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!Makalla belki •l•dll 

s a arımız k k d b ~~·~::;:~:::~ Babe,ıerla elinde i i ar a aşını irden ·ö -
.,__ ~'1tndtrlık Bakanlığınca yapılan d •• b k • w d ' 
=::~:1'ım~er;ı;;:;~:·p .. ~·:~.Son dakikaya kadar Habeşler uren e çı, agır ceza a~ 
~.deki nıaı: ayı içinde başlıyab~e: şehri ellerı·ne geçirmek u·· zere 
)ll Ankara ile İstanbul arasında ikı 

ıı... ~1 
•. itletilen ha:a ~o.staları tecrü. olduklarını bildiriyorlardı 

ft]d &~ Onllnde oldugu ıçın artık bu de 

elde tttebbüsten tam bir muvaffakiyet F l ''k b •ı 
edileceği §Üphesizdir. ak t '-t l an ar a l ~~·.memleketlerinde askeri u. a ..1 ~ a y 

liirttıe gıbı ıivil uçakcıhk da her gün l 
1 diler ilerilemektedir. Vapur. şimen . Je· ıelı'l dı•yoı" aı-

~ ·ıı:~obil ve otobüs arsıulusal me U ~ 4ı1i '' • 
~ Yatta ne ise uçak da hemen he. 
)tııı 0 d~receye gelmiştir. O kadar ki 
bile lnrutere Kralı Sekizinci Edvard 
._.._~ta çıktıktan bir gün sonra şahsi 
d ~ bağlı memurlar ve müstah. ,:1- &raaına resmen bir de (pilot) i. 

~ eblıittir.Onun için milli müdafaa ba 

~ dan ordumuzu en son sistemde bir 

ltlıir filosu ile teçhiz ederken muhtelif 
ltıin letirııizin hava postaları ile birbir. 
ıi •. bağlanmağa başlanması hepimi. 
~~dirtni§!tir. Hava postalarının mu 

a....._ lir olabilmesi için ilk şart emniyet 
-oqeleıid" D "çt .. ır. aha doğrusu bir posta 
IİQı iz IÇınde seyahat etmenin otomobil 
)t~ndifer, vapur gibi vasıtalar ile se. 
O)d t etnıek kadar emin ve tehlikesiz 
I Uğu kanaatinin herkese verilmesidir. 
ite bun kta . 

""' 
0 ya bılhassa ehemmiyet ve. 

d BaYnldırlık Bakanlığı memleketimi?. 
e Yeni ba tan \en 1 hava postalan tesis edel" 

•lnıacak US-klan en son mükemme? 
~ilerden seçrni tir; gene ayni se . 
tt ftun GOJayı tiu aon istem--ımmrele. 
._ anacak olan pilotların tecrilbeli 

Roma, 5 (A.A.) - Mareşal l'a
doglio telgrafla bildiriyor: 

Somali cephesinde, general Gra· 
ziani ileıi hareketine tekrar baş • 
lamıştır. Ouebbo - Guestro nehri 
üzer·ndeki Lammachilindi köyü 
işgal eddilmiş ve mühim hububat 
depolan ele geçirilmiştir. 

Bir İtalyan keş:f kolu, Daua -
Parma nehri üzerinde Malgaguba 
civarında, rastladığı mühim hir 

"' Habeş ko1unu büyük zay:ata uğ • 
ratarak kaçırmıştır. 

Eritre cephesinde kayde değer 
bir şey yoktur. 

Adisababa, (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Teeyyüd 
etmemiş olan bir şayiaya göre bir 
ltalyan kolu, cenup cephesinde 
Dejaz Bayennenin kıtaatma karşı Hq/,eılerin yand«n laüc:am ettik· 
v::ınmTs ol rhı~ı hir taarruzda mu. leri Makalle - Acl ... a yolu ve 
vaffakiyetsizllğe uğramp. Bu - -,a.,. ~fiii _.., •minin 

"il lnabaretli •damlardan olmasma ve ye 

~~de o suretle yetittirilmesine dik. -------------------------

•tıruıttr. Ve edecektir. B ı • t B Ik 
(Sonu: Sa. 2 s~ 'T) 

~ Sota.ra. hava pottalanrun hizmeti yal. u garıs anın a an 
N- Yolcu nakliyatına sürat verdiği i. 
ıııq dt&ild" 
""1t 5 • ır. Bu postalar ile ağır olma kt • • • • 
Jet 1artile ticaret egyası, nümunelik. pa ına gırmesı ıçın 
.-.:..._ llıektuplar, gazeteler de sevkedilir. 
-.tiki 

' yıl e~el Ankara ile İstanbul H. b. r se be k ş 1 
bettri da Uçak ile yapılan posta tecrü. 1 ç 1 p yo mu 
'dta. bu balamdan hiç bir fayda temin 
~Bunun sebebi de bu tecrübe 
de ltıı n her gün muayyen saatler. 
~ cıı:ecek yerde ancak haftanın iki, 
"-rtlret lflemesl idi. Fazla olarak hazan 

tla~ IQ~nnın ve günlerinin de 
~ ~Yetsiz hava tahavvüllerlnden 
'r İdi. t lüzumundan dolayı şa§ırma 
~ 1-Urıat ederiz ki, yeni teşekkül e. 
~b ._ P<>stalan idaresi mümkün ol. 

~dar bu tilrlü noksanlann dl 

1ttt dlJıa Ohnası için icap eden tedbir . 

ilk ıUnden alacaktır. 
~ ASIM US 

l>evıete geçen 
Vapurlar 

ltalya lngiltere ile Fransaya 
karşı hareketini haklı buluyor 

Fransız Cumur Reisi Dış'bakanımız 
7 evfik Rüştü Arasla görüştü 

Pariı, 5 (A.A.) - Cumhur re· 
isi, bu sabah Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Aruı kabul et· 
mittir. 

Sofya, 5 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriliyor: 

Bulgaristanın Balkan paktına 
ve hatta küçük antanta ittiraki 
hakkında Paristen ıelen haberleri 
tefsir eden bükiimet mahafmnde 
Pariı müzakereleri hakkında hiç 
bir malimat ahnamadriı ve fakat 
bithaıaa bu paktlarda Bulpriıta

maddesine dayanarak manevi ta
leblerine devam edecektir. 

FRNSA u•INGILTEREYE 
KARŞI HAKLI iMiŞLER 

Roma, 5 ( A.A.) - Stefani a· 
jan11 bildiriyor: 

F qizm yükaek konıeyi, Düçe
nin ıiyaai ve aıkeri vaziyet hak • 
kındaki beyanatını dinledikten 
ıonra, qapdaki karar ıuretini 

kabul etmittir. 
(Sonu sa. 2 aO. 5) 

na k&rJı tevcih olunınut noktalar =-~==========~ 

B. Şükrü Kaya 

Dün Vıyaoaya gitti 

idam yazılı maddel}e göre lıakl}erine 
verilen Cemalin duruşması dün başladı 

· ılti be~i öldürmekten ..,,ıu beksi Cemal, vakıulan .onra 
ellerine kele"'e ınmıla rak kmalıola götürülürken 

(Yazısı 4 üncü sayfada)' 

Irak Dı,llakaaı LOD• 
dra1a llareket etti 

Bağdatta konuşulan siyasi m.eseleler 
bir müddet için durmuş gibidir 
iki sündür tehrimizde balUDan 

Irak Dıt Bakana Nuri Pap, tay • 
yareden düıerek yaralanm•ı olan 
oğlunu dün Londraya götürmüt
tür. 

Nuri ;'qamn oğlu belediyenin 
ııhhl imdat otomobili ile Pera -

palu oteliiden aliJlaıiü lnsiU. 
doktor Ye hasta bakıcılarla bir .. 
likte S~eci iataayomma indiril-
miftir. 

Nuri Pap. •e oilunu, latanbal 
vali ve belediye reisi Bay Muhid

(Sona Sa. 6 1) 

Ye•l•I •• basta 
Bir çok esnaf büyük zararlara uğradılar 

bulunması sebebiyle Bulgariata -
nın timdi muahedeleri tadil aleyh 
tarı Balkan pakhna ittirak etmesi 
için hiç bir sebep bulunmadıiı 
söylnemektedir. Bulgaristan mil· 

~l~r ce911iyeti pstrtnu" 19 uncu 

rafından işletilen bütün gemilerin 
rle' let denizyolları iş' etme 1dtıresin

A ce s t•n alındığını ~ azmıştık ;bu ge
milerin bacalanndaki forslann si
linerek yerlerine Devlet Denizyol 
lan işletme tdaresi forsunun ko • 
nulmasma bqlamlnuştır. Resmi· 
miz, bu ameJ.iyeyi gösten,or. 

iç lıleri Bakanı Bay Şükrü Ka 
ya, rabataızbiı dolayısile aldiı 
mezuniyetin kalan ıünlerini ıe -
çirmek üzere dün 14 de k:ılkan 

bir vapurla Köatence üzerinden 
Viyanaya ıitmiftir. Ba1 Şükrü 
Kaya bir miiddet orada kalacak, 
Pariae, i.qndraya da ufradıktan • 
sonra mart o~ıncla Aıakara1~ y emlı ·~lcalılarwn 'ıliqalcii mlrlı g6rliniifii 
Clan...ktlr. · !Y&Z1118 üncü s&J.lfadatJ 

• 
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·SON . HABERLER 
• .. · '.... ~ . ' . ·~ ~. . . ,,. .... ...... ~ .... ~ ... -.. 

Petrol ambargosu için ... 

Mallalle belki şllll 
Babeşlerla elinde 

Fransa, lngiltere ve Ba.lkan devletleri 
arasında bir anlaşma yapıldı 

Amerika hiç bir devlete karşı zecri 
tedbir kogmıqacafını bildiriqor 

Atina, 5, (Kwun) - Paristen 
' bildirildiğine göre İngiltere, Fran 

sa, Türkiye, Yunanistan ve Yugos 
lavya arasında petrol ambargosu
na dair bir anlaşma yapılmıştır. 

KOMiTENiN ÇALIŞMALARI 

Cenevre, 5, (A.R.) - Petrol 
eksperleri dün, petrol yerini tuta-

bilecek maddeler üzerinde ve bir 
ambargo snasmda bunlardan edi . 

lecek istifade üzerinde müzakere 
de bulunmuşlar ve bu hususta ara-

larında fikir mutabakatı olduğu . 

nu tesbit eylemşlerdir. Eksperler 

ler bundan sonra, bu mesele hak • 

kında rapor vermek vazifesini, 

İsveçli Sohiman ile Hollandalı 

Dooyenwaart'a tevdi eylemişler . 

dir. 

AMERiKA NE YAPACAK? 

Vaşington, 5, (.A.A) - Say. 

lavlar kurulunun encümenlerden 

birinde tngilterenin İtalyan . Ha-

beş ihtilafıa karışması meselesi 

mevzuu bahis olmuştur. 

B. Ransley demiştir ki: Eğer, 
İngiltere harba kaı1~acak olursa, 

Amerika, hiçbir zaman İngiltere -
ye karşı zecıi teibl'ler almıyacak -

tır. 

Dış işleri encümeni başkanı B. 
Mac Reynolds, buna cevap olarak 
şu sözleri söylemiştir: Amerika 
hiç kimseye karşı hiçbir zaman 
zecri tedbirler koynuyacaktrr. 

( Ost)anı I inciılt') 
İtalyan kolunun zabitleri arasında 
İtalyanın eski Adisababa elçisi 
}iizbaşı Kont Vinci ile eski ataşe. 
militeri AlLay Ruggiero bulunu
yordu. 

Püskürtülmüş olan İtalyanların 
ekserisi "Siyah gömlekli,, olmak 
üzere muharebe meydanında 1700 
ölü bırakmış oldukları söylenmek. 
te~ı:r. 

Btından başka Habeşler, 16 ~a
dır, 70 mitralyöz, 3 sahra topu ve 
11 kamyon zaptetmişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - Röyteı 
bildiriyor: 

Adisababa. Makalle • Adua yo. 
lu üzerinde ciddi çarpışmalar ol . 
duğunu ve Habeşler tarnfmdan 
sarılan l\fakalleyi !ta 'yanların el . 
lerinde tutmasının imkansız bu -
lunduğunu bildirirken, Roma, E . 
ritre cephesinde kayde şayan bir 
şey yoktur demektedir. 

Gayri ıes:11i Habeş menbala -
nndan bildirildiğine göre, !tal . 
yanlaı1n :Makallcdeki vaziyetleri, 
Adigratm 30 kilometre kadar ce-

b k k 
ı. nubunda Rus Seyyur ordusuna Am argo or asa .. arşısıada mensup bir ı~ta ile bin ki~ilik ka-

dar bir ltal:van kuvveti arasında . / 

yapılan ve iki giin kadar süren 

Italya gemi gemi petrol alıyor ve şiddetli muharebeden sonra daha 
ziyade fenalaşmıştır. Habeşler, 

ambargo konulurse &.•ı·ııetler hu muhareb2yi kazandıklarını bil 
ff1 dirmektedir. Bu muharebenin ha-

Ce mi yetinden çekileceğini söylüyor _ldki _mahiyeti, Habeş
1

erin Adtta~ 

Makalle yo:unu geçecek ve . 
yan iı ti batını ke::ecek bir va 
gelmiş olmalarıdır. . 

Ras Sevvumun MakaUerıJ11 

mali garbi~inde daha ileriY8 

ıu yüıiimesi haberi AdisabB 
büyük bir ~evinç uvandı 
Makallen·n düşme3i ·haberi /. 
ababada bir gün hatta bel~ 
bir saat me~elesi telakki oJ 
dır. 

Dir İtalyan tayyaresi ya 
bir is .. a!'a sahne oaln Golan> 
leti üzer;nde t:çmuş ve be 
ın'3ler a· mı~tT. Bu beyannaıo' 
de, Ras Destaya ka~ı k 
muvaffakiyEtten bahso~u 
şöyle denmektedir. 

"Sayı Jaınrvaca ·~ c!·:recede 
heı öldüri.i1n~iiştür. İtalyan ttl 
rı claha bir çok Habe~leri de 
rayacakt r. Faka: Go:am bS 
yanlrm ecli!ecektir.,, 

Bu beyanname, resmi 
mahafilinde biiyiik 1 ir hidde& 
yandtrmı~br. Bu mahafH, 
a~kerlernin ş'mal c2phesinde 
talyanlara karşı cesurane 
mekte olduklarım teı.ariiz t 
m-::kted"r'er. 

Som" li cephesinde Negelli 
takasında bfr kaç c:arpış ı-:ı 
muş ve bir İtalyan kuvveti 
dan ba~kma uğrıyan bfr 11. 
müfrezesi ağır zayiat ver 
Bu haber, Arlisat:ıbada da 
olunmaktadır. 

