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Tecim ve klering anla 

maları parafe edil 
Fran•ızlar yurdumuzdan 

gizde .35 niabetinde 
/aala mal alacaklar 
Parll, 3 (A.A·) - Havas ajama bil

dirl1or: 
'l'Mrk - Fr,,,..u tedm Modoa Yl

veıtdl-' ile KlerUa, anı,,,,_.. paraf• ...,,,,r. 
Allller laanen 61Ma JMl1ld ffln • 

...................... ııdUd .... 

.., ındalw ••ti,.,.,.. 
Tir~ ~ el,W BOll Sal, 

ndbabrelerfll ....... ladklıa olan 
_,,,,_, rdıultlan '4olt1111 JMllllUUd • 
llflflnl 61ldlrmlf w anlaptGlllll Ud 
....ıeketin geMl ..,,.,,,,.. ._.,,,.,,, 
6nadnl ka11t1eı,.,,.,,,,,.. 

Parla, 2 (A.A.) - Anadolu aju • 
anma kel a)1arı bl1dlıb'or: 

ftr1c - l'r_,. ...... N Klerfllı1 
..,.,,_,an parafe edllndfUr. Anlar 
......... .,,. Irat.~ ....... 
-- ....... ". ftda ..ıuy 'J 1 •• 
~ ,,.,. ,,...,..,,,,. ftrJıl • ......... ,, ...... , ...... 
~Bma~..,.,.... ...... ..,,,..,., ......... 

,.,..,.,. ,.... 6d- ,,,_,., ı. -,... ...................... . ..,_,,.,.,,. ..,,..,..,,. ,...., ...... . .. ... .,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,.,.. 
KURUN - Bat dele,,emh Faik 

Kurtojlunım bir iki güne kadar pi& • 



1. - KURUN 3 AGUSTOS 193:> 

Bay Toşef, dün akıam Burg.ızda 
bir söylevde bulunmuıtur. T oıef, 

Tiirk-lngiliz tecim 
anlaşması etrafında 

bu söylevinde hükumetin progra _ Ankara, 2 (Kurun) - Ekonn mi Bakanlığı bazı elçiliklerimizde 

Avam kamarasında konuşmalar ve 
lngiliz tecim bakanının sorulara cevabı 

mını anlattıktan sonra demi§tir birer milli mahsul metheri vücuda getirmeği eskidenberi düıünmck -
ki: leydi. Bu tasavvur timdi Türkofis tarafından filiyat sahasına çıkarıl· 

"- Bulgaristanın, pek yakın - mak üzeredir. Türkofisçe hazırlan an milli mahsul kolleksiyonları ya· 
da yeni bir parli.mentosu olacak- kında muhtelif elçiliklere gönderi! ecektir. 

Londra, 2 (A.A.) '- Bay Run
aiman, Avam kamarasında bir su
ale cevap vererek demittir ki: 

ümit ederim, demittir .. 

Bay Runsiman, batka bir sua 
'e cevap vererek demittir ki: 

tır. Bu parlamentoda geçmiş •.a - Bu kolleksiyonlar elçiliklerde daimi surette teıhir olunmakla 
manların kusurları asli bulun:;,,11 - kalmıyacak, elçiliklerin bulundukları bölgelerde (mıntakalarda) a· 
yacaktır. Yeni parlamento, yalnız çılacak arsıulusal panayırlard.ı d" gösterilecektir. 
ulusun arzusunun bir ifadesi ol -lstanbulclaki lngiliz tecim oda· 

aının son Türk· lngilfa tecim an· 
lCl§masınclan memnun olmadığı -
nı, çünkü yaptığı bazı tavsiyelerin 
~abul edilmediğini biliyorum. 

" Şimdiki ahval içinde en iyi 
şerait elde ettiğimizi sanıyorum.11 

makıa katmıyacak ayni zamanda Ankara Nümune hastanesine Sovyet 
çalıtkan, tutumlu Bulıar ulusu -

Soruda bulunan saylav, l:~an
bul İngiliz tecim odasının mente 
şahadetnamelerinin vize ve kayıt 
edilmesi hakkındaki önergesi ka · 

bul edilmek suretiyle Türkiyeden 
lngiltereye yapılacak ihracat iuy
metinin İngiltere tarafından kon
troluna imkan verecek bir kaydm 

anlaşmaya ~lave edilmediğini •l'lr 

mutlu. 

nun b~tü.n en~rjisini v~ yaratıcı Rusyadan mütehassıs getirilecek 
kuvvetını temsıl edecektır.,, 

Fakat bu önergelerin tamamen 
nazarı dikkate alındığım temin e· 
elerim. Ancak bu önergelerin ka· 
bili tatbik olmadığı incelenirse 
"'"lCl§ılır. 

Ankara, 2 (Kurun) - Nümu ne hastanesi fiziyoterapı tubeıi Bat bakan, yeni parlamentonun . . . . . ... . . • 
1 .. l d ·· teflığıne tayın edılen Alman muta hassısmın geldıgını ve ıte batladı-top anmaya çagrı masın an '>nce 
· b. h 1 • ğım bildirmiştim. Hastanenin kulll k, boğaz, burun mutahaaaıshğına 

yenı ır ana yasa azır anaca31m • 
b·ıd· · t• tayin edilen Alman profesörü Mak s Mayer bugünlerde gelecektır. 

ı ırmıt ır. 

Bakan sözlerini bitirirken: 
"Anltlfmanın lngiliz tecimi i· 

çin ,ayJalı olacağını haklı olarak 

Yunan Başbakanı gitti 

Krallığın geri gelmesin· 
den vaz mı geçilecek? 

.Mina, 2 (Kurun) - Yunan 
Batbakanı, dün akıam Semplon 
Ekspresiyle tedavi için Alman 
kaplıcalanna gitmittir. Bay Çal -
dariı hareket etmezden evvel 
Cumurluk baıkaniyle görütmü!, 
bulunmadığı esnada siyasal duru
mun normal bir yol takip edeceği 
ni, kendisine vekalet edecek olan 
Harbiye Bakam General Kondili
sin memleket içindeki sükOn ve a
sayişi sağlıyacağını tebliğ etmi§ -
tir. 

Cumur Ba,kanı, bu fırsattan 
istifade ederek kendisiyle görüt -
müt olan eski Cümhuriyetçi par -
ti liderlerinin rejim işi hakkında
ki dütüııcelerini Başbakana anlat
"'Dlftır. 

Baıbakan, hareket ederken is
tasyonda kabine üyeleri tarafın -
dan uğurlanmıttır. Bay Çaldaris 
iYuğoslavyadan geçerken Bled 
tehrinde iki gün kalacak, Yugos 
lavya kıral naibi Prens Pol ve Yu
goslavya Batbakanı Bay Stoyadi
-ıoviç ile görüıecektir. 

Yunan Batbakanının Bled teh
rinde eski Yunan kralı Jorjun 
amcaıı Prens Nikola ile rejim iti-

ni görüşeceği ve Nikolaya rejim 
hakkındaki düşüncelerini anlata
cağı söyleniyor. 

Batbakana bu yolculuğunda 
Dış Bakanlığı siyasal itler genel 
direktörü Bay Pilipnelli refaket 
ediyor. 

Bay Ç&ldariain Alman kaplı -

calarında tedavi için kalacağı 
müddet te dahil olduğu halde bu 
seyahati bir ay sürecektir. 

Atina, 2 (A.A.) - Bay Çalda-
ris, hareketinden evvel birçok 
generallerle görüşmüttür. 

Generaller, ordunun mevzu ni
zamı bozmak için yapılacak her 
türlü teşebbüslere karşı geleceğ; 

hususunda Çaldarise inanca (te 
minat) vermiılerdir. 

Bay Çaldariı ile Liberal parti 
şefi Sofulis arasında yapılan gö -
rütmede rejim meselesinin Çalda
risin avdetinden sonra lrotarılma· 
sı hususunda hükumet ile ayrışık 
partiler arasında görüt yakınltğı 
olduğu anlaıılmııtır. 

Bazı çevenlerin fikrine göre, 
bu kotarma yolu, krallığın yeni · 
den iadesi fikrinden vazgeçilme -
sinden ibarettir. 

936 Olimpigatlarına 
hazırlık 

Berlin, 2 (A.A.) - 1936 olim • 
piyatları sonuçlarını bütün dünya
ya çabucak yayabilmek üzere Al·· 
manya posta yönetgeıi Koenigs -
vusterhavsen yakınında Zeensen
de birçok kısa dalgalı verici istas
yonlar kurmuttur. 

Roman yada 1 ecim 
bakanlığı 

BUkreş, 2 (A.A.) - Tecim ,.e en
düsctri Bakanı Bay Manolesko Strun· 
gein yerine vekil olarak doktor Kos • 
tinesko atanmıştır. 

