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--Edebiyat ve vefa ---

Edebiyata sakın sapmayınız ey dostlar 
Çttnkü başlarda ne raht, ne sakal, saç bırakır; 
Bfr kadından daha bin kere vefasız meslek 
Seviyormuş görünr aşıkım aç bırakır! 

Hüseyin Rılat 
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Habeş • • • • Karakedi ! 
lngilterenin hem Fransa, hem de 

Italya ile arası açılıyor 
Genel nüfus yazışı 

Genel nüfus yazışı için hüku
metin uzun zamandanberi yap

makta olduğu hazırlıklar bitmek 
üze'!'edir. Ünümüzde Birinciteşrin 
ayının yirmisinde bu yazış yapıla

caktır. Bütün bir gün herkes bu
lunduğu verde kalacaktır. Türki-

yenin nüfus varlığı sayılacaktır . j 
Her bir kişinin soysal durumu 
(içtimai vaziyeti) laptanacak 
(teıpit olunacak) tır. Bet yıl önce 

yapılan mifus yazışmdanberi ne 
gibi değifiklik olduğu anlaşıla -' 
c.aktır. 

Ülkemizde nüfus hareketi na
sıldır? Köylerde ve şehirlerde nü-

fusumuz a•·byor rnu, eksiliyor 1 ' 
mu? A:rtan yerler nereleridir? Ek-

silen yerler nereleridir? ArtmC\ · • 

--

' I 

' • • 

I 

..... 
~-.. 

veya eksil1lle sebepleri ne gibi şey- ı11y.J.:: ı!.. lılinirı ortaya attığı şekil: Zeila ve Cibuti limanlarının durumu 
lerdir? Bu sebepler arasında hü- ı·e öu işle alci.kadar dört baş! Eden, Lcival, JJlusolini, Hailet Seld8i 
~u- metçe kuvvet verilecek, yahut .il k 
- (!<::den) - Par is ve Roma seyahat - giıterenin arası böyle açılır en öbür 

Eknıek ' .. 
l Şl 

Yaptığımız araştırmalar 
Belediyenin sözü: 
"Ekmek nar kını indire • 
cek derecede un ve buğ -
day fiyaları düşmemiştir,. 

1 ecimerlerin sözleri: 
Piyasada ihtikar yok , 

"ihtikar,, kelimesini 
n~fretle karşılayoruz ! 

· Halk arasında 
düşünceler 

(Yazısı beşinci sayıfada) 

aı 

}.urttaşlar, ·öz dilimizle konuşalım ! 

Bugüne kadar çıkan ke
limeleri alfabe sırasile· 

vermeye başladık 
kaldtrılpl:\:il 1çin çalıtdıcak olan- larının neticesi İngiltere, Fransa · ye yandan İngiltere ile İtalyanın arasın-
lar var md1r" Bunları ancak yeni lt.ılya arasrnda bir znmandanberi daki açıklık da artıyor. (Eden)in ro- Türk dili araştmlla kurumu genel 1 mcsinc zaman bırakmaktır. 
nüfuı yazm r.österecektir. ~öıe t:.arp:ın anlaşmazlığı bir kat da· mada yaptığı tekliflerin .Musolini ta· 

ha aı·ttırmı tır. <Eden) Ro r~ a:it~::'-'t+~~MIM.....,~»4ıl*i!ıı!l"*~·.1memesi lngiliz hü- sekreterliğinden bildirildiffi.ne ·gö- Q ·url.aıınl*za iaydah olmak 
Örnek ., rr. zmır ile Ankara- · d k 

mezden önce Parise uğradığı halde kılmetini kızdırmıştır. Dunun üzerine re, bugün gazetemizde çıkan 48 için, bugün şimdiye ka ar çı ·an 
yı &'Öste-rcbiliriz: lzmil'İn nüfusu !\lu:,;olini"e İngiltere he .... abın•ı '·aptı<Y1 t l l ·ı· k h' · - M 

1 " · " "' op anan ngı ız a ınesmın - uso- numaralı beş· kelimelik listeden beııer kelimelik listelerin, alfabe 
son yıllarda ep eyc e eksilmİflİr; tekliflerden Fransız Dışbakanına bir tini rsrar ederse - UlusJar ' Kurumu 
Ankarada lzmirdekinin tam tersi 1 -;;ey sÖ)'lememiştir. Fransızlar bun - Jolu ile İtalyaya karşr ekonomik taz . sonra, kılavuz tamamlanıp bası - sırasile, hepsini birden venneye 
ne, nüfus her yıl artmaktadır. Cc 

1
1 <ta n dolayı lngtltereye dargınltk gö:s· yik tedbirlerine başvuracağı hakkın - lmcaya kadar gazetelere yeni lis- başlıyoıuz. 

rek C1 arh!l.m gerek bu eksili_::İr tcri)orlar. Dundan başka (Eden)in da haberler ''ardır. Bu haberlerJe l - te verilmiyeccktir. Bundan erge Okurlarmıız bu sözleri bugün 
~ . 1 llaheı;;istana vermek istediği !;iCylerin talyanla İngiltere teklifi niçin red -

kendine göre sebepleri vardır /\n- ı Fransa i<;in <;ok zararlı olduğunu an- dettiğine dair telgrafı 7 inci sayfada maksat) 48 listedeki karşılıkların yedinci sayıfanuzda bulacaklar • 
kanda nlifu$ artışı bizi sevindi- latı) orlar. Bir )'andan Fransa ile Iw bulacaksınız. iyice kullanılmasına ve bellenil - dır. 
rir. Bunu d~a ziyade arlrrma~ ~~~~~~=~~==~====~~~~==~~~~=~ 
yollarını ::ıramak da üzerimize dii

ıen ayrı ödevdir. Öbür yandan lz
nıirde nüfusun eksilişini elden 

geldiği kadar tutmak, bunun için 
çareler aramak gerektir. 

Sonra Cümuriyet Hükfunetinc~ 
tatbik edilmekte olan ekonomik ı 
kalkınma planının da nüfus hare· 

ketleri üzerine dokunacağı (tesir 
etleceği) şüphesizdir. Bu da birta
kım vilayetinden öbürlerine nü-

Taraftarları "·Kralcı . 
Ko.ndilis,, ten ayrılacak 

fus akını teklinde olacaktır. Da- - Yazısı 8 inci sayıfamızda _ 

hadoiruru~y~hbrib~pıl~?=~====~==============~===== 

Cümhuriyetçiler, Yunan Başbakanı 
Çaldarisin, Kralı geri getirmek için 

manevra çevirdiğinde ayak direyorJar 

~erlerde nüfus kalabalığı artacak, 

öteki Yerlerd.,. ihtimal ki eksile
cektir. 

Bununla beraber bu hadiseleri 
rakam ile doğru gösterebilmek 
için genel :ıüfus yazışı üzerinde 

hükumetin çalıttığı derecede hat- l 
kımızın da çalttınası, nüfus yazı -1 
tının doğru yapılabilmesi için hü- 1 
kUınete kartı her yurt~atın elden 
gelen her türlü Yardımdan geri 
durmaması lbımgelir. 

ASIM U S 
------------

Başbakanımız 
Mardinde 

Mardin, 3 (Kurun) - ~aşbakanımız 
İsmet İnönü, bugün buraya geldi ,.<' 
halkın içten gö~terilerile <tezahiirle -
riJe) karşılandı. 

• Öğrendiğimize A·öre, ha~hakanı -
mızın son gezi programı ;) ağu~losta 
Ankarada bulunmak üzere tertip e -
dilmiştir. 

Oü~~an tulmıyanlar i~ YBPBmlYHCB~ 
Sebze halindeki dükkanlar bugün 

tekrar arttırmaya çıkarılacak 

}"eni lıalin uu kardall uörürıüşü . 
J Yamı dcfrdüncude) , 

Birinciler 

Bay Ahmet JJcıy Ayclm 

Bu yıl okullarını en iyi derece ile bi
tiren gençlerimizi yurttaşlara tanıtr
yoruz. Yukarda gördükleriniz IşılC H· 
sesinin birincileridir. 

Bay Aydın edebiyat kolundan, Bay 
Ahmet fen kolundan birincilikle çık -
mrşlaı·drr. K utlularız 

Amerikada, de • 
niz kıyıları arasın · 
daki ta~ıma i:;;le -
rini yapmak için 
yeni küçük \'apur · 
lar yapıldı. Resim -
de görülen küçük 
vapur, haya muka
\'cmetini en çok de· 
r~cccle kırmakta Ye 
gidi':' gelişi ~abuk -
laştırmaktadll". Bu 
Yapurlann hızı ~e
hir ite ~myfiyeleri 

arasındaki mesafe · 
;ri 5jOk azaltmaktn dır. 

36,5. kilo! 
1 akas dosyası ihtisa~ 

hakyerinde 
Takas yolsuzluğuna ait crral, H! 

fezleke gümriik basmüdürliiğünden 
ı;ckizinci ihtisas miiddeiumumiliğine 
yerilmiSitir. Fezlt'ke bin ~)· fayu yak'.ın 
dır. E\'l'ak paketi ise tam 36.:> kilo a· 
ğırlı~ndaclır. Müddciumumilil, evrak 
üzerinde ara~tırma yaptıktan sonra 
duruşma lıaşlıyacak tı r. , 

~qKREŞ ELÇ1L1K KATiB! 

Ank~ra, 3 (Kurun) - Bükref 
elçiliği katipliğinde bu]unan Bay 
Bülent Uşaklıgil, Londra elçilik 
katipliğine atanmıştır. Yerine 
Londra başkatibi Bay Faik gönde 
rilmiştir. 
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• 
Alman -Leh 
Komşuluk müna

sebetlerinde 
yakınlaşma 

Varşova, 3 (A.A.) - Lehistan 
dış işleri bakanı Bay Beck, bu sa· 
bah bayanile birlikte saat 8 de 
Berline varmıştır. 

Bay Beck istasyonda Bay Hit -
ler adına yönetgeri (müsteşarı) 

Bay Maysmer, dış bakanı Bay 
Nöyrat, yönetger Bay Ldelov, pro 
tokol direktörü kont Laseviç, Le· 
histan büyük elçisi Bay Lipski, 
Almanyanın Var~ovadaki büyük 
elçisi Fon Moltke, Leh kolonisi ve 
birçok gazeteciler taraf mdan kar 
şılanmış, istasyonda bir asker: müf 
rezesi selam durmuştur. 

Bay Beck, yanındakilerle bir -
likte Lehistan biiyük elçiliğine 

gitmiştir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Bay Beck, 
yanıf1'la Leh sefi~i ay Lipski ol
duğu halde bugün saat 10,45 te 
Bay Fon Nöyratı görete (ziyarete) 
gitmİ§ ve sonra Fon Nöyrat ve se· 
firle birlikte yaya olaı·ak başba

kanlığa gitmiştir. Bay Beck,. 
ile Bay Hitler arasındaki görüşme 
iki saat sürmüştür. 

Öğle vakti Bay Fon Nöyrat, 
Bay Beck için bir şölen vermiş • 
tir. 

Perşembe günü Bay Beck, Le
histan hükumeti adına meçhul Al
man askeri mezarına bir çelenk 
koyacaktır. 

Bundan sonra Lehistan elçili -
ğinde bir öğle 'yemeği yenecek 
ve bunda Bay Hitler ile bakanlar
dan Bay Göring, Bay Neurath, 
Bay Göebbels, general Blomberg, 
ve diğer şahsiyetler bulunacak -
tır. 

Öğleden sonra Bay Beck, gene
ral Cöringi köşkünde görete (ziyai 
rete) gidecek ve akşam üstü ba
yanı ile birli~te Varşovaya döne· 
cektir. 

Varşova, 3 (A.A.) - Bay Be -
ck'in Berlin göreti dolapsile yaz
dığı bir etkede (makalede) Ku • 
rier Porann,_i gazetesi diyor ki: . 

"Bu görette heyecan verici un
surlar aramamalıdır. Bu göret sa
de Alman - Leh komşuluk mü • 
nasebatmda elde edilen yaklaş • 
manın sonucudur. 

Şekle gelince, göret, Bay Hit
lerin güvenini kazanmış Alman 
bakanlarının Varşovaya yaptık -
ları görete cevaptır. 

Göretin tamamen nezaket gö -
ı·eti olduğunu söylemek muhakkak 
ki mübalağalı bir şey olur. Fakat 
yeni siyasal belgeler (vesikalar) 
bağıtlanması da gözönüne ahn -
mış değildir. 

Dışbakanile Hitler 
göi-üştüler 

"Japon militaristleri 
barışı bozmak istiyor!,, 
Moskova : 3 (AA .. ) - J aponya ya verilen Sovyct notası hakkında 

tzvestiya gazetesi şunlarr yazıyor: 
Bütün bu hadiseler, bazı Man çuri süel çevenlerinin (askeri mah

fillerinin) gayet önemli olan doğu demiryolu meselesinin kotanlma • 
smdan sonra dahi, Sovyet-Japon barışsever siyasal ve ekonomik 
münasebetlerini her ne bahasına olursa olsun bozmak istediklerini 
göstermektedir. Sovyetler birliği uluslarımn ve hükilmetimizin Ja -
pon ulusu ile barış 'içinde yaşamak istediğini ve hükumetimizin ev • 
velce olduğu gibi bundan böyle de barış münasebatın;n genişlemesini 
amaç (hedef) tutan mümkün bütün tedbirleri alacağını bir daha be
yan ederiz.,, 

Pravda gazetesi de şunları yazı yor: 
"Sovyetler birliği kamoyu ve hü kiimet, Sovy;et Mançuri aınırınm, 

akıllarını kayıbetmiş olan Japon militaristlerinin ve onların Mançu
rudeki adamlarının kışkı.rtıcı çalış malarma hedef olmasını kabul et
mek niyetinde değildir. Eğer Japon hükumeti uzak doğuda, barışın ko
runmasile gerçekcen ilgili ise acele şiddetli tedbirler alması gerektir. 

Loid Corç, harp ve işsiz
likle savaşacak ! 

Londra, 3 (A.A.) - Bay Loyd 
Corç ile özgür (serbest) kilisele • 
rin teşebbüsü üzerine _(barış v~ 

kalkınma) cemiyeti dün öğleden 
sonra Londrada bir toplantı yap· 
mıştır. 

Bu toplantıda 200.0 delege ha· 
zır bulunmuştur. 

Cemiyetin geçenlerde yaptığı 

bildirikte yazılı bulunan barış ve 
ekonomik kalkınma programını 
başarmak üzere bir hareket kon
seyi •eçilmesi toplulukla karar -
laştıılmıştır. 

Bu konsey ilk iş olarak gde -
cek seçimlerdeki bütün adaylara 
(namzetlere) bilhassa işsizlik ve 
silahlanma meseleleri hakkında 
bir soru listesi dağıtacaktır. 

Bu sorulara uygun cevaplar 
veren adaylara (namzetlere) ha -
reket konseyi ve seçim dairele -
rindeki diğer konseyler arka ola
caklardır. 

Bay; Lo>;d Corç, yeni pa~tinin 
İş prograıntnı kab\ll edecek olan· 
)arın, hükumete karşı ayrışık bir 
parti kurmaları önergesinde (tek· 
lifinde) bullUlmuştu. Bu projeyi 
kabul etmemişlerdir. 

Bununla beraber, şimdiki ha • 
liyle bu yeni hareket, Bay Loyd 
Corç için çok kuvvetli bir iş altı • 
dır. Dün öğleden somaki topl~n • 

tıda bütün partiler adına hazır 

bulunan uzkişilerin çokluğu, Loyd 

Corcun memlekette hala büyülf 
bir prestiji olduğunu iabat et • 
mekte idi. 

Bay Loyd Corç, iki büyük sı • 

nak (müsibet) olan harp ve iş • 

sizlikle savaşmak için tekrar si
yasa alemine döndüğünü söyle -
miştir. Sosyalistlerle faşistler 

Loyd Corcun uzun uzun alkışla • 
nan söylevini kesmek istemişler • 
dir. 

Odacı Aşır, Baka~a ait 1500 lirayı 
aşırpıış, paltosunun astarına dikmiş 

• 
Ankara 3 (KURUN) - Finans (maliye~ Bakanlığmda garip bi r 

hırsızlık vakaıi olmuştur. Yakanın kahramanı, muhasebat umum mü
dürlüğü odacılarından Aşirdir. Va ka şöyle geçmiştir: 

Finans mütemedi, bir müddet evvel, Finans Bakanına ait 1500 li
rayı Bakanlık veznesinden almış ve müsteşar Bay Faiğe teslim ct
~iştir. Bay Faik, bakana verilmek üzere parayı hususi kalem müdürü 
Bay Şevket Galibe vermiştir. Bay Şevket Galip de parayı masası gö
züne bırakarak gitmi~tir. 

Bakana verilmesi istenildiği va kit, paranın\ortadan yok olduğu aö
rülımüştür. Araştırmalar kısa ıür müş, odacı A§ir parayı çal:lız ; rı ı 

itiraf etmiştir. '\ 
Aşir, ifadesinde, 1500 liranın günlerce ~ay~Şevket Galibin ma • 

sasında durduğunu, birkaç defa parayı alıp almamak hu1iusu;-- -· 'l 
nef sile mücadele ettiğini ve en so nunda dayanam1yarak aldığını söy .. 
lemiştir. Aşir, 1500 lirayı aşırdık tan sonra onu paltosunun astarına 
dikmiş, arkadaşlarından birine gi derek: · 

- Şimdi yazdır, kışa kadar siz de kalsın! diye paltosunu arkada • 
Jtn't•n evine emanet etmiştir. Para lar paltonun astarları arasında bu· 
lunmuıtur. 

Yunanistandan, borç taksitlerini 
yüzde elliye çıkarması isteniyor 

Atina, 3 (Kurun) - Yabancı 
devletler elçileri, borç taksitleri 
hakkında Yunan hükumetinden 
JU dileklerde bulunmu§lardır: 

1 - Borç taksitleri yüzde otuz 
beşten yüzde elliye çıkarılmalı, 
2 - Yunan hükUmetile yabancı 
malt kontrol heyeti arasındaki ınü
nase betler tanzim edilmeli ve Yu
nan hükumeti, kontrol heyetinin 

işlerine karı§mamalrdrr. 3 - Tü- · 
tün ve sigar.a paketlerine yapıstr -
rılan bandro1lar, Yunanista.nda. 
değil, eskisi gibi dışarda basılına
hClır. 

Yabancı elçilerin bu dilekleri 
ve kullandıkları şiddetli dil, hay• 
ret uyandırmt§tır. Yunan hüku • 
m eti cevap vermek hakkml mu .. 
hafaza etmektedir. 

MARDİN SIHHAT MÜDÜRÜ ARSIULUSAL KÖYCÜLÜK 
Ankara 3 (Kurun) - Mardin KONGRESİ VE HÜKOMETIMfZ 

ilbaylığı sıhhat ve ictimai yardıın Ankara 3 (Kurun) - mahalli 
müdürü Bay Sabit bakanlık em - işler genel müdürü Bay Nacin:n 

rine alınmıştır. Brük5elde toplanacak ArsıulU!r l 
YÜKSEK T ASDlKTEN ÇIKAN köycülük kongresinde hükun:.eti • 

TAYiNLER mizi temsili kararlaşmıştır. BE'.y 
Ankara 3 (Kurun) - Vilayet- Naci oradan londraya gidecek v e 

ler genel müdürlüğüne atanan Ağustos ayında toplanacak olan 
(tayin edilen) Kastamonu ilbayı k 1 · 
Bav Fazılla iskan ve nüfus genel 

şehircilik kongresi müza ere en • 
ni hususi surette takip edecektir. 

müdürlüğüne atanan Kocaeli ilba ===============::::::::::::=::=:;::::::= 
yı Bay F aikin atanmaları yüksek 
tasdikten çıkmıştır. 
SAKARYA PAMUK MINTAKA

LARINDA TETKiKLER 

Bay Celal Bayar 
Ayın onunda Odesaga 
doğru. yola çıkacak 
Sovyet illerinde bir geziye çı • 

kacağını bildirdiğimiz Ekonomi 
TlTULESKO'NUN 

ZIY ARET LERI 

Londra, 3 (A.A.) - B. Titu -
\esko dün, :Üı~işleri bakanlığı sek
reteri Sir Robert Van Sittart ile 
birlikte öğle yemeğini yemiştir. 