Cenevre, 5, (A.A.) - Havas 
muhabirinin haber aldığına görP., 
on sekizler komitesi, şimfüye ka
dar tatbik edilen zecri tedbirler . 
le, petrol iizerinc ambargo koy • 
ınak imkanına dair her iki eksper 
ler komisyonu tarafından verilerı 
raporları tetkik için şubat sonla . 
ıına doğru toplanacaktır. 

mübayaası için tekilflerde bulun
malarını istemiştir. Mamafih, bu 
ıki yt\z eln bln varu gaz.ın par-ası-
nı ödemek meselesi bir takını müş 
külitt arzetmektedir. Zira l~1lya 
bu parayı peşin ödemek niyetin . 
de değil gibidir. 

hede ve son zamanlarda Eritrc ve 
Somali cephelerinde elde edilmiş 
olan muva.:llahi;r~c.Ieı111 \ a:t.ıyeaıı 

müessir ve kat'i amilleri olmuş ol 
duğu mütaleasını serdeder ve u . 
laşılınası için askeri harekata giriş 
şilmiş buhman gayelere vanlma . 
ğa intizar etmek hususundaki kat 

Bulgaristanın 
paktına girmesi ıçın 

Hiç bir sebep yokmuş! 

Petrol meselesiyle meşgul bu· 
lunan eksperler komitesinin rapo· 
ru bu hafta sonunda hazır bulumı 
cak ve daha ziyade teknik mahi
yette olacaktır. 

Bu rapor İtalyanın halihazırda 
ne miktar petrol tedarik edebilece 
ğine ve halihazırda kaç tane sar 
nıç gemisine malik bulunduğun~\ 
aair istatistikler ihtiva edecektir. 

Eksperler buna hiç bir mütale. 
a ilave etmiyerek yalnız ambar . 
gonun tatbikini müessir kıhnak i
çin ne gibi tedbirler almak lazım 
geldiğini devletlere irae etmekle 
iktifa edeceklerdir. 

ITALYA BOYUNA PETROL A
LIYOR 

Nvyokr, 5, (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi yazıyor: 

Petrol üzerine ambargo konul· 
masmdan korkan ltalya, ekserisi 
İskandinavya memleketlerine afr 
olmak üzere 18 gaz ~misi kira· 
Ianuştır. Bunlarla Meksika körf e. 
zindn ltalyaya petrol nekledile • 
cektir. Bu petrolün büyük bir kıs
mı simsarlar vnsıtasiyle müstakil 

petrol kumpanyalarından satın alın 
mı:ştır. Çünkü diğer kumpanyalar 
nonnnl miktarı tecavüz eedcek 
sevkiyatta bulunmağa mütemayil 
tteğilclirler. 

N evyork Taymis gazetesi ili . 
ve ediyor: I 

ttalyan ataşe navali, petrol 
lruınr,anyalarma bir mektup gön
dererek ttalya donanması içi!l 
mart. ve nisan aylannda teslim e
dilmek üzere 250 bin varil gaz 

Nevyork petrol tacirlerinin be· 
yanatma göre İtalya, Sovyet Rus
y ada mühim miktarda petrol si • 
parişinde bulunmuştur. Zannolun 
duğuna göre bu petrol için ltalya
mn vereceği para cihan piyasasın 
<laki petrol fiyatının fevkindedir. 
Sipariş edilmiş olan petrollerin 
miktarı malfım oeğildir. Nevyork 
tacirleri, Celeno, Maya, Superka 
ve Toscania adındaki İtalyan gaz 
vapurlarının Batu:mdan ltalyaya 
450 bin varil gaz nakletmek üzere 
şimdiden kiralanmış olduğunu tas 
rih etmektedirler. 
iT ALYA MiLLETLER CEMiYE

TiNDEN ÇEKiLECEK 

Roma, 5, (A.A.) - Havas mu
habirinin haber aldığına göre pet 
rol ambargosu tatbika başlandığı 
takdirde, İtalya, Milletler Cemi· 
yetinden çekilecektir. 

Bununla beraber, !talyaya, 
petrol ambargosunu bir "eseri hu
sumet,, değil, yalnız,, "gayri dos
tane bir hareket, addeaecektir. 

F AŞIST KONSEYiNDE 
Roma, 5, ( A.A.) - Faşist kon 

seyi, Venedik sarayında saat yir
mi ikiden gece yarısını yanın sa
at geçinceye kadar devam etmiş 
olan ikinci bir celse akdetmiştir. 

Konseyin kabul etmiş olduğu 
bir takrirde bilhassa şöyle denil
mektedir: 

Büyük Faşist konseyi ilkkanun 
aymm siyasi hadiselerini tetkik 
ettikten sonra bu hadiselerin Fran 
sız • İngiliz planına karşı muhteri 

zane davranmaktan mülhem O·ı 
lan hattı hareketini tamamiyle 
mühik göstermiş olduğunu rnüşa · 

i kararını tecdit eyler.,, 
Konsey, müteakiben ekonomik 

muhasaranın üçüncü ayının niha . 
yetinde dahili vaziyetin ne mer . 
kezde olduğunu tetkik etmiştir. 

Konsey, İtalyan milletinin sü . 
kCmuna ve mukavemete davet ve 
teşvik eder yollu j'apılan beyanat 
tan sonra zecri tedbirlerin şiddet 
lendirilmesi takdirinde ttalyanm 
mukabil hattı hareketinin ne ola. 
cağını tesbit etmiştir. 

Firans Bakam, ecnebi memle
ketlerle yapılan ticarette disi pliıı 
vücuda getirilmesi lüzumundan 

bahsederek bu hususa müteallik 
bir takrir vermi~ ve bu takrir ka . 
bul edilmiştir. 
MiLLi MODAF AA KOM1TES1 

Roma, 5, (A.A.) - Yuca mil. 
li Müdafaa komitesi, dün akşam 
B. Mussolininin başkanlığı altın . 
da toplanmıştır. 
HABEŞ HARBi KARŞISINDA 

Roma, 5, (A.A.) - Havas a . 
jansı muhabirinin öğrendiğine gö
re Eritre ve Somali cephelerinde 
son günlerde elde edilen muvaf -
fakiyetlerin bi.iyiik faşist konseyi
nin kararları üzerinde büyük bir 
tesiri olmuştur. Konsey azaları, t. 
talyan kıtaatının yağmurlar mev -

(Üsıyunı I irıridcJ 

"Fatizm yüksek konseyi, ilk · 
kanun icinde vukua gelen siyasi 
hadiseleri tetkik etlikten sonra, 
bu hadiselerde Fransız, lngili7 
planına karşı alınan ihtiyatkar 
hareketin tamamiyle haklı oldu 
ğunun burhanlarım görmÜ§tÜr.,, 
MACARiSTAN TUNA PAKT/. 

NA MUHALiF MI? 
Pe§te, 5 (A.A) - Resmi ma 

hafil, Paris görü~melerinin ehent 
miyetini küçük düıürmeğe çalış 
maktadır. Bu mahafil Tuna hav 
zasma müteallik me3elelerin ltal 
yasız halledilemiyeceği gibi arazi 
meselesini yeniden gözden geçir 
meği kati surette bertaraf etmek 
le de hallolunamıyacağım beyan 
eylemektedirler. 

Namzeti Ujsag gazetesi, TunJ. 
misakı hali hazırda halledilemc ı 
demekte ve İtalyanın yerine ba~· 
ka bir devletin ikame edilemiye· 
ceğini ilave etmektediı. 

YUGOSLVY A NAiBiNiN 
GÔRÜŞMELERI 

Pariı, 5 (A.A.) - Yugoslavya 
Kral naibi Prenı Pol. bugün Cu. 
mur reisi B. Lebrun ile görütecek· 
tir. Dün öğleden sonra Preno Pol 
sırasile 8. Flandeni, Pol Bonku
ru, Yunan elçisi B. Politiıi ve 

Başbakan 8. Sarraufu kabul 
mittir. 

Gene bugün Prens Pol 
Karol ile de bulu;Z!.caktır. 
Perşembeden önce Belgrad• 
miyecektir. 

AVUSTURYA ve KOÇtJİ 
ANTANT 

Paris, 5 (A.A.) - Siy.-1 
hafit, B. Flanden i:e PreDI 
hemberg arasındaki görüt 
pek büyük ehemmiyet atfet 
d:rler. 

Diyorlar ki: Viyana h'" 
imparatorluk prensipleriod.,a 
ragat etmemekle ber~ber 

antant devletlerile uzlatlll-: 
dine ve böylece A vuıturY• ':'J 
hangi bir rejim değiti~İ'ı 
o devletlerin tasv:bine batb 
lundurmağa mütemayildit 
Flandenin önce Yugoıla.Y' 
Prens Pol. sonra da B. 
ile bu mesele üzerindt- ıö 
leri tahmin edilmektedir. . :, 

Küçük antant devletlertlt ~ 
lerine her halde müracaat ... .-! 
cefii ha'·';:mda P-e-~ St .. r1" 

tarafından verilen temi-~ 1 
Avrupa havzasında ekoll 
yasanın istikrarına hiZlll-' 
ği ÜMİt f"dilmektedir. 

siminden evvel başlıca hedefleri o- ------------------------
lan ve Adisababaya giden kollara 
hakim bulunan A Hata ve 1\fagalo
ya varacaklarını tahmin etmekte
dirler. Bu azalar, beynelmilel mü 
zakerelerin halihazırda zaruı1 ol
madğı ve bu müzakerelerin ancak 
nihai ve tam bir zaferden sonra 
yapılabileceği mütaleaf;ın'dadır. 

KAMUTAYDA 
Ankara, 5 (A.A.) Bugün Fik 

ret Sılayın batkanlığmda yapılan 
kamutay toplantııında memurin 
kanununun bazı maddelerinin de
ğittirilmasine ait kanun müzakere 
ve kabul edilmittir. 

len bazı mebusların '3~ 
röre, mecliain yamıki İ ~ 
sından sonra martın t5 ~ '
çalıımalarmı tatil etJDel1 

fazladır. 
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Reaacaın, heykeltrCJf, ıair, ro -
~ i~in ilıi türlü ıöhret vardır. 

lrinciai renamın, heykellrCJfın, 
ltİriıı, romancımn e•erintl en ön · 
tıe L_ •• • • "mi" t ~&aının •evı ı ve en reıan 
~an doğan töhrettir. I kin
e& eİıaa töhret; reuamın, hey
~n, fairin, romancının ken· 
dı fcrAa krtGTal edildikten sonra 
~ fl'°'1 tölarettir. 
l' ~'ÔJ'ın entere•anlığı, fen -
ifi, fahluğu, güzel!iği, güzel 
~ına.ı, tatlı dilli, güler yiir.· 
..., niilrtetlan olmaıı ıöhretinfrr 
1-dııtlarını geni!letmesi için bir 
"-aıcclır. Böylece salcnlarc/ar.. 
.__ rrtecli•lerinden, ho~ s:ıhbef 
°'._'-taı toplantılcırından ( ırlayan j 
!'1'tretleri hatırlcr.rım. Şöhretini 
~ttflerU.e bor:;!u olan ir.s:ınlar hiç 
• crz eleğild:r. F akal bu jestler 
~04 '1ela inıanları heı!İrme yol · 

Qn rrtrıvallakiyet sarayına gö · 
ftirQ,.. 

· d' Çok elela güler yüz, tatlı 
l il, fGA.i Hmpati inıanın ayak • 
~ af tına çekilmi§ aıil bir Arab 
Qfı V«züeıini görür. T aliin çö -
~~n )'aya geçenlere bunlar gü
~.l'erek bakarlar. Bir diplo -
:;-' İfin güzel olmak, yakı~ıklı 
l ft1cık, •evimli olmak, elbette 
;."• •aycieclilecek değerlerelen -
il.''" F alıat bir romancı için fah-
1.... .~rnliİik, fair için kibar 
'~er neyi ilade etler? 

tolaei Sarı"!klirı •o•yete çok zaman 
t .l'etinelen tamamen ıoyar. 
~irti, .kemiğini tl eğil; likri ahi a
lto, lıalıtelerini ele bir tarala bıra
bi cr4 ona sadece taktir olunmuf 

r eatetilt .. ansı halinde hahrlar. 
~ ff'!'_bulü ıalaıi sempati/erle 
'~:l~~~e snlırPI lmrnnlnr C1, .. ,. 
e_.....,_, ~~ekleri gibi, kı•a bir 
~;""'nın gİUelliğini, hayatiyetini 
; Qde eeler!er. Adları dilden di -

1~ doeaıır, rüzgarda uçu~an ge -
;::• Yapraklan gibi .. Sonra .ftts
ftır. bir P,.q.. Ortalık bombo§ -

" . "' 
)1 Sonatını keneli fahıiyetinden a· 
li ,.,. "'1amclan tarih bir fey bek
,::b~ir. Edebiyat tarihinde üs -
._. ~r .ln.l'met olGTalı YQfıyan in
~ biain. tanıclığımız, bilcliğimiz, 
f:tte&i falumaz inıan değildir. 
~- tarihine mal olan insan 
' ~ZÜmiize görünen, kulağı
~ .lıitap eclen, müıahhaı adam 
fli, ili fatan mücerret bir değer -

Yemiş sahillerini 
su bastı 

DAYAK! 
Fatihte Merkez 

!Ermeni mektebin
deki hadise 

Bir takım esnafın binlerce memuru iken.. Bir ta'ebe hocanın yüzüne 
la alık malıarı mahvoldu ampul attığı için tardedildi 

Evvelki gün hava lodosa çevi - Mehmet Ali adlı bir polis Galatada Getronagan ermem 
· d · · · b" d b're lisesinde bir mUddet evvel bir mu rınce enız sevıyesı ır ~n. 1 müfettişinin bir taciri 

yükselmiş Yemiş sahillerını sular •. k d allimle bir talebe arasında geçen 
başmıştır.' dovme ten uruşması hadisenin tahkikati bitmiştir. 

Sular altında kalan saha köp -- İstanbul ağırceza hakyeri, dü~ Bu mektebin Türkçe muallim 
rünün Eminönü cihetinden başla- dövmek suretile tüzel ödevi suiis- ]erinden Bay Vahap talebelerder . 
makta ve Kerestecilerdeki sebze timali ileri sürülerek açılan bir birini sınıfta bırakacak not ver-
hal:ne kadar gitmektedir. dm·aya bakmıştır. miş ve talebe buna kızarak nnwl-

l~u geniş sahilde bulunan bü- Duruşması başlıyan, evvelce limin yüzüne doğru bir elektrih 
tün tahta iskeleler tamamen ve Fatih meıkeız işyarlığında ve şim- ampulü atmıştır. Talebe, \'akadan 
Harç idaresinin Yemiş iskelesi de nan Mehmet Alidir. Miltia::li oğlu sonra sorguya çekilince ampuli.l 
kıs~nen su altında kalmış, sahile nan Mehmet Alidir. Militadı oğlu muallimin yüzüne atmadığım, ce
bakan yolları da deniz suları kap- Sofokli isminde bir taciri ıner - binde bulunan ampulün yere dil 

laımştır. kezde dövmekten ~uçludur. şerek patladığını iddia etınistir 
Sahilde bulunan bütün dükkan :Mehmet Ali, dün başlıyan du. Fakat tahkikat yapılınc:ı t:tleh!" 

lar içine de su girmiş , esnafın ruşmasında sorguya çekilirken, "l ·· mektepten ihrar· 
suçlu göm muş, binlerce liralık malları harap ol - bunun asılsız bir iddia olduğunu, 
edilmiştir. 

kendisinin şikayetçi hakkında bir 
muştur. 