Italyade\ bir gemi 
yanarak Battı 

Miliıno, 2 (A.A.) - Orta gölünde 
işUyen bir gemide ansızın yangın çık· 
mıştır. Göl kıyılarındaki halk, yangı
nı görmüş Ye sandallara binerek ge
minin yardımına koşmuştur. Yolcu -
lar, kurtarılmıştır. Bundan sonra bir 
patlama olmuş ve gemi tamamile 
parçalanmıştır. 

Amerika Alman protes
tosuna cevap verdi 
Vaşington 2 <A.A.) - Dış işleri ba

kanlığı müsteşarı Bay Phflipps, "Bre
men,, hadisesi hakkındaki Alman pro· 
testosuna resmen cevap vererfk, A -
merikan hükt1metinin hadiseden duy -
duğu teessüfleri bildiren bir notayı 

işgüderine tevdi etmiştir. Bu notada, 
hadiselerin, gereken bütün tedbiri al
mış olan Amerikan hükt1met makam • 
]arının lılkaydhğı yüzünden çıkmamış 
olduğu önemle keydedilmektedir. 

Sıcak dalga&ı 
bugün, bütün Alman şehirleri, bir yas Balıkesir Halkevinin- Nevyork, 2 (A.A·) - Birleşik A -
görünümil göstermektedir. merikada hüküm süren sıcak dalga • 

Almanyanm her tarafından akıp çalışmaları sı, şimdiye kadar 12:> kişinin ölümü • 
gelen büyük bir kalabalık, büyük ku· Balıkesir, 2 (A.A.) _ Balıke- ne sebep olmuştur. 
mandanın gömüldü.-;.n, dog-u Prusya· xte yandan Longdıs" land Uzerin -6

.. sir Halkevinin çalıtmaları aon ay- v ' 
sında Tanenberg muharebe meydanı • den geçen büyük bir tayfun, ağa~ları 
na dikilen ulusal anıtın etrafında top- larda çok genitlemi§tir. devir'rniş ve bunlar yoUan tıkamıştır. 
)anmaktadır· Evde, üçü lisan, biri riyaziye 20 balıkçı gemisi, siklonun tesirile 
ŞEHRiMiZDE ALMAN KOLONİSİ olmak üzere dört kura a~ılm19 , devrilmiş ve 100 kadar sandal da bat
T)E BUGÜN TARABYADA TÖREN temsil kolu iki ayda üç piyes sah- ma tehlikesi geçirmiştir. 

YAPACAK neye koymuttur. Ev, kültürel 
Şehrimizdeki Alman Kolonisi de filmler göstermek üzere sesli, sey- Hava .Kurumuna gardım 

Hindenburgun ölilmünün yıldönümü yar bir sinema makinesi almııtır. Balıkesir, 2 (A.A.) - Hava 
münasebetile saat on altı buçukta Ta- Bu makine ile ıehirde ve köyler- kurumµna Balıkesir ili köylüleri. 
rabyadaki Alman mezarlığında topla-
nacaktır. Yapılacak törenle, Tanen • de halka faydalı filmler gösterile nin yardımları sevinç verecek de-
berg kahramanı anılacaktır. Tarab - cektir. recededir. Köyler, mahsullerinin 
yaya saat on dört buçukta Köprüden Halkcvi, usluk denilen örtü ile yüzde be!İni tutan yükenlerle yar-
kalkan Şirketi Hayriye vapurile gi - mücadeleye karar vermit ve bu iti dıma girmit1erdir. 
dfJecek, oraya on beşi elli beş geçe kısa bir zamanda baprmak üzert> 
vanlacaktır. 

Gece saat yirmi birde de, Alman tedbirler almıthr. BlR ADAM KARISINI 
sefareti tarafından, Yüksekkaldırım • Bunlar arasında, usluğun orta BIÇAKLA VURDU 
da Totonya klübünde Hindenburga çağ kıyafeti olduğunu anlatana· Ankara, 2 (KURUN) - Bu-
aft ilç film gösterilecektir. Bunlardan fitler duvarlara nsılmıttır. gün burada Kolacı Bekir Sıtkı a-
blri Hindenburgun hayatı, digeri Ber- ---·--·--·-- ----·-............ d d b• • · k b kl v • rn a ırısı, arısını ıça a agır 
Hnde 1934 9enesfnde yapılan kahra • yor. Sonuncu film de, Tannenbergde t l d ·r d . 
manlal'J anış günü filmleridir. Bu bir sene en-el Alman ulusunun Hin- sure te yara a ı, 1 a e veremıye-

Nümune hastanesine getirilecek diğer bet mutahusısın muka • 
veleleri henüz hazırlanmamıttır. B unların Sovyet Rusyadan getiril
mesi ihtimali kuvvetli görülüyor. 

DOKTORLARIN 
iTiRAZLARI 

Ankara, 2 (KURUN) - Finanı 

Bakanlığı, doktorların kazanç ver
gisi etrafında ileri sü-rdükleri iti· 
razları tetkik etmektedir. Finans 
Müsteıarı, bu tetkiklerin bir iki 
güne kadar biteceğini ve yeni ka
nun dahilinde bir izahname ne§· 
rolunacağını söyledi. 

KÜL TÜR BAKANININ 
BAŞKANLICINDA 

TOPLANTILAR 
Ankara, 2 (KURUN) - Yeni 

müfredat proğramlarını tesbit et
mekle uğratan Encümen Ankara 
Lisesinde Kültür Bakanı Bay Saf· 
fet Arıkan'ın Başkanlığında bir 
toplantı yaptı. Bu toplantıda müf. 
redat proğramları ve kültür itleri 
konuşuldu. Encümen yarın gene 
bekanın başkanlığında son defa 
toplanacaktır. 

REÇlNOS F ABRIKALARI 

Ankara, 2 (KURUN> - Ta
rım (ziraat) Bakanlığı tarafından 
lçel mınta.lcasında yapılan Hint
yağı tohumu zeriyatınrn iyi sonuç
lar verdiğini bildirmiştim. Duydu
ğuma göre Sumer ve it Bankala
rı o civarda kurulacak reçinos f ab 
rikaları etrafında tetkiklere bat
lamıtlardır. Tarım Bakanlığı, Hint 
yağı tohumunun lçelden baıka ne· 
relerde yetittirilebileceği hakkın
da da incelemelerde bulunacaktll'. 

ZiRAAT ENSTiTÜLERİNE 
550 TALEBE ALINACAK 

Ankara, 2 (KURUN) - Zira· 
at Enstitülerine bu yıl yeniden 
550 talebe alınacaktır. Enstitüde 
mevcut 400 küsur talebe ile Ensti
tü talebe aayıaı önümüzdeki yıl 
1052 ye vamııt bulunacaktır. Ta
rım Bakanlığı Enstitü için yeniden 
2 orman, 1 baytar, 1 zirai su itleri 
mütehaaaısı getirecektir. Alman
yada bulunan Enstitü rektörü bu 
mütehassısları seçmeğe memur e· 
dilmitlir. 

DiL KILAVUZUNUN 
BASILMASI 

BİTMEK ÜZERE 
Ankara, 2 (KURUN) - Yüz 

bin nüaha olarak buılmakta olan 
Türk dili kılavuzunun basımı bit· 
mek üzeredir. Kılavuz bu ayın i
çinde satılığa çıkarılacaktır. Kıla
vuza 25 kurut fiyat konulmuttur. 

B. ŞÜKRÜ KAYA 
GELiYOR 

Ankara, 2 (KURUN - 1 i -

BERLlNDEKl TiCARET 
ODAMIZIN tşnRAK 
EDECE(il SERGiLER 

Ankara, 2 (KURUN) - ISer
lindeki Türk-Alman Ticaret O
dası, l~Ajuıtosta Frankfortta 
açılacak ar11ulusal sergiye İftira• 

ke karar vermiı, bunun için Tür
kofisten grafik, ihaai malumat i .. 
temiıtir • 

Berlin Türk-Alman Ticaret 

Oda11 9imali Pruıyadaki Y unia

berg panayırına da iıtirak ede
cektir. Oda, bu panayırda göste

rilmek üzere milli mahsullerimi· 
zin birer nümunelerini aönderme

sini Ekonomi Bakanlığından iste

miıtir. 

FRANSIZ FiNANS 
MÜTEHASSISLARI 

Ankara, 2 (JCTinvn} - lstan

buld" ıetkikler yapmakta olan 
Fransız finans uzmanlan (müte

huıısları) oradaki tetkiklerini bi

tirmek üzeredirler. Mütehuııslar 

bundan aonra Anadolunun muhte
lif merkezlerinde de bir aydan 
fazla sürecek incelemelerde bulu
nacaklardır. 

C. H. P. GENEL MÜFETilŞl 
EDlRNEYE GlTil 

Edirne, 2 (KURUN) - Edir
ne llbayhiı C. H. Partisinde tet
kiklerde bulunmak üzere ıelen 
genel merkez müfettiıi ve Malat· 
ya aaylavı Bay Aaaf, Karaaiaç is
tasyonunda Edirne C. H. P. B. K 
ile llbay Osman Şahin Bat, genel 
espektör huıusi kalem müdürü Nu• 
rettin ve bir çok yurddaı tarafın
dan kartılanmıttır. 

