000 
1000 
500 
750 
3.00 

1200 t<>n 

250 IJ 

İtffiinaH 
ı. H.. 

ıa.n 

52,§ö 

"98,70 

Ul9,tı 

l~l. 

H,;8 

ili,50 

148,90 

ıs, s 

ı163,0I 
i 

1A,lô 

~!,to 

lOA. 

135. 

182,02 

108;14 

---
43,-86 

ıl606,87 

! 

1 

f.iihmin 
Bc<lcti 

50 K. 
i5 ., 
50 ., 
35 H 

u ,, 
85 it 

38 

35 

!g 
1 

!S ' 25 
20 
25 
9,50 
22 
22 

45 

70 

28 
15 
18 
ıs 
ti 
16 
ıto 
iö 
9 

' u 
ı,ra ,, 

• ,. 
'1,5 " 

6 
8 

21,ZS 
2t,Sö 
•8 
14. 
6 

20 

120. 
&o 
8ô 
~o 
20 
! 

40 
45 
45 

20 

50 
22,S 
4,5 
5 
2,5 
3,5 
4 

20, K· 
20 

" 
17,33,, 

5 ,, 
5 
9 
7 
7 

23,33 
7,33 

2-0, 
1200. 

1850 

ıE~siltmc Gün J.::ksiltnıe ~ehli 
ve saali 

7 - 8 - 985 Kapalı tatfla 
Çarşamba 

15 de 
7-8- 935 çar~amha l\palı zarfl.l 
5.g.935 
Pazartesi 

15,30 de 

" 
,, .. 

1'5,45 ac 
" ., 11 

ıcl,30 de 

" 
., " H1 <le 

5-8-935 
Patartesi 

16 tia. 

" " " 
16,15 de 

11 ,,. ,, 

l6,30 ela 
" ,, ,, 

14.45 de • 

6-8-935 
Salı 

16,30 da 

~-8-935 Sair 
14 •e 
,, ,, 

14,30 da. 
6·8·935 

Salı 
15 de 

,, ,, 
15,308e 
..... 

7·8-935 
Çar§ambt. 
15,30 da 
,, ,, 

14 de 
,, ,, 

14,30 da 
,, ,, 

iÖ,30 de 

7..8-935 
i;arıamba 

16.45 

9-8·935 
Cuma 
14 de 

9-8~935 

Cuma 
14,30 da 

9.g.935 
Cuma 

15 de 

Cuma. 
lf6 Öa 

" 

" 

" 
,, 

,. 

apah ~arfla 

~çık eksiltme 

Açık Eksiltme 

Açık Eksiltme • 

Açık Eksiltme 

Açık Eksiltme 

Açık tkıillme 

Kapalı zarfla 

Açık Ekıiltme 

Açık Eksiltme 

Açık Eksiltme 

Kapalı tarfl& 

• •••• 

A~tk Ekıi!tme 

Açık Ekıiltme 

Açık Eksiltme 

Açlk Eksiltme 

Açık Ekailt.me 

Açık Ekıiltmı 

'Açık Ekıiltme 

Açık Eksiltme 

Komisyonumuza batlı Ha.ydarpaya liıeai Erkek 'Muallim kısmile Kız Muallim Okulalarının Mayıs 
936 sonuna kadar Yukarda adlal"J yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları toplu şartnamesine göre yanla
rında eksiltme şekilleri ve ilk teminatları gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kültür Müdürlüğü binasında Toplanan Kurumda yanlarında gösteril~n belli gün 
'T~ıillrn •nulnuı L<t.a. ,:_!_ ! _ \ 



~ ıo - KURUN 28 TEM~fUZ 1935 

• 

1 Ağustostan itibaren va~ati 

ÇILBK 

' 

4 

"' A 

T .ENZI LAT 

ViŞNE 

AHUDUDU 

tikörlerile 
FLORYA 

kutular içinde 
satılmaktadır. 

