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Kadınlar döğüşüyor --

Dövüyor bir birini yolda kadınlar diyemem; 
- Dilerim hep inin Allah nre k unet koluna -
Bu demek ki sil{ıhı almadan ask erde ele 
Şimdiden kendileri girdiler idman yolunar-
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Ulu önderimiz Atatürk dün, işaretleriyle değerli bir plaj haline gelen, Florgagı şereflendirdiler,· denize girdiler. Yukarıki 
resimler bu sırada alınmıştır. Bu güzel intibaların bir kısmı da üçüncü sagıfamızdadır. ---

Açığa çıkan şüpheler 
Fransız gazetf leri tela§ içindedir. j' 

Bu telaş Jngiltc~nin Auupa sryasa
sında ~imdi.> e kaCklr hayal meyal şe- 1 
zilen bir deği~ikliğin açığa çıkmasın· 
dan ileri geliyor. Almanya Yer.sa,> 
antlaşmasına kar~t <=ıf) olarak si -
IJıhlanmağa ha_sladıktan sonra lngi -
liz, :Fran 11, lt:ılyan devlet adamları 
(~trc7a) rla toplandJlar, Almanyaya 
J.:ır~ı clhirli~i ile hareket etmeğe ka
rnr \erdiler. Fakat aradan çok za · 
man ge~ınedi, İngiltere, Fransa ve 1-
talya)a hiç haber vermeksizin Al • 
manya ile deniz kuvvetleri üzerinde 
ıkj ~raflı hir anla§ma yapıverdi. ln· 
"'itlerf!nin hu tu .. ı .hareketi Fransıı
ları kızdırdı. 

Bununla beraber Fransızlar ımı • 

~ınhk1armı pek odaya vurmadılar. 

Ye 1ıu:Utcreyi kendi yanlarında tut
mak için çare aramağa koyuldular. 
Bu arada lngiliz diplomatlarının j 
yum;;;ak ve ok~yıcı özlerinden de 

1 
umutlara dii ) tüler. 

Halbuki bu umut~ar da ~ok geçme- J 

den boşa çıkb. lngılterenı~ Ulu:sl?r I 
Kurumu işlerine bakan (Eden) hır· 

1 
ka~ gün önce Romada lta~yan Baş -
bak~nı Mu oliniye Habeşıstan ışı u
zerinde öyle önergeler (teklifler) 

Sevgi ve 

) aptı l\i Frausrzları hayretten hay -
rete düşürdü. Çünkü Romaya gitme
den Parise. uğr~mış olan Eden !.n .: j 
giltere hükumetı hesabına bu turlu ı 
önergeler yapacağım hiç söylememi. -
ti. Bundan şu anla~ıhyordu ki Ingil
tere bir yandan Almanya ile iki ta -
raflı anla., nıtllar yaptığı gibi öbür 
yandan lta l.> a ile de yine Habeşi tan 1 
i;-i üzeı in ele li'rnnsaya haber bermek
sizin ayrıca anlaşmağa çalışıyordu; 

Anuı>:ı i;;l<'l'İnde barış işini yalnız ln-
1 

giliı n ığl arı (menfaatleri) bakımın· 
dan hir ctiizene koymak istiyordu; 
hundan dolayı ~'ran<ıızların tel Aşı bir 1 
kat daha ar1m1ş oldu. 

Fakat· hu arada öyle hildiseler o
hıyor ki lo'ranıur:faı·ın tcl;isını azalta 
cak yerde tam ter i art;rmaktadır. 
Bir kere ln~iJtere ile A lmanya ara -
sında deniz kunetleri an la:;;maı::mdan 

onra bir de ha'a antlaşması yapıl -

mnk için hazırlıklar başlamı~tır. Ö) 
le görünüyor ki doğu Anupa~ında 
serbest bırakmak üzere lngilterenin 

Almanya ile hir anlaşma J'aparağın 
dan siiphc eden Fran-.;zl:tr yl:'ni h~di · 

c:eler ile hak kazanmı~ olacaklar dır. 

A SIM U S 

Yiğitlik! 

Soruyoruz 
Bu parayı ne 

yapalım? 

l ramvay Sosyetesinin 
halktan faz la olarak 
aldığı 1, 700,000 lira 
İstanbul tramvay sosyetesi, Dev-

Bulgar kralı Borisin tahtı 
sallanıyormuş ! 

bir devlet kurmak için kendi.,ini kuV"' 
vetli hi edeceği gün muhakkak ki 
harekete geçecektir. 

ıet Şurasında davayı kaybettikten 
sonra, yıllarca İstanbul halkındı:ın 
fazla olarak aldığı ı,1ou,ouu lirayı r 
geri vermek için Bayındırlık Bakan
lığına imza verdi. 

Atina, {Özel) - Akropolis raze • 

tesine, Sofya aytarının (muhabirinin) 

bildirdiğine göre, Bulgar kralı Bori· 

'in tahtı günden güne sarsılmakta -

dır. Bulgar taç ,.e tahtını ) ıkmağa 

uğraşanlar cümuriyetçiler ,.e Bulga • 

ristanla . Yugoslavyayı birleştirerek 

büyük ve birleşik bir devlet .kurmak 
i ·tiyen Bulgarlardır. 

Tabii re mi Bulgar çevreni {ma • 

hafili) vaziyeti iyi göstermek i~tiyor· 

Şayet, krnl Boris, harici tazyihkr 

yüzünden tahtından derhal uznl la • 

tmlmasa bile hukuku tahdit edile • 

cek ,.e climuri) et prop!l:·- "f a~ına 'e 
Yugoslavya ile birleşmek Jrnketine 
111\:J lhııı l.vs> uı 11t1u1H Cll'h. lu. 

Her halde Bulgar mflletinin ol • 

madnn sezi:.ine göre Bulguri tan, ,e
ni dahili kare~ ;alıklar g~ .' ::ce.ı.tir. Bu parayı üç yıl içinde ödeyecelt. 

Bu pata 'Belecl~eye verilecek; fakat 
belediye büt~csine, belediye ir~tlan
na girmİ§ bir para olmadığından bu
nun nereye, nasıl harcanacağı konu
şulabilir. 

Bir arkadaşımız, bu paranın hava 
kurumuna verilmesini ileri sürmüş -
tü: biz de bu önere-eyi onaylamış 
ve şu şekilde tamamlamıştık: 

- Bu para İstanbulun hava tehli
kesinden korunması için yapılması 
gerekli olan işlere harcansın ı 

Şimdi, bir dü§ünce daha var : 
T ramvay sosyetesi bu parayı halk • 
tan 1stanhulun türlü yerlerine trc.m· 
vay yollan yaptıracağım diye al
mıştı : bu yollara ihtiyaç vardır; bu 
para ile fstanbulun yolları onan}. 
sın, gerekli olan yerler istimlak edil
sin ve böylece tramvay sosyetesinin 
onlara kendi parasile tramvay işlet
mesine imkfn verilsin; deniliyor. 

Para İstanbul halkının kesesin-
den çıkmıştır: onun için İstanbul 

halkına soruycruz; bu parayı yuka
rıda öne sürülen üç işten hangisine 
harcamalı? 

Hangi önergeye rey veriyorsu
nuz? Adınızı ve adresinizi koyarak 
kısaca yaz:ıp l:.ize gönderiniz; gaze
teye basacağız. 

Junanisfnn~n ~urum 
Krallık mı, Cum

huriyet mi? 

lar. Fakat Bulgar miJJeti, krallığı 

.} ıkmak istiyen lerin hareketini merak 

ile takip ediyor. 

KahYehanelerde \'e ıyasal aytış • 

matardıı (münakn~alarda) i)tilen 

hiricik sual ~udur: 

- Xe haher \'ar? Kral tehlikede 
mi? Bir İ~.}an olacak mı? Herke· j- • 

)andan korkn.}or. Jhtimal ki, bir gün 
i~)anın önii alınamıyacaktrr. Bunun 
i~indir ki nulgari~tanrn YugoslaYya 
ile birle~mesini istiyen sosyete, Ak -
elen i7.den, A driya ti ite \'e Ada lardeni -
ıine kadar U7.anmı~ kunetli birleşik 

Sofyada sıyasa l partiler 
kaldırılıyor 

Sofya, 3 - Siyasal partilyeri (fır

kaları) knldmın kararname, tasdık 

için saraya gönderilmi~tir. Bu karar• 

name :· ~ bütün :-;ıya ·al toplal'~ılar 

ya!;ak cdilmc!;tcdir. Bundan sonra Sl" 

ya al bldbat ya polisin ,·eyahut müd· 

deiumumiliğin emriyle yapılacaktır. 

Bu emre aykırı harcı.et edenlere iıç 

ay hapi~ reı.ası ,·erilecektir. 

fngilizlerin 'fikri: Diplo
matik durum ağırlaştı! 

lngiliz - Italyan aytışması şiddetleniyor 
Londra Parisle anlaşmaya çalışacak 
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Güzellik kraliçeleri Londrada 
Bu yılın güzel· 

Jik krali~eleri Lon· 
dra) a rnrmışlar • 
dır. Yandaki resim 
de gördükleriniz 
Tuna , .e Tun us gü· 
zelleridir. Yüzü
n ün alt kısmını ör
ten bayan T unus 
güzelidir. Güzelle • 
r in nasıl karşılan· 

d ıklarına, neler 
"J\AT: ~ KARTAfh, Türk denb:clle rinfn yiğitlikleri, sevgileri fle dolu, 

me,'..,imin en kunetli deniz romanıdır. Okumaya ba :; lamamış olanlar Yar • 

a. onlar için :.imdiye kadar çıkan üç gü nliik tefrika)ı hülasa ettik. Altın

cı S.'l.) famızda bulacaklardır. 

Halk ne istediğini Ey lül-
yapmak i.stedikle· 
rine dair İngiliz 
gazetelerinin nr • 
dikleri enteresan 
malümatı beşinci 
sa,> f amızda bula ~ 
caksınız. 

Yukarki resimde ıomanm ~ahram anları Kara Yeli Reisle lstelyayı gö

rüyorsunuz. 

de söyliqecek 
Cl azısı 5 inci sayfada) 
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Alman - Polonya sıyasal 
münasebetleri değişmiyecek. 
Konuşma 
Bitti 

Yeni Yugoslav kabinesinin bildiriği 

Dün akşam resmi 
bir bildiriğ çıkarıldı 1 

Yugoslavya, antlaşma
lara sadık kalacak 

BerJin 4 (Özel) - Polonya 
Dı§&l"J itleri bakanı Beck, Alman 
dıtarı iıleri bakanı Nöyratla ko • 
nuıtuktan sonra yeniden Hitlerle 
iki buçUk saat süren bir görüıme 
yapmııtır. 

Konuımaların sonunda, aşağı • 
daki resmiğ bildiriğ çıkarılmı§ • 
tır: 

Polonya dışarı işleri bakanının 
Berline yaptığı: iki günlük gezi 
Başbakan Hitler vp Alman hükO. -
metine kendisiyle uzatılı görüş ve 
rişmelerinde bulunmak fırsatım 
vermiştir. 

Bir içumlik (salahiyet) havası 
içinde geçen konll§malar, gerek 
doğrudan doğruya Polonya ve Al
manyayı ilgiliyen (alakadar edıen) 
işler gerekse genel Avrupa siya • 
sası meseleleri üzerindE yapılmış
tır. 

Bu konuşmalar geniş bir görüş 
uygunluğunun varlığını göster -
ıni-::tir. 26 haziran 1934 tarihli 
Pol · e. - :P- lmanva bildiriı!inin 
yalnın 'ki delllettn karşılıklı mü -
na, hctlcrinde değil ayni zaman -
da Avrupa barışının korunması -
yolunda kurucu bir ilke olarak da 
tam değerini her bakımdan vermiş 
olduğu memnuniyetle göriilmüş -
tür. 

B. Eeck, Başbakan Bitlerin 21 
mayıs tarihli söylevinde Polonya 
hakkında yapmış olduğu diyevin 
ve hele Polonya - Almanya an • 
l~ınasma süreklilik vermek hak
kında dileği Polonyada çok canlı 
bir yanku bulmuş olduğunu ve Po. 
lanya tarafında da Almanya ile 
iyi komşuluk münasebetlerini git
gide derinleştinnek için içten arzu 
bulunduğunu söylemiştir. 

lki hükumet, Leh - Alman 
uluslarının komşuluğunu gözef.e • 
rek ileıide de sıkı cfuğette buluna
caklar ve kendilerini bütün kuv • 
vetleriyle Avrupada barış eserine 
vereceklerdir. 

Varıova: 4 (A.A.) - Gazete 
Polska, Berlin aylarından almıt 
olduğu haberi yazıyor: 

Bay Beck ile görütmeleri ııraaın 
da Bay Hitler, mareşal Pilıudaki· 
nin ölümünden çok büyük keder 
duymuı ve bu ölümü.n kendisinin 
mareJalla tasarladığı görütmeyi 
imkansız kılmıı olduğunu ıöyle • 
mittir. 

Hitler demiıtir ki: 
- "Mareıalın anıma kartı ya· 

pılacak en büyük aaygı, Alman -
Leh münaıebatında onun tarafın • 
dan çizilmiı olan ve her ilri millet 
İçin faydalı bulunan yolda devam 
etmektir.,, 

Bay Beck §Öyle demiftir: 
- "Leh hükGmeti, marep.lın 

ıiyaıal vasiyetnamesini ulusal ha· 
yatm her aabaımda yerine ıetir • 
meye azmetmiıtir. Leh hükUnıeti, 
Alman - Leh münasebatını de • 
iittirecek hiç bir sebep göreme • 

Belgrat, 4 (A.A.) - Kabinenin bildiriği, Yugoslavyanın dıt ıı • 
yasasının değiımiyeceğini, bu ııya sanın Küçük Anlatmaya, Balkan 
anlatmasına, dostluklara ve Fran saya kartı olan an'aneleli dostluğa 
bağlı kalacağını sağlamaktadır. 

Hükumet barıtın peklettirilme sine çalııan baıka devletlerle de 
çalııma birliği yapacak ve ıilihla rın azaltılmaıı yolundaki çalıtma· 
lara yardım etmekle beraber mem leketin ıilihh kuvvetlerini her za
man göz önünde tutacaktır. 

iç bakımından hükUınet, millet in isteklerine uyan ve halk birlik
lerinin sıyasa yaıayııına daha çok ilgili olmalarını aağlıyacak ka · 
nunlar yapacaktır. Ekonomi ve fi nanı bakımından hükumet, ulusal 
parayı korumağa çahtacak ve büt çenin her zaman denk bir halde 
bulunmasına çabalayacaktır. 

Bildiriğin sonunda hususi anla ımamazlıklara bir sonuç verilme -
ıi ve herkes arasında anlaıma me ydana getirilmesi isteği gösteril -
mektedir. 