Bundan sonra Sir Samuel Hoare 
ve B. Mac Donaldı görete (ziyare
te) gitmiştir . 

Ankara, 3 (A.A.) - Aldığı · 
mız bilğeye göre, genel nüfus sa -
yımı hazırlıkları ilerlemektedir. 

Ankara 3 (Kurun) - Ziraat 
müsteşarı Bay Atıf, Ziraat genel 
müdürü B·ay Abidinle birlikte Sa .. 
karya pamuk bölgelerinde (mm :., 
takalarında) tetkikler yapmak ü -
zere Eskişehire gitmişlerdir. Ora • 
dan Çifteler çiftliği harasına gi -
decekler, dört gün sonra dönecek
lerdir. 

Bakanımız Bay Celal Bayarm ls
tanbuldan 10 Temmuzda ayrıla • 

cağı ilk olarak Odesaya gideceği 
anlaşılmaktadır. 

B. Tituleslrc, barış meselesinin 
bölün.mezliğini ve 3 şubat kara -
rm ~1 her noktası için toplu hare
ketin lüzumlu olduğunu önemle 
söylemiştir. 

Hazırlıkları kontrol edilen vi • 
layetJer 20 yi bulmuştur. Sayım 
hazırlıklarında hizmetleri görü -
len Kastamonu llbayı Fazıl, Kur • 
şunlu Kammun bayı Fevzi ve Geb
ze llçebayı Osman Nuri, Ba,vekil 
İsmet İnönü tarafından birer be -
ğenme bitiği ( takdirname ) ile 
kayranmışlardır. (taltif edilmİf -
!erdir.) 

BlR SlLO AÇILACAK 

Ankara 3 (Kurun) - Ziraat 
Bankasının memleketin muhtelif 
yerlerinde yeniden sekiz silo aça • 
cağı yazılmıştı. Mali sebepler do · 
layısile bu yıl ancak Derincede bir 
silo açmak kabil olacaktır. 

YENi BiR ANLAŞMA ıılllll""'"*"ıııtrıq'lltıJtdl •••:acı ııu,,__..... . 
Roma, .. 3 5A.A.~-:-: ~· Musolini Seviniyoruz 

Bay Celal Bayarın yanında bir 
çok uzmanlar da bulunacaktır. 

İş Bankası Genel direktörü Bay 
Muammer Eriş ve Sümer Bank 

Genel direktör B. Nurullah Esat 

birlikte tidecek zatlar arasında

dır. 

KURUN okurlarma 
HiZMET KUPONU 

Leh bakanı B.Hitler ve Nöyrat]a 

iKi CASUS iDAM EDiLDi 

Berlin, 3 (A.A.) - Süel ha -
yınlıktan (cıskeri casusluktan) 
suçlu olan Bruno Lindenan ile 

ve Leh bu.yu~. e!çısı ~kı ~emle~et ~URUN'un yüz paraya inişi Ü· 

arasındakı gırıtı (ıtha~.atı)_ du • zerine bizi arkalayan, beğenen, Bu kupondaki tarihten ba~lrya -
rak 15 f!iin içinde KURUN idaresine 
gösterilir~c bir küçüle ilanın 1 d~ -
falık 1 satırı paratiı yerine alınır. 

iki memleket komşuluk müna · 
sebatına ve iki devleti ilgiliyen 
genel meselelere dokunan haber, 
alma suretinde görüşmeler yapa • 

cak ve Lehistanm, büyük mare -ı 
§alının siyasasına devam ede • 
ceAi hakkmda Bay Hitlcrc inan -
ca :<teminat) verecektir. 

Egou Brest bu sabah yoğatılmış -

lardır. (idam edilmişlerdir). 

Süel gızaçı~an (ifşa) suçlu 

olan Battesch halk hakyeri tara -

f1ndan müebbed kürek cezasına 

mahkum ~dilm,ıtir. 

zenleyen anlaşmayı bugun ımza- ok.~1yan yazılar devam ediyor. 

lamışlardır. .. .. .. .. Bunlaıı görerek seviniyor,şevkleni 
LlMANLAR MUDURLU<:lU yonız. Resimli (Perşembe) ye, 
Ankara 3 (Kurun) - limanlar (Hafta)yn, (Yaıımay)a, te~ckkür 

müdürlüğüne emlak ve esnaf ban- ederiz. 

(lstlycnlcr, gUn Unde idarede bulun -
durulacak surette bu ku,ııoD.ları posta~ ·ı 

verecekleri meklu~lann iç-ine de lrnya • 
billrlrr. 4. lu:limc hir ı;a.t.Ir yerin" sayıl -

1 · d B R f M nııı.ııdır.ı kası üye erın en ay au an· •ıaılllM-.-l'lltQd1~~tMHHI -.ıı.--.--................... 111,. __ 11u1 