EDlRNE'DE SU iŞLERi 

Edime, 2 (KURUN) -Edirne 
su itlerinde tetkikler yapmak Ü• 

zere Bayındırlık Bakanlığı Su Da
iresi Şeflerinden Mühendis Bay 
Sabri buraya geldi. 

K!JRUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

3 - 8 - 935 

Hu kupondaki tarihten başlıya · 
rak ıs gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan UAn
lardan başka - bir küçük Utinın 1 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(tııtlyenler, günUnde idarede bulun • 
durulacak wrette bu kuponları po~tayu 
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1 işaretler 1 
ava tehlikesi ve 

değerli bir eser 
BClfbakan l•met lnönünün a -

~rıaa hava tehlike.ini anlatan Ji • 
!l'euinden •onra halkın buna ncuıl 
bir hareket kaide•i haline koyclu
hnu •öylemeie lüzum yoktur. 

Ulu• gölrten gelebilecek tehli -
4~ere karıı •ilahlanmayı kendine 
fıctr eJinmiftir. Fakat bu arada 
tehlikeyi istismar ederek, telıfike
l'i bir kazanç ıHUıttuı haline ~o -
l'Qn açıkgözlere Je rtutgeliyor • 
llınuz. Hava tehlike.ini istismar 
edenler bu cin•tendirler. Kı•a .za· 
"1anda piycuaya bir amme cüzü 
kadar küçük lakat liyatı olgun -
dan cqkın bir .ürü kitap çıktı. 

Bunlardan bir lıumı raıtgP.lf> 
ltcdeme alrnmq, bir kumı bi%Je 
ltQ11a1tılmıyan ve dünya için hal • 
lQrırlnuumda fayda olacafı için 
1erkedilmiı gaz maakelerini kul • 
lq... 11 • • ..... ... 
·•manın uıu ennı ogret.ınege 

~ollfmııtır. Bazılarında tercüme 
Ycınlqları maksadı ortaıclan kay -
6et1ecek bir hal almqtır. Bunla"l 
İfcıret ettikten sonra hava tehlike
li önünde ciclcli bir çalıJmanın e
•erleri ile Je ktlTfdtlfmakta o/Ju
iunru.zu söylemekten çekinmiye • 
~eğim. 

Mesela eıki bi: haııu .6bayı o· 
lan Şakir Hazım Gillmenin Ulu• 
"1atbcuuıncla bdirl"11§ olan "Hava 
fehlikui ve korunma çareleri,, 
&'!nu11 bQfı ucandatlır. 

Şakir Hiizımı Türk olnıyucula· 
1't gazetelerde, mecmualarda hava 
tekniği ve askerliği hakkındaki 
YazılaTiyle tanırlar. Raıclyo dinle -
31icileri de onu bilirler. Aylardır 

~aıJa tehlikesi hakkında aalahiyet· 
li adam ırlatiyle Anlıcua radyo • 
•rında hava tehlike•İni a;ılatmak
ta, tehlikeye karıı alınacak ted · 
birleri ıöylemekteJir. 

i~l..ir Hazımın hazırladığı ki· 
tcıbı emniyeılo ,,lrayabilir.iniz. 
Çii11kü, ıalahiyetli bir kula"1den 
~ıkmııtır. 

Tecrübe görmüı, bu iıle ger -
"'~kten uğraıml§hr. 

Kendisini bu İ§e vermi§tir. 

Sonra btıfka bir faydtuı Ja fil· 
dur. 300 büyük •ayıla kitaba an· 
eak elli kuruı fiyat konmuıtur. 

Bu değerli hiunetinden dolayı 
ŞQkir H azımı tebrik borcumuz • 
d11r. 

meyvecif ere yardım 
• Y &f meyve çıkıtı (ihracatı) 
1 • • 
Çın Ankara Ziraat bankaıı idare 

~eYeti lecimerlere yardımda bu . 
llnrnağı onaylamııtır. 

Bu, lstanbul ziraat bankaıı ve 
l'ürkofiıe d~ bildirilmittir. 

F ehimin kabri 
ziyaret edildi 

iki artistimiz için birer 
mezar yaptırılacak 
Türk tiyatrosunun en eski 

Türk aktörü ve ıevimli komedi 
sanatkarı Ahmet Fehim, bundan 
beı yıl önce, 2 Ağustosta ölmüş
tü. Dün bu acı yıl dönümü müna
sebetiyle lstanbul Şehir Tiyatro -
sunun ve Halkevi temsil tubesi · 
nin kadın ve erkek artistleri sa -
bahleyin saat dokuzda köprüden 
kalkarak vapurla Büyükadaya 
gitmitler, oradan Tepeköydeki 
mezarlığa çıkmıılar, Ahmet F ehi
min kabrini ziyaret etmiılerdir. 

Kahire lstanbul Şehir Tiyat -
roıu sanatkarları ve Halkevi tem
sil tubeıi adına birer çelenk ko -
nulmuıtur. 

Artistlerimiz, sağlığında "Bey· 
baba,, diye sevip saydıkları ihti -
yar sanatkarın kabri batında bir
kaç dakika susmutlar, nutuk filan 
söylenilmemit, bir kat daha sami
mi bir hal alan bu ziyaret böylece 
bitmittir. Sanatkarlarımız, iht1 · 
yar aktörün meza.rından saygı ile 
ayrılmı,lar, on üç buçukta Büyük. 
adadan kalkan vapurla lstanbu)a 
dönülmüıtür. 

Ahmet Fehim ve ondan önce 
ölmüt olan Darülbedayi sanatkar
larından Ahmet Muvahhid Bü
yükadadaki Tepeköy mezar!ığın· 
da yanyana yatmaktadır. 

Şehir Tiyatrosu sanatkarları 
bu iki eski artist için, bı~ sene bi· 
rer mezar yaptıracaklardır. 

Kabirlerin üıtüne düz beya:r 
mermer konulmaaı, bat tarafları
na da ölmüt sanatkarların bronz
dan yapılmıf hatlarının dikilme
si düşünülmektedir. 

Paşabahçe yangını 
Patabahçeıinde lnhisarlara a

it ispirto fabrikasında çıkan yan
ğının sebebi hakkındaki araştır 
malar devam etmeK~ i... 

Yangın, bir tiıe· deposunda, sa
man tite kılıflarının alet almasın
. dan çıkmııtr. Bu suretle çöküntü
ye uğrayıp kırdan, islenen fite -
lerin ortaya koyduğu zarar, etra
fa yayıldığı gibi 200,000 lira de -
ğil, ancak 20,000 liradır. Bunlar 
da sigortalı olduğu için bedelleri 
alınacaktır. 

Telefon delegeleri 
Telefon sosyetesinin hükume -

timizce satın alınma itlerini ko
nuımakta olan ıoıyete delegeleri, 
hissedarlarla görütmek üzere 
Londraya gitmitlerdi. Dün dön • 
mütlerdir. 

Londrada hissedarlarla görü -

Zehirli gaz 
Okullarda talebelere 

korunma dersi verilecek 
Uray zehirli gaz uzmanları ta· 

rafından timdiye kadar dokuz 
mahzen gezilmiıtir. Bunlardan al
tısının sığınak yapılabileceği an · 
latılmııtır. Arattırma devam et · 
mektedir. 

Bundan batka bazı kimseler 
uraya batvurarak kendi yapıları· 
nm altında sığınak yapılabilecek 
müsait yerler olduğunu bildirmiş
lerdir. Bunlar da gözden geçirile
cektir. 

Hava kurumu, öğretmenlerin 
zehirli gazlar hakkında malumftt 
edinerek, talebeleri bu huıuıta 
tenvir etmelerini ilgili yerlerdel" 
istemiştir. 

Yeni araştırmalar 

Edirnekapıda Kemanket Muı
taf apap cami inin içinde yapılan 
bir eıki eıer araıtırmaıında, bi • 
rinci kat duvarlar üzerinde bir 
çocuk tablosu bulunmuttur. 

Bu tablonun diğer kısmında da 
Bizansa ait çok eski bir kıyafet 
tablosu vardır. Resimde bu hafri
yatın yapıldığı kemerleri görü _ 
yoraunuz. 

Liköre rağbet 
İnhisarlar idaresinin fiyatlıırı

nı indirdiği likörler, piyasada hiı. 

öldürmek isteğile 
karısını yaralıyan 

Arakel bunu kıskançlık 
etkisiyle mi yapmış?! 
Tepe batında Sal ti Puajında 

karıaı Elbiıi öldürmek kaıdiyle 

yaralamaktan suçlu kapıcı Arake
lin duruımaıına, lıtanbul ikinci 
ceza hakyerinde dün baılanmıt -
tır. 

