
Baıbakan Erzrzrrzm'Jq 
Erzurum, 30 (A.A.) - Başbakan 

ismet lnönü ve Dı§işleri Bakanı Ter 
fik Rüştü Aras diln saat 17.30 da şeh· 
rlmize ıeJmitler ve işyarJar, subaylar, 
halk tarafından karşılanmışlardır. 

Para 
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imparator Kap'tan Talim Görmüş Asker istedi 
lngiltere neden 
kuşkulanıyor? 
Habeş işi lngilizler ile İtalyanla • 

1rn arasını bozdu. Oyle görünüyor ki 
Habeş işinde harbin önü alınmış ol· 
u bile bu iki de,·letfn arasındaki eski 
dirlik ,.e düzenliği yerine getirmek 

Italya hiikiime i arablu ta bulunan 
kuvvetleri ide Habeşis ana yolladı 

kolay olmıyacaktır. Niçin? 
Çünkü lngiltere ltal)anın hare • 

ketlerin den artık kuşkulanmıştır: 
T:rablusgarbi almış olan ltalya ya • 
rın Habeşistanı da alrrsa Mısırın ha· 
yatı da tehlikeye düşer. Bunun sebe· 
bi !adece Nilin kaynakları olan <Ta· 
na) ıölünün ltalyan egemenlii'i (hl· 
kimiyeti) altına geçeceğinden değil· • 
dir. Bir yandan Trablusgarbr, öbür • 
yandan Habeşistanı kendi idaresine 
geçirecek olan İtalya Mısır üzerinde 
süet bir üstünlük de elde etmff ola· 
caktır· Trablusgarp ,.e Habeşistan 

kıskaçları arasında kalacak olan Mr· 
sır her gün biraz daha sıkılacak, bel· 

ki bir gün Jtalyanın işgali altına ge· 

Fransızlar Somalideki kuvvetlerini çoğaltıyorlar 
/ta/yanın Afrikaya yayı/İşına iştirak, fütürizme lıizmet 

ferdi hayata kuvvet vermen.in Yolu imiş ! 

secektir.O Yakit <Si.t,·eyş) kanalının Jn. 
giJizler için emniyeti de sarsılacak • 
tır. Dünkü (KURUN) da Musolininin 
hir karikatürü 'ardı. Musolininin 1 • 
"inde Anupanın bir Napolyonu olmak 
hırttını canlandıran bu karikatür ta • 
nınmı~ .bir Jngiliz karikatüristinin ese· 
ridir. UbUryandan yine bir takım Jn • 
gtliz gazeteleri Jtalyanın Afrikada 
tngilterc imparatorluğu ) erine geç · 
mek da,·a51ında bulunduğunu açıkça 

ı ctirtnıektcdir, lngiliı gazetelerinin Ye 
brikntüri tlcrinin bu görü~ lcri 1n • 

Trablusta İtalyanlar çö1iln fç taraf !arından retirdiklerl Araplarla develi alaylar kurmuşlardır. Bfrfnd resim • 
deki zabit İtalyandır. Güderi beyaz el diYenJi Ye yalınayaktır. İkinci re.simde · gene Trablusgarpte İtalyan ordusun· 
daki Arap süYarileri bir gecit resmin de görüyorsunuı. Yazıları dördüncü sayfada· 

Hiç! 
13 ler komitesinin 

vardığı sonuç 
Cenevre, 30 (A.A·) - (RöJtcr) 

Andlaşınaları bozanlara karşı ah· 
nacak tedbirler meselesiyle uğr.ı.· 

şan 13 ler komite i hiç bir b i so· 
nu~ elde etmeden i:.iııi bitirmiştir. 
Bazı prensipler kabul edilmiş 'e 
bazı tedbirler ileri sürülmilş ol· 
malda beraber bütün pratik so· 
nuçlar o kadar !;ekingen kayıtlar
la yanyanadır ki, hakikatte bu so· 
nu~lar hiçe inmektedir. Komite 
sonbaharda tekrar toplanacaktır. 

Son Dakika 
Kap, 30 (A.A.) - NöJ1cr ajansı 

hildiriyor: Habeş imparatoru Kap. 

tald mümessiline bir telgraf çeke· 
rek hemen beyaz ırka mensup ve 

talim görmüf kur'a efradından bir 
mikdar gönderilmesini istemiştir. 
imparator bunfan Habeş ordusun. 

da zabit olarak kuUanacaktır. Mil· 
messil, bd- zabitlerin levazımını te· 
min etmek ve kendiluinl taYY'tre ile 
Habeşi~tana göndermek i~in icap 

eden bütün terliıırlerı nhnı~tır. 

giliz Dış Bakan lrtının görü~ünden --==========================::;:=========;::;~:;::::;::;:;::;::::;:::;::=:::;:;:::::============::::= 
'" oliiiiilı&; W'U":ekıii. S ti Habeııı işi lnglliılerfn sİlflne bu ovye er 

ttirlıi bir cer<"e' c i~inde stirQndUkçe 
get.!k Afrikada, gerek .Akdenizde in· 

lrtlflt DHICf Si Iranda Yeni Durum 
~iliz - ltalyan ~ı~ a~alnrının da ~a • 
t• mnı; pek tabiidir· Bu sıyasa çatış· 
rnası da 'Lantan ile Avrupa deyletle • 
ri ar:ı~ında yeni anla~malara ,.e yeni 

antl:l) malara doğru gidebilir. Her 
halde ufukta yeni bir takım ihtimal· 

terin gölgeleri şimdiden belirmekte • 
dir. 

ASIM US 

ÇIPLAK 
DANS! 

Pariste sıplak dans eden b~~ da .• 
~ müdafaa eden avukatın sozlerı . 
• .. .. .. sa'·famızda bulacaksınız· 

nı uçuncu J •• 

B d .. d"~'nu .. z dansozle avu • ura a gor U5u 

kattır. 

BOLU _ DOZCE ŞOSESi 
Ankara, 30 (Kurun) - Bolu 

De Dbce arumdaki toıenin ya· 
pılmıuına önümüzdeki ay batla· 
nacalttır, 

Baltıktaki denizaltı 
gemilerini 60 a 

çıkardılar 
Londra, 30 (Kurun) - Gelen 

haberlere ıöre, Sovyet Rusya, Al· 
manlarm deniz ıili.hlanmalarına 
kartı bir tedbir olmak üzere Bal· 
tık denizindeki kuvvetlerini art· 
tırmıtbr. 

Sovyet Ruıyanın Ballıkta 1931 
yılında ancak J 5 denizaltı ı~ 
miıi vardı. Buıün denizaltı ıe· 
milerinin ıay111 59 u bulmuıtur. 

60 mc111 tezıihta bitirilmek Ü• 

zeredir. Yeni denizaltı ıemileri 
en ıon ıiıtem ve 800 er ton ha<• 
minde, 15 t• mil ıür'atinde'dir. 

1 eminat olarak 
kabul edilecek 

esham 
Ankara, 30 (Kurun) - Temi· 

nat olarak k&bul diİecek millf 
eaham ve tahvili.tın haiz olması 
Jizım relen tartlar Bakanlar He· 
yetince teıbit edilmitti. 

Bu tartları haiz bulunan Tür· 
kiye it Bankası, Emli.k bankası, 
Bomonti bira faıbrika11, Anadolu 
demiryolu ıoıyeteıi, latanbul 
tramvay ve Kozlu kömür ıoaye· 

leleri esham ve tahvilitının temi· 
nat olarak kabulu kararlaıtırd • 
mıftrr. 

Küçük antlaıma 
Bükref, 30, (A.A.) - Küçük 

andlqma konsyi toplantılan 29 
ağuıtoıta Yuıoılavyada Bled'de 
yapılacaktn-. 

Otta Yakında Kral 
Karo/la görüşecek 

Meşhetteki irtica hadisesi hakkında 
Iran gazetelerinin verdikleri malumat 

lranın Boraan vilayetinde Meı· 
lıl'tte bir irtica hareketi olduğu ve bu· 
nun derhal batırıldığı önce telgraf 
haberi olarak gazılmııtı. lran gaze • 
telerinde okuduğumu:a göre hddile 
fÖgle olmuıtur: 

"Horasanda imam Rızanın gömUJü 

rak imamın hatırasınt kutlarlar· 

, bulundufu Mqhet kasabası vardır. 

Otedenberi, entrikacılddarlle tanm
mış n bir kaç defa karışıklık çıkar • 
mak istediğinden dolayı cezaya çar~ 
tırılmış olan §eyh Behhil adında bir 
adam, bugünü fırsat bilerek g6ya 
"'·aaz l'deceğim,, diye halkı toplanma· 
ya çağırmıştır. Etrafına toplaft bir 
takım külh:ınbeyleri "' serserilere 
şapka ile yeni kı)afctc karşı ağzım 

açmış, gözünü ) um mu!'>'• bir çok u1 • 
gunsuz sözler söylemiştir. 

Otto dö Bahhurı 

Viyana, 30 <A·A.) - "Heim,·ehren,, 
lerin orranı olan ''Ostera}ittr Abein· 
zaytung" gazetesi, krallık davamı 
Otto dö Hab8burr'un yakında kral Ka· 
rol ile görüşeceğini Yazmaktadır. Bu 
görüşmede hiçbir sıyasa adamı ham 
bulunmıyacaktır. 

SARISU, TOMRUK GöLONE 
AKITILIYOR 

Ankara, (Kurun) - Tarım 
(ziraat) bakanlriı Sarıauyun Tom 
ruk rölüne akıtılmaaı iç.in hazır • 
lrklara baı1adı. 

Sanı uyun Tomruk ıölüne akı· 
tılmaıı He Yenitehir barajı f aa • 
liyete ıeçecek, bu suretle kurak 
havalarda Benehir civarında 
250 bin dönümlük yer ıulanacaJc. 
tJT. 

Bey,Mir barajma on iki mil • 
yon lira harca11111Uf, riil auyu aza· 
Jmca baraj itlemekten ıeri kal • 
mqtı. Sanıu akmca ıölün HYi • 
yeai ıene yükıelecektir, 

Bundan hemen hemen ;tirmi beş yıl 
önce on bir temmuzda bir Rus askeri 
müfrezesi buraya rlrmiş ve bir iki 
top atmı§tı. Güllelerden biri imam 
Rızamn tür~lne düfmüş n zedele· 
mfşti. itte o zamandanberi on bir tem
muzda halk türbe etrafına toplana • 

Hükumet durumun gay..ri tabii bil' 

(Lfdlen ıagfagı ~viriniz) 

· Sıcaklar bir kaç Jr(indür bütiin hızl le clt\'3m ediyor. Ru yüıden ~ alnız ta· 
til ıtlnlerlnde dolup tapn plljlar .şlm dl ht'r gün kalabalık olmaktadır. Yu· 
kandaki İ'ellmler diin FJoryada çekil mittir. 



1 

· - /. - KURUN 31 TEM:'.\n;Z 1935 

Yunanistanda Geneloy ' 
Kont~iii~: Sonucun kralı çağZTmaqa yetip yetmiy~
ceğini takdir hakkı hükumete bırakılmalı, diyor 

Af,'la, 30 (Kurun) - Siyasal ( Hükfünet geneloyun neticele
çevenler, geneloyun teferrüatile rine göre, kralı çağıracaktır. I{ra .. 
meşgul oluyorlar. Hükumet çe - lm bu çağırryı kabul edip etme -
venlerini en çok uğra,tıran ıey, ınesi kendi inin takdirine ait bir 
kralı Yunaniıtana çağırmnk için keyfiyettir. Şayet bu hususta kral 
aenelo~ da yüzde kaç nisbetinde ile hükumet arasında bir anlaş -
bir t;ckluk elde edilmesi lazım mazlık çıkarsa o zaman kabine 
geleceğini sa?Jtamak (tesbit et - istifa edecektir.,, 
mek) no!da&ıdır. Şimdi general Kondilisin fikri 

Kral Jorj, e&ki diyevinde Yu • hudur. Meselenin kesin surette 
nanistanıı dönmek için yüzde 75 çözülmesi, ba§bakanın Alman· 
nisbetinde bir çokluk sağlalı la- ya kaplıcalarından dönütünden 
:&ım geldiğini ileri sürüyordu. sonra kabil olacaktır. 

Fakat ıaylavların büyük bir 
kıtmı yüzde 60 çokluğun yete· 
eeği fikrinde bulunuyorlar. Sü 
bakanı general Kondiliı ise bir 
rey Eazluının bile kralı getirme
fe yeteceiini söylüyordu. 

Fakat timdi general Kondilis 
claha mU.bet bir teklifte bulunu· 
yor diyor ki: 

- Kralı Yunanistana çağır
mak için ,geneloyda ne kadar 
Oy kazanılması lazım geleceğini 
~vvelden tayin etmeğe lüzum 
yoktur. • 

Geneloy sonucunun kralı ça -
fırmağa yetip yetmiyeceğini tak
dir etmek hakkı hükUmete brra
kilmaltdır. 

Atina, 30 (Kurun) - Ayrı· 
tık (muhalif) liderlerden Bay 
Sofolis ile Bay Kaf andariı, cu • 
muriyetçilerin ne gibi tartlarla 
geneloya ittirak edebilecekle -
rini görü9mü9Jerdir. 

Bay Sofolis, batbakanı göre .. 
rek muhalif cumuriyetçilerin dü .. 
tüncelerini kendiıine anlatacalc-
tır. 

GENELOY YAPILACAK 

Atina, 30 (A.A.) - Bay Taal· 
daris ve Kondilis, ulu.tal kurul 
ile uyu~ularak tarihleri teıbit 
edilen ıeneloyun sonraya hıra • 
kılmasını düıünmediklerini gaze· 
tecilere söylemiılerdir. 

Yahudilere karşı düşman- Alman vapurlarına taar-
lık devam ediyor ruzlar hazırlanıyor! 

Danzig, 30 (A.A.) - Lehiı- Nevyork, 30 (A.A.) - Alman 
tan aj•nu bildiriyor: ajansı bildiriyor: 

Naai hUcu1n kıtaları tarafın • Naayonal • Sosyaliıt düpnanı 
dan e•.çyelki gün yahudilere kar§r federasyon, pazartesi akşamki 
yapıltn gösteri çok büyük olmup toplantısında Alman vapurlarına 
tur. karıı yeniden harekete geçilme· 

Gitsterlciler, yaıhudilere kattı aini mü:ıakere etmiıtir. 
afişleri ve yazılan taııytm itam- Federasyon, son Bremen hadi -
yonlarla bütiln ıokakla.rı dolaf • sesinde polis tarafından alınan 
mıılar ve yabudilerin oturdulu ev tedbirleri protesto etmiıtir. 
ler1n 6n\lnde durarak gürültü ve Bu hadisede tevkif edilmiş o· 
Dağırıtmalard<ı bulunmuşlarır. lanların derhal özgür bırakılma· 

Göıtericiler yahudi klübünün ları, federasyon tarafından iıten· 
öeünde dütmanlık iÖıtemıiıler - mektedir. 
ctir. 

Zappottda yahudilcrin devam 
ettiği bir kahve baıkma uiramtf 
ve kah'Venin taraçaıında oturan· 
lara haıkaret edilmittir. 

Polis, hadiselerden sonra gele· 
bilm'ttir. Bu göıteriler, yahudi -
ler araıında büyük 'bir korku u· 
yuıdırmıftır. 

pkil almakta olduğunu görerek bu 
lt&ıahalıfl dafıtmak i~tn öfütte bu • 
lunmuı ise de bir fayda vermemiş, 

serserilerin kafa tutması üzerine cid· 
dİ harekete geçilmiş ve bir iki polis 
tilmUttür. Bunun Uzerine 88ker kuv • 
veti ite karıprak serserilerden bir 
~unu yakalamıştır. Bütün bunlara 
sebep olan Şeyh BehltU bir kaç yar -
dakçııı ile birlikte kaçabilmiştir. 

Karışıklık çıkarmak fstiyen.,şeyhin 

bu hareketini Meşhet halkı )tötülc -
.:11. büyük bir sevinç ile şapkayı ve 
yeni kıyafeti kabul etmiştir. lranın 
her tarafında şapka giyilmekte ve bu 
aon yıllarda yapılan ilerlemeler kon
ı:ran211ar ve aöylevlerle anlatılmak -
~dır. Yeni durum hiç bir zorluk gör· • • meden yerleşmiştir. 