Sahilde bulunan Balikhanenin 
de kapılarım, içerdeki mezat yeri
ni de su bastığından muamele su 
lar içinde yapılmış, rnemurlar Ba
lıkhaneye adam sırtında girmiş • 
}erdir. 

Birçok işsizler paçalarını sı

vayarak sulann bastığı yerlerde • 
ki dükkanlara tutturabildiklerine 
insan taşımışlardır. 

Yemiş iskelesinin salonlarını 

da su bastığından kapılar kapan · 
mış, yalnız mü.~terilcrin çtkmasr • 
na mahsus yer açık bırakılmıştır. 

Yemişte vapura binmek iste · 
yenler iskeleden ta sokak ortasına 
kadar uzatılan tahtalar üzerin -
<lcu J üı Ülll\;;htt:lli1 lc1 •• 

Taşcılar, limon iskeleleri ile 
Ratıp kapı sahillerinde de birçok 
mallar su altında kalmı~tır. Bu 
yüzden bütün deniz kenarındaki 
dükkfmlar açılamamaktadır. 

Dükkanı su altında kalan bir 

meseleden dolayı araşttrrna yap .. 
tığını, fakat onu hiç bir ~uretle 
dövmediğini söylemiştir. 

Sofokli, davacı sıfatile hakyc
rine gelmişti. DôviilG.:üğünde, hat. 
ta bu yüzden yüzünde yara, bere 
husule geldiğinde ısrar etti, mu -
ayene rapomna dokundu. 

Sahit olarak Yorgi oğlu Kirya. 
ko,- Romilos, Dimitri dinlenildi • 

ler. Bu üç şahit, davacı Sofokli -
nin yi.iziinden kan aktığını gör -
düklerini anlatttlar. 

Buna karşı, Mehmet Ali de 
başka ~ahitler gösterdi ve dnmş • 
ma, bunlann çağırılması için kal
dır. 

Sinema gişesini 
soymağa kalkanlar 

tüccar dün demiştir ki: Koço ile Şecaattin, Hak-
"- Yemi' sahillerini~ ha.lini yeri kararile alıkonuldular 

görüyorsunuz. Artrk ne dıyelım ! . .. "C::: • 

Senelerdenberi sular yavaf, yavaş Bır ak~m. o_nce ..,ar~y,, sıne-
h·1· d ı dükkanları ya masının gışesını soyınaga dav • aa ı ı atın ırı ıyor, · . 

t ·d Bu yüzden de de- ranmaktan dolayı yakalanan tn. na ya ırıyoı u. .. . 
nize bakan birçok di.iıkkinlar kira kotajcı Koç o ile m ucel~ı1t ~e1cade~ -b 1 kt d Bu .u baıma tin polisce Tüzeye vetı mış er ır. cı u amama a ır. • ~ 

iti böyle birkaç defa daha tekru Genel savamanyar Şefik~ ?u 
ederse lıtanbulun ve belki bütün iki delikanlıyı Sultanahmet b1rın-, 
Türkiyenin en geni, ve hareketli ci sulh ceza hakyerine göndermiş, 
piyasa yeri olan Yemi,teki bütün hakim Re;it, sorgularını yapmış 

Bankalar nasıl 
çalı~acaklar? 
lktisat Vekaleti bankaların 

milli ikti:::adımız üzer;nC:.~ki me,·· 
kiini, milli tasarrufla yakm ve sı
kı münasebetlerini göz önünde 
bulundurarak bir bankalar kanu
nu ha'Zırlamıştır. 

Bu kanuna göreı bundan sonra 
teşkil edilecek bankalarla şimdi
ye kadar edilmiş bulunan banka-
lar ve ecnebi memleketlerde te -

şekkül etmiş olup Türkiyede ş~ -
heleri çalış:m bankalann anonını 

veya hisse senetli veya limitTed 
~irket. halinde olması şartttır. 1 al. 
~rz hususi kanunlarla teşkil edi · 
len bankalarla Emniyet Sandrığı 
bundan mi.istesnadır. Fakat bir 

müessese banka adile faaliyette 
bulunması ve k~nunda gösterilen 

işleri yapması için mut~aka tl~ti. · 
sat ve Maliye Vekaletınden ızın 
alacaktır. Bu sebeple mevcut bU · 
tün banka'ar kanunun neşri tari · 
hinden itibaren iki ay içinde 1'fa· 
liye ve lkt ·sat vek~letlerine layi · 
hada gösterilen şekilde birer be · 
vanname vcrmeğc mecbur tutul · 
~aktadır. Me,·duatı kabul edebi'· 
mek için Türk kanunlanna gfire 
tecıekkül eden ranka 'aı la Türki · ':> 

dükkanlar bo,alacaktır. ve ikisini de tevkif etmi~tir. A .. 
~ So..atkcinn eıerleri üstüne reı- Yemiti bu acıklı halinden liur- raştınnaya devam olunacaktır. 
~ ->'nlalı mı, koymamalı mı? tarmak belediyenin mi, yoksa rıh· Bunlardan K~ço, bilet al~p si
~ llZan sürmiif bir münakGfa tını idaresinin mi? Kimn ise ar- nemaya girmek uzeı·eyken gış:de 
~~· _ Bu münakQfada esere tık bu vaziyetle alakadar olıu.n, paralan görünce duyanamadıgı • 
... -~. " raminin konmamaıı - ı·· ı daha bü-.::A- zararlar • m ve bunlara el atıp sonradan 

vede şubeleri 0 1an ern"bi banJm. 
İarın Türkiyedeki ~ubcl"r'ne tah· 
sis ettikleri tediye edilmiş serma· 
ve miktarı da asgari bir hadle ter ı 
lf t olunmn tur. BnnlJan başka 
Türkiyede hfı1en faaliyette hulu 
nan ve ileride bulunacak olan bi · 
lfıınum imtiyazlı ve imtiyazs z 
şirket1erle bankalar 1935 ve btm 
<lan sonraki ticari seneler için s~
nelik karlarından ayırnıak mr.c 

... lal:.._ • uccar an yura l 1 b' "k 
ı.oii,.19ftfer, olnıyucunan utetik dan kurtarsınlar.... 160 lira olduğu an aşı an ır mı -

1Gezintiler1 
s -

Bir destan konusu 
Bur.ada, üç yıl önce tlökülmiif 

b:r kanın cezası verildi. Y aıaya 
k'lrrı sıyrılan bıçakların lurılqı, 

ne kadar c:cı olurıa olsun, eliifü • 
nenlcr için yerindedir Yol ke • 
sen, jandarmaya kurfun atan. 
adam ıoyan ve cana kıyanlar bir 
gün boyunlarında yağlı birer iple 
pcıçavra gibi sallanırlar. YurJu, 
namuslu yurcldaflcır için ~ennet, 

nam:ıısuziar ir;in cehennem yap -

manın yolu buclıır. Gör>deyi ln•r• 
tarmak uğrunda yarası ç.'
rümüş bir parmak nturl ke-
3i/ip atılırsa, yığını lnrrtarma!ı 

iç:n ele elleri kana bulanar.ların 
övlece kölıleri kazır.ır ft..'e çare 

~a:lcm ki armı:ula canaf)arlcr t!a 
doğuyor: sipersiz, halkansıı ba
rı~amayıı. 

Bu satırları bir kamın aıJUkc.t
lığı sanmayınız. Hayır, ben büs
bütün bQJka bir ~eyclen komıf -
mak istiyorum. Burıadaki ölüm 
ı::e:alarını bildiren tel yazıları: 
"Jandarmayı iıkencelerle öldü • 
ren silah!ı hay:lutlara karfı bir 
lek sopa ile chlaalı hahramanc.ı 
can veren "Ali,, nin çocuhlanr:a 
hükumetçe bin lira verilmit ve 
köyün adı "Yiğit Ali,, ye çeV1'İl • 
miıtir.,, ıözlerile bitiyordu. 

Diılerine kadar Jerr.ir ve bıça· 
ğa gömülmüı bir sürüye kar~ı telt 
başına ve bir telı ıopc ile atılan 
"Ali,, de ben, tarihirt Türkünü 
görüyorum. C"nından cömert. 
ölüme gülerek hoıar o arslan 
Türkü. Şimdi bir avuç toprah 
olan o tunç yürek, bir zomanlM 
içinde yılma.zlığın dünyuını ta~ı 
yordu. En genç, en dinç ya•ın
cla ömrünün altın çaP.ırıı kancı b:>
yamaktan çekinmedi. 

Bügün, adı "Yiğit,, lilcle dona
narak köyüne armaian ecl;/iyor. 
Ôksüzlerine yapılan yardım m:!-

zar tafını yaldızlayan devlet 'Ol • 
kııı, üstünde ayrı ayrı durula -
cak güzelliklerdir. Bir •oygun 
ve yol keımeyi, hükUmet, olafan 
bir soyıuzluk ıayabiUr, suçlulan 
dar ağacına çekmekle ifinin bit• 
tiğine inanabilirdi. Böyle yap -

madı. Uzun gören, clerin cliitü· 
nf'n bir varlık olduğunu gö•tere
r.:!k o erkeklik kurbanını ve yav • 
rularını bağrına bcutı. 

Deği§memizin enginliğini an 
lamalı için, ona hadiıelerin ade -
sesi arkasından bakmalı gerek. 
Ancak o vakit geçilerı yolun, at· 
lc.:nılan uçurumların geniıliği be 
liıir. 

Yiğit Ali, elmas bir yüı ekti. 
Millet de eleğer tanı)·an bif ita 
yumcu olduğunu göıterdi. 

kim bilir, belki yannın halk 
şair!cri de, bu kanlı yapralı üıtün
de bir destan heyecanı sezerek 
saz!annı inle~rcek1 erdir. ~ .l'cıbcıncı unnırlGTın karq- _ Rıhtım idaresine sorduk. Ye tar parayı aldığını, Şecaad~in de 

ftf,.;j °" lıorktuklarını açıkça mis sahill€rini su basma işini tet . parayı arkada~mın a~ırdıgınr, o 
~erler. Okuyucuların •an- kik ve halletmenin belediyeye a- kaçarken kendis;nin de korkup 
il. ..... 8attatıntlan b'lflıa vas:lla- it olduğu cevabı verildi. Belediye kaçtığım söylemişlerdir. G·şe · 

~. a~zgln 
bur;y€tinde buluncluk1an hamuı1 ı-------------

"'"- ,,,:;! olmaları, bu vasıfları de salahiyetli bir zat ile görüştük. deki kızrn üzerine atılıp ağzını 
anmalarından ürkerler. Bize su cevap verildi: kapattıkJanm ve baımı yumruk -

Ser.c., _ .. Evet, y emitin bazı yerleri- ladıklannı ikisi de ink:\r etmişler, 

ihtiyat ak,. ~lerinin tamanrnı se · . ~ 

nelik bilanço'ar n·n heyeti umu · 

lıııı...._ dtııJtw.nJa bu lıadar or - ni bira>: su bıumıt, bunları temiz p~~!ste ~ayak yediklerini ileri ffir. 1 "tıta °'"""' eloğru mudur bil ~ lemek için tedbir alıyoruz. muşlerdır. vil!€rine y:ı'ın 1acakt r. 
'!teil' 1 '°'at •anat değeri bir kaç ----------------------------------------

miveler:nce kabul ve tasdikini 
mUteakih Türldye Cumuriyetinh' 
dnhili ist'kra?.'ar na a't devlet tah 

~ ~filıten •onra ayakta ka - Yazısız Hikô.qe; ' :ı bir uarlık olcluğuna göre 
"ca ~ 1'e ue İnNnların laalızcw · 
~İlt flflecek olan •er>imlilik, 

• hOfwiiluk değildir. 

Sadri Ertem 

Şeb;, Meclisi 
q~ llıeolisi bugün saat on 
ttı~ toplanarak encümenlerden I 

evrakı tetkik edecektir. 

* Son günlerde iyi bir vaziyette bu. 
lunan çiçek satışını dah:ı fazlalaştım::ık 
için haftada üç defa kurulan çiçek pa • 
zar yerinin Şeşlıane yokuşunda Luna • 
park yanındaki yere taşınmasına karar 
verilmittir. 

*Galata rıhtımındaki saç levhalar 
yerine kaçakçılığın önüne eeçmek için 
'"crçeveli tel örgiıler konacaktır. 

~ Prağ elçiliğine tayin edilen Ya. 
'rnp Kadrinin tayin işi yüksek tasdib 
'';tiran etmiştir. 

* Zamanımızın büylik sahne vazile. 
rinden Alman Eber memleketimize da. 
vet olunmu§tur. 