Habsburgla·r 8. Raul 
Avusturyadan kovulan Eski Hamidiye süva

hanedan geri dönebiJecek r isi bugün Mısırdan 
Viyana: 4 (A.A.) Avusturya a- şehrimize geliyor 

jansı bildiriyor: 
Bakanlar kurulu, Habıburg Di· İzmir, 4 (Kurun) - Eski Ha-

na tiııi (hanedan•) haklcuule& cdı • ""idiye süvarisi bay Rauf, bu1ıün 
nan ve kamoy tarafın.dan haksız • Mısırdan gelen vapurla buraya 
lık diye sayılan üsnomal tedbir • gelmiıtir. Vapur limanda kaldığı 
lerin kaldırılması için bir kanun müddetçe bay Rauf dıtarı çıkma
projesi hazırlıyarak parlamentoya mııtır. Hemıiresi bayan Melek 
vermeyi kararlaıtırmıştır. tehire yalnız çıkmıf, telefonla 

Bu kanun projesi, memleketten Ankaradaki kocasını bularak ko· 
çıkarma prensibini kaldırmakta nuımuıtur. Bayan Melek telefon
ve hükumete, doğrudan doğruya da, kısaca: 
alacağı kararlarla ve yine kendi - "- Heyecandayız. Annemiz, 
ıinin sa'?tayacağı §4l'tlarla Habs • eniıtemiz öldüler. Söz söyliye -
burg dinastisinin (hanedanını) ö • mem !,, 
zel mallarının geri verilmesi yetki- Demiıtir. 
sini (ıalahiyetini) vermektedir. Bay Rauf ve hemıiresi lstanbul 
Yalnız ar ve tarih ve ilim kolleksi - yolundadır. 
yonları bundan hariç tutulacaktır. _M_e_m--u-r--e-v-le_r_İ_ 

Viyana: 4 (A.A.) - Yarı res
miğ Reichspost gazetesi devlet 
§orasının dünkü toplantısı için ta
rihi vaıf mı kullanmaktadır. Bu 
toplantı esnasındadır ki, başkan, 
hükümetin, Habıburglara karşı 

1919 tarihinde alınmıt olan İstis· 
nai kararları ilga eden bir yasa tas
lağı vermit olduğunu bildirmit • 
tir. 

Brüksel: 4 (A.A.) - Royter a • 
jansının bir aylarına diyevde bu -
lunan Artidük Otto, Habisburg 
hanedanının yeniden Avusturya 
tahtına getirilmeıi için görüıüşler 
yapılmaktn olduğunu kabul etmiş, 
ancak bütün fırkalar tarafından 

tamamiyle onanmadıkça Avuı • 
turyaya dönmiyeceğini ilave eyle -
miıtir. 

mektedir. Lehistan dıt siyaıasının 
birinci amacı (hedefi) karıılıklı 
güven ve anlatmaya dayanan dost 
ça komJulUk münasebetlerini icla • 
me ettirmektir. Leh hükGmeti, Bay 
Hitlerin Leh - Alman münaseba 
tmı nomal bir hale aokmağa uğraı
tığı zamandan beri bu münueba
tm geli!IDit olduğunu memnuni -
yetle görmekte ve bunle.rın dah~
ziyade derinleımeaini arzu eyle • 
mektedir. 

Ekonomi Bakanlığı p1a
tik bir formül buldu 

Ankara, 4 (Kurun) - Anka -
rada devlet tarafından kurulacak 
memur evleri için pratik bir for
mül bulunmuıtur. Hazırlanıp Ka
mulaya gönderilmek üzere olan 
projeye göre Ekonomi Bakanlığı 

Kamutaydan 10-12 yılda öden· 
mek üzere 9 milyon liranın har • 
canmasına müıaade isteyecek -
tir. Evlerin yapılacağı devlet ma· 
hallesile polis mektebi arasında • 
ki genit yerlerin bir kıımı devlet 
tarafından satın alınmı§ ve bir 
kısmı da hazinenin olduğundan 
yer parası verilmiyecektir. 

Yapılacak evler memurlara ki
ra eıaıı üzerinden verilecktir. 
Hükumetin bu itler içn harcaya -
cağı 9 milyon liraya kartılık her 
yıl memurlara verdiği bir milyon 
liraya varan ev kirası vardır ki 
bu para evler yapıldıktan sonra 
memurlara verilecek ve alınan 
9 milyon lira bununla ödenecek -
tir. Böylelikle 9 yıl sonra borç ö
denmit olacak, ityarların ucuz, 
konforlu evlerde oturmaları te -
min edilmiı bulunacaktır. 

f ıyarlardan kesilecek kira pa -
ralarından baıka, çok az ve yeni 

• 

Ziraat Bankası, buğdayları doğrudan 
doğruya müstahsilden satın alacak 

Ankara, 4 (Kurun) - Hük6.·ı 
metfe Ziraat Banlrcuı tarafından 
mübayaa ettirilecek buğday hak· 
kındaki kanunun yedinci madJe
•inin tcudikine dair T anm Bakan
lıfınca hazırlanan ve Bako.nlar 
heyetinin ta.dikinden geçen ta • 
limatnamenin eıaslarını bildiriyo. 
rum: 

Ziraat Bankaır, yedinci mad -
de de yazılı hallerde müstahsi • 
lin kendisine ıatmak üzere arze
deceği buğdaylardan yüzde 3 ten 
fazla çavdarlı ve yüzde 3 ten faz
la ecnebi maddeli olmayanların 
kilosunu 3,80 den; yüzde 1 den 
fazla çavdarlı ve yüzde 1 den 
fazla ecnebi maddeleri olmayıp 
hektolitresi 78 den yukarı bulu · 
nan buğdayları 4,25 ten satın a • 
lır. 

Ziraat Bakanı, icabında bu fi
yatlar üzerinde kendisine ayrıca 

bildirilen had ve esaslar dahilin • 
de değitiklikler yapmağa salahi -
yetlidir. Satın alınbilmek !•rtla -
rı ve kalite farkı, ecnebi madde
ler ve ıaire payı olarak tenzili la
zım mikdarlar, lıtanbul, İzmir, 
Mersin, Samsun gibi istihlak ve 
ihracat merkezlerinde, borsaların 
umumi hüküm ve taamülleri dik -
kat gözüne alınarak komisyonca 
teıbit olunur. Buğday alımı baş
langıç ve sonunu, mikdarınr, ka -
liteye ve yerine göre alım ıatım 
fiyatlarını, ıatıı mevsim ve mik • 

Hava Kurumu 
Yüzde iki aidat kesil-

meğe başlandı 1 

Ankara, 4 (Kurun) - Hava 
kurumu için memurların maaıla -
rından kesilecek yüzde iki aidat 
bu aydan itibaren kesilmeğe bar 
lanmııtır. Yapılan hesaplara göre, 
umumi mÜ\·azeneden maat alan 
memurlardan kesilecek olan para
ların tutarı senede bir milyon 200 
bin, mülhak bütçelerle hususi i • 
darelerden maat alanlardan ke · 
ailecek aidatın tutarı da 500 bin 
liraya varacaktır. Söylendiğine 
göre, Kamutay açıldıktan sonra 
aidatın muntnzaman kesilmesi i • 
çin bir kanun llyihatı teklif edi· 
lecektir. 

Ankarada gezinti 
tayyareleri 

Ankara 4 (Kurun) - Hava· 
yolları itletme ıenel müdUrlüjün• 
Bayındırlık bakanlıiı münakallt 
reiı muavini Bay Şevket tayin edil. 
mittir. 

Havayolları itletmeai, önümüz· 
deki cumartesi ıününden itibaren 
her hafta cumartesi, pazartesi ~Ün 
leri Ankara Uzerinde tayyare ile 
ıeainti proıramı hazırlamıştır. 
Cumarteai ve pazar ıUnleri, ha • 
kimiyıti milliye meydanında bulu· 
nacak olan otobüsler sabah ıaat 
9,5 dan aktama kadar halkı tay • 
yare meydanına parasız götürüp 
getireceklerdir. 

lstiyenler, 2,5 lira ile tayyareye 
bindirilecek ve Ankara üzerinde 
gezdirilecektir. 

darlarını tayin etmek üzere bir 
komisyon teıkil edilir. Satın ah -
nacak buğdaylar borsalarda, bor
sa olmıyan yerlerde pazarlarda 
veya iıtaıyonlarda doğrudan doğ
ruya müıtahıil elinden alını~. Müs 
tahsil, buğdayını bankanın depo· 
ıuna teslim eder. Yedinci madde· 
de zikredilen merkezler ıunlar • 
dır: 

Ankara, Sıvaı, Kütahya, Af • 
yon, Akıehir, Konya, Ereğli, Şar· 
kııla, Hacııaka, Tekirdağ, Uzun· 
köprü, Denizli, Adana, Zile, Ba
lıkesir, Havza, Y ahtihan, Çankı • · 
rı, Sarayköylü, Çumra, Alpoköyü, 
Bozöyük, Bor, Tarıuı, Seyhan, 
Eıkiıehir, Antalya, Çardak, Bay • 
burt, Çatalca, Uıak, Bandırma, 
Karabiga, Çanakkale, Babaeski, 
Lüleburgaz, Çorlu, Malatya, Sar
mııakh, Bursa, Diverik, Söke, Di
kili, Urfa, Gölcük. 

Komisyon isterse bunlardan 
baıka yeni alım ıatım yerleri a· 
çabilir. 

Devletdemiryolları idaresi, Zi
raat Bankasınca buğdayları mu -
haf aza için ihtiyaç ve talep vuku· 
unda kendisine ait ambar, depo, 
hangar, silolarını tamamen veya 
kısmen ve tercihan banka emrine 
terkedecektir. 

Banka, bu hususların temini 
için ihtiyaç ve lüzum nislietinde 
memur, bekçi, eksper, kantarcı, 

amele kullanabilir. 

Güvenlik işleri 

Gelecek dört yılda neler 
yapılacak? 

Ankara, 4 (Kurun) - iç Ba -
kanlığı güvenlik direktörlüğü için 
dört yıllık bir çahıma programı 
hazırlatmaktadır. Gelecek dört 
yılda yapılacak iıler arasında şun
lar vardır: 

Polis kılığının düzeltilmesi, 
ceza bürosunun kurulması, kara 
yollarını korumak ve gidiı gelişi 
düzen altına almak, yazıların tek 
nik incelenmesi, yabancıların gi
dit geliıleri, polis evleri, polis la
boratuvarı, daktiloskopu, radyo -
loji müesseselerinin kurulması, 

ııyaıal, ekonomik poliı yetiıtiril· 
mesi. 

• 

ASKERLiK KAMPLARI 

Ankara 4 (Kurun) - Ortamek· 
teplerde okuyan talebelerden söz
lü imtihanlara girip te 11nıf ıeçip 
ıeçmedikleri belli olmıyan tale • 
belerin aekeri kamplara ıirip ıi • 
remiyecekleri bazı yerlerden ıo • 
rulmuıtu. Kültür Bakanlılı, tale • 
benin vaziyeti ne oluna olıun 

kamplara devamının mecburi kı· 

lınmaıı llzımıeleceğini bildirmit
tir. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

5-7-935 

Bu kupondaki tarihten başlıya · 
rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse bir küçük ilanın 1 de -
falık 1 satırı parası yerine alınır. 

(laUyenler, günllnde ldarode bulun · 
durulacak wrette bu kuPQnlan ~aya 
verecekleri mektuplann içine de koya • 
bnlrler. 4 lcellmc bir satır sayılmalıdır.) 

yapılara kar!ılık olmak üzere az ._ _____________ _. 

bir kira alınacaktır. 
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Beşer kelimelik 
listeler 

Bugüne kadar verilen 
kelimeleri yazıyoruz 

_... (Ba:. ı dünkii sayımızda) 

-1-
ihmal etmek - Sa\'samak 
ihmal - Sa\'Sa 

örnekler: 1- Haı·a işi savsaya gel· 
mez. 

2 - işini savsayan talisizlikten bah· 
setmemcli. 
İhtimam etmek - Kayıtlanmak 
ihtiyat - Saknı 

İhtiyat etmek - Saknrmak 
örnekler: 1 - Hayır, o bu işte sav

sa değil. saknı göstermiştir. 
2 - Kredi işlerinde saknıyon ban· 

kalara kızmamalıyız. 
Thametgah - Konut 
]ktidar - Erk (Puissance) 
iktifa etmek - lzdemek 
İktifa etmek - Yeter bulmak. 

Yetsinmek. 
örnekler: 1 - Hiçbirimiz, hava 

scu·gamı:: için, 200 kanadı yeter bul • 
mayız. 

2 - Kenditini hoş kullanırsanız, 
vermek istediğiniz paranın yarısı ile 
de yetsineceğine şüplıe etmiyorum. 

lktisab etmek - Edinmek 
lktisab - Edinç 
imar etmek - Bayındırmak 

Misaller: Ankara bayındır bir şc -
hir olmuştur. 

.Hemleket bayındırlık yolundadır. 
Btıitün del'let yapı işleri Bayındır

lık Bakanlığına bağlanmıştır. 

Biz yurdumuzu bayındırmaktan ı·r 
geliştirmekten başka bir şey düşün • 
milyoruz. 

imtihan - Sınaç 

Omek : Bir talebenin sınaç usul · 
terinden yanıp yakıldığını gördüğü · 
nüzde sınaç usulleri değil, talebenirı I 
bil~si lıakkında şüpheye düşünüz. 

İntiba - Duymı 

intihap etmek - Seçmek 
lntihap - Seçim 

a ~ m 
'Mel!! Bi~ lwnii; devrim irinde · 

yi:. 
inkişaf - Gelişim, gelişme 

~/isal: Türkiyenin ekonomik gcli!ji 
mi günden nüne artıyor. 

inkişaf etmek - Gelişmek 
lnki af ettirmek - Geliştirmek 

lstih lal etmek - Yoğaltmak 

Istih ~ · 
l~il.a 

··ek - Üretmek 
) - Yönet 

ôrn"k: :ıonıi sıyasamız yeni bir 
11önette ilerlemektedir. 

İstintak - Sorgu 
iştiyak - Göresi 
Müştak olmak - Göresi gelmek, 

ıöresimek. 

Örnekler: 1 Ozlem ve göresilerle 
ıize ıaygılarınıı sunarım. 2 - Sizi gö 
resim geldi. 

ltimad - Gü\•en 
Jtimad etmek - Güvenmek, .A~yiş 

ıe emniyet - Güvenlik 
Not: Güven ı:e güı·enç kelimele · 

rinde şu ayrıma dikkat edilmelidir. 
1 - Orduya güvenimiz ııardır. 2 -

Ordu bizim gÜt'encimizdir. 
(Medarı emniyet ı·c itimadımız · 

dır.) 

Hava Kurumuna 1 Hakqerlerinde . JY eraltı 
yardım işleri Dr. Taptas kazandı 

araştırma

ya pılı yor 
Kadınların yapacağı mi

ting 13 1emmuzda 
Şehrimiz Hava Kurumu bayan

hır kolu dün kurum merkezinde 
toplanarak Taksim meydampd:?. 
yapacakları mitingin gününü ka
rarlaştırmışlardır. 