7 Ey/filde 
_Kermese hepiniz davetlisiniz 7 ey • 

1j.l cumartesi Taksim bahçesinde aa • 
at 16 da başlıyacaktır. 

---- -

Fransada ispirto, şeker, 
şarap fiyatları ucuzluyor 

Paris, 30 (A.A.) - Kabinenin 
son toplantısında ekonomik du -
rumu düzeltmek üzere bazı ka • 
nunların incelenmesile mqgul ol· 
duğu sanılmaktadır. 

Bu kanunlar, ağustos hqmda 
Ye kararname teklinde yayıla • 
caktır. 

Bu arada ispirto, teker ve ta· 
rap fiyatlarının indirilmeıi mese· 
lesi de vardır. 

Bu kararnamelerden bir k11mı· 
nın, cumur baıkanı tarafından 
hugün imza edilmeıi ihtimal da
hilindedir. 

Kral Aleksan dn öldür
mekle suçlu olanlar 

Marailya, 30 (A.A.) - Kral 
AleI<sandırı öldürmkten suçlu 
Uıtatiler davuınm ıorıu kıımı 

bitmittir. 
Durutmanın gelecek ilk tetrin· 

de Buı dü Ron ceza hakyerinde 
yapılacağı sanılıyor. 

Doktorlarımız Moskovada 
Moskova, 30 (A.A.) - Profe· 

tör Kemal Cenabın batkanhjın • 
daki anruluıal fiziyoloji kongre· 
tinde bulıwiacak Türk 1&IJıtı dün 
buraya gelmi4tir. 

Nevyork 
Haydutları 

Telefon konuşmalarında ucuz tari 

Görülmemiş bir soygun
culuk yaptılar 

Ankara, 30 (KURUN) - B.ı yındırlık Bakanı B~\Y Ali Çeti 
ya Ağustosun dörtlı.ine doğru tet kiklerini bitirip c ondükten ' 
ilgili müdürlerden mürekkep bir komisyon toplana~a k, lıtaubul 
hiH mükllemeler:nı de ihtiva et mek üzer~ telefou.i. ~. konuşma 
rifelerini ucuzlatacc.k, yeni bir ta rif e hazırlıyaca\du 

Nevyork, 30 (A.A.) - Dün, 
betinci caddede, Nevyorkun eh 
tanınmış kuyumcu mağazaların • 
dan birine çok ceıaretle bir taar• 
ruz yapılmıttir. 

ZONGULDAK TELEFONU - Ağustos sonundt". ; ,!emeğe a 
caktır. Şimdilik, ] onguldak-Ar kara ara .sında 3 J akikahk . 
nuşma ücreti bir liı adır, İstanbul - Zonguldak, !ın.ı ir - Zon 
dak arasında 1,5 !i•a olacaktır. 

Cadde, baıtan baıa kalabalık 
bir halk kütlesi ile dolu bulun
dutu ve mağazanın 50 admı ka· 
dar ilerisinde bir polis memuru 
nöbet bekledili halde bir çok 
haydutlar mağazaya girerek cid
di birer müşteri imişler gibi, gör· 
mek için değerli bazı mücevher· 
ler çıkartmııltardır. 

5 yıllık ziraat programı 

Bu ıırada birdenbire maiaza 
müdürü ile orada teaadüfen bu· 
lunan bir miiıterinin üzerine atı· 
larak kendilerini ıımııkı bağla· 
mıılar ve hiç bir aceleye liizum 
görmeden ortadaki mücevherle· 
rin en iyilerini ıeçmiıler ve c&• 

mekanda bulunan ve vaktile Ma· 
ri Antuanete ait olup, fiyat ko
nulemıyacak derecede değerli o• 
lan bir yakut gerdanhlı ahalinin 
sözleri önünde almıılardar. 

Haydutlar, bu gerdanlı im ha· 
kiki olduiuna dair mağazada hu· 
lunan bir tahadetnameyi almağı 
da unutmamıtlardır. 

işlerini bitirdikten sonra hay· 
dutlar, hiç bir tazyike ulramadan 
mafazadan ayrdmıtlardır. 

Çaldıkları elmaıların değeri, 
250,000 doları seçmektedir. Bu 
taarruzu yapanların ·kim oldukla• 
rınr göıterecek hiç bir delil yok· 
tur. 

Bigada yangın 

Ankara, 30 (KURUN) -Ta· 
rım {ziraat) bak.t r. lığı, be§ yıllık 
bir proaram hazı rlamıştır. Bu 
programda çiftçi!~~1 imizin çeıitH 
ziraat yapmaları 1'ıin çok geniş e · 
saslar vardır. 

DÜZME BiR ÇEKLE PARA 
ALAN VEZNEDAR 

Ankara, 30 (Kurun) - Sahte 
bir çekle 1300 lira ihtiliı eden 
himayeietfal veznedarı Lutfinin 
mevkuf en duruıması bugün ağır 
ceza hakyerinde yapıldı. 

Lutfi, kendisinin ıuçsuz oldu • 
iunu, bu itin eski muhasebeci 
Bekir tarafından taıni edildiğini 
ıöyledi. 

Bay Bekirin muhakemeye geti
rilmesini istedi. Savamanyar 
(müddeiumumi muavini) buna 
lüzum olmadığına karar verdi ve 
muhakeme karar için önümüzde· 
ki haftaya bırakıldı. 

13 ler komitesi 
neler yaptı? 

... Cenevre, 30 (A..A.) - Uluslar 
kurumu konseyi tarafından, Ce -
nevre andlaımaıı hükümlerini, 
milfterek emniyeti tanzim husu• 
ıunda daha tesirli yapmanın yol· 
larını are.ıtırmağa memur edilen 
13 ler komitesi itlerini hitirmiş-

130 ev, 50 dükkan yandı tir. 

Çanakkale, 30 (A.A.) - Dün Komite, hukukçular ve ekono• 
saat 19,30 da BiFtı kuabaıındA micilerden kurulu tali komitele • 
barut ve patlayıcı maddeler dük- rin raporlarını okumuş, fakat ya· 
kiı:ıından bir Y•:1llD çıkmıttır. pılan teklifleri daha derinle9tir • 
Yangın 130 ev ve elli dükkan meden şimdilik kabul etmemiı· 
yandıktan sonra .:öndürülebiJmit- tir. 
tir. Komite, kendi haıkanhğında 

Yanıın habe!"i alınır alınmaz bulunan eıki Portekiz dış baka
llbay vekili ile ı:ı:cbay bir arazoz- nını, uluslar kurumu genel sele· 
la hemen Bigaya gitmittir. Saat reterile görüşüp, silah imali için 
23 e doiru zorlukla yangının Ö· gereken ilk maddeler meselesini 
nüne geçilmit ve sahahın üçündo inceliyecek olan uzmanlal'ı seır· 
tanıamen söndü6hnüttür. Yan- meğe memur etmiştir. 
gının söndürülme!: için Gönen ve Bu uzmanlar, ilgili ülkenin e· 
Bahkesirden de &.razozlar ge! konomisini ciddi surette sarsmak-

mittir. sızın, hangi ilk maddeler tecimi· 
Yangın hakkında kerçin ya~ nin yasak edilebileceğini kestirı!· 

pılmaktadır. Şimdiye kadar ka ceklerdir. 

ııt olduiuna dah· hiç bir delil Görülüyor ki, 13 ler komitesin· 

yoktur. de temsil edilen devletlerden her 
Yaıııında ins1:1.nca zayiat ol · biri, İtalyan - Habet davasın· 

mamıştır. Açıkta kalanlar otelltt· dan doğan arııuluaal tereddütten 

re ve büyük binal . .ua yerle§tiril· ötürü, muhtemel tavsiyeleri hak· 

mittir. Yiyecekll'ri için de tedbiı .. kında hiç bir §ey söylemek iste • 

Ayrıca ıulanıa :,ıeri de bü 
bir önemle gözönünde tutul 
tur. Yeni program bakanlar 
etinin yakın bir toplantısında 
zakere oiunacak ı-e hemen tat 
sahasma konula-.:a khr· 

SAGLIK BAKANLIOI 

Ankara, 30 ( Kurun) - Çan 
kale sahil sıhhiye ha, dokto 
Bay Hıfzı bakanlı!( emrine alı 
mı§tır. 

Manisa hastanesi kadın has 
lıkları müteha11111 Bay Mehm 

Ali, Konya doğum evine, Kon 
doğumevi bat hekimi ve ınüt 
hauısı Bay Hilmi Ankara nüm! 
ne hastanesi kadın hastalık! 
mütehassıslığına, lstanbul lima 
merkez sahil sıhhiye baş beki 
Bay Galip Ata Haydarpaşa bul 

şık ha&talıklar hastanesi baş h 
kiml:ğine tayin edilmi,Ierdir. 

J Amerikada yeni bir ışı 
bulundu 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nev 
york Timea gazetesi liildıriyor: 

" Monmut kalesi elektrik İfa 
retleri laboratuvarında, uçakla 
ve harp gemilerini kıyıdan 50 m 
açıkta iken meydana çıkarac.a 

Ye ıekillerini tesbit ede~ek ye 
bir ışık bulunmuştur. 

General elektrik şirketi f abri 
kası bu yeni bulutu genişletece 

ve hegritecek makineler yapm=tğ 
başlamıştır. 

Işığın diğer hususiyetleri hak 
kında tam bir ketumiyet muhaf 
za edilmektedir. 

Kalenin muhafız kıtaları kuv 
yetlendirilmittir. 

Irak Dışbakanı Tahran 
gidiyor 

Tahran, 30 .(A.A.) - Irak dı 

itleri bakanı Nuri Sait Pata, lra 
- Irak sınır anlaımazlığı hakkın 

daki görüımelere ittirak etmek Ü 

zere 5 ağuıtosta Tahrana gel 

cektir. 

Diğer taraftan, Almanya ile 
lran arasındaki tecim ilgilerini 
gelittirmek çarelerini aramak i• 
çin hir İran ekonomik delegasy 
nunun Berline hareket ettiği ha 
her verilmektedir. 

ler alınmıttır. miyorlar. !-======================~ 

Valçefle sekiz arkaşı 
tekaüt edildi 

Sofya, 30 (A.A.) - Geçen 
hafta toplanan yükeek h•rp diva· 
nr, Bulıtar ordusunda cumurlye • 
çi fikirler yaymakla tanınmı§ o • 
lan albay Veltcheffin arkadatla· 
rmdan Hkiz ıubayı tekaüt etme• 
ği kararlaıtmnıttır. 

Yükıek harp divanının bu ka· 
ran, kralın i~_aıma_ ~u~ul~~k • 
tır. 

Viyanada nümayişler 
Viyana, 30 (A.A.) - Eıki müı

teıarlardan ve Viyana urayının 

soıyaliıt örklinlerinden Bay Got· 

to Gloeckelin gömülmesi ilgisile 

dağıtılmıf olan bir fırkaya men· 

ıup 8,000 kit İye yakın bir hal}; 

kütlesi gösteri yapmak teıebbü • 
ıünde bulunmuıtur. 

Polis, 80 ki§İ)'.:İ rakalamıt· 
hr. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

31. 7. 935 

Bu kupondaki tarihten başlıya · 
rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan
lardan başka - bir küçük ilanın 1 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(latiyenler, ~Unde idarede bulW> • 
durulacak surette bu kuponları postnY11 

verec~!de.i'f mektupların içine de koy• • 
bilirler. 4 kellme bir satır sayılmatıdır. l -
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l itaretler 1 
Sömürge 
üniversiteleri 

Bir Hintli ıcuw aöylüyor: 
"- Çocuklannıza üniuaıite 

tala.mi verrrNk istiyor.anız bizr. 
ııönJerini:ı orada hayat ucuadur. 

Bunu ıöyliyen l elki Je yüade 
yüz ıamimidir. inandığım ıöyle· 

miftir. 
Hint üniver.itel«=> inin mü.bet i-

lim balcımınJan Jererini Je buraJn 
münalıafa atmelı iıfemem. Ko · 
nUfmalc iıtediğim noltta. Hint Ü· 

nivcrıiteleri ilim baltımıntlan 
Jiinya üniverıiteleri ile bir dilley
Je baluntlufunu ltabul efıelt bile 
böyle bir Jiifüncenin ıaltatltiınr 
anl!dmalctır. 

••• 
ı _ O r.iıJcrıite yalnız mücer 

red üiınlerin olaııulufu, azman· 
lık elJe eJilJifi b;r yer JeğilJir. 

Oni1Jer5İfe mü•takil bir ulusun, 
erkill Jıiiltiirüniin kuralnuuı, ya· 
1'atdmaı Jemekt•'r. Oniuerait,, 
~ula.tar. 

Onifft'Iİlnİ olmıyan, yani 
,,.;malıil Jiifünceyo ıalaip menı· 

lelıet n...Z hir geri tqclclcül i.e. 
iıtilılalıiz bir yurdun ünfoerıite:si 

" 
tını:aJı müıtem't1lıe olnH111•n ide e • 

olojüini yC1Par. Sörnürıecile~n. 
ytqtlma ve iıtiım<r kuvvetlenm 
MHırmtıya yarar. 

· HinJütantla w.:Jmıı olan ün~· 
1Jersitel~rin fe31i botlar. Bamın ı· 
~ir. salııır. Sömiir•-'• ~Jmq 
ol• üni11er.itenin Jıal'o:lılen lar.r 
ıcyılen önce.: • 

/\ _ Ulu.culuk Jiifüncelen 
· ··ötü bir kozr.:op<:J'itlik aıı· yer • 

ltıtr..(' • ~ır. 
lJ - Çok kez, geri ve hayatla 

;'giıi olmıyan bir elin tcliikkiıini 

·~· 
C - Nilaayet •al6ım:al«nn 6• 

~ .. ·: birer İIUClll olduğuna ine111· 
Ff"G~ temin etmektir. 

ff,jbuki biz, ür.iversiteyi Tüı·k 
iıti/ıllifnin bir P~· çcuı, bir Je1Ja· 

mı ıayıyonı.z. 

z _Modern cniıJerıite m~ 
Jcrn aluıan harcıdır. Modern bır 
ulaucın ıeri ulu.!arJan alacai• 
1•1 ıaJeee ibrettİ'"· OrJarın ha· 
line Jiifmemeie rallfmaktır. 

Sadri Ertem 

Posta müvezzilerinin 
Cumartes. f atili 

Şit&diye kadar posta ve telara! 
dtıılıtma memurlarının cumarteıı 

a-1 . b"tuıı" daireler tarafından 
ıvu erı u . "f d 

1 Yanm tatilden ııtı a r. 
yapı an 
cde-.ıedilderi anlatılmı~br. 1 . • 

B memurların da, dıter en gı• 
u 'l maları 

b · öjle~en IODJ'& t&ti 78P 
il~ ildi makamlara bildirilm~!tir. 
/!ı~ız, bu tatil aralarındn mıuı:.· 
veb' ile yapılacaktır, 
Tecim borsasında seç~~ 

Tecim od .. ı ticaret bor .... ı u~e 
dün batlamnıt ve bt· .-çimine 

tirilmiftir. . . . f 
~ime ),irinci ve ikıncı ımı 

tec~erler sirmitlerdir. Reylu 

Molcii doetunu otobüse ı 
Jetiftlrtbil eli ı 1 

Dol< torların 
dereceleri 

Derece'erın sonu Atus
tosta alınacak 

Doktorlarm maktu kazanç yer• 
gisinin tayini finans bakanbiı tft· 
rafın dan etıbba odaıma hıralnl· 
mıftı. 

Bu mesele üzerinde incelemel.,r 
yapan oda yönetim kurulu, bun· 
dan evvel yaptrfı toplantılardan 
batka dün de bir toplantı yap· 

mııtır. 
Dünkü toplantı etrafında etıb-

ba oda11 yönetim kurulu ba9kanı 
kendisile ıörüten bir yazıcımıza 

tunları ıaylemiftir: 
- Doktorlar sınıflara göre ay· 

rrJarak kendiJerine maktu vergi 
tarh işi finam bakanhft tarafın· 
dan doğrudan dofnıYa etıbba o. 
dasına verilmişti. 