KA \'iSi 

Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden; 
KilG Gram Marka No: Kap 

7 kap 

Kıymeti E§yanın Cinsi 

Makine ve aksamı 

• 

866 
2984 

HS 
CB 316 

11/ 18 
12 sandık 

86 60 
283 48 Matbaa makinebi ve aksamı 

962 M H K O 6 Kafes 819 65 Kamyon çamuriuğu 
97 500 A Fi 589 1 S 102 75 Ebonit Akümü!i\tör kutusu 
Yukarıda yazılı efya 31 / 7/ 935 tarihinde saat 14 de İstanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki salı§ 

salonunda açık arttırma suretile satılacaktır. İsteklHerin muayyen zamanda müracaatları. (3798) ... 

ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 6 aylı'k Saylık Aylık 

MemlekcUmlzdo 750 420 235 110 
Yabancı yerlere 1350 72:> 400 150 

.... Posta birliğine { 
glrıjıiycn yerlere 1800 950 000 180 

TllrkJycnln her posta merkezinde KUKUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

İstanbul, Ankara caddesi, (\'AKIT yurdu) 

(ldnre: 24370 
Tclc!on 1Ytızı lıılcrl: 24379 

• :reıgrat adres;!: KUUUN lst.aııbuJ 

Posta ~utusu No. 46 

Eksiltmeye girecekler 935 yıh Ticaret Oda11 ve 2490 sayılı kanununa göre ellerinde bulunan Bel -
ğeler ve Ticarethane namına ite gireceklerin itbu belğelerden mada Noterlikten alma vekaletnamele
rile eksiltmeye girebilirler. 

K~palı z'.arf ek~iltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanununa uygun olmak üzere kapalı zari 
mektuplarında istenilen Belğelr.r ve teminat makbuz veya Banka mektuplarını koymak ııuretile zarfla
rın üzerinde tekliflerin hanği İ§e ait olduğunu ve kanini ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan 
yerleri mühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel müteselsil makbuz mukabilinde Kurum 
Batkanlığına verilmesi ve teminatların belli zamandan evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırıl · 

mıt ·ohnuı Ye elniltmeye tartnamelerini ıörmek üzere Kurum Yazganlığına müracaatluı ilan olunur. 
- -- ,(4155) 

ıstanbul Belediyesi ilanları =t 
Muhammen MuvakJCal 

Bedeli T cminatl 
Kadıköyünde Zühtüpaşa Mah. 

Bağdat Ctl. 107 N. zabitai belediye 
kulübesi ankazı 25 ı ,90 

Yeni bahçede Arpaemini M. 
Köprübaşı cd. 21 N. lı ev ankazı 140 10,50 

Da vutpaşada Kocamustafapa-
şa cd. eski. 121 yen( 105 N. lı evin 
(ta§ları hariç olmak üzere) ankazı 30 ı,9$ 

Yukarda semti, muhammen be deli ve muvakkat teminatı yal' 
olan mahallerin ankazı satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmay~ ~ 
nulmuştur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müc1ii;Ji 
ğüne müracaat etmelidir. Arttırm:ıya girmek için de hizalarında g: 
terilen m1.ıvakkat teminat makbuz ve}'a mektubile beraber 8 8 ifJ 
Perşembe g.ünü saat 15 de Daim! Encümende bulunmalıdır. (8 
(4268) 

Keşif bedeli 284 lira 28 kuruş olan mezat idareti mücevlier 10' 
mı için y«lptırılacak camekan açıl,c eksiltmeye konulmuştur. Keıif 
evrakı ve şartnamesi levazım mi.i mür]üğünde görülüı. Eksiltınef 
girmek isleyenler 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanununda 1' 
zı!ı vesika ile fen işleri inşaat şu besinden alacakları ehliyet ,;~ 
kası ve 21,5 liralık muvaK.1<at temi 'nat makbuz veya mekt~bu ile hl' 
raber 7 / 8 935 Çarşamba günü sa at 15 de Daimi Encümende bulıı' 
malıdır. (B.) (4233) 