Miting 13 Temmuz cumartesi 
~ünü saat 17 de yapılacaktır. Mi -
tinge istiklal martile batlanacak, 
·;e bayank.r kolu üyelerinden Ha
fize Emin, Cemile, Meliha söz söy 
liyeceklerdir. Bundan başka pa • 
zar günü tramvaya binenlerden 
birinci mevkiden 1, ikinci mevki -
den 20 para alınacağını yazmıştık. 
Bunun diğer lafıma araçlarına 
(nakli vasıtalarına) tatbiki için te· 
şebbüslerde bulunulacaktır. 
şehrimiz esnafından toplanak 
paranın 200 bin lira tutaco.ğı umul 
maktadır. 

YENl ÜYELER 
Yeni den üye yazılan vatandaş -

!ar şunlardır: 
Eliyanos 20, Albertzaro 20, Emin 

Arsedük 20, konsen·atu,·ar direktörü 
Ziya Demir 39,60, Tevfik 20,16. Sala· 
haddin 20.16, Hayvan borsasından 
kadri 45.96. Senet 41,&ı, Ağah 20,:>2, 
:Fazlr 2S,6 , Cemal 27,60, Galip 22,20. 
Ihsan 24, Da,·it 60, Kağıtçılık sosyete· 
si 100, Davit Safra 20 lira taahhüt et· 
mi~lerdir. TramYay, Elektrik, Satiye 
so ycteleri memurlarından 400 kişi 
yılda 2.119 lira, hayYan borsasından 
~6 ki~i 21;,,16, Sahil sıhhat memurla • 
rından 2 ki:;-i 367,68, Burgaz Rum o· 
kulu öğretmenlerinden üç kişi de 21,84 
kuruş Yermek suretile yardımcı üye 
yazılmışlardır. 

ARJJ1A7JANLAR 
Şark demiryolları direktörlüğü 

1000 lira, kuru kahnci Mehmet ,-e 
~ocuklarr 500 lira. Alamünih sigorta 
<:osyete i 100 lira, DaYit 100 lira, ka -
ğıt~ıhk osyetesi 2:>0 lira Da Yit Saf· 
ra da 100 lira armağan etmi !erdir. 

ESNAFIN YARDIMI 
İstanbul Emaf heyetinin Tay

yare kurumuna yapacağı yardım 
180 bin lira kadar oranlanmak
tadır. 

Bu yardım 
ça!ışmalarına 
ler. 

işi ile uğraşanlar, 

devam etmektedir-

KUltUr işleri 

Okuma çağında bulunan 
çocuklar için 

llk tedrisat iıpekterleri dün 
kültür direktörü Mehmet Emir.ir. 
ba§kanlığ11 altında toplanmışlar -
dır. 

Tahsil çağında bulunan fakat a
ilevi ihtiyaçlar dolayısile fabrika
larda ve ticarethanelerde çalıtan 
çocukların miktarı ve bunların o -

Küçüksu arazisi dava
sında karar 

ları 
Bizans saraglarının 
temeli meydana çıktı 

Ramiye tabi olan ve içinde kum 
madeni bulunan Küçüksu arazisin • Sulta.nal.met meydanının arka -
den dolayı saylav Dr. Taptas tara • ıında eıki Hizanı ıaraylarınm bu • 
fından bu araziye ba:.kalarınrn te • lunduğu yerde İngiliz profesörlerin 
mellük ettikleri ileri sürülerek açı • den Bakıder tarafından bir ık· 

lan dava, Jstanbul birinci hukuk hak· eserler t l kt ed 
1 

. . . . arat ırması yapı ma a ır. 
yerınde netıcelenmıştır. na,·acı, aç - .. .. . . 
tığı darnyı kazanmıştır. Dun profeıor kend111Je gö -

l~, şimdi icra merciindedir. Küçük· rüıen bir muharririmize şunları 
suda oturan mübadillerin vekili E - söylemittir: 
tem Ruhi, tebliğ olunan ilama itiraı "- Araştırmaya dünden itiba . 
etmiştir. Yakında icra merciinde tet· 
kikat yapılacaktır. ren başladık. Bunun üç aydan faz-

la süreceğini zannediyorum. 

Mütevelli benim! Dünkü ve bugünkü araştırma -
ımzda Bizans saraylarının temeli 

Kültü~ direktörlüğü aley
hine açılan dava 

Galatadaki Ermeni Getronyan -
Sanasaryan lisesinin adından Sana • 
sar)an adı ilgili makamlar tarafın • 
dan kaldırıldığı için lisenin müessisi 
kürtür direktörlüğü aleyhine dava aç· 
mıştu. Enelki gün bu dava görülür· 
ken Galata kilisesi mütevelli heyeti 
başkanı Ohanes Keşişyan hakyerine 
giderek kültür direktörlüğü aleyhine 
dava a~an müessisi azlettiğini ve bu 
vazifeyi bizzat üzerine aldığını bil • 
direrek davadan vazgeçtiğini söyle • 
miştir. 

Eski müessisin nkilleri itiraz et
mişler, fakat mütevelli "mektebin mü· 
essisi benim. Siz beni temsil edemez· 
siniz.,, diyerek bunların dinlenilme • 
mesini hakyerinden istemiştir. 

Kültür direktörlüğü vekili Tahsin 
Yesari müte,·ellinin dediği doğru ol· 
duğunu ve eski mües.sisin azledildi · 
ğini teyit etmiştir. 

Hakyeri, mütevellinin salahiyetini 
tetkik etmek üzere bu davayı bir baş· 
k:ı güne bırakmı tır. 

Hafta tatiline uygunsuz 
hareket 

Sultanahmet ikinci sulh ceza hak· 
)erinde, dün bir hafta tatili kanunu· 
na aykırı hareket davasına bakılmış · 
tır. 

Da,·a edilen, Isak adında biridir. 
iddiaya göre, kendisi on iki nisan cu· 
ma günü, Yüksekkaldmmdaki men · 
sucat atelycsini açmıştır. Hakyerin • 
ele hfıldm Salahaddin Demirelli, sor
du: 

- Ruhsatname almadığınız halde 
atelyenizi açtığınız doğru mu? 

- Hayır. Ben atelyeyi açmadım. 
Yalnız bütün hafta çalışılan atelyede 
o giin tatilden istifade edilerek te· 
mizlik yapılıyordu. Temizlik bitmiş · 
ti. Kapı) ı kapıyordum. Bu sırada be· 
ni )'akaladılar! 

1 lflkim Salaho\dclin Demirelli, da · 
va meHuu teskil eden hadiseyi tutu· 
Jan 7.abıtla Ye bakın sözlerile sabit 
gördü. Hafta tatili kanununun onun· 
cu maddesine göre, lsakın beş lira ce
za \'ermesine, on birinci maddeye gö · 
re bu paranın belediye sandığına ya· 

meydana çıkmıştır .. Fakat biz her 
tarafı kazacak değiliz. Çünkü bu 
hem müşhiil hem de verimli neti
ce değildfr. Bu vaziyet karşısında 
Sultanahmet ile Akbıyık'a giden 
kısımlarda sondaj şeklinde araştır 
ma yapacağız.,, 

Bay Bakıter temmuzun sonları
na doğru lngiltereye gidecek, tek
rnr gelecektir. Ayasofya mozayik. 
!arının açan Amerikalı müteha11ıı 
Bay Vitmor bir müddet için Yuna
niıtana gitmittir. 

Poll• haberleri : 

Bir sabıkalı arkadaşını 
bıçakla vurdu 

Galata.da oturan sabıkalı Avni 
ile sabıkah Salimin arası öteden
beri açıktır. 

Avni ıon rünlerde Salimin es
rar sattıjını haber alınca haber 
venrıi ; 'Sa:lim yak*1 ntftc!i da ok 
sevindiği halierini gönclermiı • 
tir. 

Salim iki rün sonra serbest 
bırakılınca hemen bir sustalı bul
muf, evvelki akıam karanlıkta 
Avninin önüne çıkmıı, bıçağını 

Avninin göğsüne, sırtına , ba
caklarına saplamıftır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine 
yatırılmıt. Salim yakalanmıttır. 

Dayak atan, namus kir
leten altı kişi yakalandı 

Kartalda. Rizeli Mehmedin 
karı5ı Hatice arkadatı lbrahimle 
tarlada buğday biçerken altı ki
şi anaızın üzerine hücum etmiş -
tir. lbrahim elindeki orakla bun
lara kartı koymaya savaıınca 

mütecavizler lbrahimi fena halde 
dövmüıler, Haticenin namusunu 
kirl~lmiılerdir. 

itina etmek - Ozenmek 
ltin~ - Özen kumaya çağrılması işi gör:·_ .. ' ,.,. ü~-

Yazınızda ba§tan ba§a özensizlik tür. Direktörlük bu cocukların ev -

tırılmasına, ayrıca yüz kuruş ödeme 
sine kesenkes karar verdi. Böyle kat'i 
surette verilen kararların temyizi ka

Arap Sül"yman, İsmail, Meh
met, lımail Hakkı, Rasih, Hüse
yin ismindeki bu altı kiti yaka· 
lanmıttır. 

DESTEREYE KAPTIRDI -

görünüyor. 

-K
Katı - öıüt 
Katil - öldüren, ölütçii 
Cinayet - Kıya 

Cani - Kıyan, kıyacı 

Ornekler: 1 - Kadın yüzünden ö· 
lüt, 2 - ôlütlerin sonu ölümdür. 3 -
Büyükdere kıyasını işliycnler tutul· 
muştur. 

Kal.de - 1 • Kural, 2 • Duraç. 
Ornekler: 1 - Bu cümle gramer 

kurallarına göre doğru değildir. 
Z - Taksim anıtının mermer du • 

raçını naBıl buluyorsunuz? 

Kurunu ahire - Sonçağ 

Kurunu QIA - llkçağ 
Kurunu 'usta - O'rtaçağ 

Kunei inbati.) e - Bitelge 
(Arkaıı var) 

vela miktarını ve vaziyetlerini ince 
ledikten sonra tedbirler alacaktır. 

OCRETMENLIK 1C1N - Orta 
p ~ 

okul öğretmeni olmak istiyenlerin 
smaçları dün Üniversitede yapıl -
ımttır. Netice bugiin belli olacak • 
tır. 

SÖZLÜ SINAÇLAR - Lis~ ve 
C1rta okuliarın sözlü smaçları bu -
gün bitec~ktir. 

Netice birkaç güne kadar belli 
olacaktır. 

AZLIK OKULLARI -Yabancı 
ve azlık okulları için hazırlanan 

talimatname Dıtitleri Bakanlığr!: -
na gönderilmiştir. 

Bakanlık bunu inceledikten son 
ra Kültür Bakanlığına &önderecek
tir. 

bil değildir. 

Şar baylık Ermeni patrik-
hanesini dava etti 

Sürp .Agop merazhğı du·asrnın be· 
l(.'rli~·e lehine neticelenmesi üzerine 
~arbaylrk \'ekilleri Ermeni patrik · 
hanesi aleyhine ) eni bir dava açarak 
1 'O bin lira kadar ıiyan istemişlerdir. 

Cibalide .,dun deposu amelele
rinder. Erzin<'anlı Haıan sol elini 
deıtereye kaptırmıf, dört par -
mağı kesilmittir. 

YANGIN - Fenerde hamami 

Muhittin mahalleıinde Dıraman 
caddesinde 29 numaralı Ebe Hu-

Bu yeni davanın sebebi de ~odur: · · · d k. b Ab' rıyenın evın. e ıracı ayan ı-
Şarhayhk, yeni mezaı tık kanunu 

üzerine Sürp Agop mezarlrğını da al- de çamatır yıkarken yangın çık -
mak isteyince, Ermeni patrikhanesi, mıf, bazı kaplamalar yandığı 
Şarbaylrk aleyhine bir da\'a açmış, halde ıöndürülmüttür. 
im ) üzden mezarlığın şarbayhğa geç- ________ ,., ......... ,,. _____ _ 

mc i tam üç enl' gecikmiştir. Yapı - s~ubaylrk da lSo bin lira zarar etmi· 
lan hesaba göre, şarbayhk bugün me· yecekti. · 
7.arlığı parça parça satılığa çıkardığı 
takdirde il~ )il evvelki fiyatlara göre 
tam lSO bin lira zarar etmektedir. 
Halbuki patrikhane hakyerine müra· 
caat ~tmemiş olsa) dı. mezarhk daha 
üç yıl önce yüksek fiyatla satılacak, 

Bu yeni davadan patrikhane res· 
ml'n haberdar edildiği i~in Beyoğlu 

akaret heyeti fevkalade bir toplantı 
vapmı~. bu yeni davanın hangi avu • 
katlara n·rileceği işinin idare heyeti· 
ne bırakılmasına karar vermiştir. 

SiYASA 

lngilterede 
emniyet 

Son günlerde lngiliz deYlet adalll"' 
Jarından ikisi, Baş,·ekil Mister Bald· 
Yin ile Finans Bakanı Mister Cham· 
berlain iki söyJey söyliyerek lngnte· 
renin iç sıyasasrnda tutacağı yold 
anlattılar. BaşYekil, hükumetinin ya· 
pacağı hiitün i:;:i biı' tek cümleye sı· 

kıştrrarak: 

- İngiltereyi ) eni den inşa edece • 
ğiz! 

Dedi. Ve bunun: 
- Bu adada ;) aşryanJar erkek, ka· 

dın 'e çocukların emniyetini sağlam• 
lamaktır! 

l\fana~ına geldiğini izah ettikten 
sonra kazanacağı muYaffakıyet yeya 
uğra)acağr muvaffakıyetsizliğin bu • 
nunla ölçülmesini istedi. 

lngiltere BaşYekili bu sözlerile her 
yurtdaşın kendi öz yurdunda en cok 
özlediği Ye aradığı şeyin emniyet ~ol· 
duğunu anlattığı gibi bütüR ulu ların 
da arsıulusal ilgiler bakımından da 
özledikleri \'e aradıkları şeyin de l i· 
ne emniyet olduğunu göstermi oldu. 

7.aten lngilteredeki ulusal hükü • 
metin bütün ülküsünü bu bir te~ ke 
lime hülasa edebilir. Onun için bir 
kaç ay sonra genel bir seçim yapmağa 
hazırlanan bu hükumet, )ine ulu un 
itimadı ile karşılaşmayı l"e İngiltere· 
yi yenilemek işine devam etmeyi um· 
maktadır. 

Hakikatte Ingilterenin ulusal hü • 
ki'imeti bu yolda önemli muvaffakı • 
yetler kazanmış bulunmaktadır. Yal· 
nız son günlerde 3,000,000 işçinın üc· 
ret ve maa~ları 1931 deki seviyesine 
yükseltmek imkanı bulunmuş, böyle -
ce iç pi)asası canlandırılmış, demir 
ve çelik sanayiinin vaziyeti düzeltil· 
miş, bundan başka me ken inşaatına 
da ehemmiyet verilerek yeni bir prog 
ram ile hergün yeniden 1000 el-in ya· 
pılmasınr kararla tırmıştır. 