yaa taxin edilmiJlir. ... ·· 



Istanbul 
Müddeiumumiliği 
Uçüncü ceza reisi Bay 

~~~c':~!.!i!i: :=~~et lon~ra - ısı aı~uı 
fatanbul Müddeiumumiliğine nak-

ledi!mittir. Bay Hikmete yeni Ö· Yol, iki yıl içinde mü-
devmde de hatarıcıhk temenni c- k /l f • •ı b ·ı · 
deriz. emme eş ırı e ı ır 

J ta L--ı Ad~I. 1(. ·:{od b . lngiliz gazete-cileri düşün-
• nou ıyesın e azı tayın •• • • •• d .. ki .d. 

ve nakiller yapılacağından bahso· duklerını ve gor U erı 1 

lunmaktadır. Bu arada Birinci Ti- anlatıyor 
caret Hakyeri azasından İsmail 1 Şehrimize Londradan otomo -
Hakkının Bakanlık Ceza İtleri biJle gelmit olan İngiliz gazete -
Batkanlığına, İkinci Ticaretten cilerinden bir kısmı da dün sa • 
Faizin de Hukuk İşleri Başkanlı- bnh gitmiıtir. 
iına tayin edilecekleri sanılmak İngiliz gazetecileri gitmeden 
tadır. 1 k · · l 
Muavin Şefık bir ay i~ln 

izin aldı 
letanbul müddeiumumiliği mu 

a'Yinlerinden Şefik, bir ay müd -
detle izin almııtır. Kendisinin 
ıördüiü itlere bu müddet içeri -
ıinde munvinlerden Hikmet ha -
lcacaktır. 

Hak.ger le rinde 

Karısını öldüren 
Aziz 19 gıl hapse 

mahkilm edildi 
Eyüpte karııı Dilberi öldüreıı 

~zizin durutmaıı, latanbul ağır 
ce• hakyerinde bitmittir. 

Müddeiumumi, Azize, vakada 
tahrikin bulunduğu ıözetilerek 
ceza ,verilmesini istemitti. Hak -
yeri, &u iıte.ie uygun olarak ka • 
rar vermiftir. Aziz, karmnı öl • 
dürdüiü için ceza kanununun 
449 uncu maddesine göre on ıekiz 
sene ağır hapıe mahkum edilmiş, 
ancak vakada tahrik gözetildi -
iinden, ceza müddeti dokuz 1e • 

neye indirilmiştir. 

Elinde mangal varken 
düşürülen kadın 

KocaMustafapatada bir evde o 
turan Aytenin evine girerek ii -
zerine hücum ettiği ve kadının 
Y~e düteJ"ek ayağının zedelenme
ııne sebep olduğu ileri sürülen 
canıcr Alinin, lstanbul uçuncü 
ceza h-'- ·od d .. -,-erı e duruşmasına 

un devam olunmuttur. 

le Eakid~ An~ ile ~ızı ve Ali i
k lcardetı, aynı evın muhtelif 
ıannlarında otunıyorlarmıf. A -
~d~ ıeçimıiılik çıkmıı ve 
ı wı•Y& ı·· Al" ·ı ·ı. ore, ı J e kardeti Ay-
fet ı' kkızını evden çıkarmak ta -
er er e" k d'l . . . • ., en ı erı ~ıkmak va -
zıyetınde kalmıtl•.. V b ı, •• 

ı 1..... ..... e u çı~ 

çareıız ıaıni anne il k d b' l k .. ı___ e ızın an ı-
ere ' oç ••111&iı tasar lam J 

B tJ lf ar. 
u sure e lu, au··n·· 1· ..ı •• 

ca u e ıncıe ıçı a-
tef do)u mangal bulund .. h ld . d' ugu a e 
evın mer ıvenini tırmanan A 
d d 

. Y§e, 
ıtar an eve ... l•nniı olan Alinin 

hücumuna ugraın11 . Ate•le _ 
k 1 

.. .,. r ye 
re dö Ü mu§ ve kendi rle .. . yere 
dütmÜJ, ayagı ıncinıni§. 

Ali, bunu inkar ediyor. Dünkü 
duruımada komiser Feyzi §ah't 
olarak dinlenilmit ve hu auret;e 
taıhit dinlenilmesi sonunu bul _ 
rnuıtur. 

Hakyeri başkanı lsmai) Hakkı 
ınüddeiumumiliğin mütaleaaın~ 
ıormu• müddeiumumi mütalea _ .,., . 
ırnı hazırlamak üzere dosyayı iı . 
temi§, dotyanm verilmesi kararile 
durutma başka güne bırakılınıt • 
tır. 

BAY l\IARlNETTl - Evvelki rin 
şehrimizden ayrılan lta1yan fütüri t 
şairi Bay .Marinetti, tC'~rinie" elde! 
tekrar Jstanbula gelerek AnkaraJ a 
gidecektir. 

az önce mem e etımıze o an ge -
zileri ve Londra - İstanbul yolu 

hakkında şunları söylemitler • 
dir: 
"- Londra - İstanbul arsıulu

sal otomobil yolunda tam mana -
"ile bir tetkik yolculuğu yaptık. 
Dola.}1sile, A Ylı.tpanm yüreğin -
den geçen bu Y?lun hangi kısım
larmm tamire miihfaç olduğun11 

tesbit ettik. 
Londradan Avustm·yanın Linz 
hrine kadar bu yol mükem-

ldir. !yi olnuyan bazı kısım -
n ela simdi tamir görmekte -

> 

lir. 
1\facari~tandh yeni yapılan şo -

se Peşteden 70 kilometre il('ri -
sine kadar çok iyidir. Bu şose, 
şimdi Yugoslayya hududuna ka -
dar uzatılmaktadır. Yugoslavya -
da yollar Bel.gTada kadar fena -
drr. Belgrattan sonra bozuhiur. 
Bununla ·beraber, yollaıı tamir 

etmcl· için Yugoslav hükUmetinin 
birkaç ınil~1on dinar tahsisat koy
duğunu ögrendik. 

"Bulrrari tanın yolları çok !e -
nadır. Yol dediğimiz zaman, esa
sen tarlalardAn ve dağlardan ge -
çen dar geçitleri kastediyoııız. 

Bilhassa Dragomandan Sofyaya 
kadar ose büsbfüiin bozuktur. 

Bunun için otomobiller saatte 
30 - ıo kilometreden fazla hızla 
gidemiyorlar. 

"Türkiye yollarına gelince, E -
dirnedıen SilhTiyc kadar olan yol
lar iyi değildir. Silivıiden sonra 
büyük çalışmalar görülüyor. Bu -
nun için otomobiller, şimdilik bir-
çok yerlerde uzun kavisler yapa -
rak yollarına devam ediyorlar. 

Öğrendiğimize göre, Trakya 
yolları 16 ayda yapılacaktır. Bu, 
bi.iyük bir iştir. 

"tste Budapeşoo kongresine ve
receğimiz raporun ana çizgileri 
bunlar olacahiır. Bu kongreye iş
tirak edecek olan 8 memleket, 
lngiltere, Avusturya, Macaris -
tan, Türkiye, Bclcika, Yugoslav -
ya, Bulgaristan, Almanyadır. 

Üç yıldın·, ayni yolda yaptığı -
ımz tetkjkleri gözönünde bulun -
dururken, iki yıl devam edecek 
programh bir çalışmadan sonra 
Bıi.ikselden bas1ayıp Jstanbulda 
biten Londra - İstanbul yolunu 
mükemmel bir hale getirmek ka -

Yazısız hiktıge 

Araşbrmalar 

Bizans eserleri araştır
malarına başlanıyor 

İngiliz profesörlerinden Bakı -
ter, Ayatofya müzesinin kartı -
ıında bulunan Akbıyığa inen yol 
üzerinde dünden itibaren eski 
Bizans eıerleri aratbrma11na bat
lamı§tır. 

Yukardaki reıimde İngiliz pro -
feaörle, arattırma için açılan yolu 
görüyorsunuz. 

Ayasofya bahçdsi de 
yeniden aranacak 

Üç aydanberi Ayaaofya müze -
si bahçesinde yapılan ara§tırma -

nın on bet gün evvel tamamlan -
dığı ve çıkarılan eserlerin hah • 

çeye yerlettirilmeye ba§landığı -
nı yazmıttrk. 

Eserleri yerle§tirme l§İle, arat -
tırmayı yapan Alman eski eserler 
enıtitüıü me,..W olmaktadır. 

Enstitünün baaçenin diğer ka -
pıya kadar olan kıımına da yeni
den yer arqtırmaya ba!lıyacajı 
söylenmektedir. 

Bu araıtırmanrn ne zaman ya
pılacağı henüz belli değildir. 

bil olacağını anlıyoruz ... Bu tak -
dirde altı gün içinde Londradan 

otomobille lstanbula gelinebile -
cektir. 

"Bu iş bittikten sonra, progra -
mm ikinci kısmının tatbikine baş 
!anacaktır. Yani, 1stanbuldan baş
layıp Suriye ve Kahireden ge
çerek Hindistana kadar uzanan 
yol yapılacaktır. 

"Bu suretle 1stanhulun önemi 
artacak, ve İstanbul Hindistam 
Londraya bağlayan yolun arsıulu
sal otomobil yolunun merkezi ·0 -

lacaktır. 

"Tabii güzelliğile eşsiz olan 
Istanbulun, gezginler için, kon -
for ve kolaylıklannı aıttırarak, 
dünyanın en fazla gezgin çeken 
şehri olacağım umuyoruz. Bunun 
iÇin, gerek Jstanbulda kalmak, 
gerek lstanbuldan geçmek üzere 
gelecek gezginleri memnun ede • 
cek tedbirleri, Türkiye hükfüne -
ti ve Türkiye Turing Kfübünlin 
almakta olması bizi çok ~vm -
dirdi.,, 

Yapılaca~ i~ler 
Sıra beklemekte, 
giriş ve çıkışlarde 

intizam 
' 

llbalJ Avrupada neler 
gördü, neler yapacak? 

llbay ve Şarbay Bay Muhit • 
tin Uatündağ, dün muavin Bay 
Hamit, imar direktörü Bay Ziya, 
fen direktörü Bay Hüsnü ile bir
likte FJoryaya giderek oradaki 
bayındırlık işlerini gözden geçir
miştir. 

Muhittin Üstündağ, Avrupn 
gezisi hakkında şunları söylemit
tir: 

- Eğer gazeteciler tenkit et -
mezlcrsc birçok yeni projelerim 
var. Bu sene gördükleıiınin bir
çoğunu tatbik etmeye çalışaca -
ğım. Her şeyden evvel kendimiz
le, kendi nefsimizle mücadele 
etmek lazım olduğuna bir defa 
daha kanaat getirdim. Batının en 
kalabalık yerlerinde nizamı, hal
kın birbirini korumasını, bilet al -
mak, hatt<i kalabalık lokantalarda 
yemek yemek için birbirinin ar
kasında durup ta nöbet beklenıe
sini görüp te hayran olmamak 
kabil değil ! 

Burada vapur ve tren gişele -
rinde sıra beklemeyi, vapurdan 
çıkış ve vapura girişi yoluna koy
mayı kurum, gişe önlerinde, iske
leler üstünde itişip kakışmayı ön
leyecek şeyleri yapacağım. Ak..c;i 
hareket edenleri de şiddetle ce · 
zalandıracağım. 

Otomobil kornalarını dn yasak 
etmek istiyorum. Bunu, yollarda 
geçit yerlerini işaretledikten son
ra yaptıracağmı.,, 

Terkos Sosyetesinden 
istihlak resmi alınacak 

Terkos Sosyetesinin kuJlandığı 
elektrik ve alatmdan istihlak res
mi alınıyordu. Terkos belediyeye 
geçtikten sonra belediye bu para
yı vermemek istemif, ve mesele 
Devlet Şurasına gitmittir. Devlet i 
Şurasınca T erkostan istihlak res
mi alınmasına karar verilmiştir. 
Bu karar dün belediyeye bildiril
mittir. 

Tramvaylarda yasaklar 
Tramvayların ön sahanlıkları • 

nın çok kalabalık olduğ\,lnu ev
velce yazmı§tık. Dün bazı tram
vaylar durdurulmuı, ön sahanlık
lara fazla yolcu alan vatmanlar 
hakkında ceza keıiJmiıtir. 

Sivil yolcuların durması da ya
ıak edilmiştir. Tramvay kapıla -
rını kapamıyan bazı biletçiler 
de cezalandırılmıştır. 

Yağmurun fayda lan 
İstanbul ve civarına yağan yağ-ı 

murlar hakkında etraftan lıtan -
bul Ziraat Direktörlüğüne rapor-1 
lar gelmi9tır. Bunlara göre son 
yağmurlar çok faydalı olmu§tur. 

SiYASA 

ltalyanın 
tandan 

--
Habeşis
almak 

istediği yerler 
Jngilterenin, ltalya ile Habefiı

tan arasını bulmak için, keneli ara· 
zisinden fedakarlık yapmaıının 

da bir fayda vermeme•i üzerine 
/ngilterede ita/yaya har§ı tutula
cak yol, günün en önemli meıelesi 
oldu. Hatta lngiltere Hühiimetini 
en çok düşündüren meselenin bu 
olduğu, birçok neşriyattan anlaşı· 
lıyor. 

Lonclra gazetelerinden birinin 
verdiği malumata göre /ngiltere 
Hükiimeti, ita/yaya kar§ı tutula
cak yol üzerinde tam bir fikir bir
liği içinde drğilJir. 

Bu malumata göre, kabine er
kanından bir kıımı Avrupa dev
letlerinin ita/yaya karsı tecim boy
kotaji yapmak üzere davet olun
malmı, ita/yan gemilerinin Su· 
ven kanalından gecirilmemcsi, 1-
talyaya mühimmat satılmaması, 
krediler açılmaması lehindedir. 
Bu tedbirler alındığı talldirdc /. 
talya'yı Habe§ maceraıınclan vaz
geçirmek holaylaıır. Fakat in ·ı
tere kabinesinin bir kısmı işi o/u
runa bırakmak fikrindedir. Çun· 
hü ltalyaya karşı boykotaj tatbiki, 
ancak Uluslar Cemiyetinin ve
receği bir harar ile yapılabilir. 
Hem de brı kararın ittifak ile ve
rilmesi şarttrr. Halbuki Uluslar 
Konseyinin bugün bu ıekilde bir 
kararı ittifak ile vermesi beklene-
mez. 

Mesela Alrikada birçok müs
temlekeleri olan Fransa, son gün
lerde, lngiltere ile Almanyanın 

deniz İ§lcri üzerinde anlaşmaları 
üzerine, /ngiltere yerine, ltalyayı 
ııkı fıkı doıt ve müttefik tanıma
ğa ba§lam~ gibidir. O halde h 'ç 
olmcuıa Franıa'nın ltalya aley
hinde bö~le bir karara iıtirak et
meıi beklt>nr.ıez. 

Bu da ltalyaya kar§ı tedb ·r a• 
lınmasına taraftar olan lngiliz 
Nazırlarının aüıüncelerini tatbika 
imkan vermemektedir. 

Diğer t.:ırc.ltan ltalya Habefiı
tandan büyük bir parçayı kopar
mağa ve bunu zorla başarmağa 
karar vermiş bir vaziyettedir O· 
nun Habeşiıtandan hangi parça
ları almak iıtediğini ltalya Müı
temlekat Müstqarı Bay Aleıson· 
daro Lesscna ıu şekilde izah ct

miı bulunuyor: 
'•Vazifem;z, Habet yurdunda~

sirliği kaldırmak, Habeş asker~erı· 
nin Galla. Sıdama ve Somalı ta
raflarında tatbik ettiği zulme kar
t• gelerek ahenkli bir rejim vi" cu
de getirmek ve Habetistan'a da 
muasır medeniyetten hisse almak 
için fırsat vermektir.,, 

Bu sözlerden ltalya'nın nerele· 
ri ilhak etmek likrincl>! olduğu a· 
paçık görülmektedir. 

ltalya'mn kararı ilkönce bura
ları ilhak ederek Eritrc ve Soma· 
liyi birle tirmektir. 

ö. R. Dolirul 

Arabacılar arasında 
anla~mazhk mı var? 

lstanbul arabacılar cemiyeti, İ• 
dare heyeti seçimi hazırlıkları ya
parken cemiyet reisi ile yirmi 
dört azası istifa etmişler ve isti • 
fal arını ticaret odası esnaf şu • 
besi tefi Bay Galip Bahtiyara bil
dirmişlerdir. 

İstifanın sebebi henüz anlaşıl -
mış değildir. 

Yeni idare heyeti secimin· n ne 
vakit yapılacağı henüz kararla§ -
h-11 tn"\m11'hr. 
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47 rıci liste 
1 - Şayia - Yaymh 
ORNEK: Halkı yaymtılarla si -
Dilendirmek doğru değildir. 
2 - Rit~ayet - Söylenti 
ORNEK: Sofyada dolaşan söy -

lentilere göre hükQmet tekrar de -
ğişecektir. 

3 - Sulhperver - Barışçıl 
ORNEK= Biz barışçılız, fakat ay-

maz değiliz. 
4 - Gafil - Aymaz, boş, dalgın 
5 - Rükn - Örkün 
ORNEK: HükQmet örkünlerin -

den birinin söylediğine göre ... 
48 iNCi LiSTE 

1-lhtikar - Vurgunculuk. 
ıJluhtekir - Vurguncu 
ÖRNEKLER: 1-Fransız hüku-

nwti borsa vurgunculanna karşı 
sert davranıyor. 
2 - Y aşatık maddelerinde vurgun
culuk en ağır suçlardan olmak la
zımgelir. 

2 - Müsadere - Alanç 
Müsadere etmek - Alancetmek 
ÖRNEKLER: 1 - Osmanlı im -

paratorluğunun son zamanlarına 

kadar alanç usuJü devam etti. 
2 - Kanun emretmeksizin kim· 

senin malı alancedllemez. 
3 - lJlüsrif - Savurgan 
israf - Savurganlık 
ÖRNEKLER: 1- Savurganlığın 

sonu, avuç açmaktır. 
2 - Savurgan iki yakasını bir ara
ya getfremez. 

Nasih - Öğüt 
4 - Müldh.aza - Düşün 
ORNEK: Bu işte ne düşünde ol

duğunuzu söylemediniz. 
5 Nasihat - Öğütçen • 

ORNEh": Oğütçenler çabuk baş 
ağrıtırlar. 

NOT: Gazetemize gönderileeck 
yazılarda bu kelimelerin osmanlı -
caları kullanılmamasını rica ede -
riz. 

• 

dışında alınan 
ile Ömer 
edildiler 

-K-u-ıt_u_r_ı_,-ıe_r_i ----- Remzi 

Orta okul 
·öğretmenliği 

Yazılı sı naçlarda kaç 
kişi kazandı ? 

Orta okul öğretmenliği için Ü 
niveraitede yapılmakta olan sı -
nacın yazılı kısmı dün bitmiş -
tir. 

Yazılı smaçta edebiyat kıım.ı • 
na giren 58 gençten 28 i, tarih 

tevkif 
iki suçlunun anlattıkları 

biribirini tutmuyor 
Fatihte oturan kızım görmeğe 

giden Erenköyünde oturan Ali -
nin, sur dışarısında, 159 lirasını 

aldıkları iddiasile Remzi isminde 
biri ve arkadaşı, Ömr dün adli -
yeye verilmişlerdir. 

• coğrafya kısmında 47 gençten 

iddiaya göre, Remzi ile Ömer, 
Ali ile bindiği otomobilin toförü 
arasında ücret meselesinden Fa • 
tihte kavga çıkmış ve bu iki kişi 
araya girmiıler, anlaşamamazlığı 
kotaracaklarını ıöyliyerek, sur 
dışarısına çıkardıktan sonra Aliyi 
soymuşlardır. 

beşi, İngilizcede 51 den 12 si, 
fransızcadar, 18 den 2 si, alınan • 
cadan da üç kişi muvaffak ol • 
muştur. 

Bugünden itibaren sözlü 11 -

naçlara başlanacaktır. Kimlerin 
öğretmen olabileceği sözlü sınaç· 
tan soma belli olacaktır. 

Dün iki suçlu Sultanahmet 
sulh ikinci ceza hakyerinde sor
guya çekilmi§lerdir. llk önce Rem 
zi sorguya çekiJmiı, §unları söy -

Y eniköy okulları lemiştir: 
lstanbul civarındaki köylerde - Ben ve yannnda bulunan 

bu yıl yaptırılacak olan yeni köy arkadaşını Omer çok sarhoştuk. 
• okullarının yapısına başlanmış - Otomobilci ile Ali arasıntfuki kav-

tır. gayı görünce onlara karakola git-
Okullara lazım olan kireç, melerini söyledik. Biz de Edirne

kum ve ağaç gibi §eyler köylü kapı drşmda bulunduğumuz için 
tarafından temin edilecektir. otomobile bindik. Ben çamurlu -

Diğer masraflar için de il büt- ğun yanmda oturuyordum. 
çesine altı bin lira para konmuş· Hakim Bay Reşit sordu: 

tur. - Sarho! olduğunuz halde o. 

paralar! 
Hava Kurumuna 
yardım işleri 

Pazar günü tramvaya 
binenlerden bir kuruş 

ve yirmi para alınacak 
Hava kurumunun yardım kay • 

nakları günden güne artmakta • 
dır. Her hafta pazar günleri tram· 
vaya binen yurttaşlardan birinci 
mevkilerde birer kuruş, ikinci 
mevkilerde yirmişer para alına • 
caktır. 

Bundan batka hava kurumu 
bayanlar kolu, bugün öğleden 
sonra hava kurumu merkezinde 
bir toplantı yapacaklardır. 

Toplantıda bayanların Tak • 
simde yapacakları mitinğ İ§İ ğö • 
rüşülerek mitingin günü tesbit e
dilecek, programı hazırlanacak • 
tır. Miting için il tarafından izin 
verilmiştir. 

YENİ ÜYELER VE 
ARMA CANLAR 

Yeniden üye olan vatandaşlar 
şunlardır: 

Bütçe tasdikinden gelir gelmez tomobilin çamurluğu yanında na
................................................................ bu para derhal alınarak işe baş - sıl otura bildiniz? 

Kereste sosyetesinden Sedat 
yılda 36, Halit lsa 24, İstanbul 
liman sahil merkezinden Galip 
Ataç 39,60, Kenan Ak 39,60, 
Danyalar 25,92, Avni 30,24, Meh 
met 25,99, Recai 20,16, Ziya Sü
mer 20,16, Patrik Fotyos 50, Po . 
likarloı 20, Mekenyoı Lpkakis 20, 
Maksimoı 20, Leon Levi 20, De· 
ni Emin 20, Leonida 20, Y anko 
Alyanak 20, Udi Alogaridi 20, 
Mayonda Yuvanidi 20, Hristo Ta~ 
çika 20, Engeli Engelidi 20, Ko • 
ço 20, Yani 20, B. Kolemva 20, 
Ligor Papadepulo 20, Kostantin 
20 Paminonda 20, Dimitri Alek • 
sandr 20, Mihal 20, T odori 20, 