Oda, doktorlan sınıflara ayı~
ma işile epey bir zamandanben 
meşguldür. Şimdiye kadar tstan • 
bul, Kadıköy ve Anadolu taraf
larında oturan doktorların dere • 
ceJere ayrrlma işi tamamJanm~ş 
ve neticeler finans şubelerine gon 
deritmiştir. 

Bugün de en esash şubeler?en 
biri olan Galata!818Y şubesıne 
bağh doktorların aynlma ışı ya-
pı1mrştır. 

Şimdiye kadar yapılan ayır· 
mada birinci sınıfa otuz, ikinci 
sınıfa 150, kişi aynlmıştır. Oda· 
nın 1200 üvesi old$na göre 
şimdiye kadar 800 üye ayrılmış 
ve geriye dört yüz üye daha kal
mıştır. 
~ '(fa yıf!Jılm8M T'e' .,,. 

Binin tamamlanması afust,os eo • 
nuna kııı ofl\r ka bll olacaktır.,, 

eatkan tavukçuluk 
sersriıi açıbyor 

Otrendijimiu ıöre, YuıoalaY 
tavukçuluk hirliji, Romanya •e 
Bulıaristanndı~ler ile biı lqerek 
ltir Balkan ta~uhak aeraiıi aç· 
mağa karar verıaitlerdir. 

Bu yıl Belıratta açılacak , 
bu ıerıiY• Türkiye de çaıiırdtnıt· 
tır. 

y unaniıtan, ve Amavutluktan 
da tavuk yetiftirenler ayni ıuret· 
te ittirak eclecelderdir • 

Bu birlijin ve ıertinin ülldiaü, 
tavuk ve aair kümeı MJVanlan 
yetittirme uaul!eriı.in ilerlet!lme· 
ıi ve yaban:ı piyuada aatııı arf· 
tmnak için müıterek tedbir al· 
maktır. 

Buğday fiyatları 
Dün boraaya 427 ton buiday 

gelmit, 408 tonu aatılmııtır. Yu· 
muıak buiday 8 kul'Uf ile 8,38 
para arasında, sert bulday 4,12,5 
- 5,38 k ru,a satrJmııtır. -----buıün tasnif edilerek üyeler an• 
laııl~tır. 

EvlalllM klraeıya - hlraıd:ı taakbllmı&. 
Çla'Afl" yıkarken 1ı1&1 dr.ıı.:ıclaa ıtreoelder 
fabt bu nnıUe 7'rdea tMunlf ...... 
o11119nanu.-

Zehirli gazlar 
Tehlike düdükleri 

yapılacak 
Uray, zehirli ıazlar mUtehu· 

1111 ile hıfaıasıbba umanı latan• 
bul mahzenlerini ıe1111ektedir· 
Jer. 

Mahzenlerin ıuilmeai bittik· 
ten sonra ıaz hücumunu haıka 
haber vermek ve gaz tehliıkeeinin 
geçtijini bildirmek için de ne 
gibi vasıtalar kullanrlacaiı ince· 
lenecektir. 

Bu arada itfaiye arabalannın 
kulelerin de ite yvıyacaiı, ltura· 
lara konacak düdükl ... le tehlike
nin bildirilmeıi de dilfünülmek· 
tedir. 

Sıtma mücadelesine 
devam ediliyor 

lıtanbulda ııtma mücadelesi 
mmtakumda bir kaç yıldır süren 
.Uzel çalıtnıa soıaunda ıini ıi· 
neklerin yok denilecek derecede 
ualmııken, bu yıl yeniden ço
ğaldığını, F eneryolu ve eivarmda 
oturmanın bu yüzden güçlettiğini 
yazmıı, "ııtma mücadelesi ıev• 

ıetilmemelidir; eier para bulu • 
namıyoraa aaihk bakanlılı çare
ıine blboı !,, demiftik. 

latanbul sıtma mücadele reiı • 
liiinden bir mektup aldık; bu 
mektupta : 

"Sıtma milcadelesiııe eksiksiz 
devam olunmakta, bunun için 
lüzum görülen bütün muraflar 
ekıikıiz yapılmaktadır.,, Denili • 
yor. 

lıtanbulda sıtma mücadeleain • 
den bu ıeneye aelinceye kadar 
haldlseta fJt"Mtinler abamııtı; 
fakat ltu yıl senk Hatbo7mada, 
ıerebe Ac:lelarda ıim sinek " 
tatarcık ribi hayTanlarm tekrar 
çoialmaia ve herkesi rahattız et· 
meie b&f)adıimı okurlanmızm 
tikiyetlerile ve oralarda oturan 
yaıncılarımızın mütahedelerile 
anlıyoruz. 

Sıtma mücacJeleainin bırakıl • 
mamıt olmuına aeviadik; ancalc 
mücadeleye daba fazla kuvvet 
verilmesi lizım olduiu anlatılı • 
yor. 

Şapka kanununa aykırı 
başlıklar giyilmiyecek 
Şapka kanununa aykırı olarak 

baılanna ıerpuf ıiyenler zabıta 
tarafmdan çenilmekte, haklarm· 
da kanuni takibat yapılnialcb.· 
dır. 

Son ,Unlerde bazı kimaelerl.n 
bilhasıa ıüneteizliji olmadıiı i· 
çin bereyi tercih ederek ıiydikle· 
ri ,arülmÜf, bu ıibi bere ve bat· 
Irk riyenlerin men'ine baılanmıp,· 
tır. 

Bu arada aarllklarını çıkaran ba· 
zı kimaelerin de bere ıiydikleri 
söriilmüt, kendilerine llz1111 re • 
len ihtarda bulunulmuttur. 
• 

Beyanname 
• 

vermemış 

On lira para cezasına 
mahkum edildi 

Romanya tebaasından Arif iı· 
minde biri, poliıçe yakalanmıt. 

tüzeye verilmittir. 

Genel aa•amanlık, kendiıini 
Sultanahmet birinci ıulh ceza 
hakyerine ıöndermit, Arif, ora· 
da ıorıuya çekilmiıtir. 

Arif, aleyhinde ileri ıürülen id· 
dia, muayyen müddet içerisiİıde 
vermesi gerek olan beyannameyi 
vermemektedir. Kendisi bazı yerM 
lerde dolaıırken ıörülmüf, hak • 
landa tüphe uyanmıf, sorıu ve 
&r&fbrma üzerine aleyhinde taki
bata ıiritilmiı. 

Sultanahmet birinci .Wb ceza 
hakyeri bakimi Reıit, Arifin on 
lira para cezuı ödemesine karar 
verdi •e bu cezayi tecil etti. 

Arif, yalnız yüz kurut duruıme. 
harcuıı iideyecektir. Kendisine U" 

ıulü dairesinde ikametıih tezkc--
resi almaıı lüzumu da anlatdmı~ .. 
tır. 

Kadıköyü au sosyetesi 
sahn alınacak 

Kadıköy su ıoıyetetinden hal
kın çok fazla 1iki1et etmesi Ü· 

zerine bu ıosyetenin hükUnıetçe 

aatın alınma11 etrafında inceleme 
y:apılmaya baılanmııtır. 

Sosyetenin mukavelesi ıözden 
geçirilecektir. Bu arada aoıyete

yi urayın mı, yoksa nafia bakan· 
lıfının 1111 ,.anetmesl ( ld..-. etme· 
ai) ciheti incelenecektir. 

Azbklara tai vakıf iıleri 
Azlıklara ait vakıf ve akıaretle

ri kontrol edecek olan evkaf ıe
nel direktarlüiünün bu tedbirine 
uymak üaere tetkilitlarında yeni 
incelemeler y~an azlık aTUkat • 
lar heyeti, bu incelemeleri itilir· 
mek üzeredir. 

Ermenilere ait vakıf itlerini 
yeni kanuna uyar bir tekle ıir· 
mesine yarıyacak raporun, önü· 
müadeki hafta toplanacak olan 
ciunani meclise verileceji sandı· 
yor. 

Yürüme talimatnamesi 
Emniyet altıncı ıube direktör· 

lüiü taraf mdan ıeyrüıefer JÇın 
yeni bir talimatname projesi ha· 
Jırlannuı, uraya verilmiftir. 

Bu talimatname tehir meclisin· 
ce tetkikten ıeçirildikten sonra 
tatbik edilecektir. 

Bu talimatnameye ıöre, halk 
büyüle cadde ve aokaklarda dai· 
ma ıai tau.f tan ıidecek, soldan 
ıelecektir. Taııma vasıtaları i· 
çin de yeni bazı kayıtlar komnak· 
tadır. -

Dansö:ıü müdafaa eden 
avukatın sözleı i 

Paı-i~lc 1;;ıplak dans ettiğinden 
dolayı Jan 'Varner adında bir 
dansözün elli frank para cezası· 
na çarptınldrğı yazılmıştı. 

Parisin büyük avukatlanndan 
Tores dansözün müdafaasını Ü· 

zerine almış ve dikkate değer bir 
müdafaa yapmıştı. Bunun ba:~ 
yerlerini alıyoruz: 

"Bu öyle bir danstır ki ne hi1-
ıiyatı yaralar, ne maddi bir ag
kın jeıtlerini taklit eder. Bu ıart· 
lar altında. bu davayı takip et • 
meye nasıl ceaaret ettiniz? 
Yükıek bir zevki, bediiliil 

rencide etmezden önce bu kaba 
kararlara kartı neden ıaknı ( ih· 
tiyat) ıöıtermedinia? 

Biricik danaözün, kendi arat
tımıalarınıza ıöre, özel (huıual)' 
yqay:ıfında tenkit edilecek b~ 
bir h~reketi olmadığını diifünm .. 
diniz mi? 

Cinsiyeti aaklayan örtünün ı&
rülmiyecek kadar ince olduia 
söyleniyor. Fakat aranılan teJ 
örtünün ıörülecek derecede olma•' 
11 deiil, ıizleme itini yapahilm.,. 
ıidir. 

Mahkemenin f araziyeıi kanun-
ca da kahul edilemez. Her teY • 
den önçe, çıplak yerinin hir kaıt 
1UÇunda bulunması lazımdır. Hal 
buki Jan Varnerin ahlika teca• 
vü:ı kastından dolayı ıuçlu olma• 
dıiı biliniyor. Cezaya çarptırıl • 
mak için auçlunun vücudu kaff 
delildir. 

Bunda bir ıuç niyeti olmab
clır. Eıki müeJlifler ıuç niyetini 
şöyle tarif ediyorlar: 

''Rezalet çıkanndk kaMtı, 'kl\. 
tahçasma örf ve adem\!e' tea • n 
,-uz.,, 

AH dfftll da flrle diyorr 
"İyi Adetlere karşı tuur1u bir 

tecavüz.,, 
Halbuki tutulan sabıtta tayle

nildili sihl, müekkilim rieuduıl'ı 
mümkün olduiu kadar saklamak 
için dikkat ediyordu. , 

itte hu, kendieini namuuuca 
tethir etmek niyetinde olmadı· 
ğını göıtenneğe ve mahkemenin 
ldillna bir karar verm .. ine ki· 
fidir. 

Bu noktadan mGYeldril imin be
raetine hükmetmelisiniz.,, 

Kurbağalıya tramvay 
Kadıldiyde Kurbalıdere .,. Ga• 

hane civarına tramny h.ttı usa• 
tılmaıı o cinr haUu tarafmdua 
iıtenmıti. 
Oıküdar tramvay eoeyeteei A-,. 

rupaya bu hat için mabeme • • 
marlamııtır. Malzeme on bet si
ne kadar gelecek ve yapıya bat
lanacaktır. 

Bükreş erç:miz 
Şehrimizde bulunan Bükret el

çimiz Suphi Tanrıöver, cumarte
si ıünil Bükre•e ,idecektir. 

_ Ya paraıu. ya canını! _ ~f'n .) lnt.> btlı)a p:ırmağınr sür· ı -) ahu SU).t mr düttüniiı? •• 
- ............ nreetk ,.,.. ,.., ...... 

lfba ~ 181 .....,., ._,.. lltr mU Un. Sakın blr daha ~apayım de· ı - Görüyorsunuz ya, burada otur. 
....._a reeelııta tıaradu pelnnektlr. me? muyorum !. 
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Bir /talgan gazetesinin lngilizlere hücumu 
1 Kısa Haberler 1 1 ş E H i R DE 

Habeşliler ltalyan dilek
lerini kabul edemez! 

GELEN SEYYAHLAR - "Roma,, 
tral\8atlantik vapurile şehrimize ge - KUltUr itleri 
len 300 Amerikalı gezgin, dün bütün 
camileri ve anıtları gezmiştir· Bugün 
vapurları öğleyin kalkarak Boğaza 

K··ıt•• u_ ur " şurası 

bir gezinti yaptıktan sonra ayrıla • Okulların verdıği randman 

Polia halterleri : 

Ceza korkusu 
Tramvaydan at1arked 

yaralandı 
ltalyanın Afrikaya yayılışına iştirak 

fütürizme karşı bir hizmetmiş! 

caktır. •• k d•l k 
lSVlÇRENlN KURULUŞU - ls. muna aşa e 1 ece 

viçre birlik hükQmetlerinin kuruluşu· Aiustoı ayı içinde kültür ba-
nun altı yüz kırk dördüncü yıl dön il· kanlığında kült~r §Ôrası f evka
mU dolayısile İsviçre elçilik binasında li.de bir toplantı yapacaktır. 

On üç. yatında lımail Hafdd 
oğlu Kemal, dün tramvay b~ 
mağmda giderken, tramvay A~ 
Alipafa durak yerine yaklattd' 
11rada, gözüne bir belediye ~ 
tası İfyarı ilitmit, ceza yazar di' 
ye korkup yere atlamıttır. 

Londra, .(KURUN) - Tanın .. 
mıt Süel zamanlarından Albay S. 
L. Graster T ıtymise Ha bet 
meaeleai üzerinde iki önemli yazı 
yazmıt ve tu sonı:.ca varmııtır: 

"ltalya, Habqin güneyinden 
fİm41ine kadar bit- clemiryolu U · 

zcıtma.k iıtiyor. ır,06 anJla.ımaıı 

lıencliıine bu hakkı vermif, lngil· 
f#ITeye ele lngÜiz So,,;ali.ini Su . 
elana lfavuıturmak için bir tlemit 
yola uzatmak hakkını temin et· 
mifti. H abqiıtanın vaz.iyeti tetkilı 
:Glanunca bu clemiryollarının ko
~ıkla uzatılmcuı mümkün oldu · 
la anlafl]ır. Bunu Habeıin top
qlklarına ve iıtiklaline dokunma· 
ıeı ela yapmak mümkündür. Ha· 
'4utanın bu İf irin ltalyaya bir 
pgi toprak verm,,•İ kafidir .• Fa· 
ld ıayialar cloğr" iıe ltalya bu 
'İ~ryolunun AJiı Ababanın 
~arbınclan geçm'!ılni, Jemi.r yolu 
mıntakaıı ile gnrbandaki bütün 
arazinin kendi tarafından ilhakı· 
nı ve Habqiıtanın geride kalan 
arta:İıinin ltalya himaye.ine geç• 
medni i.temektediı. Bu suretle 
Habeıiıtan Uluılar kurumundan 
atılacak ve ltalyan mandcuı al. 
tında ya.ıayan diğer bir devlet o
lacakhr. Habeılilerin mizacını 
bilenler, bu çeıit tekliflerin biı 

dakika için büe imparatora teklif 
eclüemiyeceiini derhal anlarlm. 
INGILTEREYE HOCOMLAR 

Milano, 30 (A.A.) - Popolo 
d'ltalia gazetesi, ·bugünkü bat ya· 
zıaında yeniden ve tiddetle Jngil· 
tereye hücum ederek diyor ki: 

"İtalya ile Haletistan arasın 
daki anlaımazhğı ıilaha bat vur· 
mad-.n kotaract1.k bir çare vardı 
ki, o da, lngilterenin Habet impa 
ratoruna lngiliz uıulü bir andlat· 
ma akdi tavsiyesinde bulunması 
idi. 

İngiliz usulünden maksadımız, 
lngilterenin Habetlilerden çok 
medent milletlere kartı tatbik et· 
tiği usuldür. 

Fakat Ulau:ıl hadisesinden be, 
ri lnıittere, açıktr-ıı açığa Habeı· 
Hlerden yana bit durum aldı. Da· 
ha hakem ve anlatma komisyonu 
nun kurulması olmadan evvel, 
Habeıiıtandaki ve Cenevredeki 
~liz memurları meseleyi Bri· 
fanya imparatorluğunun Habeıis 
İandaki asığlar tarafına kotardı· 
far. 