Londra gazeteleri bu bakımdan 

hükumetin \'aziyetini çok sağlam gör
mekte ,.e bugün her lngilizin .. Harp· 
ten önceki zamandan daha emin, da· 
ha parlak. daha geniş, daha sağlam 
bir hayat 11UrdUğUnUnU., )'Asmıtktiı • 

dırlar. 

ö. R. Do§rul 

1 Gelenler, gidenler 1 
BiR AMERIKALI PROFE-

SôR - Amerikalı profesörler 
Bay Kenet Konan şehrimize 
gelmi§tİr. Şehrimizdeki Türk ve 
Bizans eserlerini tetkik için bir 
müddet kalacaktır. 

BAY NACI - Atina tecim mü
messilliğine tayin edilen Bay 
Naci, An1<aradan ıehrimi.ze gel· 
mit, ve dün Atinaya yollanmıf" 

tır. 

ROMEN ELÇiSi - Roman· 
yanın Türkiye elçiıi Bay Filoti, 
kar11ile birlikte Romanyaya git

mittir. 

Buğday vaziyeti 
Dün Anı-.doludan 195 ton, muh· 

telif limanlardan 379650 kilo buj 
day gelmittir. Sert buğday 7 ku -
ruıtan yumuıak buğday altı ile ye· 
di kurut on para arasında muame
le görmüttür. 

Yedi kuruta satılan ekıltra bui· 
day, Romun yada fazla istihlak e· 
dilen ve Türkiyede yetittirilen 
kıymetli bir buğdaydır. Söylendi • 
ğine gö:-e bu buğda&y Romanya i .. 
çin alımmştır. 

1 Nöbetçi eczan4..;ır 
Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 

Z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şeh • 
reminin de: Nazım, Fenerde: Emily•" 
di, Şehzadebaşrnda: Hamdi, Dh an • 
yolunda: Jt;sat, Eminönünde: Ago• 
Minasyan. Beşik taşta: Nail Hali*' 
K umkapıda: Delk is, Zeyrekte: }la • 

san Huli'isi GaJatada Mahmudiye 
caddesinde: Mişel Sofronyadis, Tak • 
simde: .. 'izamettin, KahoncukullU • 
ğunda: Zafiropulos, Şişlİ Haman1d.ı&: 
Halk, Kasımpaşada: Merkez, Hasköf.' 
de: Halk. 



!)- KlffiUN 5TEMMUZ1935 ~ -1 Doğudaki komşu memleketlerde 1 ! ..... 1 _uL--K_EM_ız_oE~I Yılın güzellik kra-
Mısırda "Vefd,, 

şiddetle 
partisi 

protesto 
Ingiltereyi Konya seviniyor ıı·çelerı· Londrada 
etti Başbakan ismet lnönü-

1'ahire (Özel) - Öledenberi 
Mısırın çokluğunu temsil eden 
Vefd partiıi Üırkası) idare heyeti 
son günlerde arka arkaya üç gün 
toplandıktan aonra bir beyanna 
me çıkaraTak siyasal durumu an . 
.Jatmıştır. 

Bu beyannamede anlatıldığına 
göre Tevfik Nesim paşa hükume
ti irticaı temsil eden 1930 temel 
yasa.mı ilka ettikten sonra geçen 
18 Niaanda krala bir ariza takdim 
ederek 1923 kanunu esasinin İa· 
deıini ,yahut yeni bir temeİ yasası 
Yapmak için bir müessesan mecli
ainin çağırılmasını istemiş, kral 
20Niıanda bu mektuba cevajJ 

Nhhas Paşa 

vererek 1923 temel yasasının ia - ı IRAN lLE IRAK ARASINDAKi 
deaine razı olduğunu söylemiştir. SINIR iHTiLAFI 

Bunun üzerine herkes bu temel Tahran (Özel) - lranın Bağ -
ya.asının ilanını beklemişse de in- dat elçisi Semii Han lran Harici • 
gilnlerin buna karşı engeller koy- ye Bakanı ve bakanlık erkanı ile 
dukları görüldüğünden Nesim pa • temas etmekte devam ediyor. Şa
şa vaziyeti Vefd fırkası liderine hinşah hazretlerinin lran parla • 
an]atarak bu engelleri bertaraf mentosunda verdiği söylevde İran 
etmek için neler yaptığım ile Irak arasındaki dostluktan bah-
ve neler yapacağını i- setmesi, lrakta çok iyi tesir bırak· 
zah etmiş ve Vef d fırkası hüku • mıştır. Irak Dışişleri bakanının 
metin tuttuğu bu yolu beğenmiş - Bağdattan dönmesi üzerine iki 
tir. memleket arasında hudut müzake-

Bunun için "Vefd,, partisi hükU relerinin başlaması beklenmekte -
mete yardım etmekle beraber in • dir. Iran gazeteleri iki memleketi 
giltereyi şiddetle ve son derece a- bağhyan dostane bağlardan hah -
ğır bir liaanla protesto etmekte ve seden yazılar yazmaktadır. 
bütün milJeti mücahedeye hazır ŞiDDETLİ y AGMURLAR 
bulunmağa çağırmaktadır. Tahran, (Özel) - Zabelden ge 

Beyanname Vefd fırkası lideri len malumata göre son günlerde 
Nahhas paşanm imza~ını taşıyor. yağan şiddetli yağmurlar üzerine 
IRAN AKADEMtst tRAN DiLi. (Hamon) nehri taşmış, taşkınlık 
Nl VE HARFLERiNi .DÜZEL • şimdiye kadar görülmiyen ve ge-

TECEK nİ§ bir ölçüde olduğu için halk kaç 
mağa mecbur olmuş, birçok davar 
sürüsü seller içirıde hoğulmuflur. 
BiR CAM F ABRIKASI KURU -

JRANDA HALI PlY ASASI 
DURGUN 

Tahran (Özel) - Kermandan 
gelen malumata göre halı ve kilim 
Piyasası, eti görülmemiş bir buh -
l"an geçirmektedir. Aylardanberi 
devam eden bu buhran halı ve ki
lim imalatı üzerinde derin bir te . 
air yapmıf bulunuyor. Hükumet, 
itıizliğin önünü almaık için, hah 
iınalitma devam edecek küçük 
fabrikalar yapmağa karar vermiş
tir. 

İRAK İLE IRAN ARASINDA 
SUÇLULARI iADE 1ÇJN 

KONUŞMALAR 

Tahran (Özel) - Irak ile lran 
hükUmetJeri arasında suçluları i • 
ıtde için konuımalar başlamıştır. 
Her iki devlet, hudut üzerinde 

' iki rafa kaçan caniler yüzünden 

LUYOR 
Tahran (Özel) - Bir cam fab

rikası vücude getirmek için Tah . 
randa bir sosyete teşekkül etmiş 
tir. 

lRAK ORDUSU YENiDEN 
DÜZEL TILlYOR 

Bağdat (Özel) - Müdafaa Ba
kanı Cafer Askeri paşa lrak ordu
sunu yeniden tanzim için bir proje 
hazırlamıştır. Projeye göre tayya
re kuvvetleri ile topçu kuvvetleri 
arttırılacaktır. 

Bugünkü Irak kabinesi hakkın -
da bir sürü şayialar dönmektedir. 
Bu şayialara göre Cafer Askeri 
paşa yak•nda Londra elçiliğine 
tayin olunacak, kabinede ticaret 
ve ziraat bakanlığı yapılacaktır. 

Bu yeni bakanlığın gelecek yılba -
şında tesisi bekleniyor. Bununla
beraber yakında bitecek olan ge • 
nel seçim ile kuvvetli bir parla -
mentonun vücut bulması, bu par • 
lamentoya dayanacak kuvvetli bir 
hükumetin önemli ıslahlar yap • 
ması umuluyor. 

IRAKTA GENEL SEÇtM 
Bağdat (Özel) - Genel seçim 

hareketi dev~m ediyor. Hükumet 
teftiş heyetlerini seçmiş bulun -
maktadır. Seçim mücadelesinin 
esaslarını gösteren hükumet be • 
yannamesi neşrolunmak üzeredir. 
Hükfunet bu beyannamesinde ya· 
pacağı ıslahatları ve başaracağı 

nün güzel bir sözü 
Urfa saylavı Bay Fuat Gökbu. 

clak, eskiden Konya say lavı idi; 
Urfayı olduğu kadar Konyayt 
da bilir, tanır, sever. Bay Fuat 
Gökbudak, son günlerde Konyada 
çıkan Ekekon arkadaşımızın baş· 
yazarı Ziza Çalık'a şu mektubu 
göndermiş: 

"Kardeşim Ziya Çahk, 

1 
Büyük İsmet İnönü, kuraklık • 

i tan konuşurken: "Konyanın der • 
) dini halletmeden ölürsem' gözle • 

ı 
rim açık gider,, demiştir. 

Bu candan gelen büyük sözü 
Konyaya duyurmamaya katlana -
madım. 

' 

Urfa saylavı 
Fuat Gökbudak 

Ekekon gazetesi, Fuat Gökbu -
dakın mektubunu basarak Başba -
kanın bu sözünün Konyada büyük 
sevinç uyandırdığını yazıyor. Kon
yalılar sevinmekte haklıdırlar. 

Gönenin f elef on hattı 
yapıldı 

Balyadan itibaren ~Gönenin Üç· 
pınar köyüne kadar telefon hattı 
çekilmif, bu suretle Gönen ile Bal
ya telefonla biribirine bağlanmıı • 
tır. Şimdi bu köyün santralı ona
rılmaktadır, bu da bittikten sonra 
Gönen ilçesi en kısa yoldan tele • 
fonla ilmerkezine bağlanmış ola • 
caktır. 

Boşuna aramışlar! 
lzmir vilayetinde Cuma ovasın· 

da Y anrk Hasanın bağında gizli 
define bulunduğu lzmir valiliğine 
haber verilmiştir. Bunun üzerine 
bir komisyon önünde usulüne gö
re arattırma yapılmıf, fakat hiçbir 
şey bulunamamı§hr. 

Üfürükçülük yapan hoca 
Smdırgıda A1acaatlı köyünden 

Halil lbrahim isminde bir hoca 
üfürükçülük ve muskacılık yapar· 
ken yakalanmıştır. Yapılan araştll' 
mada, hocanın bir müddet evvel 
bir kıza tutulduğu ve kızı almak 
uğrunda iki çocuklu karısını boşa
mak için mahkemeye başvurduğu 
anlaşılmıştır. 

Çivi yazıları mütehassısı 

Bir kısmı sinema artisti olmayı ku
ruyor, Norveç güzeline gelince ... 

. 
Bu yıl Avrupa ülkelerinden se-ı 

çilen 14 güzellik kraHçesi . içle -
rinden Avrupa güzelinin seçil
mesi için Londraya varmış bulu
nuyorlar. 

Yanlarında 14 arkadaş, birkaç 
akraba ve dost 82 bavul vardır. 

Bütün bunların Londraya ge -
tirilmeleri 800 İngiliz lirasına mal 
olmuştur. 

İngiliz ga7etelerinin yazdıkla
rına göre, kraliçeler Viktorya is
tasyonuna vardıkları zaman sı
caktan muztarip, yorgun argın, 

saçları dağınık, bir halde idiler. 
Zavallılar kendilerini düzeltme -
ğe imkan bulmadan otomobillere 
atlıyarak otellerine götürüldü -
ler. 

Kraliçelerin muhafızları, kız -
ları kaçıracak bir kimse varını§ 

gibi son derece dikkatli ve ihti
yatlı davranıyorlardı. 

Fakat nahak yere vehme düt
müşlerdi. Çünkü bütün bu güzel 
kızlar içinde öyle pek göze çar
pacak olanı yoktu. 

lspany·a kraliçesi Eğlen evlen • 

meden evvel gezip dolatarak bir -
kaç memleket görmek ümidile 
müsabakaya iirmiş. Kendisi gü
zel ve yirmi yaşında bir kızdır. 
Babası zengin bir tüccardır. 
Diğer güzellerin bir kısmı, 

kraliçe seçildikleri için yola çık
mıt, ve yolculuk zahmetine kat
lanmış bulunuyorlar. 

Üçüncü kısmı, sinema artisti 
olmayı kurmaktadır. 

Fransız kraliçesi bunlar ara
sındadır. Kendiıi daha önce de 
Holivuda giderek orada dokuz 
sene kalmışsa da göze çarpma
mıf tır. 

Şimdi güzellik müsabakasının 
kendiaine töhret getirmesini ve 
Mı sayede muvaff alt olmayı umu-
yor. 

Norveç güzeli, biraz Garboya 
benzediği için kendisine Garbo 
gibi mi olmak istediği sonılmuf, 
o da: 

- Hayır, kendim gibi 
isterim! 
Ceval>mı vermittir. 

olmak 

Yunanistan ve Krallık 
Halkın ne istediği Eylülde belli olacak 
"V cnizelosu öldürene 1 milyon drahmi verelim ! ,, 

Giritte galeyan mı ,:var? 
Atina, 4 (A.A.) - HükUmet Ayni zamanda General Kondi • 

buııünkü demokrat parlamanter lis, zabitlerin ta•fiyesi hakkında • 
rejimin devamı veyahut ki parla .. ki bir yazısından dolayı 1Metaksa· 
manter hükfunet sistemine daya • sın ga.zeteıi aleyhine yeni bir da • 
nan metruti bir krallığın kurul • va aç.mqtll'. 
maaı hususunda ulusun özgür ola • 
rak oy verebilmesi için bir genelo
ya başvurulması hakkında parla • 
mentoca karar verildiğini bildiren 
bir teklif hazırlayıp pralimento • 
ya sunmuştur. 

Krallığın iadesi, eski hanedanın 
da getirilmesi anlamını ifade et • 
mektedir. 

Geneloy tarihinden kırk 'gün Ön• 
ce nefl'edilecek olan cümur başka· 
nının bir buyrultuıu ile bu tarih 
gösterileceği gibi, oyun nötürülü 
ğünü sağlamak için alınacak ted • 
hirler de bildirilecektir. 

HOKOMET BUGÜN GÜVEN 
JSTIYECEK 

Atina 4 (Kurun) - Hükıimet 
bugün programını mecliste oku -
yacak ve güven (itimat) istiye • 

MAR1S AVEROF HAPISHA • 
NESiNE GöNDERlLDl 

Atina, 4 (Kurun) - Venizelo • 
sun zamanında maliye bakanlığın 

da ıbulunmuf olan ve geçen gün 

Yunan Hudut memurlanna teslim 
olan Mariı buraya getirilerek A • 

verof hapishanesine tıkılmıştır. 

Mariı divamh~e müebbet kü • 
reğe olan gıyabi mahktimiyeti da· 
vasının yeniden görülmesi için A• 
tina kolordusu kumandanına bat • 
vurmuıtur. 

VENIZELOSUN BAŞINA BiR 
MiL YON DRAHMİ! 