Niko 20, lira vermeği taahhüt et
mitlerdir. 

!anacaktır. - Kendimi idare edebiliyor -
Okullarm yapısı den yılı ba • O.um. 

u Dörtl yaralama tına kadar tamamlanacaktır. - Bindiğiniz otomobilde baiırıt 
Dün dört yaralama vakau ol- ÇEKOSLOV AK TALEBESi ma varmış ve sizi bekçi durdur • 

GELlYOR - Çekoslovakya ta)e- mu•. muştur: ~ 

1 - Esrarkeş Sabri ile arkada- besinden 40 kişilik bir kafile on - Yalandır. Biz bekçiyi gö -
şı Fethi, Gazhanede Alinin kah- beş temmuza doğru şehrimize rünce durduk. Bekçi ile konuşa-
vesinde oturan Yusufla Eminin ö- geleceklerdir. rak karakola gittik. Karakolda 
nüne çıkmışlar, Yusufu bıçakla Gelen talebe Galatasaray lise • şoförle bay Ali uyuştular. Zaten 
yüzünden yaralamışlardır. si~e konuk olacakl~r, k~ld~~~~rı otomobil parası yüzünden kavga 

2 Ak d . d muddet zarfında muzelerı, kutup- çTlr-.....ıı. Bay Ali on lira çıkar.:ı". - saray a pazar yerın e h l . d'V d'' · t ~" uıı 
H l ·ı b 1 ane erı ve ıger en uns yer - KarakoMa kimse bozamadı. Biz seyyar satıcı a ı , para ozdur - J · · · ki d' 

. . • . erımızı gezece er ır. d T 1 d 

volis haberleri : 

mak yüzünden Ferıt ısmmde bıri- T 1 b . b 
1 

d 'k' on an sonra opçu ar a otomo -
. ·ı k . d' h 1 F . a e enın aş arm a ı ı pro • bilden indfr onl E "b 'tt• sı ı e avga etmış, ır eme erı- f .. h l kt \' ar yu e gı l - ra arma.guan etmi•tir. . esor u unaca ır. ı ~ 

dı başından yaralamıştır. EGLENCELER - Eczacı oku· er. IYl SU A ALINAC 

Bundan ba§ka Türkiye made • 
ni sanayi limitet sosyetesi 100 li· 

B k Y ah 11 Hakim Bay Re•it, tekrar sor • D N AK PARA 3 - eşi ta§ta enim a ede lu son sınıf talebesi tarafından ~ 
oturan fotoğrafçı Hayik, Yervant 7 temmuzda Çamhcada güzel or· du: 
ve Mardires isminde iki ki§İnin ö- manda bir eğlence yapılacak • - Bay Aliye kulağını sağır e-
nüne çıkarak kavgaya tutuşmuş, decek derecede vurmuşsunuz ve 

tı~ 1 
Mardiresi başından, Yervantı gö- HUKUKTA_ Hukuk Fakülte· parasını a mışsınız. 
zünden yaralamı•tır. - Kat'iyyen ne vurdum, ne de 

~ sinin smaçları bugün bitecek • 
4 - M"'ltapede Tepe mahalle- · N l b · f 6 para aldım. .. ,- tır. etice er irın~i sını ın , i· 

sinde oturan çoban Şevket koyun- kinci sınıfın 8, üçüncü sınıfın da Bundan sonra, belediye polisli-
larını lçerenköyünde otlatnken 13 temmuzda belli olacaktır. ğinden istifa etmiş olan Ömer de 
köy çobanı Etem yanına gelmiş, SAN' AT OKULLARINDAN mevkuf olarak dışardan getiri • 
kavgaya tutuımuş, Şevketi sopa i- ÇIKAN TALEBE_ Kız san'at lerek sorguya çekildi. Ömer şun. 

Türk hava kurumu belediyeye 
başvurarak kaynak suları dama -
cana ve fıçılarına be§ kuruıluk 
tayyare pulu yapı§tırdmasını iste
mişti. 

Belediye bu isteği yerinde bul • 
muş, ilgili kimselere tebligat yap
mıştır. Yalnız paraların yüzde 
beşi pulları yapıştıran memurlara 
verilecektir. 

le baımdan yaralamıştır. okullarından bu yıl diploma alan lan söylemiştir: 
Taraçadan düıtü - Mahmut- talebenin staj yerleri teıbit edil • - Benim soygundan haberim 1 Kısa Haberler 1 

paşada Yarım Handa Fikretin miştir. yoktur. Çarşamba günü akşam 1-~B~A~Y~N~E,.C_l't_IE_D_D~IN-S•A••H•l-R--ıB._ir 

Yeni Hald~ 
Dükkanlar bugün tekrar 
artırmaya çıkarılacak 
Temmuz başında açılan sebze 

hali etrafında bazı yazılar görül • 
mektedir. Bu arada halin idare 
tekli etrafında yeni bir kanun la
yihası hazırlanacağı, halin ve 

dükkanların dar olduğu, ortc.da 
eşya satıldığı, bunlar arasında • 
dır. 

Belediyede salahiyetli bir zat 
dün bu hususta demittir ki: . 

- Halin idare şekli etrafında 
bir kanun layihası tanzimine lü • 
zum ve mahal yoktur. Belediye 

kanununda hal hakkında kafi sa
rahat vardır. Halin iç idaresi için 
dıe iç işleri bakanlığının tasdikin
den geçmiş bir talimatname var-
dır. j 

. Bunun için, yeniden bir tali- , · 
matnameye lüzum yoktur. Halde 
mevcut olduğu söylenen intizam-
sızlığa gelince: Böyle bir intizam
sızlık bahis mevzuu değildir. Yaş 
meyva toptancılığı yapan bir a
dam ayni zamanda sebze toptan
crlığı da yapmaktadır. Her iki 
meyvayı dükkanda biriktirebilir. 
Hale şimdilik sebze ve meyva alı
nıyor. Halin bugünkü halile şehir 
ihtiyacım karşılamıyacağım biz de 
biliyoruz. Bunun içindir ki bele
diyeler bankasından yüz bin lira 
alındı. Bu para ile hal genişleti • 
Iecektir. Bu genişlik temin edildik
ten sonra peynirlerin bütün nevi-

leri, yumurta da hale alınacaktır. 
.Mevcut dükkanların dar olduğu 
ve bu yüzden mali ortada kalan 
komisyonculara ceza kesildiği de 
doğru değildir. Dükkanlar eski 
haldeki dükkanlardan daha ge • 
niştir. f 

Halin meydanı da toptancı es • 
nafa aittir. Oraya mal çıkaranlara 
ceza verilemez. 

Bazı kimseler dükkanların ilk 
arttmnasma giremediklerinden 
şimdilik teminat akçesi vermek 
suretile halde iş yapmaktadırlar. 

Dükkanlar yarın tekrar arttır. -
maya çıkarılacaktır. Yann da 

dükkan tutmıyan1ar halde iş ya -
pamıyacaklardır.,, · f 

Kızı1ayda 
Kızılay kurumunun yönetim 

kurumu dün saat on heıte Cağal
oğlundaki merkez salonunda bir 
toplantı yapmıftır. 

Birçok kaza kolları ve bu kol • 
lara bağlı nahiye kollarının Kızıl 
ay kurumuna yapacakları yardım· 

ların ayni program içinde ya -
pılmaıına ve hiçbir kurumun baş· 
ka programlarla iı görmemele • 
rine karar verilmiıtir. 

gömlek atölyesinde amele Hara - Üsküdar kız san'at okulunu bi- Bay Remzi ile evde içtik. Sonra müddettcnberi Viyanada tedavide bu· 
lambo dün taraçadan bakarken tirenler; Üsküdar san'at okulu • Beyoğluna çıktık. Yanımızda bir Junan Osküdar tramvayları murah . lardan neticeler alınamadığı için 
düşmüş, yaralanını§, Cerrabpa§a nun satış merkezinde, Selçuk Kız de İzzet adlı arkadaşımız vardı. has üyesi Bay ~ecmeddin Sahir ~eh· hafta içinde yazdan üyelerin sa • 

Bundan sonra, Kızılay hafta • 
sının verdiği randıınanm incelen· 
miştir. Fakat henüz birçok kol • 

hastanesine yatırılmıştır. San'at okulunu bitirenler de Bey· Üçümüz Beyoğlundan otomobi - rimize dönmüştür. yısı ve yapılan armağanlar belli 
T~a takıldı_ Kasımpaşada 0 • oğlu Ak§am Kız San'at okulunun le binerek Edirnekapı dışına BAYINDIRLIK DlREKTORLUGU ı olmamı§tır. 

gezme yaptık Benı· b k b'I - İstanbul Nafia Başmühendisliği - B . . k ll d . I turan Sefer Galata Rıhtım cadde- satı• c.ubesinde ataı· görecekler . · m aş a ı • nı'n d .1• t b d 
1 

k d. kt" unun ıçm o ar an netıce e • 
"S :r d' V• b. k a ı n aye ayın ır ı ıre or - . 

sinden geçerken ayağı bir tqa ta- dir. ıgım ır şey yo tur. lüğüne çevrilmiştir. rın 15 temmuza kadar toplanma• 
kılıp dütmüş. yaralanmış, Sen - ""'"""'""''o"""""'""'''"'""'"""""'"""'"rn'""'"''"'""'''""'••nn• .... m•• Hakim, Remziye sordu: l\IADEN DlREKTÖRLOGU _ ls- sına ve 16 temmuz salı gunu 1 • 

Jorj hastanesine ·kaldırılmıştır. yakla§mış, caketin cebindeki cüz- - Sizin yanınızda bir de İzzet tanbul maden direktörlüğü lağvediJ- kinci bir toplantı yapılmasına ka• 
Otomobil çarpması_ Tarlaba- danı çalarken yakalanmıştır. adlı arkada§ınız varmış, 0 kim • miş, yerine bir maden memurluğu ih· rar verilmiştir. 

şında oturan Teodora zabıtaya Tutu§an baca - Çiftesaraylar- di? das edilmiştir. 

haşvurmu,, istiklal caddesinde da halı fabrikası sahihi Bay Meb- _ Arkadaşım vak'a gecesin • PLAJ PROJESiNDE KAZANAN-
•ofo"r Mehmedı'n ı'dare•ı'ndek"ı oto- medin oturduğu evin bacası tutuf- d b' Ik' h"d' LAR - Yürükali plajı proje müsa • 
~ ., en ır gece evve ı a ıseyi ar.- bakasmı kazanan projenin sppor rü-
mobilin kenc!isine çarparak aya- mu§, çabuk söndürülmü§tÜr. latryor. Bir gece önce de üç ar - muzlu olduğunu yazmıştık. Bu pro -
ğından yaraladığını iddia etmiş - Oclun ICl§ırken - Cibalide O- kadaş içerek sur dışmdıa oto - jeyi yapanlar yüksek mühendis mek -
tir. Şoför Mehmet yakalanmıştır. dun iskelesinde Halidin yanında mobil gezintisi yapmıştık. Vak'a tehi direktör muavini Bay Emin O-
Apt~ alırken - Karagümrük- çalı,an amele Rizeli Hasan odun gecesi arkada~nn çok sarhoştu. nat ile belediye imar bürosu mimar -

te ottıran Halit dün Fatih cami- taşırken ağzından kan gelmiş, ye- Bir ~ey hatırlayamıyor.,, ... ~:.~~.~.'.:~ ... ~~.:. .... ~.~:~.~~.~:._, __ 
inde aptes ahrken caketini çıkart- re düşerek l;almrntır. Hasan Cer· Bay Reıit, memleket asayişini 
mıf, bir çiviye asmıştır. Bu sıradaJ rahpaşa hastanesine kaldırılmış - bozacak §ekilde hareket ettikle • 
sabıkalılardan Baloncu Remzi tır. rinden her ikisi hakkında da tev· 

kif müzekkeresi ke$miı ve evra -
kın müddeiumumiliğe gönderil -
mesine karar vermiıtir. 

Musiki sevenJer 
Konservatuvar öğretmenlerin • 

den Bay Cemal Retit ile kitip 
Bay Salahattin tarafından musiki 
sevenler sosyetesi adile bir kuruın 
yapılması yolunda teşebbüse giri· 
§ilmiştir. 

Viyanadan ve sair yerlerden bu 
gibi ıosyete nizamnameleri geti • 
rilmittir. 



Ekmek işi Üzerinde y 
tığımız araşhrmalar 

. Belediyeye göre hergiin değİfen 
buğday· fiyatlarına göre narh koy

maya maddi imkan yok ! 
S.ica1 fiyatlarının innaesine ~· S-&lan IOlftdıt ki 

r&llMD elemek narhınm detitti • latUbula siiDde het oa ftion 
riJmemaiııden tiklyet edilmekte- INid&J ,.._.,. baflaaufbr. 
dir. &.ab lnald•Jlll on 1-t para 

Bundan baıka narhın on bir kadar uculamatı süz mahsalü
kunıı olmaaına raimen bazı aemt• Diln ıelmel• batlamatmdandD'. 
lerde ekmek dokuz kwuta kadar JkiDCi dencedeki aertlerle Metıin 
ucuza •tılmaktadır. Acl•M 1auic1a1ları da bir kutut 

Bu da tiklyetlere yol açmıt- kadar dlfmllftitr· 
tir. Ayni 1&manda ekmek •tıtı • . lir buid&J tecimeri Actaaada 
anı yeni battan deiittlrllmeai de üç "'8k kmuta tablan bir 'bul· 
ileri ıürülmektedir. dayın latanlnalda alcba )'8di ku • 

Bütün bu mueleler b•Jckmcla ruf& •tıldı•• lwdundalri hir ya• 
llelecli1ecle aalihiftllli ltir at dtin zı dola,.ail• de ımalan aö7lemit • 
tanlan töJlemiftira tir: 

- Yeni ekmek ça§ftili yapmak - Bujday iti ile ilsili olanlar 
lhnttilik mümkün detıJdfr. Bu, bu havadisi hayretle karplaımş -
&nctk bir ay sonra, yani yeni fi. lanlır. 
rllnUD sonu abiıdıktan • sonra Adana bufdayı burada yedi 
mümkün olabilir •. Zira yeni ürü- kuruşa değil, dört kw.ııt ~ pa
nün (nlahaulün) evafmı şimdi_ rayadır. Aradaki fark ta tqnna 
den tayin etmek münıldtn detti • masrafıdJr. Tüccarlarin ihtildr 
dir. rat>tıklanna plind; bu Jcat'i1 • 

Halka, ntihnkiln oldufu kadar yen GÔtnı dejilclir. Sonra hiçbir 
tenılı w iyi •~k yedirmek i- tüccarm etiJıde atok deAMek mal 
çin çalJmoruz. Jmı eemtlerde yoktut. Bumin~~ thtik&r 
narhtan ucuz ~i ~ yapama,;. lltanbulda anGak bü • 
bu fmncılatm ya karJitk un ınıı- ;8k deflrmenlenle bir 'hafta nya 
ı.,..wı, ,.ııut ta bur tai&rtnf. mı gUnlilk mal buhmabllfr bu 
lar ~k rebb6t etmelerinden kadar.,, 
i16rl ,elme~dir. Bununla bera .. iLERi SOROLINl.lll 
her, hekdiYtt zabıtası memurlan- Buı ~ .ı.. inalda,. 
tta yeni~ emirler verilmiş, ek. k>Plll.ri fipta illa ileri lirülen 
m6t ve ırdla maddelerinin sürek· Hblıpl.-i fnllal&de ,w..eıe 
1i ve sıkı bir kontrol altında ·bu- detmo buhnalctadnlar. 
tıındum1ma1an bildirilmiftir~ tıı {ilal ileri aiire!lJer ~Jle dl-

. •• ilin -~ ~ ftfat- ;orJMı 
larma göre ekmek narhı yapma.. -" Elkfri ıutıtUDiYtYe ~da .. 
Y& da maddt tntklit ~kfrdt. Ve 1Dl ~ bildirilirbn \111 • 
ekmek narhını indtreeek ~ nuıı anormal olul.M• a biW· 
de un ve bufdav fiyattan dfiiDıe· ,...,_...., .. Zi•tı mlittfan 
ınittfr . Bay Atıf, bir IÖJ'lnillde "lıajday 

naMiau:a NE DIYORUdl? fiıatlm.~ ımrupa awk nor-
. ..._., itiM• teda•leria lh- ~m-y•tiJMa ıfnnlf ollalıtır.,. 
tilılr yaptddan, batda,m 1nı Jlb· l§i, etraflıca tetkik et.mit bir 
den 11Caalamamalm. oldalu iddi• makam bu halrikaU bu şekilde 
jlaıı GseriD~e hu itlerle ulr&faD- ortaya ~tnııtMn eebepleri *ll§ • 
arla ı&fittük. tınlmadlıı butdayın pahalılan .. 

fild,lerim .... 11-. Kaellfla • drjmı yazmak @lnı Qlmua ,.. 
p._ tecimerler, keadil.-i ı,ia rektir.,, 
Jcıı,11e..._ Ohtik••) k.U.el,ini HALK .. \&.UlllDA EKMEK 
•lf ..... Jrart.Wddamn .a,le4l.. FiYATI 
. ler ,_ ın,...cla Irat,,,_ Wr m.-lr fipdan itm ı.ı-.; 
~ılmı ileri ıürdlder. wtı •1* ._.. ._ .. ,. .......,. 

............................ , r.. kea ............ , .-tlerlade 
~ Jiibelitl t6'le .... • ...... ... - ............ llltll • 
"'1: ...... , hir ay öncetlen Jiik· ~ o ..... Wl ~ iti = ... llqlunftıt. TkılU jtbl bir ... , ........ . 

-. laanıp l&bliia ... Ekmeli nula .......... atala • 
'-lday, h\iiiia yedi kurut on pa• lar, eklik •••I•.,. ı..tık uıl 
raya ftclat çılcmqtır. WS,ad.WV-, ....... .wlr ..,. 

Bu fiyat ~iiirain ıebftt Atr aalaar ı., k fipda hlare .aaili
nadolucla ~ oliaUı w lltlin Di il..i ...... i&W ... lal llu 
(11qh11il) -..Cb ;....liirde... ...._, ı•l• ..,._.... 
~ ..... tultk tİtl • - Şehirde UdDcl ııevi ekmek 

lilılhonW ..... ~ ... =*'-~,.... buJiiDkü w.uı.,...,... all•aılıMiclir. ~ -. i.,_ ~ be -z-. ......._. otlialerde ı~ llemen narlu iaclinneaf 

........... ; ·-···-· .. J&mmdlr. *ter nArh doiN •• ba ~ w.. tmll ...._ • narlıtan aa Mtan.ıar kanwık ek-
-.. mek sa~lar demektir, k1 bele-
4••• ı.a ........ ._ lltaa· diyenin bunu menetmlA lbmı· 
'-la lauida~ .......... ..... • rır.,,. 
1111t •• L1anW IMwlaıatla 11q.. FlllNCILAa ~YtrE M1 
da~ Jfibalm-t• bati•..-, ._. YAPACAIU Alt! 
... ....... ba Jiikiel... ..... Diler ,..... W.. llcbiaaı • 
t~" Marmara baVMfıllllılan sa .... ~ -' fınaları ltir 
ela ~i ilriba heab ...... .., ~ f.ı..k Jirlm& llJ•••k'•· 
~idi. *· 

Fakat Aaadoludaki yaaiJet bu la._.. ICMıklJI,. Ollditler, 
.-Utla mua etmemitr 1-tla,_. K. .. ,,,.,., Yllli....... JCvtalat, 
....... ltmal rilqirlan IÜZ..... lifli~ f.,....._ ..... 
aala lserinde çok faydalı tairler rmc1a ıirlMl ppbldatı llJleDlliek· 
~L lfJl n h... teWik... .... , 

l!!Jt.:K t M İZ Of 1 _.._..,.... 

Edirne kız öğret- Gaziantepte belediye ne 
men okulunda 

sagllk ,,;,. nıikHıflakıg« ler yaptı, neler yapmalı 
kazanan bir mliaamers 

Bdtrne, (ö..ı) -~ Avra· 
padül llBlfllllll tA tOllDda, Yanu 
ve Bulgar murlan ,..ıamnda iki ne· 
birin, Tunca ile Merldn blrlqtltl nal 1 ta• Mylk bir f1b1r nrdır ı Biriblrl j 
nl takip eden •ftf yıllanada p 
ücleleaea, bana flllleD !itil eski a· 
... ı ve .. ıeUnl muhafaza etlen B· 

dlnl•-
Ta bil " ıun, flllilllkler fUyarL O

rada akpmlan yorulan ........... 
Merldn Uıertnden prubu lf)'retmek· 
le aidebUinlntz. Bana dediler ki 
uak diyarlardan buranın surubuall 
lfJHbatk itin ıeltn sevk ehilleri 
vardır. Gökytıtlncle binlıir reak t~in· 
de denizler, adacıklar husule ıetl · 
rea, resamlara tabla, pirlere tllr 
mtv1ulatı )'Uatu iWd manıaralar-

Soara $iu11111 llel'leri- Semaya 
1'kltll9 •airur aatıurelerlle SeU • 

Hal, mezbaha, bulvar ve elektrik 

miye Edlrnentn bafiıu dalma yüksek· G 
lerde tutar. ldfnae, yaralı, harap I· aaantqt• bir ıirİiniİf.,. Wr ıiirlii flofra ifl.,,.q.,. .,... ..ıi 
dime bana llyıldır; ferelH bir ı•t · Guiaatep, (0.el) - Şehri • cleierde hir laerdlr. •tr• 
mlfl vardır. mia l»elediJ•iDia •• yıllar için .. Maarif caeldeılncNn Fırka kona ., 

Bdlrne im ltretmea okuhuaaD ·IOJI· de ,aptalı itleri tiJlec:e hllllta tı lntlae kadar olan ,.n. ulı 
11aıfı bir aynlak ıalla•eıwi vercll. edeWHrbı lamnuı neticeailule bu ci•ar 
Gllel ve tema bir bina, mektep taw Hal 19 ı,· ı· ---6.iJ b" ld ...... ..._ -"-eJı.....-..ı..~r. 
1*1niıı Jltatkar re•birlilde 11ttlia • : 1D ıra mn • ır mo- ....,. •- ..... --c•u 
mıre aaloaua liriJoru. Kil~ fa • dem •enent Ye et hali 'JllPdmı~ Balftrm liri ,.nında yeal • 
kat pk Mr tQoatto ..ıonu- bt. H.ıde 73 dttWn nrdll'. Şar· moclena nlel' ,.ımaktadır. 

!alul .... 1atb1 Bti)'tik öaderla aJbk hllW'llri .U. mürakalaesi Belediyenin aynca ltt...ıar 
rend 11Jatt1•dlMfl. Mll8amere il_. altmM tutmakla, eebae n el fi· •ak. maarlık •• biyülr aıd .. 
ktlla .,Uta _,.. le dinlecUf la - radatmı ,._rit 1'ir talata Ubr • a.. alaçlar clikmek, lald ..... ı~ 
tiklll muwue ... ,,... Sora 119C •ı'lda4hr. ,..pma1ı, etki Jollan tamir etmı• 
.. ntmealerla 711~ rovlrlerle • -
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yelinden= datl•, muıefm clartte ltirl Jı. ailti mihim nobaalan ela 

Müsamere prorrammın 41rdtlnd1 paamıfbr. Hale bititik olarak ya· dır. 
Oytsmı ti..... tefkll ediyordu. pılmaaına haıluao ~dar Bit tehir htalkı ~it - , ... anda 
... •tlfs'#'r Mılaille ldr..,.. faiim ela JtitirilmU ~ •• ..... illtlJat; .hif ,e;flalli<lıi 1U 