• Londra, melek gjbi masum 
tavırlar takınarak uluslar soıyete 
a1ni müdafaa mecburiyetinde ol· 
'cluiunu iddia etmektedir. 

Hakikatte İ1e, Ingiltere, ken• 
Cli imperyalist P"Ojelerini müda · 
faa. için uluslar sosyetesini sefer· 
J;er ediyor. 

Şüphesiz ki, l:ıgiliz yardımı 

olmasa harpten kaçınmak için 
Habetiıtan ltalya~Jara bir anlaş· 
ma yapmağı çoktan kabul eder, 
di. Halbuki, bugi;l' Habet impa· 
ratoru, harpten bahsediyor, ve 
memleketi son dAmla kanına ka· 
·dar müdafaa ed~eğini ıöylüyor. 

İmparator, ancak böyle hare· 
kete-talilliyet aldı iı içindir ki, 
1;u tavrı takınmaktadır. 

HABEŞ ORDUSUNDAKi 
ERMEN!LER 

:Aft M.be., 3C .(A.A.) - Ha-' 

beıiıtanda doğmu.; ve Habeı or
dusuna ginnit olnn 47 Ermeni, 
dün imparator tarllf ından kabul 
edilmiılerdir ., 

yarın bir kabul töreni yapılacaktır. Toplantıda kültür itlerinin bu· 
SO'VYET UZMANLAR - '"Türk günkü durumu ve verdiği randı· 

Kuşu,, için gelmiş olan Sovyet uzman· man i~elendikten sonra kültür 
lan şehrimizden tekrar Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

FRANSIZLAR SOMALIDEKl lngiliz]erin yedi yıllık 
ASKERLERiNi ÇOCALTI- deniz programı 

YORLAR Londra, 30 (AA·) - Siyasa: 
Paris, 30 CA·A.) - Hükiimet çevenler, "Daily Herald,, tarafın· 

ltalyan-Habeı h3rbi batladıiı dan bildirilen -; ıenelik deni2 

takdirde, sınırda çıkittası muhte· programının, lngiJiz deniz yapı 
mel olan karıtıldıkların önünü }arı esas programn. a uygun olma· 
almak için Franıız Somaliıindeki dığını söylüyorla .. Daily Herald 
garnizonları çoğaltmağa karar gazetesinin yaptığı bu planın, in· 
vermittir. Salıya hava kuvvetleri ıilterenin azami deniz yapıları 
de yollanacaktır· pli.nr olarak Almaıı delegasyonu-

T ARABLUST AKI na gösterildiği ııcylenmektedir. 
ITALYAN KUVVETLERi Bu pli.nın tatb:k edilmesi, ar-

HABEŞISTANA YOLLANDI sıulusal duruma 7e öteki devlet· 
Londra, 30 (A.A.) - Daily lerle yapılacak uyufmalara bağ~ı

Telegraph gazetesİnin Kahire ay. dır. 

tarının öğrendiğine göre, Tarab· Bu plan, baılasmıt yahut bat· 
lustaki ltalyan kuvvetleri Ha- !anacak olan yap:!ara esas olacak 
betistana yollanmııtır. kesin bir proje değil, konutma· 

ltalyan hükumeti Eritrede it larda kullanıl,calı. bir silahtır. 
kampları kurmak için Trablu~lu Daily Heraldı ı~ bildirdiği rak-
Arapları toplamaktadır. kamlar !Unlardır~ 

GENE ASKER 12 harp kruvazörü, 33 kruva-
GôNDERDILER zör, 63 torpido mı1liribi, 21 deni

zaltı gemiıi ve 3 uçak gemiıi .. 
Napoli, 30 (A.A.) - 132 as- -----------

ker ve 200 katır taııyan Abbajia 
vapuru dün Muıua'ya Jiareket 
etmiıtir. Vapur, Me11ina'da yü
künü tamamlıyacaktır. 

CENEVREDE 
NELER OLACAK? 

Londra, 30 J..A.A.) - Röyter 
ajansının Cenevre aytarı bildiri-

Makbuz No. Tarihi 
2668 12-11-928 
4974 17~ 1-929 
878 19-8-930 

'73721 5-1-931 
787fl . 8-1- 931 

Istanbul Ticareti dahiJiye ve ih -' 
racat gümrüğü müdüriyetinden almış 
olduğum yukarda. No. ' 'e tarihleri ya· 
zılı makbuz senetlerini kazaen zayi 

yor: ettiğimden bulunduğunda bir hükmii 

Burada herkesin sandığına ıö· olmadığı ilan olunur. 
Balıkpazar No. 58 

re, İngiltere uzla!ma komiıyonu· y AŞAR 

nun iti uzatılmak ıuretile ltal• =============== 
yan-Habet uzlarma meselesinin 

rumunu anlatmı9tu. 
ileri atılmasına tMaftar olmıya-

• İngiliz delegtsi Eden yola 
caktır. 

çıkmıt, Pariste L•val ile konut· 
Gene bu ajansm Romadaki ay-

muttur. Bu konutmaların bir uz· 
tarı, itte İtalyanın görü9ünü tu su· k 

laıma bulmak im inmı vereceii 
retle bildirmekted;r: 

İtalya Cenevr~ toplantısın' 
dütünülüyor. 

•ltalyan Fütüriıt ıairi Mari· 
Habeı iti hakkın•Jaki Mayıı top- ~etti de doğu Aft;kuına ıitmi,, 
lantılarmın devam: sanmaktadır 

artistlere kartı Afrika harbine 
Ve bu konutma çerçevesinin ge davet "ba,Iıkh bir beyanname çı· 
ni9letilmesi için olacak her teteb· kararak Fütüristlerin 20 yıl evvel 
büse kartı gelece:Ctir. Bununla be· "dünyanın biricik aailıiı harp· 
raber İtalyanın, Habetistana kar 

tir,, demekten lcnrkmadıklarını, 
§I olan İtalyan d1tvaaını tam bh 

ltalyann Afrikay.ı yayılııına itti· 
surette anlat.maaı ihtimali vardır 

rakin timdiki denin fikri deicr· 
Gene ajansın P~ritten telefonla lerine ve bilhalll\ fütürizme hiz
öğrendiğine göre, Fransız çeven 

met etmekle berabu ferdi hayata 
leri Cenevre toplantısının se11i1 

kuvvet vermek ~,olu olduğunu 
geçeceğini ve ita!ya ile Habeıis· 

söylemiıtir. 
tanın anlatmazlıklarmı sulh yolu •Mısır halkı Habetiıtana kar· 
ile halletmeleri ~r;n 28 Ağustos fi dostluk nümayi9leri yapmakta
tarihine kadar vaHt bırakılacağı dır. Genç Müslümanlar birliği 
nr umut etmekted:rler. 

Habeıistan eğemeT'liii komisyonu 
HiNTLiLER ITALYANIN kurulmaıını görü!mütlerdir. Di .. 
DURUMUNU TAKBiH ğer taraftan Mı,ırda İtalyanla· 

ETTiLER! nn çok arpa ahtı fiyatları yük-
Londra, 30 (.A.A.) - Time· ıeltmit ve M111rhlerı korkuya dü

sin Kalküta aytar: gazetesine hil türmüıtür· 
diriyor: • Bir ltalyan gllzetesi Veraayl-

Kalkütada müılümanlarla Hin de İtalya eline, hi~ miHtemlekf: 
dularcİan mürekkep büyük bir geçmediiini, lngilterenin ve Fran 
toplantı yapılmııt:r. Bu ilgi ile sanın yığın yığın müstemlekeleri 
verilen söylevlerde İtalyanın Ha• olduiunu ileri ıüımekte, varlığı 
betistana kartı takındığı durum esaıen kesin olmıyan uluslar sos· 
ve emperyalist de-wletlerin durum yelesinin ulusları harekeuiz bı· 
lan takbih edilmirtir. rakmak savasmd:ı. olamıyacağı-

Diğer haberlerin huliaaıı fU· nr, böyle bir ıav<1..1ın tabiata ve 
dur: tarihe kartı olacaiını Te uluslat> 

• İngiltere An·erika elçisine ao.yetesinin kesip atacağı meıe · 
anlqmazlrk hakkmda lnailiz du· lenin bu oldufunu yazmaktadır. 

itlerinin önümüzdeki yıllar için· 
de alacağı durum hakkmda Ö· 

nemli kararlar verilecektir. 
Bu toplantıya ittirak etmek Ü• 

zere ıehrimiz ilk tedrisat ispek• 
terlerinden Bay Şefik ve Bay F ey 
zi yakmda Ankaraya ıidecekler• 
dir. 

FAKIR TALEBELER YUR
DU - Edebiyat fnkültesinin bu· 
lunduğu binanın arkaıında bulu
nan ve eski malul gaziler cemi· 
yeti binaıı üniversiteye terkedil· 
mittir. 

Üniversite bu bina içinde yeni 
bir tefkilat kur3rak fakir talebe
ye yurt yapmak dütünceainde· 
dir. 

YENi TALEBE YAZIMI -
Liıe ve orta okullarda yeni tale· 
be yazımı on beı ağustostan, ilk 
okullarda da on bet eylülden iti· 
haren batlıyaca.ktır. 

iNKILAP iMTiHANLARININ 
SONU - Üniversite ve yüksek 
okullarının inkılap ıınacı kağıt
ları doçentler tarafından incelen• 
mektedir. 

Edebiyat f akülteainden 83 kiti 
kazanmıttır. Diğer fakültelerin 
ıonucu bet ağuttosta belli ola
caktır. 

ONIVERSITF.DE ÇALIŞMA-
Bütün üniversite fakülteleri bi~ 
eylülden itibaren her gün 'devam· 
h ıurette çalıımaya bathyacaklar• 
dır. 

YENi KIT APLAR - Bu yıl 
ilk ve orta okullarda okunacak 
kitapların listeleri bakanlık tara• 
fından hazırlanmıttır. 

Yakında bütün kültür direk· 
törlüklerine gönderilecektir. Bazı 
ilk okul kitapları öz türkçe olr.· 
rak butırrlmıftır. 

PROFESÖRLER GERi ÇAGI
RILDI - Üniversitenin tatili mü· 
nasebetile A vrupaya geziye ıi • 
den profesörlere üniversitenin yol 
ladığı bir tezkerede eylül batma 
kadar üniversiteye dönmek zorun
da oldukları bildirilmiftir. 

Bu sırada yaralanmıf, ve Gur" 
ha haataneıinde tedavi altın• ' 
lınmıttır. 

BJR ÇOCUK BULUNDU ~ 
Şehzadebatında cami arkaılll' 
dört günlük bir kız çocuğu bırt" 
kılmııtır. Çocuk dütkünler evİI" 
gönderilmittir. 
ZEHiRLENMiŞ - Tahta~ 

de hamallar katibi Mustafa, yf/P' 
malJar sergisinde paıta yemif, tf 
ran içmif, zehirlendiği için halt" 
neye kaldrrılmııtır. A. 

KALP DURMASINDAN v 
LÜM - Eminönünde Valde ~ 
iskelesinden karpuz almaya f' 
len Davutpqalı Muatafa ktlf 
durmasından ölmüttür. 

SOKA(aA DÜŞTÜ - Sa~ 
tomrukta Avcıbey mahallesirıdl 
67 numaralı evde oturan Mul' 
tafanın iki yaıındaki oğlu penc:I 
reden bakarken sokağa düınıiit 
baygın bir !halde hastaneye kal' 
dırılmıttır. 

BiR KAMYONUN MARIFS
Tl - Mezbahaya ait 3635 tı'I 
maralı et kamyonu Sütlüceden it 
tanbula gelirken yolda motöı' 
l>ozulmuı, toför yere yata1' 
motörü tamire batlamıttır. 

Bu sırada arkadan aelen "t;,JI 
bir kamyon Mustafaya. ~ 
ıol ayağmı kırmıttır. MuataJ"" 
hastaneye kaldınlmııtır. •· 

VERESiYE VERMEDlCl r 

ÇlN - Seyyar basmacı Y aıuff 
Kaıımp&J&dan geçerken Muhat' 

:. 
remin anası Remziye ile Emine .. 
minde iki kadın vereıiye mal İl' 
temiılerdir. 

Y aıuv~ bunlara veresiye ver ' 
meyince Liz Tahsinin karısı Si' 
nan fena halde kızmıf, Yatudaııı' 
elindeki demir metreyi alar•~ 
batına indinnittir. Kendi metretİ 
ile yaralanan Yaıuda tedavi altt' 
na alınmıf, Sinan yakalanmııtır 

MERDiVENDEN DüŞTO / 
Sirkecide Köprülü handa derİ'l 
laak dün merdivenden inerkeıl 
diifmüş, yaralanmıştır. KADRO KOMiSYONUNDA 

- llk tedrisat kadrosunu hazırln· 
ma komiıyonu dün de çahımasın.a Nöbetçi ecza neler , .. __________________ !1119 __ ... -~ 

devam etmiıtir · Samatyada: Rıdnn, Aksara1cll' 
Çahtma sonucu ağustos batına Sarını, Karagümrükte: M. Fuatı ~ 

kadar belli olacaktır. remininde: Nazım, Fenerde: ffUJ""" a•· BiR PROFESÖRÜN GEZiSi - mettin, Şehzadebaşında: lbrahint 
Üniversite ordinaryüs profesörfo- JiJ, Sirkecide: Ali Rıza, Çemberli!!!: 

ta: Sırrı Rasim, Be~ikta~ta: Nail P 
rinden Leo Spitzer, bir inceleme lit, Gedikpaşada: Asadoryan, Cibll • 
gezisi yapmak üzere Viyanayıl Jide: Necati, Karköyde: Hüse,in _!{_!. 
ıitmittir. nü, Beyoğlunda : Dellasuda, Ertaı;;. 

ONIVERSITEDE ASKERLiK Yenişehirde: s. Barunakyan, Ma~_, 
MECBURIYEl - icra vekilleri da: Feyzi, Kasımpaşada: Merkez, 
heyeti tarafından üniversiteye _k_ö_y_d_e:_H_a_lk_·~------__../ 
yollanan bir tezkerede üniverai- ,.... Geçmiş• Kurun/ar: 
te ve yüksek okul mezunlarmm 

31 T emmnz J920 süel ödevlerini (askerlik vazifel'~ 
rini) Y,&pmadan devlet kadrotuna - Şehremaneti nridatı geçen ,e-

ne hazirana kadar 193 bin lira fkeJI 
almmıyacakları bildirilmittir. bu sene haziranına kadar 550 bfJI 

Açık kuyular 
Yangın yerlerinde ve bot arsa· 

)ardaki ağzı açık kuyulann kapa· 
tılması dün tekrar tube direk
törlerine emredilmittir. 

Takas evraki 
Otuz yedi kilo tutan taliaa yol· 

ıuzluğu evrakr sekizinci ihtisaı 
istintak aorıu hi.kimliğine veril· 
mittir. 

liraya çıkmıştır.. 
11

• 

- Taksimde talimhane karfdl 
da Sürp Agop hastanesi wratııl" 
dan dört katli bir apartıman yı.r 
hş bir hesap yüzünden çökmUf, ·~ 
kişi enkaz altında kalmıştır. -O~ k 

• )dl• 
şi çıkarılmıştır. Diğerlerinin çı 

nlmuına r.alrşılmaktadır·. ~ 
- Şehremini esbakı Tevfik 

muu·ini Se1.ai, miralıly Aziz Bt1 
te,·kif edilm işlerd ir. --
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KRAL KO.STANTİN lN 
SEVGİLİSİ . PRENSES PAOIA 

Takvim 
'Çuşamba Perşembe 

31 Temmuz 1 Ağustos 

30 R. Ahır 1 C. Evvel 

o·osTEl-IEIM'İ ~ HATH~AlARJ GOa doğuşo 4 5, 4.56 
GOn batısı 19.27 19,26 
Sabah namazı 3..4!l !'.49 
O~le nımuı ıuo ·~~ hindi namazı l6.t6 J6.Jıi Bölem~ 13 . Dilimize Çeviren: • • 
Ak~am n:ımaz 19.'17 10.'ı!b 

Yatsı namazı 21.17 ~1.16 

imsak t.sı 2.54 
Yılın grçen gUnlırı !10 111 Kostantin ile 

fıhu kalın ııünlerl 1:56 ili~ 
Kral 

nasıl tanıştım? 
dan bet yüc metre kadar bir me· 

~ 8 O H 8 ff : J0-1- l!J~ 
Oç ıün yataktan dıtarıya çıka· 

machm. Pansmıan sargıları içinde 
kaldım. Yataktan kalktıktan son
ra da artık bir saat duramadım. 
Efyalarımı bağladım. Parise ha· 

reket ettim. 

saf edeydi. 
Burada s~ba~ . saatlerinde~ 1 

iliz.alarmda yılda. lpretU ol&nl&r, ll&e • 
rinde muamele ıUrenlerdlr. Rakamlar .._ 

ız kapanıı eatıı tıyaUarıdır. 