Şikago üniversitesi profesörle • 
rinden Dr. Gelp Kayseriye gelmi§ 
ve llbaylık orununda ilbay Nazmi 
Tokerin göresine gitmiştir. Bu ta. 
nınmış bilgin çivi yazılarını oku -
ma işinde şöhret kazanmıştır. Bu 
yerler arasında bir çok Hitit bitik
lerini okumuş ve şimdiye kadar da 
üç kitap yazmıştır. Kültür Bakan· 
hğıdan aldığı izin üzerine orta A
nadolu içinde bet hafta kadar a • 
raştırma yapacaktır. Gezdiği yer. 
)erde beraberinde müze işyarı Nuh ' 
Mehmet dahi bulunacaktır. 

- KRUUN 
Gündelik slyMt gazete 

Iatanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 
pdare : 24370 

cektir. Kabine rejim için genelo:r 
ya ( reyiama) başvurulması hak • 
kındaki kanun projesini meclise 
verdikten sonra toplanmış ve ge • 
neloyun ya 22 veyahut 29 eylulde 

Atina 4 (Kurun) - Müfrit hü
kumetçi saylavlardan Morkulas 
meclise bir takrir vermiş, V enize

losu öldürecek olana bir milyon 
drahmi mükafat verilmeıini tek -
lif etmiştir. Ayni takrirde şayet 
Venizelosu öldürecek adam son is 
yanda gıyaben mllhkum olmuş fi. 
rari asilerden ise affedileceğini 
tasrih ediyor. 

Telefon 1 Yazı işleri: 24379 

Telgraf adresi: KURUN tııtanbul 

Posta kutuıru No. t8 
--~~~~~~~~~~~-

Gs.zetcmlze gönderilen yazılar, gazete· 
ye girmek için ise, zarfınm klS§eslne (ga
zete) kelimesi Yazılmalıdır. 

Siyasal çevenler, bu teklifi 
ciddi olarak karşılamamaktadır. • 
lar. 

bir ıürü engellere uğradıklarını 
görerek bu müzakereleri yaparak 
bir muahede imzalamayı müna. 
ıip görüyorlar. projeleri anlatmaktadır. Seçimin Kar§ılık istıyen okurlar, mektupıarma 

ıo kuru§luk pul koymalıdırlar. J 

yapılmasına karar vermiştir Yu • 
nanistana kralın geri getirilmesi 
için reylerin yüzde kaçının kral • 
ltk lehine verilmesi lazımgeleceği 
hükumet ile cümhuriyetçiler li · 
derleri arasında sonradan karar • 
laştırılacaktır. 

GIRITIE GALEYANDA OLAN 
FIKtRLER 

Bu konutmaların, gelecek ay, i
ki taraf arasında bir dostluk ve 
komtuluk muahedesi yapmak için 
vukubulacak konuımalarla ilgisi 
yoktw. 

Dostluk muahedesine ait konuş• 
malarm bu ay içinde Bağdatta 
baılaması bekleniyor. 

her kayıttan azade bir hürriyeti - -- -
çinde yapılmasını istiyen hükumet, Ba.stlmıyan yazılan geri göndermekten, ' 

kıymetsiz yollanmış mektupların içine 

KONDlLlS PAR~lSINDE NELER 
OLUYOR? 

yeni parlamentonun kuvvetli ol • konulan paraların kaybolmasmdan, ua.n 
masını ve memleketi layikile tem- olarak çıkan yazılardan dolayı, dJrektör - Atina 4 (Kurun) - Harbiye Ba-
sil etm~sini gözetmektedir. Ve an· lllk, UstUne soru sorgu almaz. kanı General Kondilis, partisin • 
cak bu ıayede mes'ul ve kuvvetli Gn7:f'trmb:de çıkan yımlarla rcıılmlcrtn den 30 cümhuriyetçi saylavın ay -
b• h··1-~ b 1 k her haklu salt kend.IAl içindir. Jd ır UKumet vücut u acağına a - ıı:..;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;••;;;;;;;;;;;;-..--iiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .J rı ığına dair Y.azılan haberleri ya 
ni bulunmaktadır. ;;;;; !anlamıştır. 

Atina, 4 (Kurun) - Başbakan 

B. Çaldaria sabık Atina merkez 
:Kumandam General Y akopuloıa 

biran evvel Girit fırka kumandan· 
lığına giderek orada galeyanda 

bulunan efkarı ~atıttırmaamı tav· 
siye etmiıtiT. 



HiKAYE 
'' Ah ···ı·· ' - o um. ,, Yazan; Kadircan Kaflı 

Bugün anlatacaiım hikayeyi, 
tarihi bir fıkradan alıyorum. Fık
rayı vaktile tarihçi Abdürrah
man Şereften dinleınittim. Bir 
tarihçiden dinlemiı olduğum i
çin bu fıkrayı olmut bir vak'a 
diye yasmak istiyorum. 

ki buzlu hotafa kavuımak gay
retile herk• buna da ausuzluiun 
aletleri içb,de katık abnıf tı. 

Kara Veli Reiş, ikj senedir işitilmiyen gür sesi ile: "Haydi 
aslanlarım, göreyim sizi; tekne benim, mal sizin,, Dedi. 

Ltanbul aurlarr dqmdaki Veli 
efendi çayırını herkes bilir. Bu 
p.yımı sahibi vaktile (Veli E
fendi) admda mqhur bir miru
J'edi idi. Elki zaman miru;redi
lerinin belli batlı vuıflarmdan 
biri yanlarında birçok dalkavuk 
tqımaktı. Bu dalkavuklann ki
mi •z çalar, kimi tarkı aöyler, 
1dİDi türlü türlü dalkawkluklar 
Ue mirasyediyi eğlendirirlerdi. 
Miruyedi de .. bab, alqam bu 
ülkavuklan lstanbulun bir ta
nJmda bir ziyafet sofrası etra
lmda toplar, babaamdan, dede
sinden kalan büyük ıerveti on
larla birlikte zevkederek yer-
o• 
uı. 

Bir yaz mevıimi idi. Temmuz 
ayınm en sıcak pnlerinden bi
ri idi. Veli Efendi bir gün dal
bvuldarmı büyük bir sofra et
rafmda toplamııtı ve bunlara 
ltir muziplik yapmaia karar ver
nıittl. Sofraya oturdaiu zaman: 

- Bugün yemek araamda su 
lçilmiyecek. Fakat yemek ao
mİnda mükemmel bir buzlu ho
taf var!,, Dedi. 

Sıcak temmuz aüninde yemek 
:yerken ıu içmemek bota ıider 
lıil'~'d~*1fdl. ıf'abt temak 80" 

nundald buzlu bopfın tadını a
damakıllı duymak için de arlda 
au içmemeie tahammül edilebi
lirdi. Dalkavuklarm hepsi &öyle 
dütündü. 

VeK Efendi bu yemekleri bil
lıaaa.a ıuauzluk Terecek cinain
ilen, ağır, baharatlı olanlardan 
,aptırmııtı. Biraz yemek yedik
ten aonra ıofra etrafındakilerin 
içleri yanma ğa batlamııtı. Ll
lcin ister iıtemez dayanılacaktı. 
Çünkü bizut Veli Efendi kendi
ai de yemek arasmda sa içmiyor
"du. Baharatlı etlerden ve türlü 
7emeklerd~n soma ıene baharat· 
lı pilav ıelmiıti. Bundan sonra-

Şhndi artık bülün dalkavuk
lar içlldrindeki susuzluk yangı
mnı töndürmek için buzlu hota
fı bekliyorJu. Nihayet kocaman 
bir kile içinde gerçekten nefis 
bir boıaf ıetirildi. o zamanın a
detine göre, herkes hotafı sof
ramn ort;ısına konan bir tek bü
yük kile içinden katıkla iç~ 

cekti. 
Hotaf ortaya konduğu vakit 

Veli Efendi adamlarına bir İfa • 
ret elti: Sofra üstünde ne kadar 
katık varsa hepıi toplandı. Bun· 
ların yerine misafirlere dondur· 
ma yemeie mahsus birer küçük 
mahallebid katılı verildi. Dal
kaV'.ıklar bu katıkları buzlu bo
ıofa daldınp çıkarıyorlar, alız • 
larına ıötürüyorlar, fakat bu su
retle ancak dillerini ve dudak
larını ıslatabiliyorlardı. 

Mirasyedi Veli Efendiye ıelin
ce, o kendisi için büyük bir ka· 
tık almııtı. Dalkavuklar dondur· 
ma ka1ıklıuın1 hoıafa daldıra· 
rak: "Şıpı. ! tıpır,, yalanıp du
rurken o büyük, derin kaıığı her 
defasmda dolduruyor, ıözlerini 

ıöie dolru dikerek 'bazla bota· 
fı lıkır lıkıT içiyor, her içiıinden 
sonra da: 

- Ah, &tdüm !..,, 
Diyerek genit birer nefes alı

yordu. 
Ni&qet ı,uz1u a....ı a.. .... ın1a 

mulıallebi~: katılı ile ııpır, ııpır 
dilini ve cludaklarını ıslatmaktan 
usanan dalkavuklardan biri Veli 
Efendinin e\indeki büyük katıiı 
kaptt ve ıctuzluiun aleti içinde 
baiırar~k~ 

_Be edam ıu katıiı ver, bi- I 
raz da bi'I ölelim!,, 

Dedi va !imdi herkes kahka· 
halar ile katılırken o ~uzlu hota· 
fı içiyordu. 

Hakyerlerinin tatHi 
Bu ayın 20 sinde hakyerleri 

(mahkemeler S eylüle kadar sü
recek olan y&z tatiline ıirecek-
lerdir. 

iladllliJi1ala =========== 
Bomaaıl 
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Bedriye helecan içinde etrafına 
bakındı. Her taraf ~rin bir !otluk 1-
pade temizlikten parlı'Jordu. Giri -
alrde kimseler vok. Fakat bpı ar • 
blannda, terlikli ayaklann korka -
nk döşemeye bashılr duyuluyor gl -
111. Ve Bedriye ani bir kadın ham•
Jetile anladı ki geçit, kast.en bot ı. -
rakılmJttlr. 'Aorozd:ın ka(an ba ha • 
:.aımlar, kendisile )i.İı yüze 1;:-lmemek 
~ kıyıya bacağ:ı sinmişlt>rJir. 

Sof:ılar, merdf"enlrr. :rnr1t!nrlar a
•ldı. Tülbentli k'.ldııı, bir dnar.hane 
mtlntehamulaki kapalı kap.yı göste
rerek: 

- Blll'UI, dedi, vurunuı. 
Ba esnada kapı açıld!. eşlkU- Bur

an belireli. Misafirler, h:ıberli ıel -
tllklerl halde Burhan onlarla yflzyilze 
•111'111lm tahaOqtı. Kendine hAldm 
eldu, fakat alm kıarmııtı. Bu, onun 
itiyadı ldL Pek nadiren helecan da -
J&r, n o zaman da itte böyle alnı 
fesrengl olarak, kendini be11l ederdL 

Bir konak içinde bir apartunan, · 

Yazan: Safiye Erol 
bir dünya içinde tamamile zıt diler 
bir kil~k dtlnya. 

O meıhur ktltilphanede deri kol -
tuklara yerlqtiler. Yere oturtulmuı 
antika bir bakır kUp krizantem do -
luydu. Bedriye, ilk sıkıntılı sikttu 
bozmak için: 

- Ne güzel çiçekler! dedi. 
- Befendiniz mi? Bizim bahçenin 

size toplatayı111. 
içeri kahve uzatan tülbentli ka -

dına tenbih etti: · 
- Bir demet krizantem kes. San 

renklilerden. Saplan uzan olsun Gev
tek balla. 

Kahveler, giimtlş te)Mi üzerinde, 
.Umtlt zarflar içinde verilmifti. Bed
riye, bu evin itinalı ve vakur alatur· 
kabğına dikkat ediyordu. Az zaman 
sonra uzatılan nar şerbetleri de bel-
11 ld ayni titiz ve itibe.rma meraklı el
den ~mıftı. YfiU.k ayaklı, altın yal· 
dııb bardaklar içinde buzlu terbet 
bufalanmış mercan gibiydi. - Bir 
mtidclet Nesrinin 8ltimii etrafmda ko· 

Şimtllge katlar çıkan kıaımlann 1 
hiildaaaı: 

H78 yılmda Kara Veli Reis İtalya 
kıyılarma yaptıtı akından d&ltlyor -
du. 

.Akmdan erken dönWd11111 için le
venUer memnun del'tldller. Kara Veli 
ıtelmı, Rum dilberi 1stelya'ya tu -
tuıautundanberl çekiD&'m old\llUDU 
llÖylUyor ve daha atııcan olarak se -
milerlııl GOl&ltm&k l&zmı oldutunu 
mUnakqa ediyorlardı. 

O sırada ufukta bir Venedlk Stı • 
misi göründü. 

Kara Veli Reia Venedik konanı 

Alban Armenyonwı onu dört gemi De 
aradıfmı duymuıtu. Blr yıl önce bu 
korsaıım kardefl Jak Armenyoyu na-
1111 den1ztn dibine pderdltlDI batır -
ladı. O zaman lf kötüye btnmlfU de, 
Buralc dU§mam yakmak için bir tu -
tam baruUa kendiflni denize atmıf, 

V enedik gemı.tnııı zlııclrlne tırman -
nuıtı. 

Bf r maymun çevildfiile yukan çık
tı. 

Güvertede: 
- Bir yabancı". Bir dü~man !" Tu

tun 1" Vurun 1 
Diye batıranlar oldu. Fakat o, bu 

ıemiyi çoktanberi tanıyormuş gibi bir 
tarafa girdi ve artık ıörilnmedL 

Aradan birkaç saniye geçmişti ki 
düşman gemisinin provasından bir du· 
man, sonra bir alev yülmeldL 

J ak .Armenyo kıç kasaradan bat 
tarafa koıtu: 

- Gemi yaD17or" Hee..yl .Rlbrdi, 
Malini, bu tarafa.. Ateşi söndürün.. 
Ateşi söndtirUn !. Atefe !. 

Diye baftrmafa baılamııtı. 
F~kat ateı gittikçe büyüyordu. 
Geriye bakan Venedlk koraanlan 

fallJ'dl ıar. 
Türkler yüz misli atılganlıkla ile -

riye saldırdılar. 
Kara Veli Reis kıç kasaradan a· 

pi1 atladı: 
- Kancaları çek- Alarga ı .. 
Dfipıan gemisindenld ate§ bastı -

nlır gibi olmuıtu. 
Arkadaılarmdan bir kısmı ateşi 

aöndtlrmete koştuklarından Venedik 
kosranlan yılmıılardı. Hele timdi 
Türk gemisi, kendisini düşmana bat
lıyan bütün kancaları kırmata bat -
)ayınca korkulan büyümüştü. Madem· 
ki kendi gemilerindeki ateı sönmeğe 
yüztutmuıta, kurtulmak için oraya 
dinmek gerekti. Burada kalırlarsa 
hepsi de biraz sonra kılıçtan ıeçe -
cek, Jak Armenyo yetiıinceye kadar 
"Kara Kartal,, her zaman olduğu gi· 
bl uf akta kaybolacaktı. 

nuştular. Orhan, bu meselede Nec -
dete bir vicdan yükü yak1ştmr gibi 
birkaç saz tecrilbe ettf. Fakat Burhan 
bırakmadı: 

- Yani demek istiyorsunuz ki See
det, Nl'srfni Mvmedlği halde, sırf o -
nu incitmemek için onunla evlenme -
liydl. Bunu mu demek istiyo:sunuz? 