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.. eblll- Bana lrfu, ~. llllllD· Old~ lllUnta••mdıt. Et hee, kentin IJi iti lıhtl1-..,llllil :-.:::..-...:: == :: nakliJatt laeledi191e maluua •llamalıdır. 
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,... Kflltlr P=b•ı .,_ Ptldfla ,W. iki ton hu çıkaran fabri • çerkiade l>ulunmaldachr. 
ntade lılr ,...... ~. b u 11•Mt'&a hnlaeak -.ı • EfeJclerle" 1diçük ara.Mlıaill 
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Kornil usta 
Buharlı değirmen kartııında 
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KRUUN 
GUAdellk atyut gazete 

lıtanbul Ankara caddui, ( V AKIT) yurdu 
j tdare: 24378 

Telefon l yazı itleri: 24379 

Telgraf Adresi: İSTANBUL KURUN 

Posta kutuıu No. 46 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete
ye girmek için ite, zartınm köıeslne { ga
zete) kellmeıl yuılmalıdır. 

Son günlerde Fransızlar Alfonsf 
Dode'nin "Değirmenimden mek -
tuplar,, adındaki eserini yazdığı 
yerleri ziyaret ederek bu meşhur 
edibin hatırasını kutluladılar."De
ğirmenimden mektuplar,, Alfons 
Dode'nin lıenüz otuz yatında yaz
dığı bir eser olmakla beraber öl
mez bir kıymeti haizdir. Alfons 
Dode bu me-ktuplarından birinde 
(Kornil Usta) adında bir değir
menciyi tasvir eder. Diyebilirim ki 
terakki hareketleri kartısında mu· 
hafazakarların ruhunu hunun ka
dar canlı o)arak gösteren bir tablo 
yoktur. 

bütün yeldeiirmenleri kapılarını ıo kuruttuk puJ koymalıdırlar. 
Karşılık laUyen okurlar, mektuplarma 

1 kap;ıttıkları, ıahipleri batka ge- ea. .. ıımıyıuı yazıları geri göndermekten, 
çim yollarına gittikleri halde Kor- kıymetaiZ yollanmıt mektuplann içine 
nil Uıta .ıene değirmeninde otu- konulan paraların kaybolmasından, illn 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör -
ruyordu. Bu değirmen eskisi gibi ıuk, UstUne eoru sorgu almaz. 
işlememekle beraber ara ıll'a ka- --- -

z Gazetemizde çıkan yazılarla reslmJerln 
pısı açılıyor, kapanıyordu. aman her hakkı .aı& kendlat tçtncUr. 
zaman değirmenden bir yüklü ~'m;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;iii--;;;;;;;;;;;;;;;;-.;;;;;;;;;öiiiiiiiii...ı-ı 
hayvan Çlkıyor, civar köylerden 
birine doğru gidiyor, geliyordu. 
Bu hayvanın arkasında Kornil Us-

Ver~embe CUr.IA 

Takvim . Temmuz '\ remmuz 
J it Ahır 4 R. Ahır ======:t 

ta görünüvordu. Gun do~uş11 4.3• 
19,44 Gün tııtısı 

Demek ki Kor:ıil Ustanın değir- Sabah namaz 
19.•4 
3.'18 

l'l.18 
16.1~ 

~.28 

meni makine- kuvvetinin bütün f'lfle nımızo 
ikindi namu• tiddetli r~kabetlerine rağmen ge-

ll.18 

•6.18 
19,44 Akşam namu 

Yatsı namazı 
imlik 

19.44 
'21.47 

! .14 
'll 46 ne yerinde duruyordu. Gene zayıf 

Dode'nin (Değirmenimden mek, rüzgar kuvve-tile yafamağa çare 
) Yılııı gtçen gUnlu 

tuplar) ım )azdığı (Fontviyey buluyordu Ara ııra dostları yol- Yılın ~ılın ~unlerı illi 
172 ı:-ı 

Jeaıabası vaktile bir yel değirmeni da tesadüf ettikçe: 

tehri idi. Etraftaki köylüler gelir, - Na5Cl, Kornil Usta, matal- r'!!!!!! 8 o D ' B 1 ~-1-1n~t 
buğdaylarını hep buradaki değir· lah sen gene it bulabiliyorsun?,, ft D • d add 
menlerde öğütürlerdi. Buhar kuv- Derlerdi. Kornil Usta bu türlü Htzalarmda yıldız ltattUt ililnlar tize -

rinde mu&mf'le &'Örenlerdir. Rakamlar -. 
vetile itli yen makine henüz değir- suallere hep ıı.yni cevabı verirdi: j ıı kapanıı tıyatlandır. 
menciliğe tatbik edil-;ıiş değildi. - Ne yapalım, dostum, Allaha tcukut 
Y eldeğirmencilerinin işleri yolun· ~u',ür, o gene rızkımızı veriyor. 'ı ; ı.oadrı tı~O. • Vlyanı ~3. ~o 1 

daydı. Hepsi hallerinden mem· Şöyle böyle Jeğirmenimizle geçi- • l\uyoo 125. - • r.ıatJrıı !6 -
, • l'arls iM. - • Berlln 42, -nundu. Hepsi kendi yeldeğirmenj nip gidiy,,ruz.,. . Mlllnu sos, - • varşova 

24
• 

50 
içinde birer kont gibi geçinirdi. Derdi. • Brıik~e 87, - • Badıpe)ıt a, -

k • Atlnı 'l4, - • Bükreş 16, -
Günün birinde F ontviyey asa· Fakat hiçbir kimse Kornil Us· • Cenevr• · 18 ·- • Belıraı ,:,s, -

basındaki yeldeğirmenlerinin ya· tanın değ:rmeninin itlemesindeki • Solyı ~4. :-o • Yolebım.. 3t. -

nmda bir -ie buhar kuvvetile işli- sırrı bir türlü anlryamazdı. Bütün • AmsıerJ~ · ~~. - • Altııı 941. -

y.en değirmen kuruldu. Bu değir- yeldeğirmenleri buhar kuvveti : ~;~:bo'm 1~: ~ : ~1,~!!1:te ,:: = 1 
men öbü~·lerine benzemiyordu kartııında kapılarını kapatmıtken Ç~kler ----~ 
Yeldeğirmenleri yalnız rüzgar es· onun eski yeldeğirmenlerinin ka- • Londrı 619.75 * Sıothlm 
tikçe itlediği, buğday öğüttüğü nallarıyla it yapabilmesine hayret ; ~:~;or~ .~::!80 : ~~~11 

a.ıaı-o 

4.'1'169 
5.80:\ 

halde buharh değirmen günün yir· ederlerdi. • r.ıııano 9.6l44 • Berlln 
mi dört saatinde çalıfıyordu. Ye, Nihayet bir oün bir tesadüfle bu • rılilm 4.7175 • Varşon 

d · h"b" Jd v • • • Atın• ~3.47t~ • Badıpışıt 
ni eğirm~n sa 1 1 ye egırmen• sır ortaya çıkh: Komil Ustanın • < nevıc 2.41121' ... Bllkreş 4.48-

7,9017 

lerine .~eka~~t. e~m~ğe .. ~.atl~~ı . . değirmeni hiçbir gün bir kilo huğ- • ~orya 63,7751 • l'elırır 
Kırma ucretını ındırdı. Bulun koy• day 

0 
.. gvu"tmüyordu. Yalnız iri • Amsterdın ı. lf\114!r• ' Vokohamı -ı.7435 

:ıus-

ld 1 · • b k k T . • l'rıı 18,097~ • ~ıoskon 109ıt-Iuler ye eğirmen erını ıra ara b b d bo b k 
. b h _J v• • "d" om Of uran, fU Ofuna a- E s H A M----

yenı u ar r.egırmenıne gı ıyor· ld v• • . 19,-

1 d K .. l"l · b vb t' .. nalları dönen ye egırmenının iş Bıntas• 9.llt>- l"ramny 
ar ı. oyu erın u rag e 1 uze- v• VIA 1 •Anadolu ~:l.6ll • 1,·ımento ·~ ırı.oo 
. .k. . b" d .... d h buharlı degırmene mag up oma-

1 
.. 

61
, Onyon 

012
. 

rıne ı ıncı ır egırmen a a ya- ... "dd" d Rejı , -.-· 
ıd B d ld v• dığını ve olmıyacagını l ıa e en ~lr. Jlıyrıyt ıs.- ~art De?. -.-

pı t. un an sonra ye egırmen- . .. . 11 
·ı k · k 1 t E 1 Kornıl U s~a her gun aynı çuva a- • \lerkez Rankuı :ıs. - Balya 

cı ere artı 1ş a mamış ı. vve ce "ki°' d u. sı,.ol'tit -.oo ~art m. ec:u -.-
-.-

1 .. • t'k d'' ld rı hayvanının aırtına yu uyor, e- ... ~o ı··ı·roo yanız ruzgar eı ı çe onen ye e- v• d 1 ı1omontı r.. .. .. -.-
v• 1 . . d' h' d" 1 gırmenden ~·karıyor, o atıyor, -i•tlkrazlar - tahviller gırmen erı şım ı ıç onmez o -

1
. d ı 

D ~· 1 • k 1 b' rene değirmene dönüp ge ıyor U. • 193JTürk Bor. '11.9t 1-;fektrllı -.-
muftU. egırmen erın apı arı ı· k" d • k . 11 26,05 ı rımva) 31.70 

b • k t B ld v • Bu suretle ma ıne evrıne artı rer ırer apanmıt r. u ye egır- . . b k l I . • ili :i6.o; Hı hum ıi', oo 
'1 k b 1 k 'b' yeldeğirmenının Of anat arıy a lstlkrhıDıblll 1 94,00 Anadolu ı o 3~ mencı er asa aıı mezar ı gı ı . 

b" J t y ld v• '! ve boş yere mukavemet edıyordu. •[r111l lıtlkruı 9Ur. Anadolu tı H.~ıs 
ır ,ey o mu~ u. e egırmencı e- ıt- ıt- l •Q!8 A ~ı ıo, Anadolu ııı sı.ıso 

rinin neteli tarkıları artık hiç işi· Sıv11-F.rzuram 95-·. • \lünıessıı /\ 4'.00 

tilmiJordu. 

Fakat bütün bu umumi netesiz · 1 Nöbetçi eczaneler 1 
lik, itsizlik içinde bir tek adam -----·---------~ 

Samatyada: Rıdvan, Aksa rayda: E., vudı ki onun ne•eıi bozulmamı~ 
:I' Pertev, Karagümrükte: Suat, Şehre-

görünüyordu. Bu adam ( Kornil mininde: A. Hamdi, Fenerde: \'itali, 

1 
Uıta) isminde bir yeldeğirmencisi Şeh7.adeha~ında: Universite, Ankara 
idi. radde~inde: F:sref Neşet. Baht:ekapı-

• 

Kadıköyl'nila -ıııı~ıııııı~ı11~11111001~~11~11111~1mııııı~ıı 
1~111~1100111 !~111111100~ B o • a a ı 1 

Tefrika numarası: 45 

Şu zavallı Nesrinin güzelliğin
den bahsetmek isterim. O. Bedri
yenin parlak füsunu yanında tam 
kıymetini gösteremiyordu. Herkes 
bir bakışta Bedriyeye kapılıyordu. 

Nesrin henüz toydu, üzerinden 
hamlık kalkmamıftı. Kısmen ço -
cuktu, diyebiliriz. Cinai cazibe 
netrelmezdi. Halbuki dikkat edil
se, ne ince, ne ruhlu bir güzelliğı 
vardı. Boy uzun, bel ince, omuzlar 

geni§, göğüs mükemmel; endamı 
böyleydi. Çarpıcı değil, ağır ağır 
sarıcı bir tipti. Mat bir cilt üzerin 

de temiz bir bititle belirip takak-ı 
lara doiru uzanan ıiyah katlar al-

Yazan: Safiye Erol 

tında parlak, masum, kara göz
leri vardı. Hele kirpikleri bütün 
Kadıköyde methurdu. Bu kirpik -

lerin hatırası Nesrinin vefatından 
sonra bile mesele çıkardı; töyle: 
Kızın sevgisi ağır ağır Mükerre -
min içine ıinmit, mantıki bir izdi· 
vaç yapıyorum zanneden Müker 

rem, gönlünün ne dereceye kada: 
elden gitt:ğini ancak Nesrinin ö 
lümünden sonra ıezmit, d~liye

dönmüttü. O kıt, 1931 den 32 ye 
geçen kış, Münür Nurettin Sürev 

yapafa ıinemaıında bir konser 
verince dertli Mükerrem avunmak 
icin konsere sıitti. Halbuki Münür. 

da: Mehmet Kazım. Beşiktaşta: Nail 
Halit, Beyazıtta: Cemil, Zeyrekte: 
Yorgi, GRlatada Okçu Musa caddesin· 
de: Limoncuyan, Kurtuluşta: Dimit -
ri, Kasımpaşada: Yeni Turan, Halıcı· 
oğlunda: Yeni Türkiye. 

aksı tesadüf itte, bir tarkı söyledi 
ki içinde töyle bir yer geçiyordu: 

Gümrah ıiyah kirpiklerin kal· 
Jır gözün göreyim. 

O zamana kadar yutkunan, zif • 
ile pençeleıen Mükerrem, birden
bire fenalatlı. Tabiatı zaten deme
vi. Bütün kan tepeaine hücum et
ti. Yakasını, kravatını paraladı. 

Boğulacaktı. Derhal dıtarı tatıdı
lar. 
• Konıerde o gece çok gençler 
vardı. Mükerremin ne yüzden ba
yıldığı anlatılınca küllenen ma • 

• temler detildi. Nearinin arkadat • 
ları onu tekrardan yadettiler. Ha 
la bugün bile, Köyde, bu anlattı 
ğımız hidiıelere tahit olanlar var· 
dır ki o tarkıya (Nesrinin türkü • 
sü) derler . Gümrah siyah kirpik· 
]erin kaldır ... diye okudukça genr, 
kızı hatırlar, mahzun olurlar. 

• • * 
FiL IBELI BURHAN . 

Kapıyı batı tülbentli, beli ku · 

re E susa z 

KAQA .. l<ARTAL 
BUYUK DENiZ "'~ 
OMAN~ 

Yazan~ Kadircan Kallı Tef7ika: 3 

bir Venedik 
direkteki 

Geminin provasında 
gemisinin göründüğünü 

nöbetçi habt:r verdi. 
Dün ve evvl'lkl rUn çıkan kmnnlann 
blllAauı: 

1478 yılında Karaveli Reis İtalya kı
yılarına yaptıfı akından dönüyordu. 
Kenarda dli§Uncell duran bir gence: 
- Ne dUoUnUyoraun. Baktığın yerler· 
de eevgllln mi var '! diye sordu. 
Bu genç yannm meıhur Burak Relel 
idi: 
- Benim Rum dilberlerile ill§iğlm 

yoktur. Fakat neden dUomanla.nn blr -
çok gemileri olduğu halde biz böyle 
t4"k gemiye bel bağlıya.hm. K&l"§ımız
da.klnl 7..a.yıf görlince çullanıyoruz. Fa
kat kuvv~tli olunca uzakl!!-§ıyoruz. 

Kara Hasan ıöze karıştı: 
- Şuna, ka~ıyoruz deaene .: 

Bütün Je,·entler bu ı;ıöze: 

- Doğru söylüyor: .• 
- Buna son vermeliyiz .• 
Dediler. 
Kara Veli Reis hak ,·eriyordu. Fa· 

kat bir filo kurmanın zorluklarını da 
biliyordu. 

Çopur :Mustafa mırıldanır gibi sö· 
ze karıştı: 

- Rarstladığımız gemileri hep to· 
pa tutuyoruz ve kırık bir tekne haline 
geldikten sonra batırıyor, yahut ya
kıyoruz. Neden rampa edip de sap -
sağlam ele geçirmiyoruz? .. 

DeU Murat söze karıştı: 
- Jak Armenyo'nun kardeşi Alban 

Armeayonun dört gemi'ile bir yıldan
beri bizi aradığını da hatırhyahm. O
nu hep atlattık amma, bir gün talih 
tersine dönebilir. 

diği bu kıyılarla açıklarda, onun bir 
kaplan gibi olması, tok olduğu za • 
manlarda bile açlıktan ölüyormuş -
casına saldırması gerekti. 

Bir yıl önce Jak Armenyo'yu su 
,.e alev içinde yok etmesi bile levent
lerinin yiğitliği, oğlu Kara Hasanın 
\·e genç Burak'ın büyük cesaretile ka· 
bil olmuştu. Hatırlıyordu: 

Jak Armenyo yirmi dört toplu 
koca bir kalyon donoıtmış, yelkene ka
ra bir haç çizmiş, Türk kıyılarına 
saldırıyordu. Venedik Doça'sı eğer Ka 
ra Veli Reisi yokeder yahut yakalar
sa ona elli bin Düka altını adamış -
tı. Bir yıl kadar önce gene böyle bir 
akın dönüşünde Parza önünde kar -
şılaşmışlardı. Venedik gemisi hemen 
Türk gemisine rampa etmiş, kanca -
lamıştı. Sonra güvertesinin yansına 
kadar. ilerlemişlerdi. Türkler neredey
~ hepsi de denize dökülmüş olacak -
lardı. Kara Veli Reis bu sırada levent
lerine önayak olacağı yerde kıç kasa
ranın üstüne çıkmış. ok atıyor ve sa
dece kışkırtıyordu. 

Halbuki oğlu Kara Hasan henüz 
on sekiz yaşında olduğu halde, yıl -
Jarca deniz ve savaş görmüş olan Je
ventlerle omuz omuza, hatta daha i
leride dövüşüyort babasına örnek o -
luyordu. 

Fakat düşman hem kalabalıktı, 
hem de çoğu baştan ayağa kadar 
zırhlı idiler. 

Burak bu !lirada işin kötüye vara· 
ince Hüseyin ilAve etti: cağını anlamıştı. Kara Hasanın ku -

- Bizi denizin dibine göndermek, lafına: 
yahut hepimizi gemisinin seren cun· ' 0 d k'ka d h da . B d" • 
dalarına asmak için yemhı etmit- Biz - n a. ı a a w yan.7 en uş 
de ona karşı bir filo yapmal1r kuv ~ .. "'« cemı,.ınl Y•knu\&'a ~diYqfJIW-
vetle'nmelf yiz. " '-' ,. emişti. 

Kara Veli Reis derin derin düşü - Sonra da kalabalığın içinden sıy-
nüyordu. rılmış, geminin pronsına doğru koş -

Bu sırada direğin tepesinden bir muıtu. Oradaki toplann yanı başında 
se!ll haykırdı: sırtındaki &'Ömleği çıkarmıf, içine 

barut doldurmuş, başına samnıtı. - Heee ... y ! Reis! .. Provamızda bir 
gemi- Şimdi Burak prova direjinden 

Kıç kuaranrn tepesindeki başka bir 
nrdiya, tamamladı: 

- Bu bir Venedik gemisidir. Gü · 
zel bir parça ... 

-2-
KARA HAÇ?.-

Kara Veli Reis yerinden kımıldan
madı. Dalgındı. Leventlerinin sözleri· 
ne kızıyordu. Fakat hak da Yeriyor -
du. Çünkü şu lstelya deııilen güzel 
kadın onu sahiden son yıllarda biraz 
halmumuna çevirmişti. 1ı;skiden her 
dakika ufukla~da bir av arıyan göz · 
lcri şimdi durgundu. Kanmış \'e kar-1 
nını doyurmuş olan bir aslan gibiydi.

1 
Halbuki bu koruklu yfl!rlerde, adım 
haşmda Yenedik korsanlarının gezin-

şaklı bir kadın açtı. Kuru ve tutuk 

1 bir sesle: 

- Sefa geldiniz! dedi. 
Çatık katları altından mutaaı 

sıp bir bakıtla Bedriyeyi tartakla· 
dı. Bedriye ve Orhan atırı derece·! 
de temiz bir tatlıktan geÇtiler 1 
merdiveni çıktılar. 

Burası Burhanın eviydi. Civar
da (Filibelilerin konağı) diye ta
nınnııttı. Burhanın ailesi vaktilP 
Fili beden gelip Kadıköyünün Mı · 
ıırlıoğlu ıemtine yerletmif, fakat 
muhiti yadırgamıf, muhite alıta
mamıf. Çekingen ve kapalı yatı · 
yorlar. Hanıml~rı hali Ç&rfafla 
gezer, komfu ahbap filin edin · 
mez. Ne sinemaya, ne gazinoya 
gelirler. inik pancorlar arka11nda 
titiz bir manastır hayatı yaıarlar. 
Erkek olarak hatlarında yalnı% 

Burhan vardır. Hanımlar kas ta
nedir, hangisi genç, hangisi ihti -
yar, bilinemez ki. Ayda yılda bir 
kapıya otomobil a~lir ~ birkaÇ çar-

sarkmıştı. Denizin bu tarafı ıssızdı. 

Her iki geminin su-aşçıları da hiribi -
rine yanaşmış olan kıç kasaralar ü -
zerinde idiler. Hele Yenedik korsan • 
lan hemen hemen Türk gemisinin ya
rısını geçmiş gibiydiler. 

Düşman gemisinin direklerinde ok· 
çular nrdı. Onlardan birisi Burakı 
görmüş, arkadaşlarına da göstermiş· 
ti. 

Burak bir ok yağmuru altında, ha • 
Irk gibi yüzerek diişman ~emisine nr· 
dı. Oklardan biri sol kolunun omu -
zuna doğru saplanmıştı. Fakat böyle 
Şt'ylere aldıran bir delikanlı değildi. 

Kendisini düşman g~nıitiinin demir 
ıincirlerine attı. 

( A rkuı tıar) 

fafh kadın biner. Yalnız turası 
muhakkak ki çok muntazam, çok 

temiz bir ev. Etyaları eski zaman 
malı olmakla beraber kıymetli ve 

güzel feyler. Mutfak itlerine pek 
merakları varmıf. Ahçıları daimi\ 

kadındır. Ve bu kadın ahçı, aldığı 
yüksek aylığın hatırı için bütün 

hürriyetinden vazgeçmeğe mec -
burdur. Sokaia çıkamaz, kimsey

le konutamaz, açık pencereden 
bakmak yasak edilmiıtir. Hanım
lardan biri yahut öteki her gün 

mutfağa iner, tül gibi yufkalar a· 

çar, lıtanh•,ıllu yahut Anadolulu 
ahçıların kat'iyyen bilemiyeceği 

birtakım Rumeli yemekleri piti · 
rir. Mevsimine göre fUruplar, re-

çeller, turtular, tarhanalar, ceviz
li sucuklar hazırlanır. 

Bu aile hakkında Kadıköyde 

malGmat bundan ibarettir. 

(Arkası var J. 



Hab~ş işi: Karakedi 
lngilterenin hem 

1talya He arası 
Fransa, hem 

açılıyor ! 
de 

Beşer kelimelik listeler 

Londra, 3 (Kurun? - İngiliz f 4 - ltalyaya önergelenen (tek 
kabinesi bu sabah toplandı. Top· lif edilen) ogadan toprakları de
lantıda Habeı anlaşJJ?azlığı ve E- ğersizdir. İtalya timdi .bile ta.rıma 
denin Roma, Pariı gezileri (se - (ziraate) yaranuyan bırçok topra-

Bugüne kadar verilen kelimeleri 
alfabe sırasile yazmaya başladık 

-A
Abide - Anıt 

lar meaelcsi lıer vakit ortaya konur, 
bir türlü kotarılmaz. 

örnekler: 1 - Güzel bir ayla, sırtr 
sında, bir orduluk iş görür. 2 - Bir 
sözmenle bir aytacı çoğun biribirin • 