§ahsi olarak hıç ıatıfade edemı· -----
K l J · b h • Londra fı23, • Vlyanı 

yordum. Çünkü ra orJ ıa a m • etyort 12~. 50 • Ma'1rld 
saat dokuzundan itibaren batla· • rarıs ıeı9. -- * Berfin 

l l d . f l ·n· Y" • Mllho 198, - • Varşova yan kahva tı ar 1\ mııa ır erı 
1 

• BrUhe s2. _ • Budapew 
nında görmek istiyordu. • Aıina 24, - • Bükre: 

Ög~le yemeğinden sonra ıaa_t • \eııevrr to -- • Belgrad 

nukut 
'lJ, -
!6 -
40, -
'l4, 50 
.s. -
15. -
;\4, -

3!4, -

itte bu tairane atkın tepelerin· 

den hakikat vadisine böylece in- ı 
dim. Bahçe mua§ukasma böyle. 

ee nihayet verdim. 
b d b • So!ya ~4. - • Yotehınıa 

birde parkta otunıyor, ura a \· · • Amsıerdı, sı. - • Alııa 03 !. -

raz gevezelik yapıyorduk. Bura· 1 • l'rag !18. _ • ~tecldtyı: ••• 
d A d da Çok kalabalık bulunmazdı: • Sıo'lholm 32, -· * Rıntnoı 1912 tenesin s merika an 

d
-diiJr.:;m zaman bir seyahat ve· Koıtantin ile bir yaveri, kütüp· I Çekler ---:ı.-, ,-.,,.-,· 
v11 ,.... T • Londra 613 sn * Stoibllfl "' 

ıileti ile Yunanistana gitmittim. hanesinin muhafız:, atoy ıatoıu· • Ne\')on o.79-6 • \'tyar. us90 

Burada mühim bir hidiıe benim nun müdürü ve ekseriya Ruı se· • Paıls •2.C•3- • :ııadrld s.so1~ 
firi ile ba•katibi bulunurdu. • l\11Uno 9.7oıeı • Rerllo ı,9713 

liayatımda büyük bir inkilip yap- :ı • BrUkse 4.7o.ı • Varşon 4.203:'1 
tı. Bir ıün Fran11~ dostlarımdan Saat be§le çaylar içilirdi. Son- • Atın~ F3.ll97!i • Bndıpesır 4,41-

b·' ra otomobil ile yahut yaya olarak • C'encvıe ı.4ll4? • llfikre~ 69. tıı36 Kont• Kristiyan Atinanın en u- b d t • • soıya 63,35_ • nelgrad :ı4 8825 
yük oteli olan Gran Beritanya o- gezinti yapılır, azı a enıı oy· I • Amıterdım ı.mo .. Yokohıma uı~ 
telinde bir ziyafet vermİ§ti. Bu- namrdı. • Prıg 19,1~7 • l\loskovı 1090.~0 
rada Koıtantine ll\kdim edildim. Saat ıekiz buçukta biten akıam E S H A M ---·.ı 
O zaman henüz lıparta Dükası yemeğinden sonra bir ~okl~rı. s_ı- •iş Ran'las• 9.~·>- Tramvay i9,-

kıntı içinde eınerken bız gızlı bır •Anadolu 2~.70 *Çimento as 10.30 
idi. d K t t" Reji 2.60 OnyÖn Det. -,-· 

Koetantin büyük yapılı, kum- kö§eye çekilir, ora a 01 an '" sır. lfayrıve ıs.- ~ark De!. -.-

d ·ı k urduk D.,zan Kostanti•ı MerkezBankası •1.-,!- Balya -.-
ral bı·r adamdı. Kt:.ndisin e ger- ı e onuı · o... • " I" d. d U. Sigorta -,00 Şark m. ecza -.-
çekten hükümdarlara mahsus bir benim pavyonuma ge ır ı, ora " Bomontı 7.9~ rcıeroo -.-
taYll' vardı. Gözl~t1 halası Alek· birlikte vakit geçirirdik· ~••tlkrazlar - tahviller-
andranm sözlerine benziyordu Burada.geceleri hakikaten ta- r·1933Tilrk Bor.l 17.975 Elclı:trlt 

Au.Andra ki lnsr:ıterenin en gü- irane idi. Göktekı ayın ıııkları . . ıı 26,215 Tramvay 
--- • • • ili 16.60 Rıhıım •I Kral~i ıayı!ıyordu. Alek- buradaki esrarengız orman arast• •lıtikruıDahllt ı 94,- Aaıdolaı 

-.-
!l,70 
44.-

45,!S 
1 

45.15 1a11dramn sözlerinde öyle çap· na dağılır, bin bir türlü nurdan • lrı11l lltlkruı 95.- Anadolu ıı 
'- J,ir tebe11üm vardı ki en zt · çiçekler i§lerdi. Her taraf gizli e'. t 9t8 A M ıo. Anadolo nı 1,40 
aı111 ,• Sıvu·Erzonım 96,•o • \Himusll A 4S 80 
yade ciddi vaziyellerinde bile o- rar içinde oyuduğu bu saatlerde !:.-iiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii .... -:-;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
nun e1eri hi11olunurdu. benim nıhum bu nihayeuiz· sü• 

Kral Kostantin ile aramızda kun içinde ıanki erirdi. RADYO l 
,naara1at yavat bir dostluk teess\is • r,Ealtat gece biraz daha ilerle· 
a . arcf'Mtıuk silt .... artaft Jrir; illlı .... •dM a ..... ..,..kut ~ah- lBT.A':IGVIJ.._ 18.-38: :Yüzme .denlerL 18. - -

muhabbele inkillD etti ve ti CSlü- ıet havuı baılatdı. Bailann ara- ııo: Franaızca dere. 19,lO: Dana mu.tklsl 

1 k 1 (plak). 19.'°: Haberler. 19.ııe>: Bayan H&Ude 
müne kadar hiç ebi me sizin ıına, turaya buraya daiJlmıt o an monolog. 20.lO: Konteraııa. 20,ao: Radyo caz 
ıürdü. bir takım adamlar ellerinde 1>4>! ve tango orkeatralan ve bayan Binıen. Türk 

Kral Kostantin yalan söyle · gaz tf'!nekelerini vurarak giirültü· çe ııözlU eserler. 2ı.30: Son haberler. horsa 
ıar. 21,40: Bayan Nimet Vahlt (Şan). 22: 

mekten hotlanmal.dı. Yalan insa· ler çıkarırlardı. Bu gürültüler, ci· M&ndolln :ıruvarteu. Bayan Patarelll idare 

D
r hayvanlar derecesine indirir: vanmıza kadar gelen domuzları sinde. 

kaçırmak için yapılırdı. ilk za. BüKREŞ - l3: Duyumlar. 13,05: Ork.ea 
derdi. tra konseri. 13,45: Duyumlar. 13,55: Kon.ae 

Daha evvel Kral Jorj (Koı· manlarda bu gürültülerin mana rın 8Ureğt, 14,45: Duyumlar. 14,35: Konııertn 

tanü"nı"n babası) ı"le '(Ekılelen·)· sını anlayamadığını için beni mül· son kumu. 18: Hafit mllzik. 19: Duyumlar. 
19.15: Konaerin sUreğl, 20: Sözler. 22,20: 

de tanıtmıttım. Atinada ~ısa ~~· hit bir korku alırdı. Bundan baş· Pllk. 21: sıszıer, 21.15: Piyano mllziğt. 21, 

ren l"kametı"m esnasında hır gun ka yabani geyikler de ta bi?.im 45: şarkılar. 22,05: Radyo eaıon orkeatraaı. 
~ d ki l 22,50: Konserin süreği, 23,lt>: Yabancı dille 

Kral Jorj beni Tatö, ıatosuna pavyonumuza ·a ar ya atır ar. duyumlar. 23,311: Konserin ıureğt. 
orada sulenirlerdi. Benim hiz- BUDAPEŞTE _ 20,50: Radyo piyesi. 22, 

ı.davet etti. • metçı" kadın bu •••lerden fevkala"' 23 O" ~ kt n •aırane """"" 45: Duyumlar. . u: ".ngene mllzi""I, 23,45: 
Tatö• ....t0ıu ıerçe e :ı • 6 

~ A d · k d' V Le b h J' Lfazt'Jn eserlerinden konser. l,05: Duyumlar. 
Lı"r mevkı'de bulu ... uyordu. tına- e iır er ı. e rı r ıa a ge ır, 20 
11 

" VARŞOVA - ,30: DUo varkılar. 21: 

ela 
"rmi kilometre kadar uzak "aman, buradan Rİdelim.,, diye Sözler. 22: Chopln'in eserlerinden konaer. 

n YI h•t• 1 dı 22,30: Konteran& 22,40: Şarkılı konaer. 23: 
ola L- -tonun havası ve mu ı 1 ya varır • 

n 1n1 .,- <Arkası var) Duyumlar. 23,10: KUçUk radyo orke.straaı. 

lflizel kokulan, fevkalade manza 1-:::===========:;:: BELGRAT- 21: LulbUana'dan röle, 23: 
·ı teshir ediyordu. Burad'lı; r;r- Duyumlar. 23,20: caz orkestrası. 

rur 1 e • d "b! 1 Kı·tap 'ar arasın Ja PRAG - 20,40: Piyes, 21,30: B..ın---ıden 
la

_..: Lı"r ru··ya içtr. e ya§ar gı · ıı u~ ,u....., 
paa 11 röle. Gala konser (Brllkael fllbarmonl.si ta 

olu1ordum0 Ôz Türk masalları ratından). 23: Pitk. 23,1~: Duyumıar. 23,ao: 
Tata ıatoıuna öğleden sonr-ı Pllk. 23,45: Fran.aızca duyumıar. 

h Mersin, orta okulu öğretmeni ve MOSKOVA - 18,30: Konser. 19,15: Kon 
·mana bayat ve araret veren av ·ı ta 'h d b' t k ı b serin ıUreği, 20,30: "Ktertna lsmaııova,. adlı 
~-lık bir ıu··n ı"t!ı"nde otomobille halkevi dı , rı , e e ıya o u aş-aı11 T kanı bay Suat Salih Asra), şimdiye operanın radyo adaptasyonu. 21,30: Dan1 

Ş b··lunduguv tepe p•Aklan. 22: çekço yayım. 22,:ı:-;: Kızıl mey 
.-:aaı1.. atonun .. .. kndar halk ngwzında kalan bütün ma • '° sa..-a k k dluıdan röle. 23.0:S: 1nglllzcc yayım. 24,05: 
denizden bet yüz metre Y~ se salları toplamış, "Öz Türk Masal • Almanca yayım. 
Jikteclir. Buradaki ormanın ıns~n: ıarı., adı altında neşretmiştir. LElPZtG - 21: Duyumıar. 21,15: Genç 
---'-'--dan 1&nki davet eder gıb . Türk Folkloruna büyük bir yardım nesli yayımı, 21,411: ? .... 23: Duyumıar. Spor. 
~ ·· ·· k il k 23,30: Org mUZlğl. 24: Gece mUziği. 1: Senfo dUl'UfU vardı. Tatoy tatosunun olabilecek oz Tur masa arını o ur - nlk konser. 
cenabunda ve ıarkında iki hikin.ı,_ı_ar_ı_m_ı_za_ta_,_·sı_·)-::e~ed_e_r_iz_. -----1---------------
tepe (Pantbelign~ ve Hi.~et.te) Ôlüm 1 Ağustos perşembe, 2 cuma, 3 cu-

1 b - b martesi, 4 paznr günleri akşamları 
tepeleri) var ki bun ar ta 11 vır<": fngiliz Harison çorap makineleri Tepebaşında Be -
iıtihklm te,kil ederler. A§agıda acenta~ı merhum bay Cela1in kızı, 1~· ~'"""'' lrl .. i.,nl !edi} e bahçesin _ 
deniz kenarında (Phalere) )ima· renköy kız lisesi müdürü bay Mahi· SrhirTiyaİt'OSU ıc Şehir tiyatrosu 

nı sedef içinde hl. inci gibi .görü· rin yeğeni hayan Selim, rahatsız bu - 11111111111111 saat 21 de 
.• Bu yüksek bıı nihayetsız, bu ıunduğu tifodan kurtuıamıyarak öt- O :Jclidolu operet 3 

nur. h müştür. perde yazan Ek • 
hayali manzara irııanın ru unu Cenaze i bugün Nuruosmaniyeıle ı~ rem Reşit beste • 
cezbeder. )' 61 numaralı e\'inden saat on bir bu • liyen Cemal Reşit 

Tatoy ,atosunca Kralın ma 1- cukta kaldırılacak Beyazıtta namazı 11 Dikkat 
kineıinde biribir•.crinden az çok kılındıktan sonra Edirnekapıda Tok- . llf IOll Bebek, Şişli, lstan 
--•fe ile bir tak'm pavyonlar, maktepede aile me1.arlığına gömüle • bul ciheti tram • 
~ d K 1 cektir. TeessürJerimizi bildiririz. ,.a .. laı 1 ıl·r.ıın edil miştfr. 
villllar vardı. Rura a . ra ~n. ------------- --"---~~--~----
Prem Andre ve Prens Nık~la ılo Koro dersi koro dersine başlanacaktır. Eski ka-

. diierlerinin ayTı ayrı yerlerı bhu· lstanbul Ralkevinden: yıtlr talebesi ile yeniden yazılmak il-
f. 1 a · · · G' Ih k daki A tiyenlerin her gün saat 17 den sonra 

lunuyordu. Ben misa ır ere m · E,·ımızın ti ane par ın • 
ta f da AlayköşkU direktörlüğüne başvura • 

aaı olan aWTı bir pavyonda. ~uru· layköşkü temsil kolumuz ra ın n rak kavwttannı yaptırabilirler, 
J • ll- l 1-8-935 perşembe gününden itibaren J• 

J,Wdam. Burası Kralın vı asın· 

ÜLKEMİZDE 

Çanakkalede değerli bir 
kuruluyor •• muze 

Biriktirilen izerler 
ayrılıp yerleştirildi, 

çağlarına göre 
teşhir ediliyor 

Çanalıkale mihuine lıonulan yeni bulunmuı izerler. 

Çanakkale, (KURUN) - lli·j bulunan üzeri yazı ve resimlerle 

miz Öntükler deposundaki izerle. l§lenmit bir lihid kapağı getiril· 
Arkeolog Remzi Oğuz Arıkanm mittir. Müzemiz duyulan ve ıezİ· 
deirli çahımaJarile incelenerek len yerlerdeki izerlerin toplanma• 
sıralarına konmuı. milattan önce· sile günden güne zenginle§mek· 
ki ve ıonraki kurunları ve hanr.; tedir. Müzede incelenerek adı, 
ulusa baf h olduiu ayrılarak bil· 
giıel bir durumla fiıleri düzen
lenmit ve her izeri n duracağı yer 
saptanmıthr. Bu diizenle prımtz 
güzel ve oldukça da zengin biı· 

müze kazanmı§tır. Şimdi müzeyi 
gezenler izerlerin üzerindeki eti

ketlerden ve daha incelenmİ! o
larak fiılerden aç:k ve özlü bil
giler alabilmekte:lirler· Müzeyi' 
yeniden selen izerler ayrıca bir 
yere konularak tarihsel durumu 
belli olduktan ıo:..ra adı ve sanı 

ve kurunu yazılacak, ayrılan ye· 
rine konulacaktır. Son ve yeni O· 

larak Maydosun Kirte köyünde 

sanı ve kurunu beHi olan öntükler 
(Roma, Trova, Yunan, Helleniı· 
tik çağı, Bizans, Selçuk) izerleri 
olarak topraktan 1 e mermerden 

olmak üzere (510) parçadır. Ay· 
rıca henüz tamamile incelenme
miı, 232 parça muhtelif çağ ve 

üzere amldanan eski mezarlıktan 
etnofrafik deierlcri bakımından 
seçilip kaldırılan ltale kethudala 

n kamutanlarr ve Sü batılarına 
ait mezar ta,landır. 