Ve Orhanın tudik yoUu sükütu 
üzerine sesini arttırarak: 

- Yook.. Hayır. Nesrin gibi bir kı· 
za sadaka verilmez. 

Bedrfyenin · mendi1Je yüztlnti ka -
pattıtuu görflnce mevzuu deii§tlrdl· 
ler. Mevsimden konuştular. Tabiatla 
gözliyerek safran n kına renklerine 
büründüğü, denizin taUı bir poyraz 
altında bürümcilklendlği bugünlerde 
Kadıköyün profesyonel ve amatör ba
lıkçıları tam tertip faaliyete tteçmir 
lerdi. Amatörlerin ıerginliği hepsıa • 
den baskındı. Bunların içinde ken • 

·dinden geçer derecede balık avına diiş 
künleri vardı ki varlarını yoklunu 
bu uğurda sarf ediyorlardı. O olta ta· 
kımlan, atlar, hususi kayıklar, yar · 
dakçı adamlar, balıkçı kisveleri a:ı 
masrafla mı meydana gelir? Hu me
raldılar keaelerinl lilkelemekle kalmr 
yor. Rahatı huzuru da bf rlikte rön • 
deriyor. Kendilerine adeta uyku ha· 
ramdır • . Mn.att deniz ve rüzga.r ri · 
rünce, kanlarına tılsnnlı bir eludr 11· 
nnga edllmit gibi yerlerinden davra· 
nıyorlar. Geceleri, Şifadan, Modadan, 

Venecllk konanlan. arumda bir ı 
panik baflaqtı. 

Kara K&n.l kendisini dtlpwıa 
balbyan ballan kırdıtı zaman rtlver
tesinde hiç bir Venedlklt kalmamıı -
tı. 

Kara Veli Reli kurtulduğuna sevi· 
nlyordu. 

Fakat Kara Basan kızıyordu: 
- Madem ki dttıman gemJsindeki 

yangın söndü. Niçin onu bıraktık? Gü
vertesine atlamalı ve ele geçirmeli i
dik. 

Diyordu. 
Fakat henüz sözflnfl bitirmişti ki 

Venedik kalyonunun baş tarafından 
korkunç bir alev fıtkırdı. Büyük bir 
patlayış du111ldu. 

Kol, bacak, gövde, bat ve geminin 
ötesinden berisinden kopan parçalar 
havada uçuyordu. 

"Kara Kartal,, sarsıldı. Burak, ıü
vertede yaralı kolunu sanyorda. "Ka
ra haç,. bir iki dakika içinde Yunan 
denizinin engin ve derin sularmda 
kaybotdu. 

itte Alban Armenyo, bunun Hdlnü 
almak için Kara Veli Reisi kovalı -
yordu. O da gemisinin büyük yelke -
nine kara bir haç çizmişti. Haçtan 
yardım umuyordu. Fakat gene yaka
lıyamıyordu. 

ÇünkU (Kara Kartal) lk( kocaman 
yelkenini iki kartal kanadı gibi açtı
ğı zaman dalgalana üstünde kayıp 

gidiyor, az zamanda pzden kaybolu
yordu. 

Kara Veli Reis bunları hatırlıyor 
du. 

Halbuki lstelya'yı tanımadan 8n -
ee o ne atılpn bir pmfd lclL Her 
1enle n iter •ftfla lewntlerlalll 
önünde ve başında bulunurdu. En 
ıık düıman saflarının ortasına bUe 
gözünü kırpmadan atılırdı. Kafasın -
da yalnız bir dtlttlnce bulunurdu: 

Dttımanı ezmek, yenmek ve öldür 
mek... 

Bunu da her zaman yapardı. 
Hatta babadan dededen gemici ol -

madıit halde gemicilikte de bir ye -
nillk yapmıştı. Evvelce bindifl uf ak 
Perkende ile padipha baş kaldıran 

Arnavutlara karşı Avlonya kıyıların
da yararlıklar gösterince Mesih paşa 
ona şimdiki kadırgayı hediye etmlı· 
ti. Bu kadırga Arnavutlara yardım i
çin gelen \lenedik korsan donanma -
sı arasmdan, TUrk filosu tarafından 
esir edilmişti. Kara Veli Reis gemi -
nin daha hızlı ıftmesi için srandl di
reğine konulan tek yelkeni az bul -1 
Kalamıştan, Haydarpap ;uydarındad 
sandallar yola çıkıyor; kimi Salacık, 
Kızkalesi açıklarma, kimi Fenebah~e 
ve Adalar sulanna çekip demir atı • 
yor. Bazıları Tuzlaya kadar gidiyor, 
çadır kuruyor, mahrumiyetli. fakat 
lezzetli bir kamp bayatı içinde orada 
haftalarca ya11yor. Bunu da yeni duy· 
duk. Meğer Tuzla gölü bahkçılıla mU
saitmif. 

Burhan gtiliimıilyordu: 
- E\·et, öyledir, bilirim. Fakat göl

de avlanmak makbul detn. 
Ye bu balık bahsi yine her za -

mankf gibi sonsuz bir yola döküle -
ceğe benzedi. Halbuki ziyaretten mak· 
sat, Bedriye ile Burhanı bir müddet 
yalnız bırakmaktı. Filvaki Bedriye Or 
hana böyle bir tenbihte bulunmamtftr. 
Fakat arife tarif ne hacet? Orhan i
çinden diyordu ki: 

- Haydi bakalım, ne olacaksa bu
gün olacak. Fırsat bu fırsat. Açılıp 
saçılsınlar. Fakat ben nasıl tüysem?. 

Balık bahsinin ~çtığı elverişli yol· 
dan ilerliyerek ayağa kalktı. 

- Müsaade eder mi.siniz, oltanızı 
bir cöreylm? 

Burhan, buyurun, dedi. Kendlai de 
kalkar gibi bir ktleflk hareket yaptı. 
Fakat Bedriye etflmif, çiçekleri kok· 
luyordu. olta 'rizlteslne lttfrak için 
allka g•termiyordu. Bunun üzerine 
Burhan da yerinde kaldı. Orhan, yan· 
daki odaya g~. Ara kapıyı sıkı sı-

muştu. Bu yelkenin serenlni blru 
daha sola eğmiş, sonra ona çapraz o
larak ikinci bir seren ve yelken tak • 
mıttı. Geminin teknesi konanlar ta· 
rafından baştan bata zift ve dlllı bo
ya ile karaya boyanmııt. Kara Veli 
Reis yelkenlerini de karaya boyayın
ca daha ilk görüniiıte karflSmdald 
ni korkutan bir hal l!lmııtı. 

Bol riizglnn altında, iki yelkeni • 
ni de açtıit zaman, riit:glr kadar hız
lı gidiyordu. Sanki kocaman kara ka
natlarını aÇllllf olan kara bir prtal 
dalıalara siirUnerek uçardı. 

Bunun için onun kemlsine "Kara 
Kartal,, denllml§ti. 

Kara Veli Reli de o zamanlar bu 
gemiye yarqan bir kaptandı. Fakat 
şimdi yatlanan kaza benziyordu. 

Direkteki varc19'a: 
- Heee-y Reis! Pronmncla bir 

ıeml-
Diye bafırdıfı zaman başta Kara 

Hasan ile Burak oldulu halde bütün 
leventler ya11ndan kurtulan birer ok 
ıfbl ayala fırlamııJar, herkea yerine 
ı~ltti. Saııki vardiya, reise delil, 
onlara haber t'ermiıti. • 

Kara Veli Reis kuaradan inen ot • 
tanım Eurak'a §4iyle dedfiinl duydu: 

- Henüz afutos bile çıkmadı. En 
gilzel akın zamanı- Eskiden hep. tet· 
rinlerde dönerdik. Hl~ olmaza ytlldl
mUzfi almıt olaydık- Ne gezer. Val
lahi eter babam olmua7dı bu adamı 
denize atardım. 

Kara Velinin kalbine bir hançer 
saplaamıı glbiydL 

Yerinden fırladı. Elinl kılıana at• 
tı. 

Fakat birdenbire durdu. Genit ır .. ,..,.~-
Ona bakan yoktu. 
Herkes Kara Haanm etrafında 

toplanmıt slrilnea semiye bakı7or • 
lardı. 

Kara Kartal proYUDU doedoinı 
oraya çevirmlftL Bunun blyle yapıl· 
111&81 ipa Rel8ln emrini beklemete lti· 
zum yoktu. Eter av bırakılacaksa o 
qman reis bllcllrlr. 

Kara Veli Reis btitln leTentlerlnin 
sevgilerini kazandıjı zamanlann tat
lı hatıralarını, kayaallll§ bir kuııua 
gibi yflrefine damlarken buluyor • 
du. 

Bir Rum gftzell için mi btlttln bun• 
lara sebep olmuıtu? .. 

Yeniden dimdik oldu. Kıbmu çelr 
ti ve kolunu ıemiain provasına doğ
ru uzatarak haykırdı: 

( A rkaa rJOr) 

• 
kıya kapadı. . 

Bedriye derhal konqmata batla • 
dı. Bir mukaddeme yapmafa lflıum 
görmemlıti. Onun böyle, dlrsefi dize 
dayalı ve iki elin parmaklan birlbl· 
rfne geçmiş, 8ne dotru lld kat otur 
ma vaziyetinde kat1 karanm tatbike 
ba§lıyan bir insanm hali vardı. Ve bel
li idi ki sözleri önceden tekrar tek • 
rar dtişUnülerek hazırlanmııtır. Dl • 
yordu ki: 

- Sizi bir daha görmlyecetfm. Fe
ner plljında tanıştığımız gflndenberl 
sizin için büyük bir aempati duydum. 
Size yakın olmak istedim. Çok par 
tılmıf bir kadının ilk defa mti&tatnl 
bir erkek karpnda kalıauı ne de • 
mektir. Bilir misiniz? Benimle konur 
tunuz, gezdiniz. Fakat iyi anlıyordum 
ki sizin için herkes gibi bir kişiyim. 
Ben de size karşı ayni uulU tat • 
blke uirattlm, olmadı. Siz luaalara 
karşı müsbet veya menft blr ceph• 
almıyorsunuz; ne sevmek, ne sevme • 
mek- Bu suretle insanlar liıin dl • 
matmm ve gönlünilıtl yoramıyor • 
Zindelltfnizln kaynağı, mlnuız an -
zalara rutlamadan çatlıyor. Çok ka• 
vetlisinlz. Dilerdim sizin ıtM dtiftl • 
neyim, sizin gibi yapyım. Fakat atze 
llkayt kalamadım. Sizi kal'fllllda bt 
rlclk bir kıymet bir stı2Uik gibi pı
dUm. 

( Arkaaı mır) 



Habeş işi diplomatik 
durumu ağırlaştırdı 

Fransızlar soruyorlar: Ingiltere kararsızlıklar 
içinde yuvarlanırken Londra ile Paris Afrika 

politikasında nasıl birleşebilir? 1 
~ 

Italyanlarca Habeşistan Fasa 
benzemeli! ve Mısıra 

Roma, 4 (A.A.) - Bay Edenin 
Avam kamarasındaki diyevi üzeri 
ne alevlenen İtalyan - İngiliz ay· 
tışmaaı gittikçe şiddetlenmektedir. 
Bir takım İngiliz gazetelerinin yaz 
dıklanna bakarak, İtalyan basını, 
lngilterenin İtalyayı ekonomik 
bakımından boykot etmeğe gerçek 
ten niyetli olduğunu söylemekte • 
dir. Amiraller komitesinin fevka • 
iade toplantıya çağrılmasının ay • 
rrca bir anlamı vardır.' Bunun l · 
talyan - Habeş meselesi ve arsı • 
uluaa~ durumla ilgili olduğu söy • 
leniyor. Deniz yüce konseyi, ln • 
giliz - Alman deniz anla§masm
dan doğan durumu teknik bakım· 
dan. inct'lemeğe ve bir yandan da, 
Habeıiatanla bir harp baıladığı 
takdkde Akdeniz meaelesini göz • 
den geçirmeğe memur edilecektir. 

ltalyan basını, lngiliz önerge • 
lerini, Habeşistanr f ngiltereye 
çekıneğe ve ltalyamn durumunu 
Zayıflatmağa yarıyacak bir proje 
Jnahiyetinde göstermekte devam 
ediyor. 

lNGILlZ BAKANLARI TOP -
LANTISINDA 

Lnndra, 4 (A.A.) - Haber ve· 
rildiğine göre, dünkü bakanlar 

P · P · ' d d" ki "B ötı arızıyen e ıyor : u 
son yıllar içerisinde İngiltere hü· 
kfımeti arsıulusal yasaya ve uluslar 
kurumu andl~masına karşı son 
derece aykırılıklarda bulunmuş • 
mu§tur. Şimdi de aaydmnak için 
beklenmedik surette çalıştığı o • 
nuncu ve on altıncı maddelerin 
sakatlığından ötüı·ü kabahati ken
dinde araması lazımgelir.11 

Exelaior diyor ki: 
"İngiJtere, Habeş meselesi üze· 

rinde kararsız ve ayrılmıt bir hal
de bulunurken, Londra ve Parisin 
Afrika politikasında birleşmeleri 
naaıl beklenebilir? 

Fransa ve İtalyanın bir F ranaız 
- İngiliz - ltalyan it birliğine 
varılmasını diledikleri füphesiz • 
dir. Fakat, lngiliz - Alman and • 
la§maaından sonra yapılan ayrı 
bir lngilh. - İtalyan andlafması 
teklifi Fransanın §üphelerini hak • 
h olarak uyandırmıttır. A vrupanm 
endite verici dUTumu barı§ı sağ)a· 
mak için birletmeyi icap ettirirken 
egemenliği elde etmek için ayır • 
m8.k iyi bir politika değildir. 

BİR TARAFTAN DA ADALET 
DIV ANI DiNLİYOR 

toplantısında Fransa - Sovyet La· Haye, 4 (A.A.) - Pari" 
andJqmasile Lokamo andlaşması üni~eraiteıi profeıörlerinden Bay 
ara-anıda Londra hükumeti tara -

1 
.. Jeze Habet hükumeti ajanı olarak 

frndan uygun görülmiyen bir ta • buraya gelmittir. Adalet divanrn-
kım aykırılıklar itaret ed~n Al - da _iki tarafın dinlenmesine hat • 
man muhtrr~sına kartılık verile - lanmıfta. 
cek notanın incelenmesine devam MUSOLINI EDENE NELER 
edilmi§tir. SÖYLEMiŞ 
HALA ASKER GÖNDERiYOR · 

Roma, 4 (A.A.) - Doğu Afri • 
kasına asker sevkiyatı devam et -
nıektedir. 
DiPLOMATiK DURUM ACIR 
londra: 4 (A.A.) - Habeş -

lt_alYan anlaşmazlığının barışçıl 
hır tarzda kotarılması için B. E • 
den tarafından yapılan teklifin 
reddedilnıeıi ile ltalyan ıüel ha -
~ırlrkJarının devamı diplomatik 
ka~u. ağırlaştırmıştır. İngiliz 

ıneaı dünkü toplantısında bu· 
nunla uğ 

'\' . ~at:rrıııtır. 
etkılı çevenlerin söyledikleri • 

ne göre in ·ı· . k .. t k ' gı ız sıyaıası anca muf 
ere. gün\'enlik ıiıtemi etkin (mü-

eeasır) old .... .. dd b . ugu mu etçe u sıya -
aaya bağlı kalacaktır. 