Davaya göre, karı koca, ıon za
manlarda geçinemiyorlarmıf. A -
rakel, tiddetli kıskançlık gösteri
yor, bu yüzden ıık ıık kavga edi
yorlarmıf. Nihayet bu kavgalar · 
dan sonuncusunda, koca, o dere 
cede hiddete kapılmıt ki, bıçağı · 
nı çektiği gibi kar11ını yaralamıf. 

Elbisinin vücudünün muhtelif yer
lerinde ondan fazla yara açmıf. 
Derhal Sen Jorj hutanesine yatı · 
rılan kadın, bu kadar çok yara al
mıt olmasına rağmen ölmemİf, i
yiletmİf. 

Hastaneden çıkan kadın, da -
vacı sıf atiyle hakyerine gelme · 
mişti. Suçlu Arakel, karısını ya -
raladığını inkar etti. Polisteki ik
rarını onaylamadı. 

Şahitler çağınldı. Komtular • 
dan Asiye ile polis Hasan ve Ke
mal, bunlardan baıka da bazı t•· 
hitler, dinlendiler. Duruıma, araş
tırmanın tamamlanmaaı için kal · 
dı. 

Bir Jngiliz seyyahı 
şehrimizde 

Arnold Jhon Gregoy adında bir 
lngiliz mühendisi, motosikletle 
Londradan kalkarak bütün Avru
payı dolqmıı ve dün, Edirne yo· 
liyle ıehrimize ıelmiıtir. 

lngiliz mühendisi diyor ki: 
" - Yaz tatilimi geçirmek i -

çin motosikletle bir gezintiye çık
tım. Türkiyeden Suriye, Filiıtin 
yoliyle Arabi•tana, oradan Ja Mı· 
sır, Tunu• ve Fas yoliyle lıpanya 
ve Franıadan lngiltereye dönece-

1Gezintiler1 

"Hak,,kın anlamı 
bir tektir! 

Gazeteye bcuılmıı bir Taim 
gördüm; yıkılmq bir ev resmi. 
Bu evin yıkıklar§ ü.tünJe bir çar
dak lrurıılmıııtu. Altında ÇDCUk

lar ve ailenin büyükleri oturmuı· 
lar. 

Y a.zınzn cılımlı bir blcqlığı var
dı. Okudum. Sonra •alırlar lan 
Jöne Jöne re•me baktım. Öğren• 
Jifim ıu: 

Bir yurltaf MeciJiyelıöyü ya· 
kınlarında bir kulülJe yapmıı. 
Çoluk coçuğuyla oraya niınml§. 
Keneli ıöylediğine göre, adamca • 
ğız evden •onra bahçeye bcqla -
mi§. Arka.ıınJa bir de fiaf yetif • 
tirmİf. Hepn güzel; lakat ev ni· 
rin yıkrlmıf? Ortada deprem, tu· 
lan gibi yıkıcı bir ıey yokken, 
bu evi yerlere •eren ne? .••. 

Dedim ve okumağa koyulJum4 
Meğer evi, hülriimet yık'"lf imiı~ 
Yuvtuının dağılan potrel barıak
ları yanur.Ja resim çektirip gaz11 .. 
telere •ızlanan aJam böyle diyor. 

'Akıl, bir süzgeçtir. Günün bin
bir türlü oluıları, orala elendik
ten •onra biz.im malımız olur. 
Ben, o resimleri gördükten, yazı· 
lan okuduktan •onra kendi ken • 
Jüne: 

- Bunda bir yanlqlik odrl 

Declim. Devlet, kendi güci:nll 
yapanların çatılarını baılarına 
yıkamaz.. Nitekim ertesi gü"kil 
gazeteler, bu İfİn İç yüzünü :ıy • 
Jınlattılar. 

Meğer, ıimtli acıklı resimler 
çektirip gaz.efelere mektup yağdı· 
ran yurttQf, keneli keyfinden bQf• 

ka ycua tanımı)~arak oraya izin· 
ıi.z yuva kurmuı imİf. T a'1f1SUZ 
kural imtiyazı, yalnız krıtlaTa 
vergidir. Biz, telı baJımı.za y~a • 
dığımız için, canımız i•tetlifi yer• 
Je yaylayıp kıılı)'!lnlayı.z. ff er 
yorulduğumuz noktada bize ko • 
nak kurarlar mı? ' 

Hala mamı.zJa tüzeyi boyun • 
duruk ağırlığında bir ıey gibi 1rö
renler var. Bunlm kenclilw?rine 
göre bir hak lelıeleıi ele göriir1er. 

ğim. .. .. 
Hakka Jilecliklen. anııamı veren· 

- Evvelce bu taraflarda bir • ler elinde hak, çokllez bir. ncılıncı 
seyahat yapmıt mı idiniz? 

- Türkiyeye ilk Jela geliyo • 
rum. Bundan önce Arabi•tanJa 
bulundum. Bir vakıt lbniııuuJun 

keserinden ayırt edilemez. 

sedilir bir ıahf artımı göıterrnek- yanında çalıJtığım için Arapça Ja 

lıte mesela fU yıkclan ev un 
güzel bir örnektir. Ki,,Weye clanlf• 
maJan devlet toprakları üıtiine 
temel atmak ntuıl bir Jüıünütfen 

tedir. bilirim. Keneli.ini .ziyaret edece • I.'. 
doğuyor? Ttlf çağının çapr<ıfı~ 

Gene inhisarlar idaresinin ye- fim. . . . • • yafaytfr bile gene bir kabile baı· 
ni çıkardığı "Bozkurt,, ıigaraıı - Habetııtana gıtmek fıkrınız L b .. nJan kurtulma • 

var mı? Rdnının uyruga 
da, sergide gördüğü fazla rag"'bet ı.. b"" ""k _x,J,,. toplulu/i-

ş . dil"k b""yl b" ı.. mı§Ren, uyu ve ç~a-s-
d - ım ı o e ır Rarartm • J ıla • 

dolayısiyle, yakın a genelleıtiri . l d bn~ıbomk iflere aayan 
yok. Mısıra gittikten •onra, belki ar a ..,. • J• kö" •• 

0
•• le dursun 

lecek, her dükkanda satılacaktır. sırf merak .evkiyle Habqi•tana ma.z. Mecıaıye )'U f .Y 
"Boz kurt" sigarası, timdiye Ja giderim.. Türkiyenin hiçbir yen~Je lunart 

kadar elde edilmit en iyi tiJtün ljunun keyfine boyan egece top· 
rak yoktur ve tüzeye uyğun yapıl· 

harmanlarından biri sayılmakta - rak etmektedir. 
dır. 

Ofis, ilgili tecimerlere bu ka . 
l"-rı bildirecek, Türkiyeden çıka -
trlacak yat meyveler tesbit edile
tektir. 

tülmüf, lazımgelen talimat alın · 
mııtır. Delegeler, konuıma.larl!'. 
devam etmek üzere Ankara ya gi · 

decektir. 

inhisarlar idaresi, lzmir pana
yırına da içki ve tütünleriyle itti-

Brüksel sergisine ittirakten 
çok iyi neticeler alındığı öfrenil
mittir. 

mıyan kulübeler Je, •araYlar Ja 
kazmalar altında yerl~re nrilir. 
"Halı,, ın bir tek ltt"Jamı oar. 

S. Gezgin 

F'ratelllnl kardeşler Avustralya yolunda: ı 
Fransa cambazhanelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü ta rafından çağırılmıştır. Aralarında bir mukavele yapılmıştır. Uç kardeş yola 

~kı~orlar. Aşağıdaki resimlerle düny anın bu en meşhur komiklerinin se1a ha tini takip edeceksiniz. Her gün bet parça resim neşredilecektir. Fratellinl .kardeşlerin macerasını iyice takip & 

thılmek için bu resimleri keserek to plamak ye bir :koUeksiyon yapmak la zımdır· 

NhtAVET İ~T~ 
AVUJT~AL.Y• İ~IN 

ll~tt.0 ... 'tRAl J 

f" SICİH s~ i'°1'!'-!tC~ • 
--r-~9' tıUIUf 1 Si N?. ·''"·••i ıuno- IİDtllY tıaKttdN . 

,pi•l.•T&lıl f~ATCl.UMİLtaİ 4MHIE ln&M. 
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Polis haberleri : 

Tecim odasında toplantı 
Dün lıtanbul T ecimerleri, T e -

cim odasında, lzmir §arbayı Beh
çet Salibin de iştirakiyle bir top -
Jantı yapmıı1ardır. 