25 Şubatta gelecek olan Eber tiyat. 
ron.uzun bu günku '<aziyetini tetkik e. 
deccktir. 
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Konferanslar --··-------- Horhorda çeşme başında işlenen kıya: 
Alman arkeoloji 

enstitüsünde 
Şehrimizde, Tak.imde, Alman 

mlreoloji enatitümnde direktör 
Şede tarafından mühim bir kon- ı 
lerana verümif tir. Kıymetli cilim 
aalonu dolduran güzide dinleyi • 
ciler önünde, Ankarada Hacı 

iki arkadaşını birden öldüren bekçi, 
idam isteğile mahkemeye verildi 

• 
Bu dava, dün Ağırcezada görüldü. Salon cıvarı hıncahınç 

kalabalıktı. intizamı temin için tedbir alındı! 
Bayram veli camii yanında Ogü•t Bir kaç ay önce Aksarayda lığı yarlardan Kaşif temsil etmi~ bulunduğum mahalleden başka 
madebi diye tanılan abide hak - h 1 1 l 

Horhor ç~mesi başında kanlı bir tir. Şahsı davacı yerine, ölenler - ma a leye atılmış olmam a a .ay 
lı.ıncla, projeksiyonlarla, bir saat C ·ı l 11 1 k l 11 d 1 H.dd l 
.:•r•n ı·•Ahatta bulunmu•tur. Kon- kıya iş'enmiş, Cemal adlı bir bek- den Murtezanm karısı eını ege - yo u e, o sa a ı ar. ı et eı 
·- ... - s • M rt Ah t is·mn iki mişti. kendimi kavbettim. Onc~an sonra! 
ler~ı, •özüne, 1928 - 29 ela çı,k .u. ab~adve k ~e · 

1 
· · d Suçlu bekçi Murteza og"lu Ce - ne olup bittig"mi bilmiyorum. Ha. 

abide etrafında tetkikat ve halri- be çıyı ır en an ar ıçerısın ı.-0 
yere sermiş, kaçarken, daha du . mal, dün hakyerinde sorguya çe- tırlamıyoıum ! 

yat yapmağa müaaade ettiğinden manı tüten tabancası elinde ola- kilirken, evvelceki ifadelerini de- Vak'anın şah:t!eri şunlardır: 
clolayi, Cumhuriyet hükumetine 

k k ele '·ermi~tı· Bu kıya· ğiştirmiş, şöyle dedi: Mehmet og"lu Hasan, Yuvan og"lu t•ıelıkürle baflamlf ve hükumet ra ya ayı :.- · 
~ ı. l · a aştırılınca bek"ı· Ce - Ben bu işi önceden ta~arla- Nikoli, Remziye, Hüseyin og'" lu merkezini wliyen abidelerin en mn seı;e )l 1 ' !;' • 

ı b k · · bulundugu" mahal madmı. O gün oradan geçiyor - Mehmet, İbrahim og'"lu Lütfi, Ce-ai•zellerinclen biri diye tav.il et· ma •n, e çısı • 
:::: mabet hakkında hulciaa ola • leden başka bir mahalleye nak • dum. Murtezayla Ahmedi gör • mal oğlu Necati, Mehmet , oğlu 
...... l. 1\ı rt a ·1e Ahmedı·n sebep düm. Çeşme başında tenekelerine Ali, Nuri og'" lu Ahmet, Hasan og". rak ıa malumatı vermi•tir: ıne, "' u ez ı 

:s ld kl ı. t· · b l d .... · su dolduruyorlardı. Beni görünce, lu Bı~rhanettin. Dünkü celsede "Abide, bir Roma •anat eaeri o u arı .ra"'a '.l nı ese gı ve 
1 k bu Sebepten kin du,. .::========================= bütün bu f:ahitler, dinlenildiler Jefildir. Daha •onra Roma im- on aı a arşı J- .. 

pGl'atorluju zamanında Ogü•t'ün duğu tesbit edilm·şti. Buğz içeri - Zenci jozefin Beyker, ve çoğu, çeşme başında vak'anın 
icraat raporu duvarlarına yazıl • sinde öc alınağı kurmuş, tabanca- ltalyalı menejerinden olu7unu anlattılar. 

smı doldurarak Murteza ile Ah • Bu dokuz şahidin dinlenilmesi tlıfı için zamanla bu iaim verü - niçin ayrı 1 mış? 
-:•tir. Mabet, Bergama hüküm- medi aramış ve çeşme başında t€· tamamlanınca, genel savamanyar 
··-:1' k l · d ld k tıa Amerikan gazetelerinin ver · KaşA ·f l b k · c ı k darlan tarafından milattan evvel ne e erme su o urur en ras - ı , suç u e çı ema ın ıya. 

yınca tabancasını üzerlerine çe • dikleri bir habere göre zenci dan- yı işlemeden önce Muharremin ürüncü cunn bn•larında yapılmı•- ' 
~- -s s ·rm·ş us·· tus·· te kurşun yag" dırmış ·söz ve artist Jozefin Beyker ile kahvesinde tabancasını doldurdu. tır. Siurihüarcla da bir aynı var- vı 1 ' 
tlL ve iki bekçiden biri hemen, biri de menejeri İtalyan Ayatino arasın- ğunu gören bir şahitle araştırma 

biraz sonra ölmüşlerdi. Murteza - c~ bir ihtilaf çıkmıştır. Bu ihtilaf sa·asmda ifadeleri alman daha 
Proleaör, keneli tetkikatına ve nm kızı vak'a yerine gelmış, çığ. neticesinde zenci artistin meneje- başka bazı şahitlerin çağı rılma _ 

olri silıkeler üzerindeki reaimlere hk çığlığa bağırıp dövünmeğe baş rinden ayrıldığı bildidlmektedir. !arını lüzumlu gördüğünü bildir . 
göre abidenin ealri ıelıli nuıl ol- lamrş, o anda bütün civar ahalisi, İtalyan Ayatino kendisil~ gö di. Hakyeri kurulu, bu isteği ye . 
mak lazım geldiğini de gö•ter - şiddetli bir heyecanla o tarafa rüşen gazetecilere, aralarında her rinde buldu ve duruşmayı bunu. ı 
miftit. Davarların bir yerinde, koşuşmuştu. hangi bir evlenme hadisesi olma- için başka bir güne bıraktı. 
~::a..~:;.a.ını göateren yazılar Poliste ve istintak dairesinde dığı için bir boşanmanını mevzuu Dün bu davanın görüleceğini 

suçu tasarlıyarak işlediğini gös - bahis olamıyacağmı, ancak siyah öğrenenler, btitün ağıreeza sofa . 
Bupn abidede görünen mima- terir şekilde ifade veren bekçi Ce- incinin yakın bir dostu olmak mü- smı kap~amış'ardı. Hıncahınç de· 

ri tayinata ve alimin keneli kana· mal, taammüdle, iki kişi birden nasebetile hareketlerini iyi bir nilecek derecede bir kalabalık 
atine göre, eaer, her nolıtai nazar- öldürmekten suçlu olarak duruş • intizama sokmak için çalıştığını vardı. Çoğunu iki tarafı tanıyan . 
dan Helenistik devrine aittir. Bi- ması yapılmak üzere, hakkında fakat anlaşamıyarak sadece ara· larla Aksarayda Horhor civarın . 
zamlılar zamanında lriliae olarak ceza,.kanununun idam cezası ya. larmdaki kontrotr feshettiklerini da oturanlar tes.kil c.rliv.ordıı Bıı 
kullanıldıfını .,-.,,.... ii:...,, ... r1 Zilı 450 inct madaesine uygun "'&Öylcmi§tir. lluna -ıASım~n Anıe • kadar kalabalık salona sığanııya 
vardır. Osmanlılar zamanında da muhakeme kararı verilerek, ağır rikan gazeteciler vaziyet1n hiç de cağından, tedbir alındı ve saıona 
medreae olaralı lmllanılmııtır. Alı cezaya gönderilmişti. lşte bu da • böyle olmadığını İtalyan • Habeş yalnız öğret•nenlerile birlikte tat
medre•e umile anılırdı. Ani ci- vayı, İstanbul ağırceza hakyeri ihtilafının iki eski dost arasına bikat görme1e gelen okul talebe. 
bidenin kcymeti duvarlarındaki dün öğleden sonra, ilkdefa gör • büyük bir münafcret soktuğunu ve sinden h;r grupla mahrlut sayına 
Llt L - •• •• d d. L "'ti. zenci artistin ttal.valı meneJ· erin- d. ı · · l ı F t t k l ı l k 1n auc yuzun en ır. a nce · müştür. • ın eyıcı a ınc ı. a m ·a a >a ı 
·ı 1

Lf!Lt G '-- t ·· • ol den ancak bu maksatla ayrıldı · rl ... 1 d M kl ı f 11 e vır uc e ren:~e ercumeaı - Dünkü ilk celsede, hakyeri ku. gene agı ma ı. era ı ar. so a-
tlulrça iyi bir haldedir. rulu Ahmet Suadrn başkanlığı al- ğını iddia etmektedirler. da ve civar koridorlarda sonucu 

Bunun hakkında izahat ver - tında toplanmış, genel savaman. ------------- beklediler! 
meyi lxqlıa bir zamana bırakan Geçmiş Kurun/ar =======================-
Mim, abidenin diğer kısımlan Gazeteciler için 6 Şubat 1922 
IKJJnnda laydalı uzun izahat ver- 11 Kanunusani 1922 de garp cep 
rnif ue aözünü, abidenin etrafın bekleme salonu hesi karargôhında baş muharririmi. 
tlalıi ealri binaları kaldırmakta o- İktisat Vekaleti tarafından ve- ze bir mülakat t.Jcren General ismet 
lan Cümluıriyet hükUmetine te • kalet binasındıa gazeteciler için ınönünün tarihi sözleriı 
-lıkürle bitirmıı· tir. k l l t • Bizim için bir tek çıkar yol var. 
_. bir be leme sa onu yapı mış ır. ır; bu yol da düşman ordıuıunun 

Herhangi bir memurla görüşmek ğlıibiyetini tamamlamaktan iba. 
istiyen gazeteciler buradan haber rettir. Anadoluda herkesin kanaatı 
gönderecekler ve beklemek icab u merkezdedir. 

B. O. 

Ertuğrul Muhsin 
.'.'.meliyat oldu ederse vakitlerini bekleme salo • • Düşmaıu behemehal mağlup ede. 

nundaki masaJan başında kendi eğimize en mukni delil şimdiye ka. 
işlerile geçireceklerdir. Haber al • dar katettiğimiz mesaledir. 

h rf • Hayatın mevcut ve mutasavııur 
dığımıza göre Vekaletin mu te ı bütün ,eraitine karşı bir tek kiıi dahı 

Ticaret Odası Umumi 
Katipliği 

İstanbul Ticnret odası umumi 
katibi Bay Cemalın vefatı üzerine 
Bakanlık umumi katiplik vekille. 
tine kredi isleri miirlü ü ve eski 
Ticaret borsası umumi kaf bi Bay 
Cevat Nizaıniyi tayin etmjştir. 

Yeni umumi katip \'ekili dün 
işe başlaım~tır. 

Basın balosuna hazn hk 
Bu sene Kurban bayramının 

ikinci gününe rasgelen 5 maı1 tari-

Balık tutmayı 

giderken 
Modapalas bahçe•İtl/I 

tabanca çekildı 
Heybeliadada halık t .. 

gidıcıı Beykozlu Şerif oğlu S 
Vt! Anadolıı Fenerinde oturan 
lih Adada dolaşırlarken M 
las bahçesine ginııişlerdir. 

Salih burada Hüsnüye tecl 
de bulunmak istemiş ve ta 
ile tehdit etmiştir. 

Hüsnü bağırınca feryadına 
dan gelen amcazadesi Hid• 
ko~ınu~tuı-. Salih buna da ta 
ca çekrn · şs~ de etraftan yetif81' 
ler taraf .ndan kollan tutultll 
ta b-:ıncası elinrlen almmı~tır. 

SOFORLE VATMAN Af.> 
SINDA - Arnavutköyünde ot# 
ran şoför A hdurrahman e'V 

gece sarhoş olarak 1125 nunı . 
vatman Oınerin tramvay na bi' 
miş, bilet parası yl" zünden bile ' 
ve vatmanla kavga etmiştir. ~ 
för ~0nunda vatınandan dayak,_. 
miştir. 

TAVUK HIRSIZLARI - S 
ren köyünde Koz ya1 ağın~a ~~ 
ğirmen sokağ nda sütçü HaEV 
kümesinden s ?k·z tavuk çalı . 
Kartallı Mehmet ve Hüseyin ~ 
minde iki kişi yakalanmıştır. 

ELiNi MAKJNEYE K~ 
Dl - Kasımpaşa la Havuz 
çalışan makin ·st lhs:m elini ııı.., 
neye ~aptırmış, üç parmağı k•' 
silmişfr. 

NiÇiN ÖLMÜŞ - Fen 
CH·ali caddes·nrle 28 num 
kahvede oturan 67 yaşında Ko 
yalı Yusuf evvelki gere saat 
da Fatihte doktor lhFanın ııı 
yenenanesine gitmiş, aylardaJl 
ri çektiği nefes darlığı için i 
yaptırmıştır. 

Yusuf bundan s·mra kahvd 
dönmek üzere yola çıkmış, zet 
rek yokuşundan inerken birde01 
bire fenalaşmış ve 82 numar". 
evin önünde ansızın düşüp ölllldf. 

w~ -~' 
Olüm hakkında zabıta ta~ 

kat yapmaktadır. 
SA~ OMUZUNDAN Y AV' 

LANDI - Şahinpaşa otelinde f 
turan Ahmet ic-m·nr'e bir tü~ 
Beyoğ'lunda Bek~r sokağın<P!" 

geçerken tzmirli rarlak RasiJ1J if 
' m·nrle hi ,.·sinin teca,·ü .. üne nıl 

ruz kalmış, !zan a i]P 1; u?; om~ 
rlan ve k~ l~:'smdan ağır sureti'" 
yara 'anm ştır • 

Yar.ılı Beyoğ'u hastahan~ 
kalrhrtlmış, Rasim bir müdOV 
sonra yakalanm,ştır. 

Viyanaya bir tetkik seyahati· 
ne giden Şehir Tiyatrosu rejisörü 
Ertuğrul Muhsin orada ani bir a
pandisit krizi geçinniş ve hemen 
İstanbula dönmüştü. San'atkar 
burada Şişli Sıhhat yurduna yat
Jlll§ ve orada operatör M. Kemal 
tarafından muvaffakiyetli bir a • 
meliyat yapılmıştır. Ameliyat 
Ciört gün evvel yapılmış ve hasta 
tamamen iyile~miştir. Onümüzde
ki pazar günü hastahaneden çıka
caktır. 

şehirlerde yapmak için düşündü- alıma mııhalazai mevcudiyet edebi. 
ğü bu s'1.lonlann ikincisi yakında eceğini muallim nesli bir akide ola. 
İstanbul Türkofisinde de yapıla - rak herkese yerleştirmelidir. 
caktır. 11.-----..-.-------' hinde verilecek olan Basın halo · Şan deı si için iki 

sunun hazırlığına J:aşlanmı~tır. 

Sabık Bulgar Elçisi 
şehr;mizde 

Fransız til)alrosunda 

Ankaradan aynlan eski Bul -
gar elçisi Bay Pavlof dün tstan -
bula gelmiştir • 

HALK OPERETi 

Bu akıam saa' 
20,30 da 

tık defa 

Kıymetli rejisörümüze geçmiş 
olsun. 

f Dost Yunanistann 
Bir haftaya kada So yaya 11~~--..-.111 Kıymetli Artistler. 

gidecektir. Evvelce de yazdığı • Zozo Dalmaa ve Kofinyotiain ittirakilc 

Ô'çü sahtekarlığı 
nıız gibi, yerine Bulgaristanu: LEBLEBiCi HORHOR 
Berlin elçisi Hiristof tayine dil • Fiatlar 35 - 50 - 60 - 75 - 100 

Sahte tamgah ölçü ve tartı a - miştir. 125. Loca: 300 - 400 - 500 
Jetlerinin piyasaya çıkarıldığı ve irtihal Gite gündüz açıktır. Tel:41819 

bu iş için Ankaradan müfettişler Dariilfünün Tıb Fakültesi aeririyatı iıtanltul Btltdİ'l\'\İ Bu akşam saat 
gele~€ği Y~~lmış~~· . . . Akliye müderrisi Doktor Ratit Tahsin ~ıhirTı"ljatrosu 2o,3o da 

Söylendıgıne gore bu ış şımdı • tedavi edilmekte bulunduğu Guraba 

111111111111111 
lik lstanbuldaki alakadarlar tara. hastahanesinde irtihali danbeka etmiı . 
fmdan incelenecektir. Eğer lüzum\ tir. Cenucsi bugün uat on buçukta 
lfirlltlrse Donomi Bakanlığı ta • hastahaneden kaldmlarak namazı E. ı 
rafından ldaıi noktadan tahkikat yüp Camii terifinde kılındıktan sonra 
yapmak üzere bir müfettis gön • Edirnekapısındaki aile kabristanına dcf .