Aşkolsun müftüye! 
Ha ece 

ile 
gitmek için biriktirdiği para 
Ladikte köprü yaphrdı 

Havza müftüı:l Bay lsmaH. 
Hicaza gitmek için para biriktir
mİf, fakat sonra Hacca aitmekten 
vazıeçerek biriktirdiii para ile 
hayrat bir köprü yaptırıp ıevap 

kazanmağı daha üstün saymııtır. 
Köprü Lidik kasabumın Ka 

ra Aptal Nahiyesine bağlı Maz~ 
hlm oğlu köyü yalcininde Ladik 
kölünden çıkan ters ırmak üze· 
rinde ve göle 200 metre uzaklık· 

ta ve ki.gir olarak yaptırılmıttır. 

Köprü 28 metre uzunlujunda. 

üç buçuk metre yüksekliiinde, i\~ 
metre 75 santim ıenitliiindedir. 

Müftü, bu köprüyü yaptırmak i· 
çin 1400 küsur Ji .. • barcamıttrr. 

Yurdun bayındırlıiına çahtan 
müftü Bay lımailin, bu güzel ha• 

reketi takdire ve tefekküre layık· 

tır. 

Çorumda yeni yaollan okullar 
Çorum, (KURUN) - Çorum. 

kültüt kaynaklar;ıe dolu bir if. 
dir. Bu, son yıllar içinde 
köy okullarının yatılı olmasına 

büyük bir önem verilmektedir. 
Bu, suretle komtu köy çocuk 

larının okula devamları ve ha· 
kımları kolaylatm•t olmaktadır 
Şimdi bütün Çorumun köy okub 
yapısının yanına bir de yatı yap'~ 

sı eklenmektedir· Köylünün eme- Çorumda göçen Ovacıkta Bölge 
jiyle yapılan ya~ı yapılarının yer Gündüz oltulu 
yer açılıt törenleri yapılmaktA· 
dır. 

Çorum kültürünün deierli d;. 
rektörü Mahmud Koçafın çahı· 
ması ve elbirliğile yapılan bu h:ı
reketler bölgede büyük bir ıevinç 
uyandırmaktadır. 

Çorum öğretmenleri bir kaç 
gün önce de be, ıün devam eden 
büyük bir toplantı yapmı,lar V'! 

faydalı kararlar vermi,lerdi. 

Resimde Yeni köy yalısından 
bir örnek ıörüyorsunuz 
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Böiem~ 24 
(Baş tarafı 26, 27, 28, 29 ve .10 
h!mmuz tarihli sayılarmuıdu -
flır.) 

mİf, gene deve hakkında, fakat 
tamamen bqka mahiyette ıeyler 

______________________________ _.. _____________________________________ __ 

Kuh ... ~.ıuzun o gün mecliste bah
settiiiniz meae)e hakkında bazı 

mühim bildiklerim vardır. Onun 
için meclis azası ö11ünde bildikle· 
rimi söyliyemedirn. Söyliyecek o · 
luraam bir nevi esrarı ifta etmi2 
olmaktan korktum. Bununla be:. 
raber bHdiklerimi bütün · bütün 
ıizlemeii de muvafık bulmuyo· 
rum. Bunları gizlemek efendimiz
den gördüjümüz uimetlere Ye ;. 

yiliklere kartı küfran olur diy~ 
dütünüyorum. Nihayet karar ver
dim ki huzurunuze. tenhaca gire
rek bildiklerimi arzedeyim. Şim
di asıl maruzatıma geleyim: 

söylemişti. Böyle biribirine uy· 
rnıyan sözlerin arnaından eerııt 

ili doğrusunu ayırmak için iti iyi
ce tetkik ve tahk;~ etmek icap e· 

Kara Kartal avını enselemek arzusu ile kendini tutamı• 
yan bir kartal çevikliği ile Mekanisi koyuna doğru atıldı. 

Efendim, fU deve denilen mah
)Qkun klistahlığınc!an bahsetmek 
istiyorum· Bu bir küstahlık değil, 
daha ziyade bir hiyanettir. Ken· 
diıİM etmit olduğunuz iyilikler 
hadsiz, he.apıızken o bunların 
hepsini kendi kerameti eseri sa
nıyor. Fakat kötiilük fundadır ki 
onun bu gururu botu botuna bii · 
yüklük taılamaktao da ibaret dc
'ğildir. Nihayet efendimizin yük
sek mevkiinize dt::. ıöz koymut· 
tur. Memlekette büyük bir fesad 

• koparmak için hazırlıklara bile 
b"aılamıştır. Henüz fesad ocağı 
parlamamıı iken bunun önüne 
geçmek geregtiı·.,, 

Bu sözler aslanın hiç bekle· 
mediği bir §eydi. Çünkü devenin 
tabiatını herkesten daha iyi o b~
liyordu. Onun içhı ayı sözünü bi
tirince hiç bir ~ey söylemedi: 

- Pek ili, ıen git.,, 
Demekle "irtifa etti. Ondan 

sonra kendi kendine dü~ündü. A
yının sözlerindeıt bir mana çıkar

ma~a çalı4tı. Fakat ne kadar dü
fÜnse gene bir neticeye varamı

yordu. Zira ayının deve hakkın· 
daki iddiaları, ithamları kendisi
ne o kadsr yersiz, r. kadar imkin· 
~1z görlinüyordu· 

Herhalde bu tüı lü ıözlere İı· 

natlara inarıılama:ıdr. Fakat iıi 
olduğu yerde bırakmak da doğru 
olamazdı. 

Bir kaç gün önce karga gelmit, 
kendisine bir çay kenarında de. 
venin ajzından i;ittiklerini nak
letmitti. Ondan 'onra da ayı gel-

diyordu. 
Aslan bu türlü dü§ünceler a

raaına c!almıt bir haldeyken bir· 
denbire yanına karga çıkaıeldı. 

Aılanın karga h:ıkkında huıuıi 
bir teveccühü vnrdı Onun hiç bk 
kimse için kötü ıılyet bealemedi
ğini bilirdi. Hele <'eve aleyhine 
bir garezi olabilmHi hatır ve ha
yalinden bile geçmezdi. Bundan 
baıka kargada 'J'ı mütkül meae
leleri halledecek derecde ince bir 
zeki bulunduğun:ı da kanidi . 

Bundan dolayı mütkül bir en· 
diıe içinde buh.:r.duğu ıırada ya
nına karganın gelmeıine çok 
memnun oldu ve ıledi ki: 

- Benim ıevgili kargacıiım, 

ne iyi ettin de bu·dakikada yanı· 
ma geldin. · Bir kıç günden beri 
bir türlü künhünü anlayamadı

ğım bir meaele ile me91ulüm. Bu 
meseleyi haBetmek için bana an
cak sen yardım edebilirsin. Esa
sen bu meseleyi sen kııı.1Jen bili· 
yoraun. Sen bantt. gelmi§, 'u bi
zim deve hakkında bazı ıeyle~ 

söylemiıt;n, Şimdi de ayı geldi. 
Bana onun hiyanetinden bahte· 
diyor. Ben onun c eve hakkında 
söylediklerini bir türlü kabul e
demiyorum. Çünkü deveyi müte
vazi, kanaatkar, seniz, muhab
betinde sadık, hüsnüniyetine sa
hip bir kulum diyebilirim. Hiç bir 
vakit bana kartı bir kötülük ya· 
pacağma emin d~ğilim.,. 

Karga arslanm bu sözlerini bü· 
yük bir dikkat ile dinledi. Sonra 
şu sur~tle mukabe etti: 

- Efendimiz devenin aadık bir 
kulunuz olduğunda benim de hiç 
§Üphem yoktur. Ona kartı göı • 
terdiğiniz emniyet çok yerind~

dir. Benim anladığım bu fitne • 
nin asıl ba~ı ayıdadır. Bir kimse· 
nin gördüğü iyiliklere karşı kö
tülük yapması akıl kabul edecek 
bir şey değildir. Onun için efen
dimize layık olan bu itte acele 
bir karar vermemektir. 

Bu işin iç yüzünü iyice öğrenin 
ceye ka::lar sabır göstermektir. 

Kara Veli büsbütün durakladı. Le· J 
ventlerin, hele Kara Hasan]a difer 
ileri gelenlerin bakışlarında açıkça 
şu sorgu okunuyordu! 

- Gördün mü? .. Biz sana demedik 
mi? Bir Rum kızına giinnmenin ve ll· 

1 

nn bu kadar bailanmanın !'IOJ\U işte 

budur •.. 
Kara Yeli başım eidi. Fakat şim

di eli. kılıcının sapını daha luzla sı • 
kıyordu. 

Dişleri ~crrdıyMdu. 

- Çopur! .• 
- 'Buyur reis• .. 

- Çok yorulduıı. Btliyorum, fakat 
bu işi senin yapman gerek .. Bu sefer 
benim atıma bin ve dosdoğru eve "git .• 
tstelya kolay kolay kaçırılamaz. Onu 
odMına kapa n kapı ında bekle I.· 
Geldiğim zaman ~enden isterim .. 

- Baş üstüne reis! .. 
Çopur Mustafa bir kasırga hızile 

uzaklaştı. 
Veli Reis Armando'ya sordu: 

- Armenyo şimdi nerede? 
....... 
- Yur kırbacı, Deli Murat ... 
Kırbaç şakladı. Genç İtalyan bas • 

krncısı kınandc ve fnledL 
- Mekanlsi koyunda. • 
- ~imdi orada ını';' 
- Bizi bekliyecektf. Loredano o • 

raya vardı ve oluD biteni haber nrdi 
İl'le, ıitmek üzeredir. 

Kara Hasan hemen söze karı!)tı: 
- Loredanonun kurtulfunu 2'an • 

marn. O hofulmuştur.. Boğulmuş ol· 
masa bile Arnıenyonun yanma vara
bilmeı-i için dört beş saat ister .. 

Burak ile Zorlu Sinan~ Kadı Ha· 
!'1 gihi arkadaf-1ar da buna.: 

- D(\ğru söY,lüyor·. 
Dediler. 
Veli Reis onJnrın dileklerinin ne 

olduğunu hemen anlamıştı. Çünkü 
kendi dileği de bundan başka bir şey 
deiildi. - ...... _ .. _____ " _____ _ 

Bir kere deveyi huzurunuza ça• 
ğırınız. Güzel sözler ile kendiıi· 
nin kalbine emniyet veriniz. Her 
ne sebepten dolayı gönlünde kor 
ku varsa bunu kaldrrınız. Ondan 
aonra bu it in hakikati ne oldu· 
(unu ondan sorunuz. 

Umarını ki devenin o vakit 
tÖyliyeceği ıözler bu İf te haki
katin aydınlamnaıına yardım e· 
decektir.,, 

<Arkası var) 

Kadıköyi'ntia 1•111 

-1•11ın1 B o m a n ı 

lan lnMn, hayatında ~ürümek istl -
dadını gösteren her unsuru merha -
met!\İzce söktip atmalıdır. Bu unsur 

1 isterse gönlün en muazzez emeli ol -
sun. Her şeyden evvel; sağlamlık, 

• kuvvet, zafer. Burhan ancak böyle o
labilen insanları tanır, diğerlerini 
hesaba katmazdı. Onun için Mihriban 
hanım, bo,anma zaruretinden bah -Btilem: 71 

Bedriye, musiki tahsili için Viya -
naya gidecekti. Bu fikrini Burhana 
açtı. Burhan, his itiraz etmeden 
mu'\"afık Ye güzel buldu. O, şimtli 
Bedriyeye hayranlıkla, takdirle bakı· 
yordu. Kansının :zinciri koparabile • 
ceği~ doğrusu ihtimal l"ermemi~ti· 
Pek ili blllyordu ki kendisi Bedriye 
için bir idealin tetessUmU olmuştu. 

Bedriye, mahrumiyet ve inziva içinde 
geçea sekiz dokuz sene zarfında ken
dini her tUrltl göntil maceralarından 
korumu§ ve bUyük bir aşka saklamış 
,·e hu aşka layık olmak i~in şahsına 
namütenahi emek vermişti. Sonra 
Burhanı tanıyınca. haya.tının hedefi 
hu adam oldufunu zannetmiş ve sene
lerdenberi biriken gönül hazinl.!sini 
Burha.aın ayaklanna ıermitti. Bu 
1evdadan vazgeçmek Bedriye için bü· 
tün .ulJl feshetmek. mazideki bü • 
tün emeklerin heba. e1duiunu kabul 
.emek •• yeni bqtan başlam.ı.k de -
mektJ. &ıdriye banu yapabfliyordn 
öyle mi? - Hani bir Hintli fakir Yar· 

Yazan: Safiye EroJ 

mı~. bfr mihrace önünde zehirli bir 
),lanla oyunlar gösteriyormu~. Ka -
zara yılan fakirin kolunu ı::okmuş. Bii· 
tün kanının zehirleneceğini anlıyan 

Hintli, kolunun kesflm~ i i~m hü · 
kümdara yalvarmı§. Hükümdar em
retmi . Muhafızlardan biri derhal 
pala mı ıyırarak fakirin kolunu u
~urmu~. O fakirin bedenini kurtar • 
mak i~in tereddütsüz kolunu u~urt · 
ma~u gibi Bedriye de mütebaki amrU -
nü ~retsiz bir aşkın feci safhalarile 
lekelemeğe razı olmamış ve sevdiği a· 
damdan vazgeçmişti. Burhan, insan -
larda her türlü kuvvet ve sıhhat nü -
mayişlerine hayran olduğu f~in kan • 
sının metanetli karannr alkı~ladı. 
Kendi!'l için hu vaziyet pek şa11.lı bir 
şey değildi belki. Halk diyecekti ki: 
Kadın, pasaportunu eline verdi. Fa -
kat Burhan gülerdi halkın dediko • 
dusuna. Velev ki demitler, ne çıkar? 
Burhan. severek ok~dı~ı ve beğendiği 
bir kadrnı hayatta rnahlrtiM ı-e ı\ciz 

görn~~k istcm~zdi. Noksans1z yaratı • 

settiği zaman Burhan dedi ki: 
- Karım her ne emreden;e her ne 

muvafık görürse kabulümdür. lste . 
miyerek ona çok acı çektirdim. NI • 
hayet isyan etti. Onun gibi bir kadın 
benimle ömrünü cürütmez elbet. Hak
lıdır. Ben kendisini özliyecefim ,.e 
arıyacağım amma ne çare? .. 

Son sözlerini ~öylerken biraz ba· 
şı döndü· lledriyenin dudaklannr, 
sac;larııu, giiztl vücud&inü h:ltn ladr. 

· Kendi kendine : 
- Artık önümüz yaz. Tuzlada kamp 

kurar, balık tutarım, diyordu. 
Evlendiği gündenberi o da yolun

dan sapmış, çığırından çıkmıştı. O 
7 . .amana kadar ihtir~ duygularını sı· 
kı bir disiplinle idare etmiş ve ancak 
muayyen zamanlarda bo duygulara 
yem vermişken evlendikten sonra ze
bun kalmıt kendini unutmuştu. 

Belki de karıaına yaptığı bazı f u· 
.ult gaddarlddara sebep buydu. Ka -
rm onda doymak bffmjyen bir tch • 
vet, Mr ana 11yandmyord11. Burhan 
da bÜn:resbıl kemiren bu hın yüztln-

Arman doyu göstererek: ı 
- Bunu Kara Kartala götürün?

Diy• emretti. Sonra le,·entlerine 
döndü: 

- Haydf.. Herkes yerlfyerfne ... Gl
dfyor1J1 .... 

Hcp~l de gemiye koıtular. Bet altı 
dakika sonra öç almak için köpüren 
\'e coşan Türk akıncıları, baştanbaşa 
silahlı olarak Kara Kartalrn manev . 
ralarmı yapıyorlardı. 