Toplantı, lzmirde açılacak o -

lan arsıulusal p!t.nayıra latanbul -
dan da iatirak konusu üzerinde İ· 

Sarnatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrüktc: A. Kemal, Fe· 
nerdc: Arif, Şehzadebaşmda: Uni -
,·ersitc, Yemişte: Bensasun, Cağaloğ· 
]unda: beyt, Beşikta.;ta.: Nail Halit, 
Lalelide: Sttkı, Küçükpazarda: Hü -
seyin Hüsnü, GaJatada; Kapıiçi, Be. 
yoğlunda Bostan başında: ltimat~ 
Tarla başında: Nihat, Tepebaşında: 

Kinyoli, Şişlide Şafak sokağında: 
Nargileciyan, Kasım paşada: Merkez, 
Hasköyde: Halk. 

di. Dünkü toplantı sonunda, lztan
bul sanayicilerinin de girmesi ve
rinde bulunmuştur. 

Şeker ttaçakcahğı 
Bulgaristandan muhacir teke

ri diye fazla miktarda §eker aat -
maktan suçlu oldukları iddiaıiy)e 
ihtisas hakyerine verilen Sala!tat· 
tin Rifatın ve arkada§larınrn mu· 

hakemesine dün de devam edil -

mif, müdafaa &ahitleri dinlenmi~
tir. 

Tramvayların penceresi 
açılacak 

Havaların sıcak gitmesine rağ 
men tramvaylarda bazı biletçile 
rin hiç pencere açmadıkları gö · 
rülmü~tür. 

Uray sosyeteye yazdığı tP.zke 
rede gidit istikametinde daima 
sağ pencerelerin açık, sol pence · 
relerin kapalı bulunmasını bildir
mi~tir. 

Ayni zamanda ön kapılar kn 
pah, arka kapılar da açık bulun
durulacaktır. 

Yeni denizaltı gemimiz 
Bir müddet evvel lapan) a -

dan alınını§ olan yeni den~zaltı 
gemimizin tecrübeleri bitnıit -
tir. Yakında ad konma ve bay
rak çekme töreni yapılacaktır. 
gemiye Gür adı verilecektir. 

Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Ustganı. Birinci sagfadada) 

/ngilterenin deniz sıyasası 

Vaşingı<m ye Londra deniz ant
laşmalarının hükümleri gelecek yıl· 

dan sonra bitecektir. Japonya daha 
önceden bu antta~maJarı tammryaca -
ğını ilim etti. Eğer devletler 1936 yı-

SPOR ' Uypeşt 

Bugün ·raksimde 
deşiktaşla 
karşılaşıyor 

Macarların amatör şampiyorı 
Uype§l takımı bugün Taksim st 
dında ilk maçrnı Beşikta~la yaps 
caktır. Macar takımı türlü vesil 
lerle kendinden bahsettirmi. 
kuvvetli ve amatör olması dola 
siyle kazam.ıalc için oyniyan ku 
vetli bir takımdır. 

Bu itibarla bugünkü kaq,Jaı 
manın bir hayli enteresan olaca 
ğını umuyoruz. Bu husu!ta gön 
derilen tebliğ ıudur: 

Uypeşt maçları tertip heyeti 
den: 

1 - Budapeşte tamp:yo 
Uypeft takımı bugün saat İ O, 
de şehrimize gelmiftir. 

2 - ilk maç Cumartesi gün 
(bugün) Beşiktat takımiyle aa 
17,45 te Taksim stadındadır. 1 
kinci maç Pazar günü Galatıua 
ray takımı ile aaat 17,30 da Beşi 
taş Şeref ıtadındadır. 

3 - Beıiktaf - Uypeıt maçı 
hakemi İzzet Muhittin Apaktır. 

4 - İzdihama meydan k-ı!rna 
mak için kapılar saat 14 le açıl& 
cakbr. 

5 - Fiyatlar, herkeıin iıtifa 
de edebilmeıi için, herkes" tri 
bün 50, dühuliye 25, T akı~m ata 
dında balkon 100 kuruttur. Mun 
tazam tramvay ve otobüs aeforle 1 
ri temin edilmi,tir. 

Bu~ünkü kayık yarışları 
Bugün Çubukluda büyük ka ' 

yık ve ıandal yarıı1arı yapı1acL'k 
tır. Bu yarışlar serbest olduğu t 
çin profesyonel, amatör, ki:lü1>H11 

kulüpsüz herkes girebile<"~ktit· 
Yarışlara yalnız küçük kavık)af• 
sandallar, futalar değil: --"et 
kayıkları biJ,. er=• coılecektir. 

v~rışlara öğleden önce ıaat 
onda Çubuklu rıhtımının •bündf 
başlanacaktır. Ayni zamanJft bu· 
gün deniz kenarındaki Ç'u~ulcht 
bahçesinde de büyük bir sünnet 
düğünü yapılacaktır. 

At yarışları için 
trenler ayrıldı 

Geç.en Pazar başlanan at yarıf' 
Jarmda, halkın dönmek içir. 701' ' 

luk çektiğini yazmıştık. Şark De-
miryollarından gelen bir ila"la g& 
re anlıyoruz ki, işaretimiz rlikka' 
te alınmış ve banliyö trenler;ndetl 
maada ayrıca 4, 11, 18, 25 ~ğuı .. 
toı ve 1 Eylul Pazar günleri jçiıt 
lstanbuldan Veliefendiye, Ve!ie • 
fendiden lıtanhula iki ayn l:ata' 
ayrılmııtır. 

Bunların kalkıt saatleri !udur: 
lstanbuldan Velief endiyP. 13· 

50, Velief endi den İstanbub 18,1 O 
bu katarlar gidi, ve dönüşte di ' 
ğer istasyonlara da uğrayacaklar' 
dır. 

, .,.. . . . . . .. ,; ~ ..... . ~ ~ ., .. ·. 

lı bitinceye kadar aralannda yeni 
bir antlaşma yapamazlarsa her dev -
Jet kendini istediği kadar harp gemi
si yapmakta serbest sayacaktır. On -
dan sonra büyük hir deniz silahlan
ma yarışı haşlıyacaktrr. Japonya İn
giltere ,.e Amerika ile. beraberlik is · 
temiyor. 3-::>-5 nisbetini artık kabu 1 
etmiyor. Amerika ise bu nisheti de - iki gün evvel büyük bir teeuür-
ğiştirmek j5temiyor· Geçenlerde Al - le ölümünü haber verdiğim;z Va
man.ra ile İngiltere arasında yapılan purculuk Şirketi idare Meclisi Re-
deniz anlaşması üzerine İngiliz par · isi 
lamentosunda bir takım sözler oldu. 

Sadık Zade Bay 
R U Ş E N'in 

Ru arada İngiliz deniz Bakanı İn -
giltere devletinin şimdi artık nisbet 
usulünden vazgeçtiğini hildirdi. ln -
giltere bütün deniz devletlerinden 
1937 J,lına kadnr yapacakları gemi -
ler hakkında malumat i tcmiştir. 
Böylelikle İngiltere gelecek deniz kon· 
ferans!Dda Jnponya. ile anlaşacak de
rne!<tir. lngitterenln deniz 81)-asasını 
böyl~ hirc!enbire deği~irmi~ olması 
Ame.ri.k:trla ha.vrct uy:ınd•rmıştır. 

AS!M US 

Cenaze~i bugün aaat 11 de Şif' 
lide Büyükdere caddesinde dok
tor Şevket Bey sokağındaki evi,,.. 
den kaldırılarak T eşvikiye Ca111i
inde naman kıirnd'ı"ktan aonı-. 

Ma.çkada aile mezarlığına götürÜ4 

Jeeektir. 



e 

KR.AL KOJTANTİN \N . 
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Ovakit bütün halk kralla 
beraber görünüyordu 
Ben bana emredecek kadına ı olmaz. Ter biye ve nezaketin be

la.parım. Bunu ötedenberi hisse· nim yüzüme koyduğu maske onu 
derdim, Fakat bu emredit senin j örter, göstermez. Bununl~ bera· 
Yaptığın gibi nazikane olmak la· her ben öyle sanıyoruı:n _kı sen be-
ıı-d B ·ı k · ı nim yüzüme bakınca ıcımden ge· 

-u ır. ana verı ece emır er . ~ . 
3 hen' b'l ~ · 1 1 çen şeyleri gene hıssedıyorsun. 

ını yapa ı ecegım şey er o· (P ) 
n J:rı<>J d F k t d.kk t d' Ben bu mektubumu sana atras 

~ r ır. a a ı a e ıyorsun, . . . d l 
de '"l . b .. 1 'l . da yetiştirmek ıgın elım en ge en 

gı mı, u son cum e ı e senı .. d ... · 
io t k. . . her vasıtaya muracaat e ecegım. 

en ıd etmek ıstemıyorum. Esa- A b b (K fu) dan 
sen seninle beraber bulunduğum ca a sen ana.