drn ayırt etmiyoruz. 

yahatleri) üzerinde görüttıldü. ğa sahiptir. 
Gazeteler, bugünkü kabine Bundan dolayı birçok kilomet

re murabbalık i,e yaramaz top -
raklar değil, itlenecek alanlar 
(sahalar) ara.maktadır. 

toplantısının öneminden (ehem • 
miyetinden) bahsetmektedirler. 

Daily Mail diyor ki: 
"Yetkili çevenlerin (salahiyetli 

ınahafilin) dün söylediklerine gö
re, kabinenin bazı üyeleri, uzla§
ma için yapılan hareketler b~<;a -
rılr sonuçlar vennediği takdirde 
Ingilterenin uluslar sosyetesi ara
çiyle (vasıtasiyle) ltalyaya karşı 
her hangi bir ekonomik hareket 
yapılmak üzere önergede (tek -
lifte) bulunması fikrini ileri sür
inektedirler. 

ZE1LA VE CJBUT1 
UMANLARI 

Pariı, 3 (A.A.) - Diplomatik 
çevenler (mahafil) Bay Edenin, 
lngilterenin Romaya yaptığı ö -
nerge (teklif) hakkında avam 
kamarasına verdiği izahları hay -
ret ilt! karıılamaktadır. 

Onergeye göre İngiltere, in • 
giliz Somalisinde denize kadar u· 
zanan bir toprak teridini Habe -
fistana vermeği tasarlamakta • 
dır. 

Bununla beraber kabinedeki 
bütün üyelerin bu önergeye ya -
naşmalan muhtemel değildir.,, 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz 
' hük\ımeti, yalnız 3 ıuhat karar -

namesi hükUmleri hakkında değil 
fakat ayni zamanda Ha bet me • 
selesi bakımından da Franıız ve 
Alman hükumetlerile devamlı gö
rüımede bulunmaktadır. 

Sanıldığına göre, İngiliz hü • 
kUmeti hiç bir önergede (teklif. 
te) bulunmıyacak ve yalnız bir 
fikir danışıkhğım yeter (kafi) 
bulacaktır. 

AVAM KAMARASINDA DIŞ 
SiY ASAYI KONUŞACAK 

Londra, 3 (A.A.) - Dıt itleri 
~akanlığı kredilerinin kabulü il -
w ile bu ayın 11 inde!. ava~ ka " 
ı -=araıında,. dıt siyasa hal<kmda 
.;:: görüıme yapılacaktır. 

Bu arada bilhaaaa Bay Edimin 
Roma ve Pariı gezilerinin (seya
hatlerinin) sonuçları görütüle · 
cektir. 
lT AL YA DENiZ KOMİSYONU 

TOPLANDI 

Roma, 3 (A.A.) - Bay Muı -
•olini, bu sabah deniz komisyonu 
nu üsnomal (fevkalade) bir top· 
lantıya çağırmıttır. 

Söyle.ndiğine göre, bu toplan -
hda sömürgelere (müstemleke -
lere) yapılan asker sevkiyatı ile 
önemli (ehemmiyetli) deniz me· 
•efeleri görütülecektir. 

1T ALYA NlÇ1N REDDETMiŞ? 
. Ronıa, 3 (A.A.) ·- Bay Eden 

nın avam kamarasındaki diyevin
den bahseden Giornale D'Italya 
g.azetesi, ltalyanin Habeş mesele
s~ ?akkrndaki !ngiliz önergele -
1:~.1 ~tekliflerini) nedıen reddet · 
tıgının sebeplerini saymakta-
dır: 

1 - ltalya, ba§ka ülkelerin, bil
hassa lngilterenin siyasal ve eko
~0ınik geli§imleri için, sömürgele
tınj (müstemlekelerini) geniılet -
inek hususundaki haklarını, ken
diıi için de istemektedir. 

2 - Habeşistan, ltalyaıiın ıö • 
lnürgelerini hötlemektedir. (T eh
dit etmektedir). Halbuki bunları 
lniidafaa etmek ltalyanın ödevi -
dir (vazifesidir). 

Diplomatik çevenler, Bay Ede
nin, son göretinde (ziyaretinde) 
Bay Lavale bu önergeden bahıet
memit olduğunu söylemektedir -
ler. 

Bu çevenler, lngilterenin Ha • 
beıistana venneği dütündüğü 
Zeila limanının, bir Fransız li -
manı olan Cibutiye yakın olduğu
nu ve bu projenin, timdi Habet 
tecimine (ticaretine) çıkıt (mah-

reç) olan bu limanı tehlikeye dü
ıürdüğünü hatırlatmaktadırlar. 

Bundan baıka, 1906 Fransız • 
lngiliz - İtalyan andlaımasmın 
9 uncu maddesi hatırlatılmakta • 
tlı:l ..ı lflmQJH ltlll ıi -1 • 1 
dır. Bu maddeye göre/ andlatma· 
yı imza eden üç liükUmet, arala -
rmda uyuşmadan Habeş toprakla-

rına girecek, Habet demiryolla -
rı ile birleıecek veya üç hükumet
ten birinin malı olan demiryolla
rile önürdtışecek (rekabet ede -
cek) hiçbir demiryolu yapamıya
caklardır. 

Andlaşmanın, gözönünde tut -
tuğu demiryolu, Cibuti - Adisa . 
baba demiryoludur. 

Diplomatik çevenler İP.giltere -
nin, böyle bir önerge yapmadan 

Fransa ile danıtmaıı lazım geldi
ği fikrindedirler. 

HARP MALOLLERt VE ŞI<;HlT 
YETlMLERlNE İKRAMiYE 

Eminönü Askerlik şubesi reisliğin· 
dm: 

1 - Şubemizde yer almış olan 
Harp MahilleriJe şehit yetimlerinin 
936 yılı ikramiye ha\'alesi Sü Ba • 
kanlığı yüce katından gelen buyruk· 
la gönderilmiş olduğundan ikramiye 
dağıtılmasına 5 • 7 • 93:; cuma günün· 
den itibaren ba§lanacaktır. 

2 - ikramiyeye hakkı olanlar her· 
gi' t sabahları saat 12 ye kadar yanla· 
nndaki resmi ~t'nl't, maaş <'Üzdaıu "'' 
nüfus cüzdanlariJe birlikte şubemiz 

hesap memurluğuna müracaat ede • 
rek sıra numarasile ikramiye dağı • 
tılma günü olan haftanın cuma ve 
çarşamba günlerinde Eminönü Mal -
müdürlüğünde toplanacak olan ikra • 
miye dağıtma komisyonuna müracaat 
edeceklerdir. 

1';manet - lnam. Örnekler: laianbul bir anıtlar şeh· 
rldir. 

latanbul, Atatürk irin, heykelli bir 
Emanet etmek - lnamlamak 
Örnek: Atatürkün gençliğe en bii· Hurafe -1- Urasa 

anıt yaptırmağa karar ı;erdi. yük inamı, cümuriyC'ltfr. 
Emrinki - Olut 

2- (B,ham ,.e haynlat <0anıkn 
Örnekler: 1 - Halkı urasalardan Aciz - Eksin 

Acz - Eksinlik 
Acz du.rmak, aciz kalmak :_ Ek· 

sinmek 

Örnek: Almanya silalılanmakla Aı• 
rup._?yi yeni bir o/ut karı:ısında bırak· 

kurtarmak lazımdır. 2 - Biz lıcsap • 
!arımızı sanıklar üzerine kurmayı:. 

Huzur ve sükun - Baysallık 

Misal: Yurdda güı•enlik ve bay al" 
lık, ülkümüzdür. 

Örnekler: inkılap, iicizlerin işi de -
ğildir. - Deı•rim, eksinlerin işi değil· 
dir. 

-F-
Facia - Acın Hülasa - özet 

Devrimciler büyülı: zorluklar karw 
tunda, eksinmek değil, şevklerini art · 
tırmalıdırlar. 

Örnelı:: ı·ugoslaııya .ttarsilya acını· 
nı unutmaz. 

Örnek: Başbakanın dünkü söylel'i· 
nin iyi bir özetini isterim • 

Aleyh - Kar.:;oı 
l•'eraga t - Özgeçi 

Aleyhte olmak - Karşı olmak 
Aleyhte söylemek - Karşı söyle -

Örnek: Yurt işlerinde özgeçi ilk, 
şartlardandır. 

Pesat - Bozut 
l\lüfı-it - Bozut~u 

Hür (T. Kö.) - Oıgen 

Hürriyet (T. Kö.) - Ozgenlik 
lhtikfı.ı· - Vurgunt'uluk. 
Muhtekir - Vurguncu 
Örnekler: 1 Fransı: lıükfınıcti bo,.. 

sa ı·urguncularrna karşı sert dc:··:-anr
uor. 2 - Yaşatık madclclerindc ı ıar • 
gunculuk en ağır suçlardarı olmak Ur 
zımdı,., 

mek. 
Aleyhinde söylemek - .Kötülüğüne 

söylemek 
Aleyhtar - Kar~n 
Amerikai cenubi'- Güney Amerika· 

Si 

Amil (Müessir) - Etke 
Sular r:e ormanlar toprak bitelgesi 

üstünde en büyük etkclerdendir. 
Arz n talep - Sunum ve istem • 
brnekler: Güdümlü ekonomi sunum 

ve istem kanunlarmı altiist etli. 
Bu yıl dukuma piyasasında sunum 

az, istem çoktur. 
Azm -Dölen 
Azmetmek - Dölcnmek 
Örnek: ...: Türk havasının yü -

venliğini sağlanıağa dölendik. 
Asrı haur - Yeniçağ 

Asri - Modern 
Askeri - Süel (Militaire) 
Not!) "Asker,, kelimesi "Soldat,, 

anlamına türlı:çedir. 

-C
Cephe - Yöney 
Örnek: Yatak odanız evinizin hangi 

yöneyindedir? 
Cemiyet. Şirket - Sosyete 
/Jlual: Tür/.: Cemiyeti - Türk Sos· 

yete si 

Ş~ker Şirketi - Şeker Sosyetesi. 
Cenubu garbi - Batı güneyi 
Cenubu Şarki - Doğu güneyi 
NOT:) Türk kökünden gelen "Ce-

miyet,. şu anlamda kullanrlacaldır.: 
Hilfılialımer Cemi11eti - Kızılay Ce· 
nıiyeti. Dil Cemiyeti. (;a:eteciler Ce· 
mi yeti. 

Cihet - Yön 

Örnek: B11 meseleyi lıangi yönün • 
d~n .. dü.~ü~ürscniz kolay olmadığını 
goruraunuz. 

-Ç-
Çarei hal - Çözge, kotarma yolu 
örnekler: 1 - Bu işte nasıl bir röz

ge bulacağımızı bilmiyorum. 
2 - Bu işin kotarma yolu nedir.' 

-D-
Daı·et - Çağrı 

Daı•etnamc - Çağır/ık 
Aled'u - Çağırıll .. ·, Çağrılı 
Örnekler: 1 - Yarın ak Şam içirı 

kaç çağrılık yolladınız? 
2 - Dün alı.·§amki pa,-ti çağrısında 

bulundunuz nıu? 

3 - Yarınki büyük şölene çağrılı 
({:ağrık) mısınız:' 

2 - Dölen ve dura başlıca kuvvet
lerdendir. (sebat - Dura) 

-E-
Ehemmiyet - Önem 
Ehemmiyet vermek - önemek 
Örnekler: Son yıllarda el;onomik 

Örnekler: 1 - Halk arasına bozul 
aoknıak. 

2 - Bozutçuluk etmek 
Fıkra - ı - Bölek 
2 - Anlatık -1-
Örnekler: 1 - Kanunun ikinci lslah etmek - 1 · Yeğritmek, 2 -

Ayırtmak. maddesinin üçüncü böleginde .. 
2 - Yazınızın son böleğinde ... 
3 - Hoca Nasreddinin lıangi anla· 

tıklarım dalıa çok seı·ersiniz .' 
Fikri muzmer - Gütge 
Örnek: Bu adamın bir türlü anlı · 

yamadığım bir gütgesi var. 
Fikri takip - Güderge 
Örnek: Güdergesi olmı)an adam, 

hiçbir işi başaramaz. 

-G-
Gafil - Aymaz, boş, dalgın 
Garp - Batı 

Gıda - Besin 
Gıpta - İmren 

Örnek: imren güzel bir şeydir. 
Güzide - Seçkin 
Güzergah - Ge~ek 
Örnek: Vasıf Çınar bütün demiryo· 

lu geçeğindc kendini tanıyan ve tanı · 
mıyanlar tarafından selamlannııstır. 

;o 

-H-
Hakikat C'f. Kö.) - l. Gerçek, ger· 

çeklik - Verite, 2 - (Terim) Gerçe, 
gerçeklik - Realite 

Örnekler: 1 - Hakikat budur. 2 -
Bir dedet a1amı /ıayal değil, gerçt• -
fer (gerçeklikler) üıJtünd<· yii.rür. 

Hakiki - 1 - Gt>rçek, haldk:::: - Ve· 
rit.able, 2 - Gerçel <Terim) - Reel 

Örnekler: 1 - O, lıokikiğ bir i§ ada· 
mıdır. 

2 - Belki iyi değil, fakat gcrçd: 
(gcrçcl) olan budur. 

Hakim (Sou\'erain)'- Egemen 
Hakimiyet - Egemenlik 
,m<;al: Hakimiyet Milletindir - E· 

gemenlik Ulusundur . 
Halletmek - 1 • Eritmek 2 - Açmak, 

çözmek 

3 - Kotarmak 
Örnekler: 1 - Su şekeri C'l"itir. 

2 - Bilmece açma -ına (çözmesine) 
merak ettiniz mi 3 • Aramızda biiliin 
anlaşmazlıkları kotardık. 

Ha, s.asiyet - Du}ganlık 
Örnek: Gazeteler lıava saugası işin· 

de büyük bir duyganlık gösterdiler. 
Ha ·et - Günü 
Örnek: Günü t•n çirkin huylardan· 

dır. 

Hasret - Özlem 
Ha,·aJi - Dolay 

Örnek: lstnbul dolayının ormanları 
gittikçe azalmaktadır. 

H:n·aJe - Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 liralık güde -

risini aldım: mı.' 
Havadis - Bilget 
Haber - ('f. Kö.) 

b'ski kitaplarda "susmak. söylemek 
ten yeğdir,. gibi sözleri lıatırlarsmı:. 
J'<·ğritmck kelimesinin kökü işte bu 
"yeğ., dir. 

Örnekl<'r: 1 - /Ju kurumu ycğrit • 
mck, onu yıkıp yenisini yupmaktaıı der 
ha zordur. 

2 - Yıllar·danbcri bizdeki at cinsi 
ni arıtmajja çalışıyoruz. 

1 ·Iah, Is lahat - - - Ycğritim. 2 -
Arıtım. 

Örnel.:ler: 1 - Tanzimat Anupa 
korkusuyla başrurıılnıuş bir gcğritim 
lıarekcli idi; bir deuim değildi. 

2 - lslalu cinsi feres - At ciflsirıin 
ycğritimi. 

-1-
Iztırnr - Sıkınçt :t 

Örnek: Nasıl bir ııkınç izi böyle 
hareket ctmefje ~<Tketti? 

la e - Besle' 
Örnekler: l - Çocuklar için siit en 

iyi besindir. 
2 - /lir ordu111111 bc;;frıı 

t•n balJla gelen i§lcrdcr.dir. 
lbda - Yar.ıtı 

11u•st I esi 

Örnek: }"aralı l.utTetinden yoksun 
olanrlaıı büyiik ' ser bt•klenıcyiz. 

J~timai - So~y<\I 
ldue etmek - Yönetmek • 

Örnek: /Jt'l'lt l 11ünetnıck kolay de • 
ğildir. 

ihale etml'k - r~tcrmck 
ihale - terim. 
Omek: /Ju {}olun kime iisfrrildiğinl 

bili{Jor musunu:? 
Jdare (admini tration) - Yönetim 
Örnek: Türk dcdetinin yönetim şek 

li c:ünılwri,11ettir. 
idare <idare yeri anlamına) - Yö· 

netge 
Örnek: Dün tiitıı yönetgesine git• 

mi~tim. 
iddia - Sam 
iddia etmek - "arnmak 

I>arn - Dava ('I'. l\ö.) 
örnekler: l - Boş saralarln ı·aldt 

baybelm<'. 
2 - Herkt•s boş ·amda bulunan -

!arın yanından kaç01·. 
Jfşa etmek - Gizaçmak 
tf~'lat - Gizaçı 
Örnekler: 1 - Sa:anolım büyiik 

harp :amanıntla 1 ·tanbulım Çarlığa 
nasıl ı·erilrliği hakkındaki gizacılarını 

okıulunu;: mu? 
2 - no~tlarımn sırrını dile ı·crmck, 

dcdet işleri hakkında giıaçmak en kö· 
tii /111µ/ardandır. 

( • .ı\:-kası t•ar) 

3 - lngiJterenin, Habeıistana 
\rerınek istediği zeila çıkıtı (mah· 
reci) İngiltere için ekonomik bir 
:ayda olacak, fakat buna karşıl;k 

3' _ Teniat uzu 4 ay süreceğinden 
namına ikramiyesi gelmiş olup bu uz 
içinde kendileri dışarı memleketler -
de olmaları hasebile dağıtılmaya u -
taşamıyanlar kanunt nkillerile ikra
miyelerini alabileceklerinden müra • 
caat etmiyenlerin ikramiyeler) an • 
cak 936 yılına kalacağı bildirilir. 

i~lere büyük önem vermekteyiz • 
Son yıllarda en rok öncdiğinıiz i · -

fer, endüstri girişnıeleridir. - Son 
yıllarda en çok elıenımiyet rerdi • 
ğinıiz i'ler, sınai teşebbiisattır. 

Ha\'ayici zaruri}et - Yaşatık 

Örnek: Hükünıet, yatjalık fiyatla • 
/arım indirmek için elinden geleni ya· 
pıyor. 

Italyanın Ankara elçiliği 
binası 

İtalyanın iç İtleri Bakanlığı mi· 
marı Bay Di F austo ıehrimize gel
mittir. İtalyalı mimar Ankaraya 
gidecek v~ Y enitehirde kurulacak 
olan yeni ltalyan Elçilik binası 
hakkında incelemelerde buluna -
caktır. Bu bina için bir milyon li .. 

talyaya zarar verecekti'!'. 
Çünkü Haheıiıtana giden eşya

nın leçtnesi için 1928 Habeı -
İtalyan anlaımaaında ileri sürül· 
tnü~ olan Assal yolunun artık ge
reği kalmıxacaktır. 

4 - 10 senelik maaşlarını alarak 
hükQmetle aUkası kesilen şehit yetim 
lerfnln de ikramiyeleri bu ycldan ltf· 
haren verileceği ilb olunur. 

Ekalliyet - Azınlık 

Ek~eriyet - Çoğun J uk 
Ekseriya - Çoğun, çok Yakit 

Örnekler: 1 - Fransada parldmen· 
lo çoğunluğa Flandenin ön«rgcslni 
reddetti. 

2 - Uluslar ıosyeteainde azınlık • 

Hayal - Hayal er. Kö.) 
Hikaye - öykü 

Örnek: Gazetelerin gündelik ög • 
külerindc sanat değil, eğlence değeri 
aramrılısınız. 

Hifap etmek - Aytamak 
Hatip - A>_:ta~ ra ayrılmıttır. 
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Kralcı 
Kondilis/ 

4786 ton 
178,5 

lavamarin kömürü 
ton kriple kömürü 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1 araftarları Gene
ralden ayrılacaklar 

Atina, 3 (Kurun) - Yunan 1 

harp bakanı general Kondilis \ 
rejim meselesi hakkında yaptığı 

yeni diyevinde, yalnız ırsi bir dev
let şefinin Yunanistanın siyasal 
hayatında normal şartları iade e
debileceğini ve nazım vazifesini 
görebileceğini söylemittir. 

Tahmin edilen bedeli (64717) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U~um Müdürlüğü Satınalma Ko· 
misyonunca 16 - Temmuz - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (3) lira (24) kuru§ mu· 
kabilinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 4485) füa (85) kurutu havi tek lif mektuplarını mezkur günde sa 
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa -
rafı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Beyoğlu sulh mahkemesi baş

yazganhğmdan: 

(3662) 

lstanbul yedinci icrcı memurlu -
ğundan: 

Kondilisin bu sözleri, artık ke. 1 _ Ahmet Hamdi, Cemal E-
sin (kat'i) olarak kralcılık tara • yüp ve Hüseyin Alinin müştere • 
fına geçtiğini ortaya vurmakta - ken mutasarrıf oldukları 11000 1 

drr. lira muhammen kıymetli Zühal 

Tamamına yeminli ehlivukuf tara -
fından (6612) lira kıymet takdir edi
len Kadıköyünde Caf erağa mahalle -
sinde duvardiibi sokağında eski 12 ve 
yeni 51 numaralı maabahçe ve müış -
temiHi.tı bir bap kil.gir hanenin 4 hisse Kondilisin partisine mensup vapurunun tamamı tuyuun izale -

saylavlar, liderlerinin siyaısal ha • si için açık arttırmaya kondu -
reketinde görülen bu değişiltlikten ğundan 3-g_,.935 cumartesi gv· 
sonra kendisinden ayrılacaklarını nü saat 15 ten 16 ya kadar Bey • 
ve cümuriyetçi ayrı bir grup ku · oğlu sulh mahkemesi baş ya:ıgan· 
rac~klarmı ·söylemişlerdir. lığında müzayede ile satılacak -

Cumuriyetçiler, başbakanın gö· tır. Arttırma bedeli oranla.nan he· 
rünüşteki bitarafhğma rağmen delin o/o 75 ini bulursa o günü j. 

kralcı olduğunu ve krah geri ge- hale edilecektir. Bulmadığı tak -
tinnek manevrasını daha sağlam dirde 15 inci güne gelen 19 8-
bir surette çevirmek için bitaraf 935 pazartesi günü saat 15 ten 16 
görünmek istediğini iddia edi - ya kadar icra olunacak ve en çok 
yorlar. arttrrana ihale edilecektir. 

Atina, 3 (Kurun) - Harbiye 2 - ismi geçen vapur hisse - ' 
bakanı general Kondilis cumarte- darlarından Cemalin hissesi 2500 
si ve yahut pazartesi günü Ro - lira mukabilinde Mehmet Cevde • 
maya hareket edecek, oradan da te birinci derece ve Hüseyin Ali -
Belgrada gidecektir. 

1 
nin hissesi lamail Hakkıya 1500 

Kondilis, Alman ajansına, son lira mukabilinde birinci derecede 
on bir senelik cumuriyet rejimi ipoteklidir. 
İyi işlemediği için, kralcılık cep . 3 - ihaleye kadar birikmiş ver 
hesine geçtiğini, 1933 seçiminden gi ve rüsum borçlan, tellaliye a -
sonra Yunanistanda iki defa is - lıcıya aittir. 
yan çıktığını söylemiştir. 4 - Artbrmaya girmek iıtiyen· 
::' ARLAMENTO, HÜ KÜME TIN ler onar lanmış bedelin % Yedi • 
l>ROGRAMINI D1NL1YECEK buçuğu nisbetinde teminat akçeıi 
Atina, 3 (Kurun) -- Yunan ı veya ulusal bir bankanın teminat 

parlamentosu, bu akşam toplana- mektubunu getirmeleri ,arttır . 