1 derilecektir. nedilecektir. Allah rahmet eyleıin. ~ 

AYNAROZ 
KADISI 

Yazan 
Musahip zade 

Celal 

Maksim salonlarının dekorasyo .: tafebe gönderilecek 
nunu İstanbulun bütün tan1nmış Belediye 936 senesinde ~ 
ressamlarından mürekkep bir he- dersi almak üzere ':-vnıpa~~ • .ıl 
yet üzerine a1mıştır. ta'ebe gönderecektır. ButÇW" 

Bu seneki balonun evvelk! ba· 5000 lira tahs=sat kcnmuştur • .J 
lolard~n üs' ün ol~.a~ı iç tn hi~ b~r Yol par ası ahnamıyor "'· 
fedakarlıkt.-1n C'e.,ın lmemrk edıı u 1 d. ·· k. l · beledıt' 

1 
ve e ıye ınura p en , 

Dekoras/nn heyeti d i" n ilk toplan nin tahsil şubelerini stkı bir JcO~ 
tısını l\faks·mr'e yapmış ve zen · tro\dan !?:e ;irmişlerdir. Bu afP'", 
gin bir proje ha~ırlamı~t r. Ayn· yol vergi~in·n tamamen topls.rı!, 
zamanda balo esna 'PHh Yauıla · .J A 1 l. ote'1'JJ"'. · • ma11 ğı, na ~0 1u an ge ıp 
cak bir çok sfü prizl~r ce hazırlan re inen bazı kimse'errlen de 

mıştır. para~ı atmdığ. anlaşılmışt1r ... il' 
Açık teşe~ kür Dün şuhe'ere.hir yayım~:.-

Senelerdenberi müptela olduğum 

hastalıktan yapmıı olduğu hazikane bir 
ameliyatla beni kurtaran Haseki has. 
tahanesi operatörü Bay Tevfik Remzi 
ile kıymetli yardımcılarına borçlu ol
duğum teşekkürün · gazeteniz vaaıtasilc 
iblağını dilerim. 

Zeynep Ahmet 

rilmiş, görülen bu noksan .. 
tatram1ann ası hi'd irilmiştir. 

ı Gelenler, Gldenıer ::I , 
GELENLER - Sayılı e~~~ 

mizden Bay Akagündüz ~1'· 

dan şehrimize gelmi§tir •. 



~.._._._ ................................................. .----------------------... ............. _. .... !!l!!m .. 1-KUKUN 8ŞUBAT1911 1B!!!e 

~~il ~. 
~ e ttl ~lUl t lUUTl j 

- - . -
Yabancı Posta Kırkından Sonra 

qet Rusqada okuqup 
gazan 1 ürkler 

r a bana varmış ,~zanı Teneşir Paklar 
!Atalar .&dl 

,_ Ttirkiyede olduğu gibi Sov· 
ı... ~a hudutlan içerisinde o
U.. ~k camiaları arasında La -
lab..,...:1~~ini neşretmek üzere 
h.ıi~ malumdur. Rusyada 
tJe ~ilahe merkez komitesi şim 
1ltft ~r. bu hususta sarf edil 

ltlesaının bir plançosunu ya P· 

mıştır. Tahmin olundufuna göre 
Sovyet Rusya hudutları içinde 
muhtelif Türk lehçelerine tatbik 
edilmiş litin alfabesi ile okuyup 
vazan nüfus1m sayısı yin:'.li beş 
milyonu bulmaktadır. Yeni alfabe 
ile okuyup yazma oralarda dahi 
büyük bir kolaylık temin etmiştir. 

olsaydın? 
Jale, amccumın ofla ile lıona-

f11yor, ualılile lrendi.ine ne yol-
da lnır yaplıfını anlatıyordu. 
Amcaamn ofla dedi iri: 

- Ôyle ama, bana leneuül 
etmedin de bir batkaile eulemlin. 
Sonunda da İfte böyle dal lıal -
dın. 

- Euet, halıkın uar. 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
37 
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Maksadını bildirdi: 
Tabiat bu ya bardağını kendi elile 

yıkamadan su içemezmiş! •• 
- Y alnrz halılnm delil, tali - GiUel diye iş!ts n, yüksek mi sana prezante ederim .. 48 &&-

im de uarmlJ. kaldırımdan, Arkadiden, Kömür- atten beri buralı olmuştur; yaz 
IJl J ) b - Neden? cüden bilem mal getiıt;r... sezonunu adamı:zda imrar edecek 
IŞlr arın bOZU maSJDa karşı ted İr - Sen naal olsa Jul ltalacalı- Danarun gözleri paılanıış, yü- tir. Çok shilize olduğu gibi sivi-

İııgu fm demelı. Ya bana uarmlf ol • reği çarpmaga başlamışken gene lizelik icabı ijujene müpteli bir 
tat ·terede Mancster mensu · dır. Bu yeni sistem imalit poplin. saydın?.. süngüsü düşiivermişti. Artık (a· zattır da. iŞmdi bana sUEamışlıfı· 
aıaa.. tabrikalan pamuk çamaşırla- lere, kumaştan yakalıklara, batist caba?) diyemiyor, ka şısındaki nı beyan buyu. uyordu ise hıppa • 
~ken bozulmasına mani lere mibilye kumaşlarına ve di- Apartımanın adı penbelinin, 24 ~aattir ra ı1atını hll· dak Kostakiye dedıim ve bunda 
..._, b.ir usul bulmuşlardır. Bu gv er bir takını mensucata kahili z · zwımu &ell::eden o tılısımlı efla · solunı aldık ... Get:r bov1m;n önü-.._.) eragın amca, lalrir yefeninin .,... -.,--· 
~ eni yapılan makineler saye- tatbikti. Mevzuubahs olan yeni u- luuta oldufunu haber aldı. T ,,_ tunlu olma&ığ1na kanaat getiri · ne kovayı!. .• 
~e elde edilmektedir. Bu ma- sul kumaşları evvelden büzmek - mdıiı bir doktora telefon etti: yordu. Mühendis Horozyan gi~i Eucu alık alık bakarken mühen 

ler ile yapılan kumaşlar ho- ten ibarettir. A • • 6 bir kurt yanılır mı hiç? dis herifin cıaQkmhgı"' nı gı·derdi: - zızrm, izim çaplnn ye • ~ 
karşı garanti olunmakta fen haatalanmlf, lütlen kentli _ Avucunu ağzına siper etti... - Ve kova refakatinde kalıp 

l• sini bir görünüz. Refikinin kulağına, yavaşça: sabunu. Beğendiği bardai'ı yıka-
lflek k eyi İmar f ngİlfere - Nreetle oturuyor? f" - Malayaniyatı dseyrf''~miz ka- srn., gül etsin; ardından, daya Ya-

- Şiflide. ı ve vafi; buradan e u ref ol • kacık e.uyu maşrabasmı. 
ttrnek İstiyorlar kıraliçesİ - Hangi apartunam/a? saklsk! Dedi. ld" Dana, caketinin kollanm ya• 

\.T elenin önüne ge ıler. Yo · kan çekip çömeldi. Kastaki kova 
1r....:'ecit sultanı H" kral - Apartrmanrn adını unut • kuş k k ı k H · · ~~ ve ıcaz · ı lngiltere Kralı Beşinci Corcmı A • yu ·an çı ar ar en, acının dolusu suyu bo~alttı; o da barda-
~ Mekkeyi imar etmeğe ka ölümünden sonra zevcesi Kraliçe ::.de,;'';.;;:" yok KGa~.il- gözleri gene sağda solda, gazino- ğı tekrar tekrar yıkadı • 
._~•erıniştir. Bu hususta bir emir ( M ") · · t" b' ·· k a yaar. rurn- lann pençerelerindeydi. Aıtin di- Gene ço··me)mi111 halde, n. bar· 
~e 'P'--..L an nın vazıye ı ır muna a • . ce görürsünüz. ~ ~ 
.. Çuwııı;mıştzr. Her yı! dünya. şa mevzuu teşkil ediyor. Müte • yordu ki: dak suyu üst üste devirdi. D6rdiln 
nı ~uhtelif taraflarından gelen veffa kralın zevcesi şimdiki kral Ne iş vapıyormuş? - Ciğerimin mutena canibi, orta cüsünü yanda bırakıp nefes nefe-
~ bıne yakın haci vasıtasız mem Sekizinci Edvardın annesi olduğu lıkta göbek taşı harareti var. Gök se ayağa kalktı. Bardakta kalanı, 
f~ rahat edememektedir. Garp . . Bir aJam, bir kelin lıalaına deki güneş efendimiz bol keseden (d ... stur!) diyi·p dük. 1.A-- bı·r ko-. 
~ ıçın kendisinin bundan sonra (kra ihsa b 1 d H ld h ld ~ A•

111
" 

(Cid
lelen hacılar Kızıldenizde li ) iki topa indirrnifti. Kel lıendüi- na aş a 1• a ır u ur, en şesın· e yavaa.c;a do··kü·verdi. 

1 d çe ünvanmı muhafaza edip et- k tın d Ot ~ e) limanına ç k l O d ni poliN filıciyet etti. Sa,.fa lıo - ızgın şuaa 1 neşre oor. ur - Bardagı" rafın :;~; ... e koy ....... x... !obra 1 ar ar. n an miyeceği tayin olunamıyor. Bunun ~ mayı istemoorsun, promenadı ter- '""'l.Ll1 
°"'Gf5& 

f,&. bazıian yüz kilometrelik la beraber protokol icabı olarak miMrin lrarpana getirildi. Ko - cih eyloorsun. Emrin tepemde a- esnada mühendis kaptı. Gene r.a-
-., lllesafeyi deve snimda gider - (Kraliçe) bu ünvaru muhafaza e- •n aJını, sanını sortla. Sonra ma şurasmı da sorabilirim acap? ğırla konU§uyormuş gibi, boğuı• 
~Bazdan da yaya yürürler. tb - demese bile halk arasında gene " 8 İf yaptığını anlamalı Uledi. Ayak üstü, bir buzlu limonata veya nı yntcyordu: 
~ evvelenıirde Mekk~de bir eski hürmeti bulacaktır. Eğer kral ~a~la, lcelin ltalcuına Warai ce- but bir Yakacık suyu nuş buyuru. Tabiyattan açtın, beşerin ka • 
-.:;;lı yapmak fikrindedir. On- Sekizinci Edvard bekar olmayıp "0 P oerJi: lur? ... Saklamanın nüzumu yok, rakteri hususunda filozofik bir o• 

111 
ifıta Mekke ile Cidde arası ta zevcesi olsaydı tabii olarak - T lif lancayun/ benim içim çayır çayır yanoor; fı. pinyon irad ettik. Şimdi bir oplo-

~eıniryolu ile bağlayacaktır. (Kraliçe) lik ona geçecekti. Or _ ------------1 mıa konmuş kefal gibi kavruloor. yon da ben beyan buyuraymı_ 
tt ... _-be) nin yanında büyük ve mo tada resmen kraliçe olacak bir Yaman bı·r haydut Müdür, ne evet, ne hayır diye- Natür boya, ben icizin de ijifeat 
t::ı1 bir otel yapılacaktır. Bir ta- biliyordu. Hem susuzluk harare · IDlJ .. iyen gı"bi hususata desimili 
~tan kadın olmadığı, kralın annesi de 
l....:.:-6 da içecek sular şehrin her her tarafta büyük bir hürmet ve Fransada, bütün Grenel ahali- tinôen, hem de tatlı bir bağır ate- gram kıdar alakadarlı olmam. Ir. 
~ emin borular içinde tev- muhabbete mazhar bulunduğu i- sine uzun zamandanberi dehşet şinden yanan, asıl oydu. Susuzluk genmek, mirgenmek gibi miilAha. 
~~bilmek için kaynak sulan çin yeni kralın izdivacma kadar salınış olan bir haydut öldürül • tan dili kurumuş, keçeye dönmüş- zat bana vız gelir ... Direktörümün 
~14111&caktır. Çünkü bugün Mek kraliçe (Mari) nin hakiki bir kra- müştür. Reymon Pöti ismini taşı • tü. Eflatunlunun derdinden de, i- içtiği bardağa boy göster Kost&· 
hı .. _.!1-lkm kullandığı sular ku • liçe olarak sayılabileceği zanne • yan bu adam geçenlerde metresi- çi bir yangın enkazı halinde., bur ki! .. 
~ çekilmektedir. Halbuki dilmektedir. ne karşı tabança kullanm,ak su . dahaştı. Dükkandan çıkarlarken, ild 
u ~ar mhhi değildir. Bütün çundan dolayı aranıyor, bir türlü -Aman, dedi, çeşme yapmak arabacı etraflanm almıştı: 
:_tiler Mekkenin asayişine neza. Böyle bir vaziyet tngiltere ta- bulunamıyordu. Vücudüne baştan sevabıqa erersin. Bu.ılu limonata· - Pasa bey, bin benim araba-
~rif tarafından idare o- rihinde şimdiye kadar görülıne • başa garip dövmeler yaptırmış 0 • Yl Yakacık suyunu geç, bana bir da. O yer ki otonıyorııuıı, 42 nu • 

D h M k 
miş bir şeydir. Onun için İngilte- lan bu hayduda bundan dolayı yutumcuk Keçe suyu veya Kırk mara barba yani ev, ben orda bl-

1L' • a a sonra ek enin d .kt b 1 · · ! 
~'-~fnu elektrik ile tenvir et- re e matem devresi geçti en son- dövmeli manasına gelen atue de çeşme suyu u uver, mınm liyor ... 
~ ~ telefon tesisatı yapmak gi- ra kraliçe lfari gene saray şenlik Diliyordu. Fakat birden duralack. (Lüt · _ Beyimu, ne zaman ev git .. 