1 
b' ork t 

(Levidis) vasıtası e ır aç sa ır-
ıarnan en ziyade benim dikkati- lık cevap gönderemez misin? 
illi celbeden şey benim hal ve va· Artık sözü kesiyorum. Senin i-
ıiyetine göre hareket cdişindir. H Be çin derin tahassürler. er şey sa-

nim neler yapabileceğimi, ne- na feda olsun. 
ler yapamıyacağımı pek güzel 
takdir edişindir. Umumiyetle söy· 

i1'• lüyorum ki senin her hareketin 
heni sana bağlıyor. Onun için sen 

ç1 hen im için bir aşktan daha fazla 
bir şeysin; sen benim için bir me-

8, lekain. itiraf ederim ki dün seni, 

~· bahçede gördüğüm vakit biraz 
korktum. Bu korkuya mahal yok· 

' tu. Ondan dolayı sana minnetta..., 

Tin o 

Atina ile onun limanı olan Pi· 
renin arası sekiz kilometrelik bir 
mesafedir. Buralara Kral gelme
den evvel ba§tan başa, yaralıla· 
rın ve halkın oturması için sıralar 
konmuştu. Kral büyük tezahürat 
ile kaı-şılandı. istikbale gelmiş o
lanların sayısı hemen 20 bin kit1i 
vardı . 

• " tıın. Yalnız benim için bir tek 
a• gölge, bir tek bulut var. Bu da be· 

niın aşkıma inandığını bana söy
leıncyişindir. 

Bazı yerlerde Kralın arabası 
halk kalabalığından geçemedi. O 
vakit bütün halk kral ile beraber 

görünüyordu. Daha onun düşma: 
nı meydanda değildi. Henüz göze 
hiç bir fey görünmüyordu. Veni
zelosun hareketi kıskançlık ve ih· 
tiraskar megalomani ile tefsir 

Ben daima seni düşünüyorum. 
lier şeyi senin hayalin arasından 

, görüyorum. Sen yalnız zahiri bir 
~akildc sevmiyorsun, değil mi? 

~e~. de beni gerçekten seviyorsun 
egıJ mi? Ben bunun ebedi suret· 

r· te devamını fotiyorum. Sen de is
tiyorsun değil mi? 

ve izah olunabilir. 
Fransız matbuatının Kral hak

ktnda yazdıkları çok ağır yazıla· 
rı izah etmek için de meşhur 

1:.y t."'"''m sevgilim sen beni 
kend' · · ' · ıne esır ettın . .Bt::b oııenin elın· 

deyim oyuncağım. Bana bu hayat 

(Berlin gafı) denilen hadiseyi an
latmalıyım. Eğer Fransız matbu· 
atı hal ve zaman icabatmı takdir 

• Çok acı geliyor. Fakat ben kendi 
kederlerimi anlatarak senin de 
kederlenmeni istemem. Ben ke-

etmi, olsaydı o vakit Kralın hiç 
düşünmeden ağzından çıkıvermiş 

olan bir çift sözünü ın .. harp sebe
bi yapmıyacakları şüphesizdi. 

' 

der i~indeyim. Vakıa benim yüzü· 
?ne ha.kılınca bunu anlamak kabil 
~ 

<Arkası var) 

Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

''Bu ilandaki şartlara göra hareket 
ederlerse her talebi yerine getireceğiz,, 

Gazetemiz tiyatının yarıya 
İndirilmesi doiayısıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayn, ayrı cevap vermek sureti· 
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmesi 
gecikmekte olduğundan satıcı

lığımızın ana şartlarını neşredi
Ycruz ~ 

1 ~ Her sayı bütün satıcı-

mıza depo ederek makbuzları
nı siparİf me.ktuplarıyle b!rJik-

' k. te bize yollamaları gere tır. 

111 - Her ay sonunda gön· 
derilen fatur.siarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu ,arta riayet olun
madığı takdirde faturada görü· 
len borç depozito veya banka
da emrimize bırakılan paradan 
mahsup edilir. 

lara -iadesiz olarak- 70 pa· G · · T" k' n1'n her azetemızı ur ıye 
tadan verilecektir posta masra- kö§esinde daha genit ölçüde 
fı bize aittir. yaymak dileğinde olduğumuz-

11 - Satıcı olacakların gün· dan isteklilerin bu tartlara gÖ· 

de istedikleri gazete sayısına re müracaatları hususuna na 
göre bir buçuk aylık gaze!e tu- zarı dikkatlerini celbederiz. 
tarını önceden depozito tJiarak 
t:önderme1eri veya bu miktar Müracaat ~dresi: KURUN 
Parayı r, veya Ziraat Bankası· gazetesi Direktörlüğü -Ankara 
n 1 Caddesi- lstanbul '9= ar:::~=le~ine namı· e 
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ml~L-KfMiZ Of ı··--~-
Gazianf evle 

Trahoma karşı 
• • 

savaş ıçın 

Kamyonetıı hastane 
tecrübe ediliyor 

Trahom mücadele teşkilatı 
hastanelerini köylerde köylünün 
ayağına götürmek için sağlık ve 
soysal yardım bakanlığınca kam
yonetler içinde gezgin hastaneler 
kullanılması kararlaştırılmış ve 
bu kamyonetlerden bir tanesi Ga· 
ziantebe gönderilmiştir. Bu kam
yonetlerde hastane çadırı, ameli
yat masası, ameliyat aletleri, u
fak b1r eczane, Lavabo gibi ameJi
yat için lazım olan araçlar bulun
maktadır. 

Gezgin mücadele hekimi ya· 
nında sağlık işyarlan olduğu hal
de bu kamyonla trahomun en çok 
salgın olduğu bir köyün ortasına 
giderek orada çadır kuracak ve 
bir seyyar hastane açacaktır. 

Kamyonet, çevredeki köylere 
giderek ameliyata muhtaç hasta
ları çadıra getirecek ve burada 
ameliyat yapılacaktır. Kamyonet
le köylerde yapılan bu gezilerde 
hasta gözler de ilaçlanacaktır. 

Mısırda ve Avrupa memleket
lerinde bu seyyar hastanelerden 
çok fayda görülmüştür. Bu kam
yondan bizde de fayda görüldüğü 
takdirde her gezgin mücadele he· 
kimi için birer kamyonet verile
cektir. 

Ilgın kaplıcası 
Ilgın kaplıcasının konforlu ve 

modern bir duruma konulması İ· 
çin yapılan projeler tümlenmiş ve 
Ankarada Evkaf genel direktör
lüğüne sunulmuştur. 

Genel direktörlükçe gelen so· 
rukta kaplıca için bir çok nokta
lar sorularak hunların aydınlatıl· 
ması istenmittir. 

.Genel direktörlüğün bakımına 
göre hamam bu yıl içinde ya ona
rılacak, veya istekli olan il özel 
yönetimine satılacaktır. 

Yozgat ilbayı 
Köydeki çalışma araçla
rının fennileştirilmesi 

.., 
ıçın ugraşıyor 

Yozgat, (KURUN) - llbay 
Bay B. Baran 21-7-935 tenbe· 
ri Boğazlıyan köylerinde incele
me gezisi yapmaktadır. Gezide 
köycülüğün bütün alanlarını ilgi· 
liyen geniş bir programla yürün
mektedir. Bu inceleyişlerin köy
cülük işlerini daha vcı-imli başar
mab.ra ulaştıracağında kuşku yok 
tur. 

B. Baran köylerin tarlalarını, 
otlaklarını, ağıllarını, bostan ve 
yoncalıklarını görmektedir. Köy 
sınırlarının içine aldığı köşe bu
cak her yerin durumlarının ince
lenmesi köylümüzde yirmnici yüz 
yıl araçlarının yayılması itlerinin 
yeretiminde özlü temel olacaktır. 

Su ve sulamalarla, kuraklığa 
çare bulunması, okul kurağları 
yapılması, yol, ekonomi ve esenlik 
işleri proğramda yer almıştır. 

Gezide dertlerini dinlemek için 
ayaklarına kadar gelen Cümhuri
yet llbayına duydukları iç sevinç
lerini "Bizi bu günlere kavuftu
ran Atatürk'ümüz acunlar dur
dukça dursun,, sözlerile anlat· 
mak isteyen erikmen kahramanı 
Mehmed cavusa B. Baran "Sizler 

Samsun yaz ortasında 
yiyecek et bulamıyor! 