IH~h~t nıeselesinin Mançuri me· 
&e eıım.n ak'b . .... I" ı etıne ugramaması 

~zmıdrr, Uluslar sosyetesi bu ye -
nl zorluğu Yenmelidir. Fakat, Ce· 
:evre kurunıunun Londra ile Pa -
h ~· arasında bir görü' ve hareket 
ırliği olnıadan bunu başarması 
nı~Ün değildir. 
l arısle uyuş.manın güçlüğü giz· 
enınekle beraber İngiltere hüku -

l1ıeti buna çalıtacaktrr. Ayni za • 
:~d~ İngiltere hükumeti, bir 
ha ~:rıkle, 3 şubat Streza söz • 
hil~!arına ~ayrı (!adık) olduğunu 

~recektır. 

FRANsız GAZETELERiNiN 
SÖZLERi 

Pariı: 4 (A.A.) - lngiliz kabi
:esinin dünkü toplantısı hakkın • 

a Ordre gazetesi: "İngiltere bir 
Yandan ·Franaanm gözüne girmek
le öhür Yandan da onu İtalyanın 
gözünden dütürmeğe çall§ıyor.,, 
diyor. 

Amerikada bütün Herat basını 
(matbuatı) Londradaki aytarm -
dan (muhabirinden) aldığı bir tel 

yazısını büyük harflerle birinci 
sayfaya koymuşlardır. Bu aytar, 
her zaman yabancı siyasası hak • 
kında iyi 'haberler almakla tanm

mıf tır. Bu defa da Mutolini ve E
den arasından geçen konutmaları 
da kısaca bildirmittir. Herst bası
nına göre Musolini, Edene şunları 
söylemiştir: 

"Bu işte sizin iyi niyetinizin ne 
kadar büyük olduğunu biliyorum; 
fakat Ralciıgk zamanında İngiltere 
renin büyük Britanya için yaptığı 
fütuhatı unutmayınız. Habe§İs • 
tanın da İtalyan bakımından o ka
dar önemi vardır. 

Öyle bir zamanda bulnuyoruz ki 
hükumet edebilen adamlar, hüku
met etmeli, mevkilerini bozmama
lıdırlar.,, 

Musolini Habeşistandan istediği 
şyeleri sırasile söylemiştir. Bunun 
kısacası şudur: 

ı - Ingilterenin Mısırda, Fran
sanm Fasta yaptığı gibi !talya da 
Habeşistan üzerinde, imparatorun 
içeri idaresine dokunımyacak çöl
de bir koruma kuıınalıdır. 

2 - İtalyan göçmenleıi (muha
cirleri), muntazaman kabul edil -
meli ve bunlar memleketin geliş -
mesinde birlik çalrşmalidrr lar. 

3 - Habeşistan !talyaya türlü 
madenler vermeli ve hele bizde ek 
sik olan kerest;yi sağlamalıdır. 
(temin etmelidir) 

4 - ttalya l\fasuayı Madagokso 
ya bağlıyacak bir demiryolu yap· 

lstanbul 4 üncü icra memur- 'I 1 t L A 1 llAi Satın 
l .. d • • ev•zım m r ~ ugun an• · 
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Üsküdar asliye hukuk hakimli

ğinden: 

umumuna 3648 üç bin altı yüz 
kırk sekiz lira kıymet kesilen lç 
erenköyünde M. Üsküdar cad
desinde eski 34, 35 yeni 142, 142 
No. h genit bir bahçe ve bahçe
sinde bağı tulumbalı, kuyusu mey 
vah meyvasız birçok ağaçları, a
hır ve bahçivan odalarım havi ah
§ap evin 41 / 56 sehimden 12 se
him tam ve 2 ıehiminden 200 se
him tertibile 74 aehimi ile Göz • 
tepede Kayı,dağı caddesinde es
ki 13 mükerrer yeni 99/ 5 No. lı 
iki tarafı yolla mahdut ve tama
mına yine yeminli ehli vukuf ta
rafından iki yüz seksen be§ lira 
kıymet kesilen 951,50 metre mu
rabbaı alanında tarla dairemizce 
açık arttırmaya çıkarı)mı§ olup, 
§artnamesi 1-8--935 günleme -
cinden itibaren divanhaneye ası
larak 14-8-935 günlemecine 
rastlıyan çar~amba günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde satı
lacaktır. Arttırmaya girmek için 
yüzde ye:li buçuk teminat akçe
si alınır. Birikmit vergi, beledi
ye resimleri, ve vakıf icaresi 
mütteriye aittir. Arttırmada gay
ri menkule takdir edilen kıymeti 
bulmak fart olup, aksi halde üs
tünde bırakma ikinci arttırmaya 
bırakılacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliğine 
bağlı kıtaat için 50 bin adet li · 
mon 11Temmuz1935 perıembe 
günü saat 15 de açık eksiltme ile 
alınacalstır. Tahmin bedeli 1000 li
radır. Şartnamesi hergün görüle • 
bilir.lateklilerin 75 lira ilk teminat 
JaTile belli aaatte Tophanede Sa
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

Hakim - irfan Gürkan Si No. 
4029 

Davacı - Erenköyü hamt'.m so
kak telefon santralı ittisalinde 
5 numaralı hanede sakine Şaziye. 

Vekili-Avukat Mazhar Riza 
- Galata gümrük sokak Ömer e

fendi hanında 7 - 8 numarada 
Dava olunan - Eminönü bele • 

diye ıubesinde eski kayıtlar çı • 
karma memuru Nail 

929 tarihli kanunun 119 cu 
maddesi mucibince ipt>tek sahibi 
alacaklılarla diğer alacaklıların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üstündeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair bu
lunan idd!alarmı müsbit evrakı 
ile birlikte ve 20 gün içinde dai
remıze bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilleri 
ile sabit olmadıkça satıt bedeli
nin paylaşmasından hariç kalır • 
lar. Daha geniş bilgi edinmek is
tiyenlerin 34/ 2023 dosya No. sı 
ile dairemize müracaatları iJan 
olunur. (8010) 

ZAYi 
İstanbul ithalat gümrüğünün 

6815 No. 31-8-35 tarihli be
yannamesini zayi eyledim. Güm
rükten yenisini çıkartacağımdan 
eslc:isinin hükmü kalmadığı i-
lan olunur. (7006) 

Ma.x Unz 

KiRALIK VE SATILIK KÖŞK 
Erenköyünde Suadiye hat bo

yunda iki buçuk dönüm miktarı 
bahçe derununda iki kuyusu ve e
lektrik tesisatr mevcut dokuz o -
dalı nezareti kamileyi haiz köşk 
kiralık ve satılıktır. Görmek isti
yenlerin yanındaki köşke müra -
caat eylemeleri. 
mtAllMl.._..11n11""111811l""'llıtllltf'_...llPllUutH"llUIUllRUllUNHUMIHJ1UUltiıtffftn.• 

mak salahiyetini elde etmelidir. 
5 - İtalya, Somali ve Eritrede 

elinde bulundurduk1an yerleri ge
liştirecek ve bu gelişmeden Habe
şistan da istifade edecektir. 

Bundan başka Muso1ini, İngil -
tere ve Fransanın Habeşistandaki 
menfaatlerinin tamamile koruna
cağını, bu memlekette eski mütte
fiklerile kat'iyyen rekabete giriş • 
miyeceğini sağlamıttır. 

Musolini uluslar kurumundan 
söz açmı~ ve demiştir ki: 

"Uluslar kurumu, büyük bir sa
yıda olan İtalyan göçmenlerinin 
hakkını ve bunların, Habeşistanın 
gelişmesinde birlik bulumasmı 
tanrmağa hazrl'dır. Ben Cenova 
toplantısında bu yolda konuşmaya 
hazırım. Hatta uluslar kurumu 
askerlerinin Habeşistanda bi7'im 
askerlerle birlik çalrşmasmr kabul 
ederim. Ancak yabancı diplomat. 
larm kendi istediklerini !talyaya 
yazdırmalarını kabul etmem. Bu 
hiçbir zaman olamaz.!,, 

(38) (3539) 

:,. """" 
Harbiye mektebi hastanesi için 

2000 kilo süt ve 2000 kilo yoğurt 
11Temmuz935 per§embe günü ıa· 
at 14,30 da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 520 liradır. 
Şartnamesi hergün görülebilir. is
teklilerin 39 lira ilk teminatlarile 
belli saatte Tophanede Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(36) (3541) 
l{o 'fo :/o 

Harbiye ve merbutu mektepler 
için 200 ton kokkömürü 11 Tem
muz 935 perşembe günü saat 14 
de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu 19 lira 
75 kuruttur. Şartnamesi hergün 
görülebilir. isteklilerin 296 lira 25 
kurut ilk teminatlarile belli saat
te Tophanede Satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (35) (3542) 

Harbiye mektebi için 5000 kilo 
k~ar peyniri ve 5000 kHo beyaz 
peynir 15 Temmuz 935 pazartesi 
günü saat 14 te açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 5000 
liradır. Şartnamesi hergün görü -
lebilir. lıteklilerin 375 lira ilkte
.minatlarile belli saatte Tophane -
de Satınalma komisyonu~a gelme
leri. ( 42) (3535) 

Gülhane hastanesi için 600 a. • 
det tavuk 100piliç15 Temmuz 935 
pazartesi günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 390 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin 29 lira 25 kuru§ ilk te • 
minatlarile belli saatte T oplıanede 
Satmalma komiayonuna gelmele • 
ri. (41) (3536) 

Harp Akademisi için 4000 ki • 
lo sadeyağı 15 T cmmuz 935 pa -
zartesi günü saat 15 de açıl( eksilt· 
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3200 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. lsteklile • 
rin 240 lira ilk teminatlarile belli 
saatte Tophanede Satınalma ko -
misyonuna gelmeleri. ( 40) (3537) 

:(.. )/. '(. 

Y etilköy Hava makinist melde -
bi için 3500 kilo koyun 4500 kilo 
sığır eti 15 Eemmuz 935 pazartesi 
günü saat 14,30 da açık eksiltme İ· 
le alınacaktır. Tahmin bedeli 3550 
liradır. Şartnamesi hergün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin bel· 
li saatte 266 lira 25 kuru§ ilk te • 
minatlarile Tophanede Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(39) (3538) 
11- :{. '(. 

l dareleri İ&tanbul Levazım A -
mirliğine bağlı kıtaat ve müesse -
caat için 543000 kilo kuru et 11 - 7 
- 935 perşembe günü aaat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kiloıu 3 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin 1425 lira 
38 kuruş ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile tekliflerini belli gün 
ve saat 14,30 za kadar Tophane· 
de Satmalma komisyonuna verme
leri. (34) (3534) 

,,. .. 
İstanbul Levazim Amirliğine 

Davanın hülasası - Müddaa • 
leyh müvekkilesinin kocası olup 
evliliğin uhtesine tahmil ettiği va· 
zifeleri yapmamak maksadile ha
nei zevciyeti terketmelde mah • 
kemenin 934 - 1754 numaralı d~s
yası mucibince kanuni ihtarat da • 
hi icra kılındığı halde yine evine 
dönmediği cihetle kanunu mede -
ninin geni~ koyduğu bir müddet
le aynllığa ve nafakaya ve ınasa -
rifi muhakme ve avukatlık ücreti 
nin müddealeyhe tahmiline karar 
itası talebinden ibarettir. 

Karar Müddaleyh Nailin ika • 
metgahının mcchôliyeti haıehile 
dava arzühali suretile davetiye 
muameleli gıyap kararı 13 • 3 - 935 
ve 3 - 5 - 935 tarihli Milliyet 
ve Tan gazetclerile ilanen ve mah 
keme divanhanesine talikan teb • 
lig J<ı:mdığı halde yine gelmedi • 
ğinden gıyabında icra kılınan tah 
itikat ve muhakeme sonunda müd· 
daleyahın muhik bir sebep olmak· 

uzın mahza evlenmenin uhtesine 
tahmil kıldığı vazifeleri ifa et • 
memek maksadile hanei zcvciyeti 
terkettiğinden naşi bir ay zarfında 
evine dönerek kocalığın icrap et· 
tirdiği vazife ve vecibeleri ifa et
mesi lüzumu mukaddema mahke • 
menin 934 • 1754 numaralı dosya • 
sile ihtar ve tebliğ edildiği halde 
mumaile~hin işbu karara havalei 
semi itibar eylemediği anlaşıJması 
na ve ahvali mesrude ise kanunu 
medeninin 132 inci maddesi mu • 
cibince boşanma esbabmdan bu • 
lunmakta ise de müddeiye vekili 
yalnız ayrılığa karar verilmesini 
talep eylemi§ olmakla kanunu mez 
kurun 139 uncu maddesine tev • 
fikan tarafeynin iki sene müd -

detle ayrılıklarına ve ayrılık miid· 

deti zarfında tedbiri muvakkat o • 
larak takdir kılınmış olan şehri 
18 lira nafakanın müddealeyhten 
devam ve tahsiline ve masarifi 

muhakeme olan müddeiye vekili • 
nin mesaii masrufesine göre tak • 
dir kılman lira avukatlık ücreti • 
nin kabahatlı müddaleyh uhtesi • 
ne tahmiline temyizi kabil olm<>k 
üzere 11 - 6 - 935 tarihinde 
karar verilerek tefhim kılındı. 

(8001) 

!stanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmeı;ine karar ve· 
rilen muhtelif hane eşyaları kar
yola vesaire Aksarayda Murat pa· 
şa mahaJle:.inde Şakir paşa toka • 

ğmda 18 - 12 numaralı hane ö • 
nünde Temmuzun 6 mır.:ı günii sa· 
at 15 de mahallinde hazır buluna
cak memuru tarafından açık art • 
tınna ile satıla.cağı il~n olunur. 

(7997) 

bağh kıtaat için 3500 ton lavama
riıı kömürü 23 Temmuz 935 salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
tonu 14 lira 50 kuru§lur. Şartna. 

mesi 252 kuruş mukabilincle alı • 
nrr. Eksiltmesine gireceklerin ;:!•t 
namesi veçhile teklif ve vesikala • 
rile 3787 lira 50 kuru, ilk temi • 
natlarını belli günde saat 14,30 a 
kadar Tophanede Satmalma ko • 
misyonuna vermeleri. (52) (3716) 
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Istanbul Gümrükleri Sa.tış Müdürlüğünden: Jandarma Genel Komutanlığı (j.U.K.) 
Ankara Satınalma Komisyonundan: Kilo Gram Marka No. Kap Kıymeti Eıyanm c:inıi 

Lira K. 
250 PN 221/22 4 s. 379 50 Selloitle mürettep pirinç kundu -

22/25 ra kapıolu. 
362 500 o o 7 T. 48 94 De1nir nalça çiviıi. 
110 500 EC 664 3 ı. 34 10 Demir nal çiviıi. 