caktır. 5 - Arttırma bedeli ihaleden 

Parlamento, başkanlık divanı _ 5 gün içinde mahkeme kasasına 
nı seçtikten sonra hükiiınetin pro- yatırılacaktır. Aksi takdirde iha -
gramını dinliyecek ve kabineye le bozularak farkı fiyat zarar ve 
güvenini bildirecektir. ziyan faiz bili hüküm kendisin ,. 

PlREDEKl lŞÇlLER den alınacaktır. 
CUMUR1YETÇI 6 - 2004 aayıfı icra ve iflas 

Atina, 3 (Kurun) - Piredeki 
işçiler, Yunanistana en uygun hü-• kumet şeklinin cumuriyet rejimi 
olduğuna karar vermişlerdir. 
KÜREK CEZASINA MAHKÜM 

BAKAN 

kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan gayri menkul üzerinde 
hakları olanlar hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarmx is -
bat için ilan gününden itibaren 
20 gün içinde müıbit evraklarile 
birlikte satış memuruna müracaat 

Atina, 3 (Kurun) - Venize • etmelidir. Aksi takdirde haklan 
list kabinesinde finans bakan -
lığını yapmış olan ve son isyana 
iştirak suçundan gıyaben müeb -
bet küreğe mahkum edilen Ma -
ris, trenle hududa gelerek Yunan 
memurlarına teslim olmu§tur. Mu 
hakemesi yeniden yapılacak -
tır. 

Ç1FTÇ1 P ART1SJ LİDERi 
Atina, 3 (Kurun) - Son isya

na İ!tİrak suçundan çiftçi partisi 
lideri Sofyanopulos, Selinik harp 
divanınca gıyaben müebbet kü· 
reğe mahkum edilmiştir. Sofyano
pulos isyandan sonra Parise kaç· 
mışhr. 

8. Necip Alinin 
konuşması 

Denizli, (Özel) - Bir haftadan 
beri ~arımızda bulunmakta olan 
saylavmuz ve hem§erimiz Bay 
Necip Ali K~üka akşam Halkevi 
salonunda hükumet ve Partinin 
güttüğü iç ve dış siyaıa hakkın -
da çok değerli ve faydalı bir ko
nuşma yaptı. 

Konuşmada yedi sekiz yüz ba
yan ve bay dinleyici vardı. Bay 
Necip Ali Küçüka'nın söylevi bir 
çok yerlerind-e alkı!landı. Dinle -
yiciler üzerinde derin iz ve ilgi 

ticareti bahriye müdürlüğü kay -
dı ile ıa.bit ohnıyanlar satr§ pa • 
rasınm payla§masmdan hariç ka· 
lırlar. 

7 - Şartname mahkeme divan
hanesinde herkesin görebileceği 
yere aaılmıttır. Vapur efya11 cins 
ve adedi vaziyeb zaptında yazı -
lrdır. Fazla malumat almak isti • 
yenlerin 935 - 21 sayııile baş -
yazganlığa müracaatları ilin olu • 
nur. (7976) 

1rabzonda kuraklık var 
Trabzon, 3 (A. A.) ~Kuraklık 

bütün şiddetile devam etmektedir. 
İlin Batı ilçelerinde tütün ve fın
dık kuraktan zarar görmü§tür. Za
rarın artmasından ·korkulmakta -
dır. 

:t. Trabz.ontlaki Deniz. Bayra mı 
- Trabzon, 3 (A. A.) - Deniz 
Bayramı karada gösteri, denizde 
yarışlar yapılmak suretile kutlan
dı. 
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bıraktı. 

Bay Necip Ali Küçüka'nın söy .. 
!evinden sonra Halkevi tem&il 
kolu Halkevi bandosunun iştira • 
kile ve muvaff, .kıyetle (Tırtıllar) 
piyesini temsil etti. 

~tibarile 3 hissesi açık arttırmaya vaz 
edilmiştir. Arttırma peşindir. Arttır· 
maya iştirak edecek müşterilerin kıy
meti muh.ammenenin yüzde 7,5 nisbe -
tinde pey akçesi veya milli bir ban -
kanın teminatlı mektubunu hamil ol
malan icap eder. MUterakim vergi 
tanzifat ve tenviı"iye ve vakıf borçları 
borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 15 - 7 - 935 tari 

hine müsadif pazartesi günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 7 - 8 • 93:> tarihine 
müsadi{ Çarşamba ~iinü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek 

birinci arttrrmada bedel kıymeti nıu
hammenenin yüzde 75 ni bulduğu tak
dirde üste bn·akılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın taahhüdü baki kal -
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 22 - 8 • 935 tarihine 
müsadi{ perşembe günü saat 14. den 

16 ya kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. (200l) numa· 
l'alı icra ve ifJas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu si • 
ciHerile sabit oJmıyan ipotekli ala -
cak1rlarla diğer aH\kadaramn ve irfr 
fak hakkı sahiplerinin . bu haklarmı 

ve hususile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren .20 
gün zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri Jtzrmdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmryanlar satış bedelinin pay -
!aşmasından hariç kahr1ar. Mütera -

kim vergi ve tenviriye ve tanzifiye -
den ibaret olan belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli bedeli müzayede 
den tenzil olunur. Daha fazla malii -
mat almak istiyenlerin 934 · 1074 nu -

marnh dosyada mevcut evrak Ye ma
ha Hen haciz v; takdiri ktymet rapo -
rnnu görüp anlıyacakJan ilan olunur. 

<12840) 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk 
hakimliğinden; 

Mahkemenin 935 - 606 sayı -
h dosyasile N. Şor ve A. Gesar • 
yan şirketi vekili avukat S. Lazar 
oğlu tarafından Beyoğlunda Misk 

ıokağında 8 sayıda Kostaki ve 
Ağacami sokağında 6 No. da Ze

ki aleyhlerine açtığı be§ kita biri 
yirmi beş ve dördü ~n beşer lira· 

dan 85 lira alacak davasının du • 
ruşmasmda haczi ihtiyati dosyası 
celp ve &enedat tetkik edilerek 
gelmiyen müddeialeyhiınaya se • 
netteki imı:alarmın inkirları ha • 

tinde istiktab icra edileceğinden 

bahisle muameleli gıyap kararı • 
nın tebliğine karar verilmiş ve 
müddeialeyhimamn halen ikamet· 

gi.hları meçhul bulunma11 hase • 
bile haklarındaki gıyap kararının 
yirmi gün fasıla ile ilanen tebli • 
ğine ve muhakemenin 18--9-935 
saat 10 da talikine karar verilmit 
olduğundan yevmi ve vakti mez -
kurda itirazla gelmedikleri tak • 

dirde istiktabdan müstenkif ve 
vakıaları kabul etmit addedile • 
ceklerinden muameleli gıyap ka-

rarının tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. ,(7981) 

KURUrt'un Romanı: 37 Yazan: A. ismet Ulukut 

Hıristo Delebedef adında birinin bulu
nup bulunmadığını Öjreneceksiniz 

Hüsnü. bu kadarını bilmiyordu. Bi· 
rıcik kızım sefalet içinde ölüme hı · 
rakan, yurdu ve milleti i~in Bulgar • 
Jarla uğraşmaktan çekinmiyen bu a· 
dama karşı kalbinde büyük bir hür
met duydu, Cernil, böyle bir tıehidin 
kızını korumuş olmakJa övünüyordu. 
Sivil memqr, kağıtları geriye verdi. 
Doktor ciddi durumunu muhafaza e· 
derek dedi ki: 

- Şimdi bizim için pek önem1i iş -
ler vardıl'. Hacı Yaşar Ağanın ileride 
yapılacak dedikleri bunlardır. Şunu 
da unutmayalım ki kat'! bir muvaff a
kiyet elde etmek için, onun gösterdifi 
yolu takip etmeliyiz. Hak ve a
dalet o yolun ucundadır. Eier sivil 
memurumuz, yeniden "bu adam kim -
dir,, diye hafiyelik duygulariJe iş gör
mek, kendi düşünüşüne göre bir ~·ol 

. tutmak isterse netice hiçtir; tehHkeli
dfr de. Böyle bir uçuruma yuvarlan -
mazdan önce an laşahm. 

Hüsnü hiç durmadan cevap verdi: 
- Erdeminize (faziletinize) g-ii -

vendiğim için emirlerinizi takip ede • 
ceğime inanabilirsiniz; fakat her ~Y 
bittikten sonra. bu Haet Yaşar Afa 
dediğiniz adam la uşraşmaktan, beni 
mencnedcmezsiniz. 

Nezirin dudaklarında ince bir gü -
lümseme belirdi ve kaybo]du. 

- Peki, dedi, işlerimiz bittikten 
sonra, Hacı Ya~ar Aia jle sizi rörüş· 
türmeğe söz '\•eriyorum. 

- Siz görüşüyor~unuz, denıek? 
- Hayır, bana da ayni. şeyi va · 

detti. Ben kendi~inf gördükten ~ıua, 
sizinle de tanıştırmağr bir bor~ ~aya· 
nm. Şimdi işimfae gelelim: Burada 
Hristo Delebedef adında bir komis • 
yoncunurı bulunup bulunmadığ1m an 
hyacaksmız. Kcndiıdne duyurmadaıı 

yazıhanesini bulacaksrnız. Tabii bıt si· 
zin işinizdir. Buna karışmak istemem. 
Gene bu adam, farkında olmadan ya· 
zıhanesine girersiniz; masasının 5ağ 
taraf rndaki gözlerden en alttakini · 
çıkarırsınız; a-öreeefiniz tahtaya al· 
danmayınız; önde, sol köşede bh 
düğme vardır; ona basınız; tahta kal· 
kacak, altında bir takrm kağıtlar gö · 
rülecektir; bunları ahrsıntz. Sonra· 
sr size aittir. Neticeyi bana da bildir 
melisiniz. Gene burada görüşüp konu· 
şarak alt tarafını kar::ırlaştmnz. 

Hüsnü sordu: 
- Bu kadar uzun malumatı nere · 

den aldınız'! 
- Hacı Yaı:ıar Ağadan! 
- Ptki o bunları biliyordu da, ken· 

disi kağıtlarr neden almadı? 
- Neye yarar? O, polis değil ki! 
Polüı müdürü ile shil memur, şaş · 

kın şaşk1n bakıyrolardT. Doktor ne 
yapmak istiyor? Bu komisyoncu bh 
Bulgar casusu mu? Siyasa] yahut sü• 
el faskeri) srrlarr öğrenebilmiş de bir 
yabancı devlete mi satmak üzere bu· 
Junuyor? 

HiiSJ1Ü, doktorun ne kadar hami · 
yetli bir adam olduğunu öğnnmistf. 
Kendisini lüzum gören Hacı YaŞar 
Ağa ile birlikte, memleketin f enahğı 
için yapılan gizli işleri meydana çı · 
karmak için mi ~alışıyor? Böyle İ!'ic 
polis müdürü ile sMl memura olduk· 
ça önemli işler çrkr~ or demekti. Bunu 
anlamak için, Cemil Mrdu: 

- Bu kağıtlaı· da. ne olabilir? Ha -
c1 Ya1'ar Ağa hunu bil dil'medi mi? 

- Onun sözlerinin kanun bakımın• 
dan hi~bir değeri olamaz. Siz görüp 
anhyatat'<..tııınız. Benimle görüşmeden 
önce hiçbir muameleye başcvurmama • 
hsınız. 

Hüsnü kararrnı \erdi: 
- Peki, doktor! En kısa bir zaman

da bizi o kağrtıarlıı burada bula -
eaksınız. Bana güvenmenizin boş ol
madığını size isbat edeceğim. 

- Buna inanırım; böyJe olmasay -
dr, Ilascr Ya .. ar Ağa, sizi tavsiye et· 
mezdi. Artık uyuştuk demek? Şimdi 
Bin11azr çağırabm, manevi babasile 
görüşsün. 

Nezir düğmeye ba.r.tı; gelen hemşi· 
re:re emrini verdi. Be5 dakika sonra 
polis nüidürii Rinnazdan aynlıyordu: 

- I\ııım, çok naıik, çok bilgitJ olaıı 

doktorumuz, beni hastahğımdan kur
tardı. işimin nekadar önemli olduğu· 
nu biliyorsun, izinirn de bugün biti • 
yor; burada daha ziyade kalmryaca • 
ğım. 

Binnaz pek müteessir olmuştu; göz 
Iel"i sulandı. Ağlamamak için bütün 
kuvvetini sarfettiği belli oluycrdu. 
Titriyen bir sesle Ce\'ap \·erdi: 

- Sizden ayrılmak, bana, babam -
dan ayrılmak duygu~unu veriyor. Bir 
hafta birlikte bulunmamrn sağlığım 
üzerinde yaptığr etkileri (tesirleri) 
gö:ıünüzle görilyorsunuz .. 

Daha söyliyeceltti, helecanını tu • 
tamryordu. Cemil, kum fazla Ü7.üntü 
vermemek için dedi ki: 

- üzülmeye lüzum yoktur, kızım. Ben, 
bir sırasını bulduk~a senı gormcğe 
geleceğim, sen de bana gelirsin; dok· 
tor buna izin verir. Ben baban oldu • 
ğum gibi, annen de ''ar; eğer burada 
olsaydı, tanı§tıracaktlm. Yakında b
mirden gelecek; o zaman bir anne 
sevgisi içinde daha ~ok mes'ut olacak
sın. Senin saadetine çalışmak hepi -
miz i~n bir ödev (vazife) olmuştur. 
Artık yalnız değilsin. yanında doktor 
gibi temiz, şefkatli bir arkadaşın var. 
Sivil memurumuz da ıvakit bulduk~a. 
seni görmeğe gelir. 

Hüsnü bunu gerçekledi: 
- Hiç şüphe etmemelisiniz Beni 

de saadetinize çalışan içten bir dost 
olarak bilmenizi rica ederim. • 

Binnaz ce\'ap verdi: 
- Beni pek minnettar ediyorsunuz. · 

Sizin gibi iyi inııanlarm beni koru -
ması ne büyük bir bahtiyarlıktır. 

Polis nıüdiirü ayrılmak için elini u· 
"'\th. Uinnaı hemen bu eli öperek göı 
~·a~larJnı da üzerine döktii. Ctmil hir 
baba duygu:ı.ile, Binnazı alnnıdan 

öptü. " 
- :>.:; -

YENl BİR VARLIGIN YENİ 
IŞIKLARI 

Polis müdiirü hastaneden gittikten 
sonra, Binnazın da kendisine verilen 
işe başlaması lazımdı; fakat doktor, 
ona "bana yerdrm edeceksiniz.,, de • 
miş, başka bir ~öz söylememişti. 

Nezirin, kıza böyle bir iş vermesin· 
de birçok sebepler vardı; bunlardan 
biri de onu hafif bir işle uğraştır -
maktr. Cemilin gittiği günün akşamı 
talimat vermek için odasına çağırdı. 

- Yarm bana yardıma başhyacak· 
smız; işiniı hakkında sizr. biraz iıa -
hat vermeliyim. dedi. 

Binnaz, önüne baktJor, hafif hafif 
dudaklarını ı!llırıyordu. lyi bir aile kı
zının bu muameleyi, bir neyi sadaka 
telakki ettiğini, hastanede bir ~rğıntı 
gibi bulunmak düşilnccsile, bu iyili ' 
ğin kendisine pek ağır geldiğini, sı • 
kılmasmm bundan ötürii olduğunu 

sanan doktor, ciddi bir söyJeyi:ıle an· 
tatmaya abşladr: 

- Bu hastanede, iyileşen her has • 
taya mutlaka bir iş bulmak boı·cum · 
dur. Dunu öğrenmiş olacaksınız. Her· 
kese, başaubileceği bir iş gösterilir; 
sonl'a da kiiçük bir sermaye verilerek, 
kimseye boyun eğmeden geçinmesine 
yol açılır; fakat ,·erdiğimiz sermaye 
bir sadaka değildir; hastane para -
sının buna tahammülii yoktur. Ödünç 
bil" paradrr,ki QllU alan~ her ay kazan• 
cından küçük bir kısım aytrarak ödeı·. 
Bunda izzeti nefsi kıracak bir §e)I 
yoktuı·; hem biz. bundan çok çekini -
riz. Yaptığımız, :=ıadeee bir iş bulmak 
için vasıta olmaktan başka bir şey de
ğildir. Ode,·ini bilen her insan, böyle 
yapar. Siz de hastamızsınız, demektir. 
Artrk toplamaya başladınız. Size de 
halinize göre bir iş bulmak borcum • 
dur. Siz, tahsil görmüş bir krzsmiz; 
iyi bir ailt- çocuğusunuz. Şimdi benim 
yerimde olun da kendinize bir iş bu· 
lun. Şüphesiz, bir trikotaj, bir çorap, 
bir dikiş makinesi önüne geçmek iste· 
miyeceksiniz. Ya bir muhasip, yahut 
bir daktilo olacaksınız. işte ben de 
böyle düşündüm; size bunlardan 
hangisini iistün tutacağmm soracak 
tım. 

( Arkaaı. r.ıar), 
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Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden : 
Marka No. Eşyanın cinsi 

ıstanbul Evkaf M'dUrlU§U iltnları 1 lı HA S TA' L A R 
E ı · h. d 1 k y · H b··ı··n tesisatiyle bera 

1 
Derdinizin dernlamıc öğrenmek 

s uşe ır e yapı aca enıce amamının u u ı ·r ı 1 k · t · D 'Ilı 
b 

· · · k l ve ı;;ı a m ma - ıs ersenız r. n us • 
er ınşaııı vakit fiat üzerinden kapalı zarf usulıyle ekınltmeye onu taf; Hakl\rnın (KAPLICALAR 

mu'1tur. HAIHHNDA GENEL BlLGILER) 
Bu işin muhammen keşif be deli "48994,, liradır. isminde yeni çıkan kitabını ok uyu -
1 - Bu inşaat için ~steklilere verilecek evrak ,unlardır: nuz. l<'iyatr 10 kumş. Tevzi yeri 
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 No. lı muaddel plan ve Vakit -~1atbaası. 

"A h fi' h ··ı·· · l\.ıtapç-ıJarda hulunur. 
,, ar 1 amam arsası ro ovesı. q;zg seaı;:s;ı +* 

B - Eksiltme ve fenni şartn~ meleri ... , ,.,. 
C - Mukavele örneği Hayatın neşesi 
ls~ekli1er bu §artnameleri ve evrakı iki buçuk lira karıılığında dinç olmaktır. 

lst....nbuJ Ankara Eskifehir Evkaf müdüdüklerinden alabilirler. 
Su 'evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için evvel emirde 

!at~irliJerin bilhassa teknik noktuından bu ayarda yapmıf oldukluı 
işlere ait v~sikaları göstererek Evkaf İn§aat müdürlüğünden ehliyet 

vesikMı almaları lazımdır. 
2 - Eksiltme 18 - 7 - 935 tarihine gelen perıembe günü ıaa\ 

16 da Ankarada Evkaf umum müdürlüğünde toplanacak eksiltme 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutlara dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve koıniayonunda yapilacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "3675,, lira teminat Bel ki 
Yerıne$İ ve bundan ha,ka aıağıdaki vesika:arı ayni sünde saat 15 e ka gevşe İğİnİ 
dar komityon reisliğine teklif mel.t tubu derununda teslim etmeleri la 

znndır. 
A - 2490 No. lı kanunun 17 nci m!l.ddeıine uygun muvakkat te· 

minat. 
B - Ticaret Odasında kayıth bulundufuna dair kanuni vesika 
4 - Kanuna göre tanzim kıh nacak teklif m.eJd~pları yu,karda j 

kinci maddede yazılı saatten bir st.Lat evveHr.t" kadar Evkaf İn§a&t mü 
clürlüğü clairesine getirilerek eksiltme komi~yonu reisliğine makbu2 
r:mkab:linde verilecektir. Posta ib gön<lerilecek mektuplar da niha. 
et vakti muayyenine kadar gelmit ol~ı~ ~e dıı zarfın ı;nühi,\r mumıı 
le iyice kapatılmı, bulunması lazımdır. P<>atacla olacak gecikmeleı: 

;;:abul "dilmez. (3584) 

lstanbul 4 üncü icra Memurlu}undan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup ehli vukuf tarafından tamamı
na ( ı 083) lira kıymet takdir edil en Beyoğlu Feri köy birinci Kısım 
mahallesi Biiyükyeni sokak eski 3 5 mükerrer, yeni 58 No. lu bahçeli 
ahşap bjr evin tamamı a~ık arttır m~y~. v.~zedilmiş olduğundan 5 -
8 _ 935 tarihine müsadıf Pazartesı gunu saat 14 ten 16 ya kadar 
d.aired'e birinci arttırması icra edil ocektir. Arttırma bedeli kıymeti 
nıuha.mmenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı-

l kt Aksi takdirde en son art tıranın taahhüdü baki kalmak üze-nca ır. . . 
re arttırma 15 gün müddetle temd ıt edılerek 20 - 8 - 935 tarihine 

·· d.f S l gu··nu·· saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla. musa ı a ı . . . 

k ·1. • • k arttırmasında arttırma bedelı kıvmeh muhammenenın ca ınııncı açı · . 
, .. 75 · · b 1 dıgyı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfı-
70 mı u ma . A . · Ak k · 
k · b k 1 Satı~ peçindır. rttırmaya I§hra etme ısteyen -an gerı ıra ı ır. :s- ~ 