Şarbon hastalığı var - Yaz eğlenceleri 
Yeni Belediye reisi seçiliyor 

bon) hastalığı görüldüğünden et 
kesilmemektedir. iki haftadan be· 
ri, Baytar direktörlüğü, koyun, 
kuzu, keçi gibi davar hayvanları
nın kesilmesini yasak ettiği gibi 
hunların sütlerini de aattırma• 

maktadır. Halk, bu sıcak mevsim. 
de sığır ve dana eti yemeğe kat• 
lanmaktaydı. Fakat hastalığın ha. 
la geçmediği ve bilakis çoğaldığı 
görüldüğünden bu günden başla• 
yarak kara sığır kesilmesi de ya

sak edilmi,, mezbaha ile bütün 

kasap dükkanlarının kapılarına 

birer kilit asılmıftır. Büsbütün et· 
siz kalan koca tehir, şimdi tavulC 

"" ~ ve balık arıyorsa da o da az bu-
Sammn Belediye•i •eçim günündej lund~ğun.dan piliçlerin çifti ve 

Samsun, (KURUN) - Uray balığın kılosu 60-70 kuruıtan a• 
seçimi 'bir hafta sürdükten sonra şağı dütmemektedir. Et hul.unma• 
sonuçlanmıştır. Oylar sayılmıt, yınca yağ sarfiyatı bir miıli fazla 
parti adayları olan asli ve yedek artmıt, piyasadaki sade yağ tene· 
27 üyenin hepsi kazanmıştır. A· keleri, zeytin yağı varilleri botal
ralarında 'bet tane de bayan 1bu- mıf, fiyatlarda bir hayli yükselme 
lunan üyeler bugünlerde yeni §ar· olmuştur. 

bayı seçeceklerdir. Bundan 'batk'.a köyler'Clen telir• 
YENi V ALl yük hayvanları girmesi yasak eo

Yeni ilbyannız Fuat Tuksal, 
Denizliden gelmi§, vazifesine ba§
lamıştır. llbay, şimdilik il işlerini 
incelemekte, kurumları, okulları 

dola~maktadır. 

YAZ EOLENCELERI 

Şehrimizin gezinti yerlerine, 
Pazar günleri sık ıık banliyö tren
leri işlemektedir. En çok kalaba
lık Derbent ve Kirazlıkta görül· 

mektedir. Çarşamba yolundan haf 
ka, bir kısım ahali de Havza ve 
Amasyaya kadar gitmekte ve ılı
calardan faydalanmaktadır. 

Bu mevsimde bir plaj eksikli
ğini derinden duyan Samsunlu· 
lar, bütün kıyıyı deniz hamamı
na çevirmitlerdir. Gümrük iskele· 
sinden Vinç önüne kadar denizde 
yüzenler hiç eksik değildir. 

Bu sıcak günlerin en güzel sa
atleri, akşamın serinliğinde san
dal safasile denizde geçen za
manlardır. 

Gece eğlenceleri ~e, Park ga
zinosunun ne alaturak ne alafran
ga olduğu belli olmıyan kozmo· 
polit müziğile, Bafra-Samsun a
rasında mekik dokuyan Kemal 
Sahir turupunun aile bahçesinde
ki varyete numaraları ve beylik 
temsilleridir. 

HAYVAN HASTALIGI 

dilmit olduğundan odun, kömür, 
yumurta gibi feyler de gelmeme-
ğe bat lamı§tır. · 

Halkevi radyosunaa hergün 
ahaliye verilen öğütlerle hastalık· 
tan korunmanın çareleri anlatıl
maktadır. 

Uray İfyarlan, kaçak et kesen· 
leri, süt ve yoğurt satanları ve bü
tün hayvanları sıkı bir kontrol ile 
takip etmektedir. 

Velhasıl, Samsun, iki haftası 
geçen, ve 'dah"a o kadar süreceği 

sanıaln bu hastalık Clolayısıyle, 

yazın ortasında, etsiz, sütaüz ve 
yoğurtsuz kalmıttxr. 

F.D 

T ekirdağında spor 
bayramı yapı1acak 
Tekirdağ, 2 {A.A.) - Şehri· 

mizde 4 Ağustos pazar günü hal· 
kevi tarafından bir spor bayramı 
yapılacaktır. Spor bayramında Te 
kirdağ, Çorlu, Malkara, Hayrebo
lu ve Saray gençleri de buluna· 
caktır. Spor bayramında hız, mu• 

kavemet, disk, gülle, cirit atma 
yüksek tek ve üç adrm atlama, 
bayrak yarışı yapılacaktır. Bun• 

lardan başka Tekirdağ, Çorlu, 
Malkara, Hayrebolu, Saray ta
kımları arasında futbol maçları 

Şehrimizdeki sürülerde (Şar- olacak ve müsabakalarda biri~f 

Atatürk'ün erkinlik savatında er
kinlik bayrağı altında can cömert· 
liği yapmakta yarış eden kahra
manlarsımz. Komşularınız erkin· 
liğimizin fedakar şehitlerinin yav
rularıdır .. Sizlere Atatürk ülküsü· 
nün ışıklarını yaymak, Cümhuri
yetin getirimlerinden hisselerini
zi vermek bizim haf ödevimiz· 
dir.,, demi,tir. 

Bay Baran bir ay süreceği ta
sarlanan gezide Boğazlıyan ilçesi· 
nin 117 köyünü gördükten sonra 
ilçe merkezine dönerek daireleri 
teftiş ederek işleri gezi sonuca gö· 
re yönetliyecektir. Bu gezi ilin di· 
ier ilcelerinde de yapılacaktır. 

gelen ekibe halkevimiz armağan• 
lar verecektir. 

Boluda bayındırlık 
Bolu, 2 ( A.A.) - Bolu-Ada. 

pazarı yolunun onarılması açık 

arttırmaya konmuştur. Çok önem• 
li olan bu yolun onarılması için 
20 bin lira harcanacaktır. 

Bolu--Ankara arasında Gere
de ilçesi sırasındaki Afatlar köp
rüsü de bayındırlık bakanlığı ta.
rafından yaptırılacaktır. 

Bolunun ekonomik hayatına j. 
yi geli,imler sağhyacak olan bu 
yapılar halk arasında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 



~ 15 - KURUN 3 AGUSTOS 1935 

Kıskançlık 

(BQf taralı 26, 27, 28. 29 
30, 31 temmuz ve 1, 2 ağustos 
tarihli sayılanmızda çıkmış -
tır.) 

Fare - Ben deve ile ayının 
burada hapsedilmi§ olduklarını 

duyunca her ikisine de acıdım. A
caba bunların aralarını bulmak 
kabil midir, diye dütündüm. E
ğer araları bulunursa belki ken
dilerini aslan da affeder. Ondan 
sonra gene iki kardeı gibi geçinip 
giderler. Bu suretle hem bunların 
ıstırapları nihayet bulur. Hem de 
aslanın arzusu hasıl olur. Bundan 
ilerisini düıünmek benim iktida
rımdan üstündür. Hele benim gi
bi bir acizin yüksek devlet itleri
ne kantması asla doğru değildir. 

Tilki - Ben senin bu sözleri
ni yerinde bulmuyorum. Kendini 
neden dolayı bu kadar küçük ve 
Cleğ'ersiz gördüğünü hiç anlamıyo
nmı. Doğru bir fikir kimden ve 
nereden gelirse gelsin, asla küçük 
Wörülmez. Nasıl ki babalarımız 
"'.öyliyene bakma, söyletene bak,, 

tfemiıler. Nasihat denilen ıey tıp
kı ha) gibidir, altın tabakta, yahut 
sırça kasede verilmiı olsa tadı bir
dir. Kaldı ki deve ile ayı meselesi 
bizim için velinimet olan aslanı 
gece gündüz meıgul ebnektedir. 
Bu mesele halledilmedikçe onun 
kalbi rahat etmiyecektir. Senin bu 
İf hakkmda bir bildiğin varıa bu
nu söylemekle aslanı büyük bir ke
derden kurtarmıı olursun. Aksi tak 
dirde velinimete kartı hizme
tinden kaçınmış, bu suretle sada
kat vazifesine ıhiyanet etmiı olur
sun. Öyle sanıyorum ki aslan bu 
fle ha.lrikatın anlatılmaıma yar
dım eden kim olursa olsun büyük 
mükafatlar verecketir. Böy]e bir 
mükif atı senin için kazanmak bü
yük bir nimet değil midir? Fakat 
bile bile bir hakikati saklamak, 
herhangi bir masumun sebepsiz 
ceza çekmesine kar,ı göz yum
mak, bu da hainlerin kötülükleri
ne iıtirak etmek olur. 

Fare - Tilki kardet bu sözle
rinden son dercede istifade ettim. 
Dütüncelerinizin hepsi çok doğ
rudur. Fakat benim gibi küçük bir 

farede ne ıgibi bir kabiliyet olabilir 
ki yüksek rütbelere göz koyabil
sin. Ben kendi ıeviyemden yük
aelC makam sahipleri ile nasıl olur 

da konup bilirim? Böyle bir iddi
aya kalkıımakla, korkarım, gü
lünç bir mevkie dü,müı olurum. 
Şu kadar var ki deve ile ayı me
selesi hakkında bildiğim maluma
tı olduğu gibi söylemek, bu bahis· 
te haklı ile haksızın ayırt olunma
sına hizmet etmek yolundaki na
aihatinizi kabul ederim. 

Yalnız arzu ederim ki bu i,e 
benim karıştığrmı kimse duyma
sın.,, 

Bundan sonra fare, deve ile a
yı arasında geçen konuşmayı an
lattı. Ayının aılan aleyhinde de
veyi nasıl suikaıte te,vik ettiğini, 
fakat devenin teıvike kapılma
dığını, ve bu iıde en küçük bir su
çu bulunmadığını tamamen Til
kiye kanaat verici bir lisanla tas
vir etti. Tabii Tilki de hemen ye
rinden kalkarak Aslanın yanına 

koıtu. Farenin dediklerini birer 
birer hikiye etti. 