Kara. \•t.t\r\fo ~tt.( ~u ı.e.nıandan 
daha yaman ve amansızdı ı 

- \ln. ~e1t1\\tıir i. 
Komanduı, kopacak olan fırtına· 

yı haber veren bir ıök gürültüsünü 
andırıyordu. 

Armenyo He her halde hesapla~ · 
cak, döııUşte de lstelyaya ln~anların 
bulabildikleri en korkunç işkenceleri 
hiç acımadan yapacaktı. 

- Kaltak- N&Sll da sürtünüyor • 
du ! .. Bunun içinmiş?.· Ah .. Bunu bil
meliydim? .. Araştırmahydım bunu. 

Diye homurdanıyordu. 
Kara Kıtral Jrryıcfan aynldr. Koy • 

dan çıktı ff a.1111 .-elt111tk arzu • 
sile kendisini tutamıyan 1aman bl r 
kartal çevikliğil• M6anW lle,-.n• 
doğru ileri atıldı· 

Kara Veli JJel~a ~zünl Mrl1en 
aşk perde~i, birdenbire sıyntmr' n 
rrkasındakf dalavereyi dçığa nrmu,
tu. 

Bu hal, pi~ktn ft acar denb kar· 
dunu korkunç bir surette aarsmııtı. 

• • • 
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ARMENYONUN SEYINC1 
Amiral Alban Armenyonun tepede 

bıraktığı nöbetçiler, gecenin karanlı· 
ğrnda, llalkfnea koyundaki yan~nın 
a levlerini gördüler. Bu alevlerin ay
dınlığında. yanan şeyin bir gemi ol • 
duğu açıkça belli oluyordu. 

- Kara Kartal yanıyor!-
- Bravo Loredano ile Armandoya .. 
- Dedikforini yaptılar· 

- Fakat acaba kaçabileceklH mi? 
- Kim bilir? Türkler ateşi sabuk 

söndürür ve gemiyi kurtarırlarsa e • 
rnekler ho~a gitmiş olacak.-

- Amirale haber ,·erelim. Den gf -
diyorum. 

- Hayır, ben gideceşim ... 
lki nöbetçi hiribirlerini bırakma · 

mak istiyorlardı· Amirale müjdeyi 
vermek için çekişiyorlardı. Bu çekiş
me r J ı;abuk kızıştı. Tokat , .e yum· 
ruk alı~verişi başladı. l 

lkisi birden gidemiyorlardı. Eğer 
böyle olum.1 niihette kimse kalmadı · 

den kadına tahteşşuur bir ldn besli
yordu· Bu gizli mekanizmayı birdenbi
re keşfedince utandı \'e karar ':erdi: 
Uzun bir müddet kadın51ız yaşı:yacak· 

tı. Zaten Bedriyeden sonra diğer hfr 
kadın! Bunu henüz taganur edemi· 
yordu. ?tlüşlcülpesent olmu tu, zor be· 
ğenecekti. Her hangi bir tene, bir vü -
cut kokuı:ıuna, bir sese kolay kolay 
tahammül edemiyecektl. Eskiden ta · 
mdığr bazı kadınların mahrem za -
mar.la rdaki jeı:ıtlerini hatırladı. Şim
di kadında en küçük bir adtlifi, ı.>n 

göze görünmez bir hatayı knldıramı

yacaktı. O halde?! Tenhada çalış • 
mak, av, hahk, spor, klüp, kitaplar. 

Yine e\'lcnmeden enelki hayat, 
şu farkla kl: Kadın mülgn· 

- Kadın mı? db·ordu, hepsinin 
Allah belaıııını ,·ersin. 

Sonra zihninden ilAve etti: 
- Bir tanesi müste.<ıına. 
Ve bunu düşünürken alnı kızardı. 

BUYUK YOL 

Bedrlyenin Anupaya hareketinden 
evvel Mihriban onu kendisine evlU 
edindi. resmi muamelesi yapıldı, ta . 
mam oldu. İhtiyar kadınıtt endişesi, 
Hedrlye Avrupada iken kendisi ölilr
se, evladı maddi sıkıntı çekmesin. 
Halbuki Bedriyenln ayhk li~ ylfz Ji. 
ra kadar bir f radı •ardı. Bo azmış 
gibi Mihriban, Dahçekapıdakl bir kü
çük hanı da Bedriyeye devretti. Ye -

jjı için amiral onlnrm ikisini de bel
ld geminin direklerine asardı. 

- Hen gideceğim, sen kal. 
- Sen kal.·. 
Ansızın bir kılıç, kınından srynldr. 

Rıı.r~nlıkta bir f{ıl1şek c1bl parladl. 
- Ahhhh ! ... yandım .. · 

Bu inilti;)i fısıltı halinde bir ta· 
kım sözler ko~ladı. 

Vurulan asker yude pl'Jladı v• 
öldü. 
Diğer ni.i~<(~\. ıJ(•\C( ~tW,ftı· Sim

di ona arkadaşnu iıôrduldan :ı.aman 

... ıbyft)"ttafiı 
Fakat kaybedilecek vakit de yok· 

tu. 
Türk gemisi, gittikçe artan aln • 

ter içinde kalmıştı. Artık onun kur • 
tulmasma imkan yoktu. Bu alevlerl11 
icinde birlblrlne karışan, yıkılan, yna 
İ~len direkler belli belirsiz aörüai • 
yordu. 1 

Nöbetçi yerdeki arkadaşını baca • 
ğından tutarak sürükledi. Biraz tl• • 
rideki kayığın kenarına götürdü. A· 
~ğıya, sık fundalıkların arasına at• 
tı. 

Sonra son defa Halldnea koyuna 
baktı: 

- Yanıyor!·. Kara Kartal yandı 
artıkf-

Diye mınldandı. 
Koşa koşa biraz iJnce bekledikleri 

yerege1dl. Sonra oradan, tepenin di· 
ğer yamacına geçti. Koyda yatan Vr 
aedik remilerine dofn maklaşb. 

Bir sandal kıyıda onu bekliyord• 
içinde bir de zabit vardi. 

- Ne haber Lazare?. 
- Yanı)'ort. 
- Snhl mi?. 
- Elbet-.. . 
Sanda1, amiral rrmlsfne t1ofnı. -.. 

znklaştı. Bir kaç dakika sonra Lazaro, 
amiral Armenyonun karşısında idi 
n anlatıyordu: 

- Onlar gittiler.. Geıtt yan~na 

kadar bir şey olmadı. Gere yarısın • 
dan biraz sonra HalklneadA bir altY 
gördüm. Büyüdü. Bu alnlerin içinde 
yanmakta olan Tiirk gemis i çok :yi 
seçiliyordu.·. 

<Arkası var) 

Kadıköy ikinci sullı H· hakimliğin· 
den: 

Gedikpaşada Kara baba tekke 80· 

kak l:l sayılı e\·de sakin ölü Misak 
Panosyanın oğlu Antranike ayni ha • 
nede oturan kardeşi Annhldin 11-6 
-9~S tarihinde vasi ta)in edilmi:. ol· 
duğu ilan olunur. (\'. No. 8386) 

ter ki evUi.dı Anupada rahat rahat 
tah il \'e şerefilc uyg un bir hayat ~ a• 
~sın. 

Ce•:izlikteki köşkte giderayak bir 
de mevhit okuttular· Beşiktaşlı Hafız 
Rı1.a geldi. }<~pey dm·etli vardı· Bed .. 
riye bir küçlik buhran geçirdi. Dur • 
handan ayrılmağa karar "'erdiği gün" 
dt>nheri maziye ait f'n kliçük dtişUn· 

teyi bile dimağına yasak etmişti. Fn· 
kat bu mevJQtta na~ıl oldu. Biline • 
mez, hatıraların hücumuna mani ola· 
madr, kendini birdenhire zayıf his • 
ı::etti. Ya vazifemi başaramaz!lanı 1 
Diye içine bir korku geldi. Hatır.. 

billQr sesi ile okuyordu: 
Aşkınla gel imdi Allah edelim 
Derdilc gözya§ile alı edelim. 

l\le\liıdun bu yerinde Bedriye da• 
yannmadr, Mihrihanır. omuzuna yas " 
)anarak ağladı. Ses iz bir ağlamakla 
fakat sel gibi akan gözyaşlarile eridi. 
Bu kadarcık bir reaksiyon tabii gö
rülmeli idi. Hayatın büyük yoluna a• 
yak basmazdan eV\'el son bir tercd· 
düt, geride bıraktığı f e\'kalbeşer ~· 
gi için son ve elim bir matt>mdi btJ• 
Gülsuyu kokuları içinde uhrevileşen 

hu loş salonda Bedriyt>, az kaldı dil· 
şUnttsinden ayacak, her ,eye rağ • 
:nen Burhanla kalmağa razı olacak • 
tr. Fakat n nrhk <:ıefcre ~ıknn tıir 
asker gibiydi: Atı hazırJannu~ krlrc• 

(Arkaaı var} 



1 ıstanbul Belediyesi ııanlllrı ' Senelik muhamınen mu.akkat 
Kiraıı Teminat· 

Sirk11eicle Houpatacla Ebiiuüt •· .. ki 7 yeni 9 N". lı 
dükkln. 324 24 30 

Kumkapı Niıanca M. Mollataıı S. yeni 38 N. h dük· 
kan. 60 4,IO 

Osküdarda Hayrettin çavuı m Ferah S. yeni 13 N. lı 
bir odalı Hayret~in çavuı mektebi. 36 2,70 

Süleymaniyed• Hoca Ciyaael tin M. Cami S. yeni 13 
No. b 4 odalı Me eJdin Molla Gıirani medrueıi. 72 5,40 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin M. ıinde mekt.ap S. 
yeni 4 N. L Abdiiıaelim mektebi. 60 4,50 

:a TEMMPZ 193;; -.ıı!!!I!!' 

, .................... 1.-----------------..... ----..... ------------~ 
Denizyolları / 811111 flllrtll~rı IB llmlO.lfl ı ll~ıııe LIBBI !dmıı ıllflllll 

i t L E T M I! S ı ilk ıkı ekaıltmcıı teıhedilen muhamme.ı bedel& ıuı anlatarı .,.. 
Acenteleri: karaköy - Köprüba,ı tıda yazılı elbise, palto •• HrpU,Jar 12 • 8 • 936 PaıArl .. i ıünii ıaat 
Tel. 42:-162 • Sirkeci Mühürdar ıade 15,30 da pazarl ~fa Ankara idare bina11nda ••hn itlmacakhr. Bu 

j .. __ ifan telefon: 22740 •-•I ite girmek İıtiyen!erin 4498.72 lira lek muvakkat temin"t vermeleri ve 

Ayvalık Yolu kanunun tayin et•iii veıikttlar vcİt• ıirmtle manii ltanunl bulun-
BANDIRMA vapuru 31 tem· madıiına dair be.rl\nnamelerle ayni ıUn tayin edilen santte Malze· 

muz ÇARŞAMBA ıünü ıaat me Dairesi komisyonunda hatır hulunmahı"ı l&:tımdır. Bu ite ait 
19 da AJYalıja kadar. (4386) ıartnameler 32! kunıı mukabilfnde Haydarpafa, Ankara Merkea 

Mersin Yolu 
CANAKKALE vapuru 2 A· 

iuttoı CUMA günü ıaat 11 de 
Merıine kadar. (4399) 

lstanbul tahsil 
müdürlüğünden: 

ve lzmir vnnelerinde satelmakta dır. ( 4303) 
Takriben "4709,, takım ve parça licıvert ıerj lacivert ıayak, 

ve gri taJak eli.iM: siyah kastor, gri ıayak palto; ;idvert çuha, kıf'
mızı çuha, l&clverl ~ayak ve ıri ,ayale fapka. M\lhammen bedeliı 
,64974.35 Ura. 

Muhammen bedeli ile mikta,Jarı &falıda 1aııh malzeme 28 • 
8 - 1935 Pazartes• günü ıaat tS,30 da kapalr arf ıatuJU He Ankılra• 

Yukarda ıemti ıenellk ımaham men kfraıı yazdı aın halleri t38 H• 

nesi Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek üzere •~r: ayrı açık art
tırmaya konulmuştur. istekli olanlar ıeraiti anlamAk üzere levazım 
mUdUrlUIUne mü•acaat etmelidir Arttırmaya girm"k için ele hlnla 
rıncla yazılı mu.-akkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 
6/8 936 Sah srünü ıaat 15 de D.ı imi Encilm~nde buıunmalıdır.(I.) 
f 4239) 

Balat atelyeaın• lüzumu olan 14 toıı kıtıple maden ldSmüril açık 
elcalltm•1• konulmuıtur. Bir ton maden kCSmürünü ıe Ura fl1at tah 
min olunmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüiündf'! görülür. Eksilt· 
meye girmek için rl ~ 17 liralık mu vUkat t ... fnat makbus veya mek 
tubu ile beraber 14 8 935 Çarıam ba ıünü aat tS cl11 Daimi Encii· 
mend-e buiunmalıd•r. (B) (4417 ' 

!tyanırı cinai 
Kütüphane 
Yaııhane 

Adedi 
2 
ı 

da idare binasında ıatın ahnacakbr. Bu ı,. slrmıll lltlıenlerin 
( 430.60) liralık muvakkat teminat \rermıltri " kan11nun lafla ettiği 
vesikalar ve ite girmele manli kanuni bulunmadığına daC• a,auna-
me ve teklifler ile ayni ıün ıaat 14.30 a kadar Komiıyon Reiılifi
ne vermeleri lbımdır. Bu lte alt ıarmame1eı Ha7dac patada TntA• 
IUm ve Sevk MUdUrlilltlnde, AnkArada Malz.me dai~ıiacle patası• Haıır koltuk 

Kasa küçük kıt'a 
Mua 

2 
1 
1 
6 
3 

~larık dafıtrlma"'!.dır. (4304) 
58 kalem muhtelifülclna cam,ıu,.teıviye ılteıl ve a10a. 

Mu.-~Mn b'ldeli: 5740 Lira 

Senelik muhammen ldruı 144 lira olan Rumeli hiıarında Hacı 
Kemalettin 111ahafüwinin Bebek cadd•iade 88 N. jp 2 katlı 3 ocla· 
1ı Haymana mektebi açık arttırma ile kiraya verHeeelftlr· lı~lller 
tartnameyi levazım müdürlüğünde görebilirler. A:·ttırmaya gırmek 
için •• 10 Ura 80 i..urutlulc muvakkat teminat ınakha.& •eya mektubu 
ile beraber 14 8 925 Çartamba ıünü ıaat 15 de Daimi Encümende 
1>ulunmalrdır. (1.) ( 4418) 

Saııdalya tahta 
Halı küçük kıt'a 
Mua 1 '' Istanbul Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinden: 
Saat uma 
Dolap 
Daktilo makineıi 
marka 
Koltuk haıır 
Camüln 
Dolap 

1 
1 

DarUlauze içıu bir ••n• içinde ilzam olan 11 k~ Pi .. bze 
açık eluiltme ile al . nacaktır. Hep •İne tahmin edile" ~edel 3100 lir-· 
dır. Şarbı&DMll levazım mlldürlG ltlncl• ı&idür· 

Ekıiltmeye girmek iıt#yenler 4290 N. b kanund:ı yazılı veıika 
ve 232,5 liralık m..avakkat temina~ makbuz veya mek~ubu ile beraber 
12 8 '935 Pazarte•İ günU saat 15 de Daimi Encümende &ulunmafr. 
.fır. ( 4320) 

Camlı dolap kiiçUk 
Dolap kUçilk Kr. 
Portmanto 
Aıma ıaat 

Büfe 

Meraeliı 
1 
t 
1 
t 
ı 
2 
ı 

1 
1 
8 
4 

Hanr koltuk 
Sandalya "tahta,, 

Vilayet aygır rf t posu için bir ıenc iç.incie lü7.umu 30 bin kilo 
karagöz yulaf, 30 )ıin kilo kuru otve 30 bin kilo a:ıp taman açık ek· 
.Utmeye konulmuştur. Hepsine tah nıin edilen bedel 3300 Hradır. 