8 LL 3395 9 o 3 16 Zuruf çinko .andık. 
865 TV 101/27 27 s. 561 50 Tuzlu baiıraak. . . 

Yukarıda yazılı eıya 12-7-935 tarihinde aaat 14 de lıtanbu 1 ihracat G. Dahilindeki tatıt ıalo-

Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak (203) çağ tor • 
huı 16 - 7 - 935 Salı günü saat on dörtte Ankarada Jandarma 
Genel Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzdan pazarlıkla ıa • 
tın alınacaktır. Bir tanesi için (135) kurut fiat biçilen çağ torbuı 
pazarlığına girmek için (2056) kuruıluk ilk teminahn mal sandığı
na yatırıldığına dair kartılık veya Banka mektubunu almıf olma~ 
gerektir. Şartname iıteyenlere parasız Komisyondan verilecektir. 

(3659) nunda açık arttırma suretile ıatıla caktır. isteklilerin muayyen :aama 

ıstanbul Belediyesi ilanları l 
Eminönü Kaymakamlığından: Batı bot olarak bulunup tahtı 

muhafazaya alman bir merkebin sahibi her kim iıe bir hafta zarfın
da gelip almadığı takdirde usulü dairesinde satılacağı ilan olunur. 

(B) (3775) 

nda müracaatları. (3486) 

Denizyolları 
aŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar zade 

.. -- Han telefon: 22740 •••111 

T. B. M. Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Ekıilbneye konulan İf (A nkarada T. B. M. M. binasının van· 

tilasiyon teıiıatı.) 
Tıiıatın ketif bedeli 50.000 Ji radır. 
2 - Bu ite ait ıutnameler ve evrak ıunlardır: 
a : Ekıiltnıe ıartnameıi 

--------------~---------U-s_kü_ .. d-a_r_b_in ___ nc-i~su_l_h---huku---k l'Aersin 'Yolu 

l latanbul Harlct Aakert mahkemesinden: INEBOLU vapuru 7 Tem-

b : Mukavele proje1i 
c : Nafıa itleri feraiti umumi yeıi 
e : Husuıi ıartname Kıtaatı illnlar1 Keınalettinin, Haçık, emvali muz PAZAR günü saat 10 da 
f : Keıif cetveli 

600 ton 87 oktan dereceli ben- metruke, lstavraki ve aairenin fa - Mersine kadar. (3773) 
~ : Proje 

zin kapalı zarfla eksilbneye kon- yıan ve müştereken mutasarrıf ol • 
mU!tur. Tahmin edilen bedel dukları Osküdarda Murat Reia ma 
258000 liradır. Şartnamesi 12 li- halleıinde eski ve yeni Meıcit so -
ra 90 kuruş mukabilinde verilir. kağında 4 numaralı maa oda bir 
Ebilbne 24 ~935 cuma günü bap çiçek bahçesinin açık arttırma 
saat 11 dedir. Taliplerin 2490 .

1 

suretile satılarak paraya çevrilme
sayıh kanunun 2, 3 maddelerin - sine mahkemece karar verilmittir. 
de yazılı vesikalarla ve muay- 1 1 - İtbu bahçe ve müttemilatı
yen saatten bir saat evvel 19350 1 na (2200) lira kıymet takdir edil. 
liralık teminat mektubu ve tek- mittir. Mezki.ir bahçe tahminen (3 
liflerile Ankarada M. M. Veka- bin) artın murabbaındadır. De -
Jeti Satmalma Komisyonuna ver-
meleri. (51) (3778) 

,,. .... 
150 ton ağır benzin kapalı 

:zarfla eksiltmeye konmuttur. 
Tahmin edilen bedeli 42000 li
radır. Şartnamesi 210 kuf'UJ kar
şılıkla verilmektedir. Eksiltme 
21-8-935 Çarıamba günü saat 
11 dedir. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 maddelerinde yazı
lı vesikalarla ve muayyen saat
ten bir saat evvel 3100 liralık 
teminat ve teklif mektuplarım 
Ankarada M. M. Vekaleti Satm
alma Komisyonuna vermeleri. 

(54) (3779) 

rununda (150) kadar eıcarı müs -
ınire vardrr. Bahçe kapısından gi -
rildikten sonra tekrar sağ tarafta 
bir kapıdan girildikte malta döteli 
bir taşlık üzerinde üç ufak oda ve 
bir hela ve bir harap mutfağı havi
dir. 

2 - Müzayedeye ittirak etmek 
için yüzde 7,5 pey akçesi verilmesi 
lazımdır. 

3 - Müzayede 6 - 8 - 935 ta
rihine müsadif salı günü saat 14 
den 16 y:a kadar devam edecek ve 
kıymeti muhammenenin yüzde 75, 
şini bulmadığı takdirde en çok art. 
tıranm taahhüdü baki kalmak şar • 

tile müzayede on beş gün daha 
temdit edilerek 21 - 8 - 935 ta -

1600 ton 73 oktan dereceli rihine müsadif çarşamba günü sa-
benzin kapalı zarfla eksiltmeye at 14 den 16 ya kadar devam ede. 
konmuttur. Tahmin edilen bedel cek ve en çok verene ihalesi icra 
528000 liradır. Fenni ıartnamesi kılınacaktır. Beı gün zarfında i -
26 lira 40 kurut mukabilinde ve- hale parasının mahkeme veznesine 
rilmektedir. Eksiltme günü 22- yatınlması ~rttır. Aksi takdirde i-
8--935 Perşembe günü saat 11 hale bozularak bundan hasıl ola • 
dedir. Taliplerin 2490 sayılı ka- k . f . d 

. d l ca zarar ve zıyan ve aız on an 
nunun 2, 3 maddelerın e yazı ı t . t' .1 kt' . . I azmın et ırı ece ır. 
veıikaları ve ıhaleden bır saat ev-

i 39600 ı. lık teminat ve tek- 4-Tapuca müseccel ve gayrı 
ve ıra l h k h" 1 · 'h 
l.f ktu 1 Ankarada M müsecce a ıa ıp ermin tarı ı 
ı me p arını . . ~ . . .. 

M. Vekaleti Satmalma komisyo- ılandan ıtıbaren (20) gun zarfın -
nuna vermeleri. (53) (3880) da evrakı müsbitelerile müracaat -

Enelce Balatta Haci lsa ma
hallesinde Avlo sokağında mu
kim iken halen ikametgahı meç
hul bulun!ln Mordohay oğlu Sa
J;etaya: 

lstanbul Yedinci icra Memur
luğundan: 

Hasip Kayacığın 25--1-935 
tarihli ve 6-2-935 vadeli bir 
kıt'a emre muharrer senetle 221 
lira 97 kuru~un tahsili hakkında 
vaki takip talebi ile ve 935 / 1608 
numarasile gönderilen ödeme 
emri ikamete-ahınızın meçhul bu
lunmasından dolayı tebliğ edile -
mediğinden ilanen tebligat ic
raıına karar verilmiştir. Tarihi i
landan itibaren bir ay zarfında 

• borcu masraflarile birlikte öde
meniz lazımdır. Bu müddet için
de borcu 5d~mez ve borcun ta
mamına veya bir kısmına veya
hut alacaklının takibat icrası 

hakkına dair bir itirazınız varıa 
yine bu kadar mUddet içinde is
tida ite veya tifahen icra datre
ıine bildirm~ntz ve 1'ildirmeditl-

ları lazımdır. Aksi takdirde gayrı 

müseccel hak sşhipleri satış bede • 
linin paylaşmasından hariç tutula
caktır. 

5 - Vergi ve rusumlar ihale gü
nüne kadar mal sahiplerine ve tel
laliye resmi mütteriye aittir. 

6 - Daha fazla malumat almak 
istiyenler herkese açık bulunduru -
lan 935 - 3 numaralı dosyaya mü -
racaat edebilirler. Talip olanların 
yevmü ve saati mezkiirde Üskü -
darda patakapraında birinci sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulun· 
maları ilan olunur. (8003) 

niz takdirı:le ayni müddet içinde 
76 ıncı madde mucibince mal 
beyanında bulunmanız, bulun -
mazsanrz hapis ile tazyik oluna
cağınız ve tı-hkikata muhalif be
yanatta bulunduğunuz takdirde 
hapis ile cezalandırılacaiınız 

borcu ödemez veya itiraz etmez
seniz hakkınızda cebri icraya 
devam ediJeceii mezkdr ödeme 
emrinin tebliil makamına kaim 
olmak Uzet"e ilin olunur. (8009) 

lstiyenler bu ıertnameleri ve evrakı "(250) l<uruı l>e"del mukab\. 
Ayvalık Yolu Jinde T. B. M. M. idare heyetinden alabilirler. 

BANDIRMA vapuru 6 Tem- 3 - Eluiltıne 12 - 8 -1935 pazartesi günü saat 15 de T. B. 
muz CUMARTESi GONO 17 M. M. idare heyetinde yapılacaktır. 
de Galata rıhtımından Diki- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
liye kadar. (3774) 5 - Eksiltmeye girebilmek !çin isteklinin (3750) lira muvakkat 

•••••••••••••• .. !teminat vermeıi, bundan baıka aıağıdaki veıikaları haiz olup ek· 
!!!1!11••••••••••••• .. l siltnıe komisyonuna göstermesi lazımdır. 

H A S T A L A R Eksilbneye en azı, bir parçada (20000) liralık vantiluiyon te1İ· 
Derdinizin denlarını öğrenmek satı yapmıt olduğuna dair Nafıa Vekaletinden veıika alanlar gire

ve şifa bulmak isterseniz Dr. Mus - bilir. 

tafa Hakkının (KAPLICALAR 6 - Teklif mektuplan yukarı da (3) cü maddede yazılı ıaatten 
HAKKINDA GENEL BİLGiLER) 

bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare heyetine getirilerek eksiltisminde yeni çıkan kitabını okuyu -
nuz. :Fiyatı ıo kuruş. Tevzi yeri me komisyonu reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile 
Vakit matbaası. gönderilecek mektupların nihayet (3) ncü maddede yazılı saat& ka. 

Kitapçılarda bulunur. dar gelınit olmaıı ve dıt zarfın mü hür mumu ile iyice kapatılmıı ol· 
.. _ .. __________ I maaı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3616) 
--- Dr. lbaan Sami--.. 

UksilrUk şurubu 
Oksörük: ve nefes darlıfı bofmıcı 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli iltçtır. Her eczanede ve ecza 

- depolarında bulunur. 

SATILIK ARSALAR 

Kiralık Voli mahalleri 
Fındıklıdan, Kuruçeımeye kadar olan Voli mahallerinin 

m11f hisseleri 1 eylül 935 den iti haren kiraya verilecektir. la -
tiyenlerin yaaıb teklüleüai G"•ta da Perçimli eokak Cemaat 
Hanında 2 - ·3 Ne. ıda Hayredain namına göndermeleri. 

Beti~a~ Yddn lhlamur cad -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
desinde birer evlik müfrez arsa-

lar; beher metresi 50 kuru,tan Yu··ksek mühendis mektebi Arthrma 
130 kuruta kadar satılıktır. Be -

şikta§ tramvay g~~ajı karııaında ve eksiltme komisyonundan: 
manav Şabana muracaat. 

lıtanbul adiye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Ölü Mehmet Sabit veresesi ta
rafından Taksim Valde çeııne

sinde 27 No. lu evde Kari Seh
reeker ve Taksim Şitli sokak 2 
No. da Ksantopulos Aleksandr 
aleyhine açılan ve 2600 liranın 
tahsili talebine mütedair bulu

Mektebe 936 senesi Mayıs ni hayetine kadar lüzumu olan 
(6000) kilo sadeyağ 8-7-935 tarihinde kapalı zarf ile ekıiltme
ye konulmuftur. Beher kiloıunun tahmini fiatı (85) kurut ve mec· 
mu bedeli (5100) lira ve birinci pey parası (383) liradır. Ekıiltme
saat (15) te yaıfrlacağından isteklilerin mektuplarını saat 14 e ka -
dar arttırma ve eksiltme kanunu nun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle ve kanunu mezku run 32 inci maddesinde yazılr 'e
kilde belli gün ve saate kadar ko misyon ba,kanlığına ve tartname • 
leri görmek için de her gün komis yona müracaatlar.• ilan olunur. 

(3468) 
nan alacak davasından dolayı 1----------------------------
ikametgahları meçhul bulunduğu 
anla§ılan yukarıda isimleri yazı
lı Kari Sehreeker ve Ksantapu
los Aleksandra tebliği muktazi 
arzuhal suretinin H. U. M. K. 
nun 141 inci maddesi mucibince 
20 gün müddetle ilanen tebliğine 
ve muhakemenin de 4-11-935 
pazartesi s. 14 de talikine karar 
verilmif olduğundan mumaileyh
ler Kari Sehreeker ve Ksantopu
los Aleksandra itbu istidaya 
mezkur müdc!et içinde cevap ver
medikleri ve muhakemenin mu
allak bulunduğu gün ve saatte 
mahkemede bizzat hazır bulun -
madıkları veya bir vekil gönder
medikleri takdirde haklarında 
muamelei gıyabiyede bulunula -
cağı dava arzuhali ı~retinin teb
liii makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. (8007) 

KAYIP 
926 - 927 yılında Beyazıt be

tinci ilk okuldan aldılım bitir
me klfıdını kaybettim. Y enlalnl 
alacalımdan eskisinin hUJcmU 
yoktur. 

Mahmut Cel.tlettln 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine: 

Iktısat vekaletinden: 
Sanayi müesseselerine gönde rilmit olan ıual varakaları muci

bince tertip edilecek 1934 ticari senesi iş cetveUerinin bet nüsha 
olarak tanzim edilmeıi ve bir nüs hasının vekaletimize gönderilmek 
üzere en geç 31-7-935 tarihine kadar postaya verilmesi, diğer dört 
nüshaımın ise yine ayni tarihe kadar mah•llin en büyük mülkiye 
memuruna verilmesi lüzumu ilan olunur. (3762) 

!inhisarlar U. Müdürlügünden:I 
1 - 38 adet 500 ve 3 adet 300 kiloluk 4860 lira muhammen 

bedelli baskülJer tartnamesi muci hince açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinden alı· 
nacaktır. 

3 - Eksiltme 22 Temmuz 935 tarihine müsadif pazarteıi günl 
saat 14 de Kabataıta Levazım ve mübayaat şubesi alrm komisyonun
da yaprlacakhr. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 364,50 lira muvakkat güven
me paralariyle birlikte tayin olunan günde Kahatafta Levaznn ve 
MUbayaat 'ubesindeki alım komisyonuna müracaatları. (3081) 
____ _,..___________~------------~~---------

ı.ııabJbl: A8Dıl US - VAXIT matbaam N9frlyat direktör11: Retık Ahmet 8neqU 