1 · k · h mmenenin % 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
erın ıymetı mu a . A 

b. b nk · t mektbunu himıt bulunmaları lazımdır. Hak-
ır a anın temına ki' l ki 1 l d'.. l"k 

I T 
· ·ıı· ·1 bit olmıyan ipote ı a aca ı ar a ıger a a a-

arı apu sıcı ı ı e sa . . 
d · ·f k h kkı sahiplerinin bu haklarını ve hususı]e faız ve 
aranın ve ırtı a a . . l . ·ı b" J"k 'lA · •f da' l 'ddialarını evrakı m\ıspıte erı ı e ır ı te ı an tarı-

ınasan e ır o anı d b' l'k d · · b'td· 
lı. d · 'b ·h t 20 gün zarfın a ır ı te aıremıze ı ır-
ın en ıh aren nı aye . . . . . 

ı · I"' d Ak · t kdirde hakları Tapu sıcılh ıle sahıt olmıyan-
Jrıe erı azım ır. sı a .. . . 
ı b d ). · ı masında n hariç kalırlar. Muterakıı:p vergı, ar ıatıı e e mm pay aş . .. . . . 
t · · "f' d ··tevellit Beledıye rusumu ve Vakıf ıcaresı 
envnıye tanzı ıye en mu ,.. . 

b d 1
. ~. d d t ·ı lunur Daha fazla malumat almak ıste-

e e 1 muzaye e en enzı o · . .. b"l . · . 
Yenler 22 _ ı _ 935 tarihinden itibaren herkt-sın gore ı mesı ıçın 
.ı_ • d k b } d ı ak arttırma cartnamesi ile 934/ 3546 No. lu 
~ıre 8 açı u un uru ac ,. . . .. . . 
d ·· ti k. d yada ıuevcut vesaıkı gorebıleceklerı 
. ~syaya muracaa a mez ur os (3747) 
daıı olunur. 

giderir, yaşamak neşeıio• 

iade eder. Eczanelerde bulu 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilat için Galata Posta 
kutusu 1255 .._ _ _.. ............. -

Dördüncii sulh hukuk nrn.hkcme
sindıcn: 

Galatada Kemanke~ mahalle -
sinde Y enişchirli sokağında 27 .29 
No. lu Rus manastırında (29) Ne. 
lu odada oturmakta iken 28--
5-935 de Rumelihisarı i s k e • 
1 e s i n d e denize düşerek 
ölen 1 b r a h i m Ethemin 
terekesine mahkemece el kon -
muştur. 11an gününden başlr.mak 
üzere alacaklı ve vcrccekliJerin 
ve sair alakası olanların bir ay 
ve mirascılarm üç ay içinde Bey • 
oğlu dördüncü sulh hukuk mah • 

kemesine müracaatları ve vaktin
de alacaklarını kayıt ettirmiyen • 
lcr hakkında medeni kanunun 
561 ve 569 uncu maddeleri hük • 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

11-9-935 çarıanba saat 10 a mü tatbih: edileceği ilan olunur. 

talikine karar verilmiş ve bir nüs- (7978) 
~77--:-:--;-:-::-~:--~~_:_~ 

baaı da mahkeme divanhanesine lstanbul ücüııci.i icra ıncmudu-
d gu~ ndan: 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
1 - Şartname, plan ve keşifn amesi mucibince Pa§abahçe fabri

kasında (2347,48) lira muhammen bedelli yangın tulumba evi inıa· 
atı açık eksi!tme suretile münakasaya konulmutlur. 

2 - Şartname ve planlar 20 kurut mukabi};nde Cibalide Leva • 
zım ve Mühayaat Şubesi Nakit M uhasihi Mes'ullüğü veznesinden a

lınacaktır. 

3 - Eksiltme 15 - 7 - 935 tarihine J\lÜsadif Pazartesi günü s3,

at 14 de Kabatatta Alım Komisyonunda yaoılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecek olanl arın 176 lira muvakkat güvenme 

paraları ve icap eden vesikalariyl e birlikte tayin olunan günde Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şu bcsin-:leki Alım Komisyonuna mü-
racaatları. (3524) 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

lstanbul Ceza ve Tevkif evleri hastaları için 31 - 5 - 936 gü
nü akşamına kadar alınacak 430 O kilo ikinci nevi dağlıç eti le 6520 
ldlo süt ve 24000 kase yoğurt ayrı ayrı açık eks;Itmeye konmuştur. ls
tekliler şartnameleri tatil günlerin den maada hergün yeni postahane 
binasında İstanbul Adliye Lezım dairesinde görebilirler. Koyun eti
nin muhammen kıymeti 1849 lira olup muvakkat teminatı 138 lira 
67 dir. Yoğurdun muhammen kıymeti 1320 olup muvakkatı teminatı 
99 liradır. 

• 
Sütün muhammen kıymeti 782 lir a 40 kuruş olup muvakkat teminatı 
58 lira 68 kuruştur. Eksiltme 19-7-935 Cuma günü saat 14 de Ad
liye Levazım dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler yukarı
da yazılı yer gün ve saatte toplanacak komisyon'.!1 müracaatları i1an 
olunur. (3737) 

456 Ton Kok Kömürü 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

falımın edilen bedeli (10944) lira olan yukarda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme Askeri Fafbrikala r Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
misyonunca 18/ Temmuz/ 1935 tarihinde Perşembe günü saat (15) 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komiı • 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (793) lira (80) (kuruıu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat (14) e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de ) 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde ~ 
!erindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. tl 

(37.40) 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Seyrüsefer zabıta memurları için 50 tane keten caket pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Bir caketin kumaş ile beraber d!ki§İ 400 kuruttur. lı
tekli olanlar şeraiti anlamak üzer e Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Ve Pazarlık için de 30 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya meki:ubu ile beraber 5 - 7-935 Cuma güı1ü saat 15 de Levazım 
Müdürlüğünde bulunmalıdır. (8.) (3723) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Matbal\ Teclit atelyesi için açık eksiltme ile 10,000 metre tela sa• 

tın alınacaktır. 

Telanın eni 85 santimetre örg üsü mevcut örneğinden biraz sey· 
rekçc ve ~ertliği nümunenin ayni olacaktır. 

Eksiltme 24 - 7 - 1935 Çar şamb,a günü saat 15 de matbaada 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler prtnamesini görmek üze· 
re h~r gün matbaa muhasebesine müracaat ırdebilirler. ihale ıaatın
dan evvel % 7,5 teminat akçesi 17 2,5 liranı~ matbaa veznesine yatı-
rılması la-ı:ımdır. (3743) 

Ueuf et Uenıiryolları ue limonları 13letnı~ Umum i~aresi ilanları 
Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf makinesi ye· 

dekleri 12 - 8 - 1935 Pazartesi günü !.aat 15 de kapalı zarf usulile 
Ankara' da idare hinas•ında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyen
lerin 532.50 liralık muvakkat tem inat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesik<ılara ve işe girmeğe man ii kanuni bulunmad ığma dair be -
yanname ve tekliflerle ayni gün ve saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaıada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde, Anka ra'da Malzeme dairesinde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (3592) 

12 kalem telgraf makinesi yedeği 
Muhar.ımen bedeli: 7100 lira 

İspiro kızı luliya tarafından 
Bakırköyünde Basmahane Ta§ -
köprüde Alyon kö§künde oturan 
boyacı Aleko Maroviç aleyhine a
çılan boşanma davasının tahki -
katında möddeitleyhin ikamet • 
gahmın meçhuliyetine mebni da ~ 
\retiyenin on beş gün müddetle 
ilbe.n tebliiine ve tahkikatm 

asılmıt bulunduğun an muayyen 
ve saatte asliye altıncı hukuk Mahcuz ve satılması mukar - DÜN ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek uerle-
mahkemesinde bulunulması lü - rer ev eşyasının ikinci açık art - rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös-

tırması 6--7- 935 cumartesi gü - t · DÜN YARIN k··ır t k b' · · 1 d k zumu ve aksi takdirde gıyabında 
10 11 

d Ş e~ır. ve u ıya ı se mez ır mtızam atın a çı ar. 
nü - e işli Halaskar DON ve YARIN külliyatı seçme b~r kütüphane teıkil eder. 

t•hkikata bakılacağı tebliğ ma • Gazi cad~esi 264 No. da yapıla • 
k ·1A Tevzi Yeri: VAKiT matbansı - latanbul 
ammak~m~~küz~eıano· ~~ndmt~ip ola~annmcmura ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lunur. .(7975) müracaatları. (7988) t' 
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Tuvalet Sabunları ra Tuvalet Sabunları 

'' VERDA ,, Büyü~ W~~ 
TURAN Banyo ~n~unlnrı 

HER 

'' ROSEMARY" Ko~usı ile Mes~ur 
'' ,, "TURAN FATMA,, 

YERDE SATILIR 
Kebaplarınizı, pasta ve çöreklerinızi ve sair lezzetli ~mekleriniz 

için koku ve dumandan ari 

Elektrik Fırınını 
KULLANJN/Z. 

Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine gö
re bütün fırınların fiyatlarında m!ihim tenzilat vardır • . 

Elektrik fırını alan her müşteriye hususi tenzilatlı tarife tatb!:c 

edilir. 
Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz • 

• 
f aksimdeki sergıyı ziyaret ediniz. 

Türkiy·e 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

29161 1936 vaziyeti 
.-.KTIF PASiF 

K-
Lira 

Ahın. tali kilogram 16.035,106 L. 22.~54.700. 81 
Banknoı ............................... .. ~ I 3.906.062 -
Ufartlık ...................................... . 718.221. 78 37 178990.59 

Oa1rlldekl Muhabirler • 

Ttir ırası . ......... ... ............. L .549.260.36 

a çtekt Muhabirler : 
Aıt.:ı ati kilogram 4.401.301 o.190.794.93 
Altına tahvıll kabil Serbest dôvi7.l f'ı 1 230 572. 44 7 421367.37 

t- az ine Tahvlllerı : 

Sermaye .......................................................... . 
lhtlvat "1.k'çesi ...................................................... · 

T edawUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen eH&.1\1 nalitiye ı_ I 58.748.563-

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe tevfi kan hazine ıara· 

fından vaki tediyaı 

Deruhte edilen evraııı nal\ tıyr 
balnycsi . ... . . ............. . 

Karşılığı tamamen altın olarak 

10.640380.-

148 lOI 188--

Lira 

15.000.000. -
1 026. 7 56.6 ( 

Oeruhtı- edilen ~\Takı naktiyt: tedavüle ilAveten vazedilen L. 10.000.000.- 158.108183. -
karşılığı LI 58.748.563.-
1\anunun ı vt: 8 ıncı mad· 
ılelerinP ıevfilc an Hazine tara· 
fından vık i ıediyaı ,, 10.640.380.- 148108183. -

Senedat CUzdanı . 
Hazıne bonoları L. :l.000.000 -
ficar• 'enetleı .. I U102.577.4J 14.302 577.41 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı: r ~eru~ıc edilen evrakı nak-
A l tıyrnın karşılığı esham ve _ 30 491.491.46 

tahvilAt I itibari kıymetle 1 
R ' St:ı besı f.sham vP Tahvlllt 1 ., 4.659.436.18 35. I 50.927.64 

Altın \ e Jö,•iz üzerine av an~ 
T ahvillt üzerine avans. 

" 26.687.30 
• 3.057.902 2:l 

Hlueclarlar· .......................... · .. . 
muhte~lf 

YekOn 

:=J 084 58953 

4500000-
8 99:" 139 49 

259.29~i.035.39 

TUrk Liraaı Mevduatı : 

~:~:;: z :.:.::::=::::=:==:::::::: ~--16_._25_4_3_5_7._32-ı lô.254 357.32 

Döviz Mevduata : 
'(.698.780.56 ~:::~,17 : .. :::::::::::=::::::::::::.: ~ .771.659.2! ı 2.470.439 77 

Muhtelll .............................. _........................... 56 433.298 6Ş 

YekOn 259.293.03,5.39 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 
lakonto haddi yUzde & 1·2 - Altln üzerine avans yUzde 4 1·2 

20 - ilkteşrin - 1935 
memleketin her 

genel nüfus sayımı 

Pazar günü 
tarafında 
yapılacaktır 

Başvekalet istatistik Ulllum müdürlüğünden : 
1- Nüfuı ıayımına eaaı olmak üzere Belediyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. 
2- Nwnaraaız binalarda oturanlar Hükumf!te haber vermeğe mecburdurlar. Oturduğu bina numa

ruız olduğu halde haber vermiye nlerle bu numaraları boı:an ve silen ve ka ldırcınlar için para cezası 
vardır. 

SALIP AZAR MACAZASI 
Salıpazarı, Nec:ıtibey caddesi No. 428 - 436, Tel: 44963 

METRO HAN 
Tünel Meydaru, Be) oğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EV1: 
R'yazıt Mürekkepçiler caddesi. Telefon: 24378 

KADIKÖY: 
l\!uvakkıthane cadde si, Telef on: 60790 

BOYOKADA: 
23 Nisan caddesi Telefon: 56-128 

OSKODAR: 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telef on: 60312 

KURUNun okurlarına hizmeti 

Verdiğimiz kuponlar 
(Küçük ilin) larınız ·için 
kiğıtpara hükmündedir 

KURUN h€r sayısında size bir hizmet kuponu sunuyor. 
Bu kuponları kesip saklayanlar, gazetemize bastıracaklan küçük 
ilanlan için bunlan kağıt para gibi kullanabileceklerdir. 

Küçük ilan nedir? 
Küçük ilan dlediklerimiz ilanlar ileri memleket gazeteleri -

nin hemen hepsinde sayıfalar ooldwur. Bunlar tecim (tica
ret) sıfatı, yahut resmi bir zor olmaksızın yazılırlar. Her takım
dan okurlann bir türlü medeni ihtiyacım gidermeye yarar. Bazı 
kısaltmalarla iki iiç satır içinde bir kimsenin istedikleri uzun u
zun anlatır. 
Bir ev, bir dükkan, bir bahçe, bir oda, bir )er mi kiralamak i tiyor · 

·unuz? Yahut böyle bir yeri kira ile tutmak ihtiJacında mwnız? Va· 
sıfları, şartları nedir? istediğiniz kiralamak, kira ile tutmak değil de 
satmak, satın almak. yahut buna benzer Mr is mi yaı)maktır? 

Bir hizmetçi, bir uşak, bir sütnine, herhangi hk derse bir işe özel 
(hususi) bir öğretmen (muallim), bir usta mı arıyorsunuz? Nerede 
bulunduğunu bilmediğiniz bir eski kitap, bir eski mecmua nüshası mı 
istiyorsunuz? Bir şey, bir fikir, bir şayia, bir dedikodu üzerine bilen • 
terinden, uzman <mütehassıs) )arın dan bir şey mi soracaksınız? Bilme· 
diğlniz bir adresi mi öğrenmek ihtiyacındasınız. Kendinize, bir tanı • 
dığınıza bir iş mi istiyorsunuz; yahut yapılacak bir i iniz, çalıştırılacak 
daimi yahut muvakkat bir hizmetiniz var da buna göre bir işçi, bir 
işadamı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleketlerde bunların daha hai;ka türllileri ,.ar: Evlene · 
ceksiniz de kendinize göre bir kız, bir kadın, yahut.. evlendirilecek bir 
uza, bir kadına göre güvey mi araştırıyorsunuz? Bütün bu lhtlyaçlan 
gar.etelerin iki~r üçer satırlık ilanları gidrrirler. Gazete idareleri bu 
hin bir ~it ihtiyacın sessiz sada sız pazar yeri gibidir. lstiyenler böy 
le bir ilanın cevabını yine gazeteye bastırırlar. Yahut böyle yapmazlar 
da cevaplarını dilerlerse açık, diler terse kapalı bir adreRle gazete ida -
resine bırakırlar ve lü~umunda gazeteye de "Cevap şu işaretle gaze · 
te idaresine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan ,·erirler. 
Şelıirler büyüdükçe, medeni mü nascbetlcrin çeşidi arttıkça bu türlü 

ihtiyaçlar artar. Bunların lıerbirini bir tecim · maddesi haline koyarak 
bir dükkanın. bir mağazanın, bir iş odasının sermayesi gapmıga im -· 
krin yoktur. /mkdlt' ol•a da sizin, faraza Adadaki, Erenkögündeki e -
ıinizden kalkara/t jergü,. ıeml semt, yer ger dola,mamz için vakit kag
bttmige değmez. Sonra, bakalım, istediğiniz kendi bulunduğunuz ıe
fıir içinde midir? Halbuki bir gazete her yere gider, her gere girer, 
ıcrkese söyler.lıte bütün bu müncrşebetleri gazetelerin bu küçük Utilı ıa 
!Jıfaları kolaylaştırırlar. Bu kürfikllan sa11ıfalan birbirlerini görml 
r1en, bilmiyen, fakat birbirlerile bu·luımak ihtiyacında olan kinuelnln 
tanışmalarına, bulu~malarına hiz - met eder. 

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

Bi~ bir müddet bu medeni hizmeti daha ucuz değil ~ 
yapmaya başlıyoruz. Gazetemizin son sayıfasma koyduğumuz 

(Hizmet kuponu) nun şimdilik ilk yapacağı budur. 

N f B k 
ı• • Bu kuponları biriktirerek üstündeki tarihlerden on beş glbı 

a la a an lig__. ından • Oenızyolları treçi~~ye kadar gazetemiz.idaresine kaç tanesini getirirler ve. 
• ya mektupları içindıe gönderirlerse gazetemize basttracakları bir 

Derincede vaıon içinde teıliru f&l'liyle muhammen bedeli 1350" • ş L t: T M e s ı J...'iiçük ilanın bir satırına karşılık, kağıt para imiş gibi, lia!iat 
lira olan 1000 ton maden kömürü kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye ko Acenteleri: Karaköy - Köprübaı,; olunacaktır. 
nulin'uftur. l'el. 4:.?:~62 . Sirkeci Mühürdar zade tlan şartlarım gözden geçirenler bilirler ki ga~teleriJe • 

Eksiltme 13 Temuz 935 cumarteıi ıünü ıaat 11 de Ankarada s .... -- Han telefon: 2274° --- ~z füin ücreti satırda 10 kuruştur. Küçük ilan tarifelerinde bu 
kanlık malzeme müdürlüğünde y4pdacaktır. Jmr.oz tolu ileret kayıtlar altında 5 kuruşa kadar düşer. Demek ki KURUN 

lıteklilerin tekliflerini Ticaret Odaaı veıikası ve 1012,50 liralı~ KOCAELi vapuru 4 Tem Akurl:ttr, yüz paraya aldıklan bir gazeteyi, okuduktan, faydalan-
muvakkat teminatlan ile birlikte 13 Temmuz 935 cumartesi gi.im muz PERŞEMBE günü saat H dıktan sonra, hunun bir kuponile de, küçük ilan yolunda bir 
saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Bı d-ı lmroza kadar. (3712) ihtiyaclarmr da giderebilecekler dir 

Kuponlarımızı saklayınız. (KURUN) un küçük il~ .ql~ 
huauıtaki tartnameler parasız olsrak Ankarada Bakanlık malzem<: 1 ~ahtbl : ASIM u:s _ VAKll matbauı l (sütun) Iarı size açıktır. 
müdur·· lüiun" den almabilır· • (3560). -

.Ne§Iiyat direktörü: Refik Ahmet SevenctJ -----------------------------ıı11 