'Projeler de vardır. lerine riyaset edecek, kralın emri. Şubatın birinde polis merkezi . f et! •. Beni dinle! ..• Diyeceğim şu mek istemiyorsun, tur da yap~ 
hayir hususunda yapacağı faali- ne edilen bir telefonla kendisinin· · ki! .. ) diye kekeliyordu. Merammı ruz. Benim beygirler kus gibi ut. 

la d 1 k anlattı: 
D lflCI 1 yetleri de gene 0 idare edecektir. Sen-aŞrl sokağında bir küçük kah Su içilecek diye o kalantorlar suyor ..•. ed Aksi halde kraliçe Mari kral sara vede oturmakta olduğu bildirildi. ve ukalalar yata~ gazinolara gir- Arabacılann sepet faytonlan en papaS yından çıkarak Marlborough Hou Bunun üzerine polis derhal terti. mekte mana yokmuş. Küçük bir da tam dükkinm önündeydi. Ar 

idi~ bir papas dolandmcı- se sarayına gidecektir. Kraliçe bat alarak haydudu yakalamaya sucu dükkanından yahut seyyar tin, olanca kuvvetile DA,nAnm mr 
~ ~ile mahkemeye wrilmiş Mari vaktile (1901 - 1910) se- teşebbüs etti. Pöti birçok silahlı bir sucudan veya sebilciden·içse- tına yükleniverdi. Adamcaiız te. 
~~ obnuşştur. Mesele şu. neleri arasında prenses dö Gal i- polislerin geldiğini görünce hay • ler bin kat hayirlı imiş... ker ıiıeker, kendini arabanın i • 

• • ken bu sarayda oturmuştur. Bu rete §&yan bir çeviklikle kaçıp Ve asıl mwadmı bildirdi: çinde bulur bulmaz, mibmandan 
>a.~ Pyer Eğl, peynir ticareti gün bu saray bot olarak durmak- kayboldu. Polis takibe başlaya •. Tabiat, daha coğnısu itiyat hu da yanına sıçradı ve emri gürlet. 
~· Fakat nereden aldığı bi- tadır. Kraliçe Mari (1910) tarih- rak, bir evin alt katmda olduğunu ya, bardağını kendi elile gtczr gı. ti: 
~ bu peynirleri satacak li kanun mucibince senede 70,000 gördü. cır yıkamadan katiyen su içemez- - V asilyan, atlarmata bas ~-
ı::-Sgıııkapı kap do1 ............ k haVTP ia.. Havdut bunlara tr .. -: miş. Hararetten dudakları çatJa · bacı 1. •. Müdürüm baş cıma •u· 
"'lll'l ~Q J~ ~ İngiliz lirası tahsisat alacaktır. J ACW9.ı. • li , 
t.ı.~: veriYor. Ve karşılığına - Yaklaşmayı, yoksa htpinizi sa, dili b!r kanş dişan çıksa, geli- çük tur ettıre m •.•• 
~ ... PeJnir d ği1 • Bu tahsisat bugünkü Türk parası yakanın, diye bağırdı ve bir cam şi güzel bir bardağa ağzını değ- Araba, Aya Yani kilise&inin 6-
~ Bu :el:ri ':~ ile beş yüz bin liraya yalan bir pa paravananın arkasına gizlendi. diremezmiş. Ayıp değil a, 40 yıl- nüden sağa, Macar caddesine sap 
~ ~ı..... radır. Polisl-aldıklan emır· üzen·ne der hk huyu imiş. mış, Kaymakamlık dairesinin ile-
~·'"'. ~.,yor, hazan daha iyi bir "" Art. rt b. 1 k · di H • ~lok istiyordu. Ve yemeğini ye- ==pas,===ıı-.... ~Je;li•. =..w.= .. -ı.....;·· •yan--ka-p•ah~b--ır" hal ateş ettiler. Pötiye, beş kurşun di: ın, sı ına ır şap a ın r. risindeki sokaktan ve ristos yo .. 
~ kaııta h"ı.. da ~· 5v~~u isabet etti. tkisi· beyninı· parçala • lunun alt baŞmdan Cakoni cad • 
~"il 1-- sa ı.,,ine yanın pa- h Id G 1 . d ! tsted·ği d .d. rd A ıı..= .. ~-uıadığın .. li k • a e bu cevabı vermiştir: dı, biri kara ci~en·e saplandL Di- - e peşım en .. ı n esini tutmuş, tms gı ıyo u. • 
.=~111t 1 soy yere yerme ~ bardağı seç; eline koca kalıp sa- rabanm sağına Cihat müdürii, ao 
bl...._: ~ ... bir peynirin yansını ver • da sıze-: Aı"kiz~zbıu:9fyük ... kapdm,eynır~b~~~ ğer ikisi de bacaklannı deldi. bunu al·, koluna kuvvet, on keret d f di ...... -..tn ~11 M:klit di .ı..ı.OA.ı.111.9 Bu hldıse· uz·· en"ne Grenel aha. luna mühen ise en UM&&&U~ 
t-~ byodrdfu. hk tun. lisi böyle bir hayduttan 1rurtulduk yıka yirmi keret yıka, diler&en Yolda, arabalarla, eşeklerle, 

. u e a ma emeye yuz·· keret VTka. Gönlün rahat ol - yayan gelı·p ~enler çoktu M&o 
..._ otelcı J ·1 dmd b" ka - Evet fakat kokmmı peynı· r · lar için birbirlerini tebrike başla- J & ' e-'S • ıqadn- uanvı a a ır · ~ dılar. sun da bir kova su parası verecek damalar, matmazeller, m&yöler, 
h~ Bu kadının iddiasına göre ler. ben biraderindir: küçük hanımlar, küçük beyler-
.... otelinde yatırmış,böyle - Onlann dört yüz elli frank =:~==~=~~~=~~ iskele bayınnın solundaki kü · Artin mütemadiyen işletmedq . •= bir zata emniyet etmiş kymeti vardzr. Demek ki size bor Bilir misiniz çük dükkanlardan birine girdiler. di: 
~ b. birkaç gün sonra papas lumu fazlasile ödemiş oldum. Y azılanmIZID çokluğundan bu Mühendis, sağırla konuşur gibi _ şu sokak ki tepeme inip ıe. 
~ !!aıık Ybolmuş ve üçyüz yet - Mahkeme F.gliyi bir ay hapse gün konamamıştır. Yann bu ali- yüksek sesle, sucuya diyordu ki: bi deryada istaper eder, Katoınt 
~ bo:-ç bırakmıştzr. ve IA.yik olmadığı dint kisveyi ta- tunlarda bulacaksınız. Okuyucula· - Kostaki, Evkaf nezaret ce - kilisesi caddesidir. 

iddismdan sonra, pa • fDD&map mahktlm etmigtir. mmzdan üzür dileriz. filesi direktörlerinden DAni bey-
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Irak dışbakanı 
Londraya gitti 

Cumhuriyet Merkez 
Bankasından: (Vstyanı l incide) 

cKn Üstündağ, emniyte direktö
rü Bay Salih Kılıç !rakın An _ On sene ve daha fazla müddet tenberi sahipleri tarafından aranıl-
kara elçisi Bay Na~i Şevket ve di- madıiından dolayı mevduatı koruma kanununun on yedinci maddeıi 
fer zatler Sirkeci istasyonundan mucibince muhtelif Bank•lar tara fmclan Bankamıza dnredilen ay-
uğurlamıılardır. niyabn ıahipleri, cins ve miktarı &f&pda göaterilmqtir. 

Bay Naci Şevket bugün Anka- lıbu ayniyat Bankamıza devre dUdilderi tarihten itibaren iki sene 
ra a dönecektir. zarf mda sahipleri Yeya varisleri ta rafından evrakı müabite ibrazı ıu-

y Nuri Paıa oğlunu doktorların retile idare merkezi ve tubelerimize müracaat edilerek almmadıkla
nezareti altı~da Londraya götür- n takdirde mezktir kanunun on ye dinci maddesi mucibince Maliye 
mektedir. Gencin taayereden V ekileti hazineıine intikal edeceı ii alikadarlara ilin olunur. 

dütmek neticesinde bilhassa ha - (808) 
tından dahilen yaralanmıt olma- isim Adres Adet Cinı ve evsafı 
ıı Nuri Pata ailesinde büyük en
diıe uyandırmaktadır. 

Nuri Pata dün lstanbuldan ay- Hacı Ha. 
rılmadan önce Batbakanımız Ge- san oğlu 
neral ismet lnönüne, btanbulda Mehmet 
kaldıktan iki gün içinde ittihaz 
olunan tedbirlere fevkalade mü -
tetekkir olduğunu bildiren bir tel
graf çekmiftir. 

Tayyare mülazimi B. Sabah 

Meçhul 6 Betibirlik altın (Reıat) 
37 Sandıklı altın (Gazi) 

1 Menduhiye altın ( -- ) 
2 Y ddız altın ( --·- ) 
1 lslambol albn ( ·-- ) 
2 Hamidiye altın (Liralık) 

1 Rqadiye altın ( ,, ) 
3 iki buçukluk altın (Hamit) 

Muhammen K. 
T. L. 

300.m 
64.-
1.50 

10.-
2.-

19.-
950 

66.-
Nuri, Nuri Paıa ailesinin biricik ---------------------------
oğludur. Tahsilini lngilterenin Mme. Da. Meçhul 1 Gümüt kemer 8.-
Kembriç üniversitesinde yapmıt - lila Z. 1 Gümüı kutu 4.-
tır Yirmi altı sene büyük bir iti- Abo>:an 1 ,, ,, 1.-
na ile yetittirilmit olan bu maha- 1 Yakutlu baç 

1 Gümut'' kordon retli ıencin birdenbire böyle bir 
1 Zümrütlü yüzük kazaya uğramıt olması, Irak Dq 
2 Adi •••lı vii,ük Bakanı Nuri Pqayı bütün ıiyasi ....,. .1-

2 Firuze ..:.::..::J_ (biri kırık itlerinden bir müdet için ayni- .JUA'°" 
1 incili _..-:..::L maia mecbur etmit ve nazır oi - , ..... wa. 

lunun tedavisi ile meııul olmağa 1 Yakutlu elmaslı gül yüzük 
bqlamıttır. 1 Prlantalı tek tatlı çift küpe 

Şu ıünlerde lrakın merkezi o- 1 Al~n incili bilezik 
lan Bagdadda Dıt Bakanı Nuri 1 Attın kacJan saati kordonu. 
Pafayı resmen aJikadar eden bat- 1 Altın kadın cep saati 
lıca meseleler vardır. Mesela ge- 1 Adi mercan tesbib 
rek lbniısuud ve ıerek imam 1 Gümüı kemer tokuı 

5.-
10.-
4.-
4.-
3.-

10.-
15.-
30.-
45.-
5.-
1.-

Y'_ahyBanınd murahhas heyetleri bu _Mme. ____ M_eç_b_ul __ l _B_ro_t_ç_o_k_e_lma __ ı_ta_tl_ı _v_e_2-inc-iy_e_h_r.-vi--30-.=...-
gl!n ag adda Irak hükiimeti ile 

·· ak h J" d d" I Zoe von 1 Broı yuvarlak altmdan, 6 inci ve 1 ( 
muz ere a ın e ırler. mam S -•-uı ha..: ( 
Yah h .. k... • ·ı l aaman C1111 ,, .. ya u umetı ı e r• lr L.::ı. ·- -

~~ '(&. ... (..ısocW.l •11ıta4 IMr- akm ( 
meti arasında bir muahede akdi 

45.20 

lsinı 

Mme. 
Zoe von 
Saamaa 

zincire merbut ( 
ve lbnisıuud ile mevcut muabede-

1 iğne, çubuk tekli eslmaslar takılmıt 
nin yenilenmesi için yapılan bu ve büyük mor lafı var 
müzakerelere Nuri Pqa tahıen 1 1 inci on elmu tatlı yüzük 
nezaret edemeden aynlıp buraya 1 Altm kol saati beyzi tekilde 6 elmaslı 

4.-( 
25.-
35.-

ıelmiıti. 1 Madalyon kabartmalı taclı bir kadın 
Gene Irak - lran arasmdaki resmi 1 O kırmızı tat ve bir çok be-

hudut ihtilifı da milletler cemiye- yaz elmaa tatlan havi 
tinin tensibi üzerine bu iki dev - t Kravat iineai kartal pençesi teklinde, 
Jetin mu'.rabhaslan arasmda husu- üç pll'lanta ve t inci 
si ıurette halledilecekti. Dola - t Yüzük kırmızı bir lafı havi tatın et· 
yısile ıene S.ıdada ıelmit olan rafı da küçük elmas taılarla çevril-
iran heyeti ile yapılan müzakere- mittir. 
leri de Nuri Pqa terk etmek mec- 1 Büyük maYi tatlı bir çift küpe t t el-
buriyetinde kalmıttır. mu tatla çevrilmit 

Bununla beraber, .lğlunu Lon- t Madalyon kalp tekli, küçük pırlanta 
drada mutahassıslann eline tev • tqlarla çevrilmiı 2 pırlanta 
di ettikten ve hastalığın tedavi 
imkinlan hakkmda kati fikir e- 1 Bir çift küpe.her birinde 2 büyük ve 
dindikten ıonra hemen Bagdada 4 küçük pırlanta bulunan. 
dönecektir. 1 Küçük saat ahın kapaklı, 3 tatla süs-

Ba münasebetle Türkiye - J- lenmiı. 
rak - lran ve Afganistan ara - 1 kapaksız albn olmuı 
ıında parafe edilmiı olan misakın 
Baıdadda imzalanacağına dair 
çıkan bir rivayetin ulını tahkik 
etmek istedik. 

Öğrendiğimize gCSre, bu yeni 
mlaakın imzası, her halde Bag -
daddaki Irak - İran hudut ihti 
lifı müzakereleri müsbet netice -
ye vardıktan sonra olacaktır. Bu 
müzakerelerin de çok sürmiyeceği 
1&nılıyor. 

Diler tara~n Türk hükGmet 
erkanı arasında &idadı ziyaret 
arzulan de sezildiği için misakın 
Baıdadda imzalanması muhtemel 
ıBrülüyor. Bununla beraber, mi
sakı Ankarada imzalamak taaav -
vur edilmezse bu itin Tahranda 
veya Kibilde tamamlanmasına da 
ihtimal verilebilir. 

Dün Nuri Patanın oğlunu, ha
reketinden evvel Operatör Bay 
Feri dun. 3evket bir defa daha mu
ayene etmlttir. 

,, ,, 
muhtemel 

1 lğne çengelli (nuriı) teklinde 3 kii
çillc inci 2 elmu 

1 Altın bilezik iki sıra elmasla çevril
mit bir kırmızı tq. 

1 Altın bilezik tafıız 
1 Kuyrujundan bir ince altın kordona 

geçiriLmit elmulı laflara havi bir kartal 
ıaıumda mai bir tat bulunmaktadır. 