~ ~•mı miidü.liiiü• ele 8ÖJ'WÜJ'. Ek.iU..e.7~ •irı11.. pf: 
teyenler 2490 N. h lranunda 7aaılıv•ilca •• 248 liralck •ireti teminat 
makb.as ftfa mekhabu ile -.... 1/1/811 C.... sUnl .. , ıı de 
Daimi Encümendt! bulunmalıdır. (1.) (4319) 

39 
Vetai borcundan ötürü Balat· 

ta Dibek caddesinde 130 numa
ralı muaevi bat•eauinde haciz 
&ıtına alınan müfredatı yukarıda 
PISlbet:r•l .............. 
ailnü eaat on beıte tahaili emval 
kanununa tevfikan mahallinde 
aatıla~r. lıtalrHlerln taJin o
lunan saatte a8d reçen hutane
de •tıı memuruna müracaatları. 

lstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi Eksiltme Kom:syonundan: 
Ankarada M~ıkez Hıfzısarhha müesıeaesl içın 1.200.000 adet 

flçek aıııı tüpü kapalı zarf eksiltme ile a~tı~ alın~c~~tır. Bu t~ple · 
ahı nümunesi üzerin~ bir milfonu kalın •• ıkı yüz hını ınce •• bır ta· 

rafları kapalı olacıktar. 
A - Tahmin bedeU on bin iki yüz liradır. • 
B _Tüplere eit ıartname •e aUmuael• Merknımiz Lnaıı· 

•ından paruız alımr. 
C _ Ekailtme kapah aarf u auliyle 13 · Aiuıtoı - 935 Salı ıU-

llU IUt 14 te Gal,u.da Kara Mu1tafapaf& ıokalında Jıtanbul Lhna· 
ıu !ahll !rhhiye merkezi dairt1in de rapılacaktrr. 

D _ Jfreti inaç parası 765 liradır. • 
E _ Eksiltmeye ıirecek olan luqı ekaıltme batfamaclaa hce 

• ~t' • )arını M~rkez Vezneıine yatırmıt olmaları ııereklidir. 
115.-.::: ı ınaç (4327) 

Harici ye Vekiletinden: 
Vekiletimiz otomobilleri için Z 50 ill 480 taneke benzin ile 10 te

aeke ft1nım yağı alınacajmdan taliplerin 9 aiuıtoı 935 cuma ıünü 
aaat JS de aat?n alma komiayonu na mtiracaatları. 0784) (4t12) 

Hozatta seyyar jandarma piyade 
alayı komutanlığından: 

1 - klay ihtiyc&r J için 36,000 lira tahmin bedelli 365,000 kilo ek. 
mek ye 30,000 lira ~hmia bedelli S00,000 kilo arpa, •• 21,000 lira 
tallmin bedelli 500 rJOO kilo aman kapalı zarf uaulü ile ekıiltmeye 

konulmattur· 

(4381) 

l l•t. L•v•a1111 Aınlrllll ••tın 
Alma Komleıo1tu lllnları 

Hanife " ...,bata mektep-
ler için 2(),000 kllo aytekadm, 
12,000 kilo luıafısı domatee, 
30,000 kilo patlıcan. .t,000 kilo 
.... ,., 1,700 kilo clolmabk bi• 
2-Atustos-935 Cuma rtıntt aa· 
at 14 de açık .ulltme ile ahna
caktır. Tahmin bedeli 4,345 lira· 
d .... Şutaam .. i paruaa •lmu. ls
teldilerln helll eaatte 328 lira 88 
kurut ilk teminat makbuzlarıyle 
T opanede Atmalma komisyonu· 
na gelmeleri. (67) (4095) 

••• 
Harbiye mektebi İçin 18,500 

kilo aade yajlDUI kapalı aufma 
iıtekli çıkmadıiından tekrar ı 2-
Aüuıtoa-935 Paaarteti aünü ... 
at l 5,30 da kapalı zarfla ekıilt· 
meye konulmuıtur. Tahmin bede· 
li 13,875 liradır. Şartnameıi para• 
ıız alınır. lıteklilerin 1040 lira 63 
kurut ilk teminatlanyle teklif 
mektuplanm ltelli l&atten bir aaaı 
evYel Topuecl• aatmalma lcomi .. 
yonuaa • ...ı.n. (iZ) (4337) 2 _Eksiltme 21/ 8/ 935 Çar tamba rünü ıaat 10 da Hozatta 

5.nar alay karargahındaki daire de yapılacaktır. . . -
3 _ Şartname;u paratı~ Ho z.atta seyyar alay daıretlndele1 1&· 

Ş•AI,. t111alro1U rektörlll;intk11: 

bnal•a komiayonu11dan venlecek tır. 

lıtanbul ceza ve teYkif ••leri için •tın alınacak 622 çeki kan
tık cinı odun ile 49,000 kilo mangallık Rumeli ti~eıı dif er kömürtl 
ayn •111 ablltmete kolllbuıtur. Kömürün muhammen kıymeti ı,. 
her kiloıu 3,50 kuruıtan 1715 lira olup muvakkat teminatı 128 lira 
62 kunıttur. 

Odunun muhammen kıymeti J;e her çekiai 200 kuruftan 1244 lfnt 
olup mu•akkat teminatı 93 Ura 30lmnattur. ltte1dilr. bunlara ait 
f&rlnameleri tatil ıünlerinden maada herıiln Y enipottane blnuancla 
lıtanbul Cümhuri1t•t Müddeiumu miliii levazım daireıinde rar.. 
blllrl•. ı 

Ekıiltme 12/ 8/ 935 Pazartesi günü aaat 14 de lı~nbul Cümh. 
rlJet milddtiumumltiii levazım da ireeinde yapılacaktır. Ekıiltmey• 
girecekler yukarıd~ yazılı gün ve ıaatte t~inab muvakkate banka 
mektupları veya tenıinatı muvak kate makbuzları ile lstanbul Po .. 
tane binaıında Adliye levazım d:\ ireıinde toplanacak komisyona 
ıelmeleri ilan olunur. (4280) 

Satılık mangal kömürü 
lstanbul Ziraat b•nkasından: 
Bankamıza m.arhun lineada iıkeleıinde mevcut Rumeli 

ıal kömürlerinden: 
mane 

(I0,000) K 1 L O S U 
Beheri yirmi beter bin kilo olmak üzere iki putide 1697 numa

ralı bankamı• kanuı:u hükümleri al tında 8/Aluıtoa/931 Perıembe 
tünü ıaat üçte ıubemizde açık arttırma ile Atılacaktır. 

Almak iıteyenler beher parti için maktllan elli lira pey akçeal 
Jatıracaklarcbr. 

Kömürler line.ıdadaki yerlerin de teılim tartile aat ılacaktır· 
Şartname lineeda iıkeleıile lı tanbul, lzmir, Ankara, Ziraat ba• 

kalan kapılarına a.ılmrıtır. (4354) 

Bey°'lu 3 llnt'Ü ıulh hukuk mahir~ 
meıinden: 

Malakemeala 935/ 482 aa11lı dOll)'a• 
sile Edgarpeş vekili avukat Şiiktfe 

Ziya "e Ziya Fikret taraflannclan Be· 
yoflanda Kumbaracı Yok11fUDda Ter 
cüman çıkmuında 17 •11lr hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul 
bulnduğu anlaşılan Mehmet İbrahim 
aleyhine açtıkları tahliye davasının 

duruşması sonunda: 
MOddefaJeyhe muameleli gıyap ka· 

rarr lllnen tebllt edllml§ oldutu 
halde yine relmemit oldufandaa iı • 
ti ka b dan mU.tenkif ve akıaları ka • 
bul ve ikrar etmlt addolanarak yuka· 
rıda sözü g~en ve mukavele müddeti 
biten evin tahliyesile boş olarak da· 
vacıya te.slimini ,., (120;)) kuruş ma· 
sarifl muhakemenin d:ı'.'n olunana yül< 
letf lmelbae kablll temrtı olmak ilUrl' 
28-6-93:J günlemerinde l.arar ,.e · 
rtldltl ve tarihi Uindan itibaren ff

kis gün içinde temyiz edilmediii su· 
rette hükmün kat'iyet kesbedildiği 

teblij makamına kaim olmak üzere i
lan olunur. (\', No. M03) 

Kayıp makbuz 

iLAN 

Ramtli hiarında ilkele civarın· 
da 1 a11maralı eaanıyi UfM eczacı 
Sartm HUsnüden 5 ind noterlijinden 
musaddak mukavele Ue f~ncle mev • 
cut eşya, ena, n 11l(lari1'e blrlfkte 
•tın Rldıflmdan eski salllbiala tc • 
zanedeki emval Ye ecu ve l~larlyle 
bir ilişiil kalmadıtı ye satış tarihin• 
den evveline aft alacak ve bor~JularlR 
enelki sahibine raci oldufu allka • 
darların mahlmu olmak Uzere IJAn o
lunnr. (F·) 

-------------------------lltt111bul Eınal Btınkaı ımllp me

nwrl """""" : 
Hali &ufiyede bulunan latanbul 

Kımaf Banka&1 be1eU umumiyeainin 
30 temmuz 93.) tarihinde akclolunan 
içümaında nisabı müzekert haRtl ola
madıfınclan Ticaret lkanananu ınad • 
dei mahsusası hüknıüne tevfikan ikin· 
ci defa olmak ilzl'rt' heyeti umumi) r 
sinin n atustoe 935 tarihinde top • 
lnnma ına karar lerilmi olduju • 
dan laiMedarlann naeZktr siinde sr 
at on dörtte bankanın merkezinde laa
zır bulunmaları ilin olunur. CV. No-
8402) 

4 _Muvakkat ~eminat, ekmeğin 2737,S lira: Arpanın ııso Ye 
aamanm 1875 liraJ1r. lıtekliler 2490 sayılı kanun ht!kümlerine ıö-
19 't'etlb ihraz edeceklerdir. 

1 - Teklff mektupları 21 
'fJ'Y&I' pirade Jandarma aluı 

OnUmlzcleld tiyatro mevalmlnde 
oynanacak eaer1er At1lllto8 80nanda 
~ltrek ,...,.... yapdaeaktır. Ya • 
ua .,.,_ ~leria eeerlerbal (Çe
virme olalar •llaı'f71• beraber) pa
zartesi veya çarpmba l'ilnleri lldden 

8 938 ıaat dokuza Jradar Hozatta d8rcle adar Tepebqında Sehir ttyat-
ea tınalma komiayonuna ••ilecek· roeu dramaturllfiqQ& alnclermeleri rf 

21307 numara 10-4-935 tarihli be 
yannameye aft 247987 numaralı dlpo • 
zlto makbuzu ka),ptrr. Yenimi alma • 
eak bümii yoktur. 

RUZrvA,flW: 
1. Tasfiye 111"11arlarrnm rapor Ye 

tfılrlfn•rtnln lkAbuJ ve tasvibi. 
il. Tasfiye memurlarının yaptık • 

lan maameııtm tasdlkL •• . (48), 
ea oluar. 

• 



~ YAZI V~ YONETIM YERi: 
Yıllık 6 aylık a aylık Aylık 

Memleketlmbdl 760 ao ~ 110 
latanbul. A nkara caddesi, ( \AKIT yurdu) 

Yabancı yerlere 1850 726 400 1:50 

Posta birliğine ~ 1800 950 600 180 
~rmlyen yerlere 

(ldare: 24370 
:reıeton l Yazı tıter1 : 24379 

F Telırat adrest: K UHUN IatanbuJ 

Türklyenln ber posta merkezinde K.URUNa abone yazılır. 

----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------r __ , _____ P_~_t•-k-ut_usu ___ N_~_4_& ____ _,,,_~ 
Sümer Bank 

1 
~- ,, ~ 

1 .-6.0.D...P.6.~ .AR ı 
TOR K•TiCARET•BANKAJ'I 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
1.9. cız tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (20.000 lira)hk mükafat vardır ••. 

o 

Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şubesinde 

• 
LiRAYA 

Ismarlama Kostüm 
HEREK E ve F E S AN E Fabrikalarının gtlzel, 
sağlam, şık ve yOzde y8z ytlnlft kumaşlanndan 

iki, icabında üç prova yapmak şartile terzi 
"Avram Skofopolos,, tarafından dikilecektir-

. 

iş Bankası Kumbara ikramıyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya ı a misli artır • 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden maada:. 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eyliil ve Birincikinun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin lira ı JJ 
Fevkalade lkramıveıer verııecektlr. 

(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sablplerlnln asgari 25 lira biriktirmiş olmaları 1Azımdır) 

Afyon Viliyetinden: 
Afyon-Isparta yolunun 6705 lira kqif bedelli 16+ 53S--

23+ 900 kilometreleri arası en.alı onarılma iti 9/ 8/ 935 Cuma 
ıünü saat 16 da Daimi Encümende ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye konuldu. 

Bu ite ait tartnameler ve evrak ıunlardır: 
Eksiltme tartnamesi, mukavelename projesi, Nafıa itleri ıe

raiti umumiyesi, teıviyei türabiye, ıose ve kiıir i~ata dair 
fenni ıartname, busuıi tartname, kqif cetveli, ıilsilU fiyat cet~ 
veli, ırafik; isteyenler bu kiiıtlan Afyon Nafıa idaresinde ıö
rebilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (503) liralık 
muvakkat teminat vermesi ve bu itleri yapmakta iktidarı olan 
biriıini kullanacajını teahhütedinmeai veya k~ndisinin fenni 
ehliyeti bulunması tarttır. (4329) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Kqif bedeli 88~ liradan ibaret Marmara Hayırsız adasındaki sis 

düdük mevkii bina11nın sıva ve çerçeve itleri açık eksiltmeye ko
nulmuftur. 

ihalesi 12/ 8/ 93fi Pazartesi aü nü saat 13 buçukb Galatada Çinili 
Rıhtım hanında T3bliıiye umum müdürlüğü binasmda aatınalma 
komisyonunda yaptlacak olan bu itlerin muvakkat ~minat miktarı 
18 1Jaçuk liradır. isteklilerin eksiltmeye baflanıncaya kadar temi· 
natlanm idare Yemesine yabrma ları lbımdır. Şutname ve kqif 
cetveli 13zü ıeçen komisyondan almır. ( 4305) 

lstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme 
Kurumundan: 

Erzakm Cinsi 

Sadeyai 

Kuru çalı ve urbunya f uülyala· 
n 
Yetil ve kırmızı mercimek 

Nohut .. 
Bezelya 

Kurumumuza bailı Galataaa· 
ray, Haydarpap, Erenköy kız, 
Kandilli kız liaelerile Çamlıca kız 
orta okulasmrn yukarıda cins ve 
mikdarlarile sün ve saat ve ek· 
ıiltme tekilleri yazılı yiyecekleri 
eksiltmeye konmutlur. 

Eksiltme latanbul kültür direk· 
törlütü binaamcla liseler muhaae· 
becilitinde toplanan lcomityonda 
yapılacaktır. Eksiltmeye ıirecek· 
ler 2490 sayılı arttırma eksiltme 
kanununa ıare 935 1.1lı ticaret o-

Mikdan Teminatı Tahmin be- Eksiltme rün ve Eksiltme.--
deli kU1'11f aaati , """""' 

28000 1667.49 85 

20150 208.25 15-10 

~ 
4500 60.74 18 

1 5100 68.85 18 
1000 11.25 ıs 

dası ve mezkur kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki bel.elerini 
ve ticarethane namma hareket e
denlerin noterlikten verilmiı ve
kaletnamelerini kuruma vermele
ri mecburidir. 

Kapalı zarf mektuplarmda iı· 

tenilen belıeler ve teminat mak· 
buzu veya banka mektuplannı 

koymak ıuretile zarflannm üze
rinde kanuni ikametıihı yazılı 
ve üzerleri mübürlü olarak belli 

• 

13 ~935 salı ~ 

aaat 15 de kapalı sarfl' 
,, ,, ,, 

" saat 15,30 da kapalı sarfll 
,, ,, ,, ,, 

aaat 16 ela " 
,, 

" " saat 16,15 de ,. ,, ,, ,, 
saat 16,30 da ,, ,, ,, 

" 
saatten bir ıaat evveline _..... 
makbuz mukabilinde 1curum .... 
kanlığma vermeleri lazımdır. 

istekliler eksiltmelerin ilk teı' 
minatlanm ekailtme zamaDJJI~ 
evvel kurum sekreterliiindell " 
lacaklan yazı ile liseler muha,r 
beciliii veznesine yabrmalarl; 
eksiltme 1&rtnamelerini ti 
ve almak üzere kurum aekreter' 
liiine sormaları ilin olunur 

1
\l 

~411 . 