Beyoğlu belediyesinden: Başı boş olarak dolaşırken yakaland 
daireye getirilen bir djşi keçi sekiz: gün zarf mda sahih! çıkmazsa ti 
tılacaktır. (B.) { 4363) 

~ . ~ 

Ke§if bedeli iki bin üç yüz lira olan l<Irk bin numara ile iki b 
sokak levhasının takma işi paza~ lık suretile 29 7 935 Pazartesi f 
nü ihale olunacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat 'Jllakbıı' 
veya mektubu ile ihale saati olan 16 buçuğa kadar Daimi Enciilll'ı 
nine müracaatları. (B.) (4365) 

Adana doğiım ve çocuk bakıme~ 
baştabipliğinden: 

Müessesede kalma!< üzere 30 lira ücretle, hasta bakıcılık euo* 
resmi evsafta iki hasta bakıcı alı nacaktır. isteklilerin vesika, ~afi' 
detname ve iki fotograflarile Ada na Doğum Evi Baş tabipliğine bf 
istida ile müracaatları ilan olunur. (4360) 

Ankara Jandarma Genel 
Komutanlığından: 

Çanakkalede dokuz sayılı J. mektebinin ayda yüz lira ücrJ 
ve Maltepede J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimi~ 
lerinde it görmek ü2ere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekait, müst• 
ve serbest hekim erden buralard-ı iş göremeğe istekli olanların bıı' 
lundukları yerin Jandarma komu tanlığına dilekçe ile müracaatSI 
bulunmaları. (1907) ( 4356) 

Tahlisiye Umum Miidürlüğünden: 
Rumeli Tahlisiye Mmtakası merkezi olan Kumköyünde (1'f~ 

yos) mevcut motörlü dinamonun monte işleriyle civardaki binal•f 
rın elektrik tesisatı açık eksiltme usuli ile ihale edilecektir. Keti 
bedeli 1139 lira ve muvakkat temi nah 85 buçuk liradır. 

İhalesi 12/ 8 935 Pazartesi günü saat 15 de Çinin Rıhtım hanıır' 
da Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonunda yapıl• 
cak olan bu işlere ait şartnameler sözü geçen komisyondan ala"' 
darlara parasız verilmektedir. l:s teklilerin eksiltmeye başlanıncı1' 
kadar teminatlarını idare vezne sine yatırmış olmaları lazınıdal 

(4249) 

lstanbul deniz ticareti müdürlüğündeıı 
Kaptan, Makinist ve kılavuzların imtihanları 2 Eylül/935 1'1' 

zartesi gününden 9 Eylül 935 e kadar yapılacağından imtihan b11f 
lamadan evvel alakadarların birer dilek ile müdürlüğümüze ınUrl" 
caat ederek Deniz hayatlarını tevsik etmeleri ilan olunur. (3998) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğunden: 
Cinsi v~ mevkii Muhammen bedeli 
Beyoğlunda Ta~labaşında Ka· 

mer Harun mahallesinin lki k\.ı
yulu sokağında üç katta altı oCla. 
iki sofa vesair müştemilatı havi 
27 No: lı kağir evin tamamı. 1800 

Beyoğlunda Hüseyinağa ma
hallesinin Akarca sokağında dört 
katta yedi oda, üç sofa, üç ·hala 
sarnıç vesair müştemilatı havi 5 
No: lu kağir evin yarı payı. 1313 

Feri köyünde ikinci kısım ma
hallesinin Çifte Cevizler sokağın· 
da 137,89 metre murabaındaki 

50 No: lu arsa (Beher metresi) G •• 
Yukarıda Cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki m ,h~', 

men bedeller üzerinden açık arttırma usuli ile satıl~caktır. l~l J. • 
lerin 12 8 935 Pazartesi günü saat 12 buçukta yüzde 7,5 pe)' d ~ 
lerile müracaatları. (R.) (4240) 