1 lfne (nuris) çengelli 14 Yetil pırlan
ta ve 14 beyu pırlanta. 

1 Çengelli iğne 2 nll teklinde Yetil 
ve kırmızı taılan havi. 

1 Çift küpe, her birinde 1 yetil laf ve 
12 pırlanta var. 

• 1 Çift kü,Pe, her birinde 1 soluk kırnn-
zı laf ve on pırlanta var. 

1 Çift küpe altın her birinde 1 inci ve 
2 pırlanta var. 

1 Çift altın kol düimeıi 2 küçük pır
lantalı. 

1 Altm çenıelli tine 4 kırmızı pırlanta 
'" ve 2 heyu pll'lantalı oıtumda yanm 

4.-

15.-

10.-

80.-

12.-

800.-

15.-

4.-

3.-

75.-
13.65 

25.-

20.-

4.-

60.-

30.-

25.--

3.-

Adres Adet Cins ve evsafı 

Meçhul altın Napoleon. 
1 Albn yüzük tafaız. 
3 Yüzük her birinde hani mai v• her 

biri 12 pırlanta ile çevrili. 
1 Yüzük alians. 
1 Yüzük 2 küçük beyaz tq ve 1 mai 
1 Çift küpe her birinde 1 inci ve 6 pır· 

lanta. 
1 Yüzük tek mai laflı. 
1 Yüzük platin, 4 pırlanta ve eliler bir 

çok küçük pırlanta tqlı. 
1 Yüzük altın 1 inci 't'e bir pırlanta tatlı 
1 Yüzük 3 kırmızı elmaa ve Z beyaz. 
1 Yüzük altın 1 kırmızı taılı. 
1 Yüzük platin, 1 elmu ve muhtelif 

küçükleri havi. 
1 Yüzük yılan teklinde, 2 elmaaı baYi. 
1 Yüzük 1 Yetil tq ve 1 O küçük pır

lanta. 
2 Yüzük her birinde 12 elmas, birisin

de 1 kırmızı ve diğerinde 1 mai tat• 
1 Badem tekli pırlantalı yüzük. 
1 Yüzük badem tekli elmas tatlar ta· 

kılmıı. 
1 Kaide üzerinde; dolluk tim•li boy

nuz, gümüt kaplama (maden olması 
muhtemel). 

1 Altın küçük saat, çifte kapaklı, 14 
ayar No. 1888852 markasız. 

' Miyar cep saati, 18 ayar No. 36.518, 
çifte kapaklı muhale tezyinat 'f'e mineli, 

altın kordonuna merbut muhtelif renk· 
te 5 küçücek tatla süalenmit bir a!tın · 
sarkancadan mida lir de ıümüt ka
lem muhafazası merbut bulunmak· 
tadır. 

.. iğne tuğra. 

l Altın kordon ilgiçi bükülmiif bir 11· 
lan tekli mai, beyaz v~ kırmızı 3 kü
çük tq takılmıt ve 1 inci. 

1 Kolbai 1 büyük mai tat ve 12 elmu. 
1 Kordoncuk ıümüt. 
1 Küçük gümüt yüzük 1 küçük mai ye

til tqb. 
1 Pandantif, ayni tekilde: 23 küçük in

ci kakılmıt ve bir çok küçük mai tqı
havi ve muhalle tez..tinat üzerinde iki 
küçük mai taı kakılmıf, ve ince al
tın ko!dona ıeçirilmit. Tekerlek 
tekilde. 

l Gül ıeklinde muhalla albn tezyinat 
ortaıında bir küçük inci. 
Altın kurtun kalem muhafazası 1 in
ce zincirle. 

1 Madalyon sarı, 2 muhalla (ıüllü) 
tezyinath bu tezyinattan birind ! 8 
küçük elmu ve diğerinde bir kırmı
zı küçük tat bulunmakta ve bund&n 

maada da 4 küçük kırmızı tat ve 2 küçük 
inciyi havi. 

1 Madalyon ıümüt müıellea teklinde 
bir lacivert tatlı. 

l Ankika para. 
1 Delinmit inci. t 
1 Küçük mai tat altın kide üzerinde. 
1 Altın iğne 3 ince incili. 
1 Küpe (birisi noksan) 3 yeıil ve hir 

rubi ta9. 
1 Küçük ıök yeıili tat gayri merbuL 
1 Siyah saat, Mefa markalı. 
1 Metal bilezik. Drima marka, iace mai 

beyaz ve kırmızı tqla süslenmit ni· 
hayetinde ince bir gümüt kordon bu· 
lunan. 

1 Gümüf bilezik 7 sarkancah ( ıaac!et 
alimdi). 

1 Siyah bilezik saadet alameti. 
1 Gümüt kıvılı it çubuk. 
1 Çengelli iğne, altın, üç pırlanta, 2 

kırmızı laf ve 6 küçük pırlanta qraf 
teklinde. 

1 Saat kordoncuju, altın kedi kafası 
bir madalyonla. 

1 Alianı; yüzük Robert 7 Haziran 1908 
yazısını havi. 

1 Alians yüzük Zoe 7 Haziran 1906 
yazısını havi. 

1 Halka yüzük, altın, boiı de roae renk· 
te bir laflL 

1 Halka yüzük, altın, mai renkte. 
1 Halka yüzük, altın, mai 4 tküçük tatJı. 
1 Halka yüzük tahmiz edilmit maden 

1 ma\ tqlı. 
(Devamı 11 inci aahifeelf) 

,, 
' 



CiDI •• evaafı Muhammen K. •cd6•MIQG C.11 ••rln. 
_______________ T. L Sı~asal Bilgiler (Mülkiye) 
~I 2 Yetil tat yanın kiirre tekli. 0.50 Her a1 muntazaman in. etmekte Denızyollan işletmes 

idaresi muhtelit komisyonundanı 
1 Muhafaza ıümüt bir St. Antoine'i olan liyual bilgiler (MUUdye) mec. 

havi. 0.30 mQllDm 58 inci uyısı dollun münde.. 
1 Gümüt kordon melekler ırubunu recatla çıkmııtır. 

havi bir madalyon. 
1 1 O koronluk bir para (olması muhte

mel 1893 tarihi havi etrafı bir halka 
ile muhal 

t Halka Ji1aUk tahmis edilmiı maden 
mai bir tatlı. 

2 Albn küpe bir çift kadın ve erkek 
teklinde. 

1 Küçük nal albn. 
2 Albn yaprak küpe. 
6 Yaprak ve hiribirinin aynı sair küçük 

ıeyler, altm. 
3 Antika parL 
l Kınlmıı yaprak, çinko olması muhte

mel. 
5 Küçük halka 2 si altın, 3 tahmiz 

edilmit maden saat, kordoncuğu. 
l Küçük mavi taı (altın kaidesile). 
1 Meyzi biçimde bir mavi tq (kaideai 

albn ve beyaz maden yaprak parça-
cıkları ile çevrilmiıtir). 

t Gümüt el çantası. 
1 Gümüt para çantası. 

0.25 

0.05 

0.25 

12.-
1.-
2.-

4.-
1.-

0.01 

0.10 
o.ıo 

0.25 
4.14 
0.25 

Hukuk gazetesi 
Türkçe ve Franauca olarak Cevilrt 

Halda Ozbey tarafından nttredilmekte 
olan Hukuk Gazetesinin ikinci sene en 
iJdnel numarası daha ıUzel bir tekilde 
intlpr etmlftir. Bu nlllhallftda proıfe. 
sör Er.ıurum saylavı Saim Ali Dilemre. 
nin Adlt Tıbba, profeaör 'Mustafa :Re. 
tidin Borçlar kanununa, profesör Sabri 
Şakir Anuyuı Ankara konferanslaana, 
Cevat Halda Özbeyin ecza kanuauna 
ait etütlerile, profesör Hasan Tahsin 
Avnlnln, Mösyö Honiğin ve daha baf. 
ka kıymetli kimselerin yazılan ve tat • 
bikat lasmındada istifadeli kararla' 
vardır. 1 

Okurlanmıza tavsiye ederiz. ' 

Sahhkikiev 
Nlpntatı MeırQtiyet mahalleü Ko. 

daman sokak 3 7 ve 39 nUDUmllı ve 
sekizer odalı bahçe kargir iki ev acele 
satılıktır. 

t - Diplomalı makine mühendialiii ve <liplomalı aemi İnpİye 

mühendiılijj tahsil dmek üzere 1lrtUat Vekaleti aamıaa .Al . 
IDAllJaJl' üçerden altı talebe; kezalik liri kaptan, bir~ 

ohta Te l daremiz tarafmdan seçilecek büyük bir denb llllea · 
seeeainin yolcu ,emilerinde ameli oiarak p.J.-k bere •h-. 
yaya iki ltajlJer sönderilecektir. Talipler.....- .......... 

imtihanı ,apdacaktır. · 

2 - Bu müsabakaya girebilmek prtlan: 
A - Türk olmak 
B - 18 yaımdan küçük ZS den büyük olmamak 

C - Sıhhati tana olmak 
D - Resmi bir li.eden mezun olmakla beraber ayrıca bek. 

lorya yahut olaunlak imtilıam ''ennit olmak. 

"Deniz Ticaret Mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla ba 
mektebi ilaDal etmit olanlar da müıabakaya airebilirler.,. 

3 - Stajiyerler Deniz Ticaret Mektebi Alieiadea 1930. 1831. 

1932, 1933 senelerinde kaptan, makiniat ....n.r.claa biriacilik

le çıkart seki& talebeden iki .ene ~ b' etilli dolclm--. 
olanlw arumda yapılacak müeabaka imtihanı ile 19Vilecelıtlr. 

~~- Moı;hıal l iki kapakb on dllrt a,.nnıla ahın aa-
- at (iç kapak altın değildir). _ _. ...... 

Tabinı Guhane caddesi 1 numara. 
h sUtçüler kahvesinde Şevkete müra. 

caat. (V. No. 13305) 

latanbul Asliye Mahkemel-1 1kinci 
Yenil.... Birotanchm: 

4 - Her iki müeabaka imt:ihanmcla munffak olan talipl• • 
den lnıgilizce, Almanca ve Fransızca lisanlarmclaa biriDI Mı.. 
ler t.cih ol_.. 

' 

1 Adi bağ tesbih ucunda bir adet el
ilik stanbul iki adet bacak altını 

1 Küçük tek kapaklı aekiz ayannda 
kadın aaati ve on sekiz ayannda al· 
tın kordon. 

t Ellilik İstanbul albnı. 
1 Çift tek almu tatlı küpe. 
1 On bir adi tqlı haç. 
1 Sekiz ayarında adi dört adet beyu 

tatlı iğne. 
1 Sekiz dal hurda inci (iki buçuk mit. 

kal • 

2 Bademi elmas tatlı altın yüzük. 
l incili ilne. . 
t On üç hurda tqlı elmas y\lzlik. 
l Mavi tatlı altın yüzük. 
1 Mavi \atlı inci halka yüzük. 
1 inci tatlı ipe. 
t Altm baç. 
1 Ay ıeklinde albn ijne. 
1 Gül teklinde kravat İfnesi. 
1 Gümüt zincir üzerinde istavroz. 
1 Elli aram atırbiında ıümüt zincir. 
2 Küçük dini kilile albnı. 
1 Bozuk küçük kalem (medenden). 
1 Altın saat on ıekiz ayar iki kapaklı 

ve mineli aaat üzerinde elmas tatlı. 
l Beyaz madenden iki kapaklı 1&• 

at mineli. 
2 Küpe muhafaza içinde beherinde 9 

elmas laf ortadaki taıın etrafmda ae
kiz tane hurda küçük tat vardır. 

t Pırlanta tek tatlı kafesli yüzük. 
1 Sekiz elmu tqlı kafeali tül yüzük. 
1 Adi kmk halkalı kırmızı tatlı yüzük. 
1 Eflatun renkli adi tatlı albn yüzük. 
1 Tek ıiyah tatlı yüzük. 
l Maden üzerinde kırmızı boncuklu ipe. 
1 Oç açık mor •e bir adet beyaz tq-

bipe. 
t T epe)ik üzerinde otuz alb sdet kü· 
~ onluk albn, dört adet Jirmilik 
sandıkla albn ve etrafı hurda incili 

tepeliiin iberindeki dört altın yeri boftur. 
2 Bilnik üzerinde biribirine bailr bir 

tane lıtanbal altının ellik, dört ta· 
ne çift aanclıklı on ıekiz ayarlı bir ta· 
ne Jirmilik ıazi. 

ı Yirmilik Osmanlı ailnet albDL 
1 Betlik Oamanlr ziinet altını. 
1 Maden kalem kaplama. 
1 Ozerinde taklit dokuz inci adi ma

denden iğne. 
ı Enfiye lmtuaa aümüı. 

68 Kiçiik inci. 
7 renkli adi tat kıymetsiz. 
1 Ziinet altım 18 ayar. 
4 Armut teklinde reaimli ziinet altını 

22&,ar. 
41 Resimli :ıdinet altını 22 ayar. 
! K.m altnı laallca 8 ayar. 
1 Kol dUlmeai iiatfl altıtı 18 ayar. 
1 ICınk halrik küpe parçalan. 

_.,. __ Davacı Hazmı ile dava edilen Be • 
yojlunda Kumbaracı yolcutunda 115 
numaralı apartımanda mukim Hanri 

Jtllteyani ara1111daki alacak da namdan 
dolayı Hanriye beyamwnedeki achesi. 
ne yapılan tebliiatta dört ıenede• ev . 
vel apartımandan çıkararak bir semti 
meçht\le gittiii mubapr tarafından ve. 
rilen ıqqruhattan anlaplınakla beıveç. 
hi ilinen teblipt üaama karar ftd1 • 
mit ve tetkikat aunn olarak 12131936 
perıembe uat 14 de biraJn1mq oJmü.. 
la mamaileyhin yanlı ıtmde ve uatte 
hanr bulunmadıiz ve7& bir vekil ı&a. 
dermedili IUrette 2367 nUmaralı bnu. 
na tevfikan tedldkatın cıyabmda yapı • 
lacafı ilin olunur. (V. No. 13317) . 

ZAYl 
1934 - HS seneal Galat.uaray ille. 

il on birinci mufmdan almq olc!ulum 
tasdiknameyi kaybettim. Yenllfni P • 
brtacapdan eskilinin hillmıil yoktur. 

REW 
(V. No. 13311) 

ZAYi 

1931 • 1932 aenelincle 1ıtikW lise. 
a,inden a1mıt olduiwn orta mektep p. 
İıadetnamesini kaybettim. Yenisini ala. 
capndan eskilinin bir kıymeti yoktur. 

MUSTAFA 
(V. No. 13312) 

S - t inci maddede yazılı teleheler heıap, ~encleee, cebir 
fizik, kimya, milıanik ve liıan denlerinden; ıta)iyerlerclen bp. 
tanlar seyrisefain, bahrt heyet, pmla tashlıi, ıemldllk, .
müıademc nizamnamesi; ve çarirçılar nmhtelif ne..tlerde Waar 
makineltr.i ve buhar kazanJan ve bunlarda möltamel malıtelif 

cimde aulb ve mayi mahrukat, fenni lıalVet femd buhar, miha
nik tatbikatı, makinelerin UIUlll idaresi, makinelerde kullanılan 
demir, çelik ve muhtelif halitalum enafı, makine akM•mdan 
birinin tulak olarak maktalarmın tenimi ıibi bil,Uerden imti
han edileceklerdir. 

8 - Avrupada Tecb Nikum derecetinde tahıil ederek ...... 
detname almıt olanlar ve Yatları 30 dan fazla bulunmı,anlu 

da bu müsabakaya girebilirler. Kazandıklan takdirde tercih o
hmular. 

7 - imtihanda muvaffak olan talebelerden taheiliai Wtirip 
avdet ettiii zaman bet sene lktiut V ekiletinin mirine mecburi 
hizmet ifuını ve tahıilde muvaffak olamadıfı •• tahailbli -.U 
etmeden ayrıldığı veyahut mecburi hizmeti yapmadriı t.lulirde 

tamıinat vereceiini natık 111ulü dairesinde teminat ve tealalatit 
name almacaktır. 

8 - imtihanlar lstanbulda Yüksek Denis Ticaret M......._ 
de yapılacak ve imtihan günü ayrıca ilan eclilecektir. 

9 - Talipler ietidalanru Denizyollan ltletme MüclürlQUDe 
vereceklerdir. ''138,, 

lıim Cini ve evaafı • Muhammen K./ htaüal Yecllaci l.a 
T.L du: 

Yuhan Meçhul 24 
Çamiçyan l 

ı 

dal incL 
Tramzon (Bafın) madenden örme kemer 

Adi tatlı ıümüt (telkari) kemer ka· 
fi zincirlidir. 

2 Adi maden aaat. . 
t Gümüt tırnak, kulak, dit karqtıracaiJ. 
1 Balık teklinde altın yaldızlı ıümüt 

ipe. 
1 Gümüt küçük tas (muhatep). 
t Gümüt telkari atnbk. 
t Adi aiızlık. 
1 Sarı adi yaylı bilezik. 
J SaY&tlı aümüt kemer hatlı . 
1 SaY&tlı sümüt düpe. 
1 Gilmüt Jii)uük. 
t Gtlmüt sayatJı itnelik. 
2 Ydclız teklinde aümüt telkari iine. 
1 Çift ıümüt savath çapraz ipe. 
1 Gümut rozet. 
1 Adi maden iatavroa. 
1 Tel üzerinde on iki adet inci taklidi 

taf. 
l Siyah tat Ye 1 adet adi balkL 
t Küçük ıümüt aaY&tb yürek. 
1 Küçük ıümüt saYAtlı tesbih batlrtı. 
1 Küçük aümüı telkari tabaka. 

- Deoamı tlifer yeuml waetelerdetlir. -
1 

Mustafa hanesinde ikea ilu ....... 

meçhQl Mihriban ve Behçete: 
Antiranlke ıoz lira 37,S hnlt bor. 

cunuzdan dolayı 131121933 tatlhU ... 
netle yapılan hacla yoWı tôlp netice. 
sinde tarafınıza atnderllen .ldtme' e. 
mirleri ilwnetılbmman ~ 

haaebile teblii edilememif olduiundaa 
ödeme emirlerinin bir ay mUddetle Dl. 
nen teblitlne karar verilmİftlr. 

tıbu i11n tarihinden itibattn bir aı 
içinde borcu 6demenis ve bu m8ddet 
zarfında icra Wiı kasıuawaun 74 neti 
maddesi mucibince beyanda bulumaa. 
nız, bulunmananu 76 ncı madde....., 
c:ibinc:e hapfl'le t.syilc olunacafıms 
yine bu mu Jdet sarfında borcun bir 
kısmına veya tamamına itiru etm•la: 
lüıumu 93513473 .. yı1ı &itme t:tdtle. 
rinin tebliğ makamına kaim olmllr 1 
zere ilAn olunur. (V. No. U306) 

Göz Hekim• 
Dr. Sükrü Ertan 

CapJoilu Nuruoaımniye c:.d. IW SO 
(Cafalollu Eczanesi ,.nnıdl) 

Sa!t ılnleri ,..""""~'~ 
Telefon. 22566 



ABONE ŞART LA.ili: 
Xalldı ı aylıll • aybll AJblı 

llemlelletfmlzde 150 t20 338 110 
Yabucl ,.nere wıo T2ll 400 180 

P09ta blrugtııe \ 
1800 8GO ~ VI<' 

gtrmlyea )'91'1ere l 
l'Orktyenlıı ""' ,,,.,.,_. werkezlnde IUJKUNa •bone yazıtıı 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

btanbul. 4okara caddelll. tWAJU'I yurdU) 

J'eleton \ lrtll ... : 

\Yazı lflert: 
Telgra1 adreat: KfJHUN 

Pneta lrutuw No. te 

Ma10 
21411 
~bUJ 
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• . b. ·ı- .. 1 b" Gi IE L iYi lr I an, QUZe lr Bize s~rl 
vitrinden daha iyidir~ .. AKııp 
Vitrine koyduğun malları 
yalnız görenler alır. ııa,., 
edllen malları görmeyen-

ler de arar ve ahr! 
İyi bir llAn fikri ararsan ... 

PROPAGANDA SERvtst ,,.-
Kapa ! ı zarf usuliyfe eksiltme ilanı 

Amasya Belediye Reisliğinden: 
1 - Amasya kasabasının elektrik teı:satı Nafia Vekaletince 

muaaddak projesi ve ıartnameıi mucibin.ce kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuttur. 
2 - lthlı tesisat santral binasını; bir adet normal 00 beygir 

kuvvetinde kondamoli lokomobili bir adet üç safhalı 50 K. V. 
A. lik altematörü üç sahadan mürekkep tevzi tablosunun ve 

havai alçak tevettür tevzii cereyan ıebekeıiyle ıair teferruatını 

ihtiva etmektedir. 

3 - Bunlardan santral binuının ketif bedeli 3000 ve dört 
yü2 direğin muhammen bedeli 1600 ve lokomobil ile alternatör 

ve tevzi tablosu ve tebeke ve teferruatının ve bunların mnntajı 

nın kqif bedeli dahi 21015 lira ohnak üzere teıiaatın heyeti 
umumiyesinin bedeli ketfi 25615 liradan ibarettir. 

4 - Bu ite ait evrak §Ulllardır: 
A - Santral binasınm prtnamesi. 
B - Lokomobilin fenni p.rtnamesi 

C - Santral elektrik tesisatı fenni tartnameıi 
D - Şebekenin fenni ıartnamesi ve heıabı 
E - Ağaç direklerin fenni tartnameıi ve hesabı 
F - Eababı mucib~ raporu 
G - Umumi ketif 
H - Eksiltme tartnamesi 
1 - Mulcavelenam~ 

J - Şebekenin hariytası, sukutu tevettür hesabı pilan?ar pro
fiJler, maktalar. 

5 - Arzu edenler bu evrakı Amaıya bclediyesir. den görebi . 
lecekleri gibi 128 kurut bedel mukabilinde Ankarada posta ku . 
tuau 207 adreıinde elektrik mühendiıi Bay Hasan Haletten ala. 
bilirler. 

6 - Ekıiltme 11/ Mart/ 1936 tarihine müıadif çarıamba günü 
saat 15 de Amaıyada belediye binasında yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin katif ve muham · 
men bedellerin % 7,5 ğu niıbetinde muvakkat teminat akçası 

yatırmalan veya 2490 N. lı arttırma, ekıiltme, ve ihale kanunur, 

tarifatı daires:nde bir banka mektubu veyahut sair teminat göı 
termeleri ve timdiye kadar bu gibi i;leri yaptık:arını ve bu hu • 

taki fenni kabiliyetlerini gfütertr ve kanunun tatifine uygun 
veaaik ibraz eylemeleri ve bunlar b"r ı'rketi tem.il ediyorlarsa 

muıaddaık vekaletname ve mukayyet l:uhmdukları ticaret oda 

ve,- mahkemeıinden son tarihli bir vcıika göstermeleri ıarttır. 

8-Teklif mektupları altıncı maddede yazılı ıaatten bir saat 
evvel belediye dairesine getiri?erek makbuz mukabilinde bele . 

diye reisliğine verilecktir. Poıta ile gönde: He: ek mekt!l;:>larm nİ· 
hayet mezkur ıaate kadar gelmit ve dıt 2arfınm mühür mumu 
ile kapatılmıt olmaıı lıizımclır. 

9 - ltbu tesisatın heyeti umumiyesi için verile:ek teklif mek~ 
tupları kabul olunacağı gibi bina ve direkler har·ç oln:ak üzer..! 
21015 lira keıif bedeli olan lokomobil santral t ebeke tesisatı 
i;in verilecek teklif mektup!arı da kabul edilir. 

10 - Teklif mektuplarınm 249~ N. lı kanunun tarifa~ına ta· 
mmniyle uygun olarak hazırlanmıt olması ısrttır. ( 407) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ketif bedeli 2128 lira 63 kunıttan ibaret bulunan Galatada 

Paket Giimriiğü içinde lstanbul Pul Müdürlüiüne taluisi edilen 

kıımın onarı!muı açık eksiltmeye konulmuı tur. isteklilerin ve 
tenitini anlamak iıtiyenlerin 17 / 2 / 936 Pazarteıi gür..ü saat On 
Dörtte 160 liralık muvakkat pey akçelerile ve en az 1500 lira ile 

bina itj yaptığına dair Nafia Bat Mühendisliğinden tas:lik etti

rilmit ehliyet Yeaikalarile Vilayet Milli Emlik airesinde (eski 
Deftenlarlık) toplanan komisyona müracaatları. (M.) "557,, 

SabU>i: ASIM Uı - Yakıt Matbaası _ NetriY.at Diı:ektörü: Refik A. Sevengil 

a aa 
Baltalık, siyasi gazete 

Başmuharriri 

Eski VA TA N Başmuharıiri 

Ahmed Emin Yalman 
29 Şubat Cumartesi 
idare merkezi 
Ankara caddesi No. 47 ilk sayısı çıkı yor 

öksürenlere . KATRAN .HAKKI • EKREM 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

ıı211936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

,- Lire 
Kas•. 

Altın : safi kilogram 16.600,762 1L23.350.349. 62 
t!anknoı ...................................... .. 10.695.782. -
Ufaklıı. ....................................... ,., J.184.156. 73 

D•hlldekl Muh•blrler : 

fürk lirası -·--·····-· ... J:L 334.233.73 

M•tlçteld MuhMtl.,er: 

Altın San kilogram 4.398,246 , 6.!86.498 05 
"ltına ıahvili kabil ~erbest dövizle• 665.929. 70 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri ··· · ··· ·· · · ............. 12.992.806. 03 

Hazine Tahvilleri: 
Oeruhı<" edilen enıkı nıktiye 1 
111ılı~ L 158.748.563.-
Kınunun o ve 8 ıncı ınıd· 

pelerine ıc~fikın. Hazi nı· rıra· ı 11.327.785.-
fındın vıkı ıediyaı .., __ .. ____ _ 

Senedat CUzdanı. 
Hazin<' honoları ··· ···· · ........... , L. I 727.212.SO 
ficıri scnetleı ····-···... ........... •. 1S8::46.199 -18 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı • 1 

I Deruhıt' edıl<'n '"Vrakı n•k· ı 
-\ tiyrnin karşılı~ı rshım Y-c 

\ ıahvilAı ' ıtibıri kıymetle l 
H ~ı ıbesı ı-:ı:hım v,. TıhvllAı .. 

Avanslar: 

34 299 :ı87 56 

4.437.679.:l I 

\ lun \e dövız Uzcrinc avanıı 25.305.08 
f ıhvilAı Ü7rrine ııvıns ~.252.007 S4 

Hissedar: ar ................................................. . 
muhte:u 

YekQn 

Lira 

35 231.288 3!\ 

334.233.73 

19 845 233 78 

147420778 -

17563411.98 

88.737.066 87 

52:'7.31242 

4500001 -
3 7~1 78 '2 25 

12.04 ı. 107 .:i8 = ---

Serma re .......................................................... . 
lbtiyıı akçesi ...................................................... .. 

T •d•wUldekl e anknotlar: 
Deruhıe edilen evra, ı nıı.tiyc 1. 158.7.ff.56 · -

Kanunun o ve 8 incı madde· 
1 criııe ıevfi kan hn ine tara 
ftndan ft '(1 '~•t 

Deruhte edilen ~vra ı nıı.tiyt 

ba'cıyes ...... . . . ................. 147.420 778 -
Karşılığı ı: mam n altın olarılc 

tedavülr i l4 vc:ıcn vauJilen ı. 18.000.000 
Reeskont mukabili ifAveıcn j 
tedavül· vazedilen 6.000.000. 

TUrk Lirası Mevduatı .................... -.... .. 

Döviz TaahhUdatl 
Altına tahvili kabil dövizler~ T 626 782 30 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri . . . . 17 8fı8.0l91 ~ 

Muhtelll .......................................................... . 

YekQn 

, ,'\ 000.000. -
1 ~6.75~ 

1 l I 4~{\ 778 .-

2 ft' art 1933 tarihinden itlbaı en 

fıkonto haddi ~!"zde 5 1·2 - Allln üzerine avans yUzde 4 1·2 

Türk elbise depo
sunda fırsat 

Geyve Belediyesinden: 
Şehri 50 lira ücretle Geyve Belediyesi için bir elektrik maki. 

niıtine ihtiyaç vardır. Ehliyetnameıi olanların lı~bul l!eledi-
Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşı- yesi Makina Şubeıine müracaatları. (646) 

un&86numara&aradı~nu~ili~ - - ------------------------ -ecnebi hazır ve ısmarlama elbiseler, 
palto, pardcsular, çocuk elbiseleri eh -
ven fiyatla bulabilirsiniz. 
· Yeni çeşitler gelmişir. Fırsattan isti
fade ediniz. (V. No. 13227) 

htanbul i(çüncü İcra memurluğun. 
elan: 

Sait Haklaya borçlu ismailin mah _ 
cuz Sultanahmette Can kurtaran ma. 
hallesinde Kemer sokağında 62 ada 12 
Parselde kayıtlı ve 4 kapı no: lu hane 
kiraya verileceğinden isteklilerin 7 şu 
bat 936 tarihine tesadif eden cuma 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlet"ce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami,. 

ler.e ( 20.003) liralı~' bir mükafat vardır .. 