Bu sırada Aslanın en yakın 
mahremi esrarı olan Karga yanı
na gelmif bulmıuyordu. Bu arada 
yeni vaziyete göre nuıl hareket 
edilmek lazım geldiği düşünüldü. 
Karga dedi ki: 

- Rey Aslan efendimizindir. 

Fakat benim dütüncem ıudur: 
Bütün yüksek rütbeli amirler, ku
mandanlar, bütün rey ve fikir sa
hibi olan tebaanız toplanmalıdır. 
Deve ile Ayı da buraya çağırıl

malıdır. Bu büyük hey' et önünde 
Deve ile Ayı maceruı batından 
sonuna kadar anlatılmalıdır. Ni
hayet zalim ile mazlUınun nasıl 

ayrıldığı herkesin malUnıu olma
lıdır. Ondan sonra Aslan efendi-

miz Deve ile Ayı hakkında ne 
türlü bir muameleyi münasip gö
rürlerse derhal tatbik olunmalı
dır.,, 

Ertesi günü gerçekten büyük 
bir meydanlıkta büyük bir kala
balık toplandı. Aslana itaat eden 
cemaatin bütün uluları buraya 
gelmiı bulunuyordu. Aslan ayağa 
kalkarak bu cemaate dedi ki: 

- Biribirile kardeı gibi geçi
nen iki arkadat tasavvur ediniz 
ki bunlardan biri ortada hiç bir 
sebep yokken arkadaf mın mevki
ini kıskanmııtrr. Bu kıskançlığına 
mağlup olarak onu mahvetmek i
cin aleyhnide tertibat almıttır. 

Kadllliyl'DID mnıı~••ı~ 

-·-· ······· 
881em: 74 

MULEN RUJ 
insanın haleti ruhiyesi bir karar 

lizere gidebilseydi mesele yoktu. Bir 
nikbinlik ve hafiflik dalgası bastığı 
zaman, hah işte bu iyi, burada stop! 
fer durur ''e ferah ferah yaşamasına 
fudcardı. Fakat ne çare ki şiddetli re
'3miyonlar, geçmiş sanılan acıların 
yeni baştan esip savurması, unutul -
muş görünen hatıraların gerek rüya
da gerek ayık zamanda korkunç bir 
\arahatle renklenip belirmesi vardır. 

Necdetin gönlil bu gibi met ve ce
zirlerin hesapsız cilvelerine sahne ol
du. Eski hicranların, eski arzu ve 
hasretlerin yeni hücum1arına uğradık
ça hazan ümitsizleniyor, diyordu ki: 

- Hayır, unutamıyacağnn galiba· 
Mane\'iyatım sakatlandı. Sakat kala
cağım. 

Onun şifa bulmak için didinen ru -
'1ma ...,._ tlt.w 1ftfln'Gplar aşılıyan 

muhtelif nslleler çıkıyordu. Hele bir 
<!efasında silahları bırakmak, sırtüs

tü yatıp ı:özlcrini ebediyyen kapa • 

Yazan: Safiye Erol 
mak derecesine geldi. 

Bir kış gecesi gazeteci arkadaşları 
onu l'tlulen Ruja sürüklemişlerdi. Nec· 
det orada biraz içki içti · Çok zaman· 
dır. alkol kullanmamış olduğu için 
çabuk uyuştu, başı dumanlandı. Bir 
aralık, ikinci kat localarına bakarken 
rengi attı. 

Kabil mi, imkan nr mı? Bedriye 
ile Burhan orada bir locada otur -
muşlar, küçük masanın üzerinden bi
ribirinin elini tutmuşlar, nede l><'n· 
zer bir bakışla yekdiğerine dalmış -
]ardı. Necdet bütün şuurunu kaybet
ti. Yanında bir silah olsa, iptidai ,.e 
sapık aşıklar gibi gidip onları öldü
recek, sonra da kendini temizliyecek
ti. Sandalyayı devirerek yerinden fır
ladı. Gözleri tuhaf tuhaf parlıyordu· 
Kilitlenmiş dişleri arasından zorla 
sorabildi. Ve kendini, etrafını unut -
muş olduğu için kolunu resmen o lo
caya doğru uzatmıştı: 

- Bunlar kim? 
Arkadqlan onun halinden korkup 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böiem: 27 

Karakartalın yandığını Amiral gözleri ile körmüştü, 
halbuki şimdi hücum eden o idi .. Hortlak mıydı yoksa? 

Bu halile geminin alçacık tekne • ( 
si kolaylıkla gizleniyor, açık deniz ta
rafını kuşatan küçük kayalıkların ar
dından bile görünmüyordu. 

Kara Velinin yüzünden düşen bin 
parça olacak gibiydi. 

Gecedenberl, bir tunç kadar sert, 
fakat bir kasırga kadar kırıp dökme· 
ğe hazırdı. 

Kara Kartalı koya çektikten sonra 
kendisi Burakla bir kaç le\'endi ya -
nına almış, karaya çıkmıştr. Kayahk
Jarın tepesinden Mekanisi koyundaki 
Yenedik filosunu gözetliyordu. Orada 
yalnız amiral gemisile başka bir ge -
miyi görünce diğerlerinin cenup bo
ğazının dışarısında olduğunu sezmiş -
ti· Çünkü şimal boğazının dışarısında 
hiç bir tekne n yelken yoktu. Amiral 
Armenyonun ise dört gemi ile dolaş -
tığını, buraya geldiğini öğrenmişti. 

llk zamanlarda ansızın düşmanın 
ortasına ahlmayı, bu iki gemiyi hak -
ladıktan sonra diğer iki tanesini de 
tepelemeyi düşündü. Bu düşüncesini 
Burak ile arkadaşlanna açtı. 

Genç Burak: 
- Dediğini yapabiliriz, reis .. Fakat 

biz de çok kırılırız. Halbuki gücümü· 

Kendi ihtirasını yürübnek için be
ni dahi kendine §erik yapmak i
çin çalıımıştır. Ey cemaat, böyle 
ağır bir suçu irtikap etmiı olan 
hakkmda siz ne dersiniz?,, 

Cemaat hep birden yüksek 
sesle bağırırlar: 

- Bu affedilmez bir cinayet
tir. Bu cina79li ller-kim il'tik&p et

mİfıe derhal cezası verilmek ge· 
rektir. 

Aslan - Bu fikirde olanlar 
söylediklerini yazıp altma ımza

Jarım koyabilirler mi? 
Cemaat - Hay, hay! •• 

Derhal katipler büyük bir mah
zar yazdılar. Bu mahzarın altmı 

orada hazır olanlara imzalatılar. 

Bundan sonra Aslan Fareye i,a- ı 
ret etti. Ortaya çıkarak bildikle
rini söylemesi için emir verdi. 

Farenin sözleri cemaati hay
retten hayrete düıürdü. Bundan 
sonra Ayı kötülüğünün cezasını, 

Deve de eski itibarını buldu. 

-SON-
eline eteğine asıldılar. 

- Ne oluyorsun yahu? Ne nr? 
Ve mesele anlaşıldı. O kadın bir 

Rustu. Kocasından ayrılmış, yanın -
daki genç Türk avukatile yaşıyor -
muş. Kadın Bedriyeye çok benzediği 
gibi erkek de profilden ayni Burhan
dı· Onlar yeni evlenmişlerdi ki, Nec -
det, karşılaşmamak için, vapurda bHe 
sinecek kuytu yer ararken bir gün, 
soğuktur tenhadır diye, arka merdi -
venden gü\·ertenin hususi mevkiine 
çıkmış n orada onları bir küçük ma
sa başında elele oturur bulmuştu. Poz 
ayni poz, çift tıpkı o çift. 

Necdet, tekrar i~kemlesine oturdu. 
Mendille alnını, dudaklarının üstünü 
kuruladı. Arkada~ları, neş'eli sohbet
lerini bırakmışlar, hayretle ona ba -
kıyorlardı. Kimse bir şey sormağa ce· 
saret edemedi. Bu durgunlukla şim -
diye kadar pek dinle~edikleri saza 
kulak nrmeğe başladılar· Hanende -
ler (Seni ben öyle sevdim ki hayatım 
tarumar oldu) nakarath bir şarkı o • 
kuyorJardı. 

Necdetin asabı yavaş yava~ gev -
şedi. Uzerindeki hafif sarhoşluk san
ki bir çırpıda uçup gitmişti. Şimdi 
derin bir yorgunluk, karanlık bir o -
dada uzanıp yalnız kalmak ihtiyacını 
duyuyordu. Düşünüyordu: 

- Ben ~ğerse çok çekmişim. Na -
sd da~ndrm. Nasıl nasıl da:>:am)'._o • 

zü bol bol harcayacak halde değiliz ... ( 
Dedi. 
Kara Veli bu açık sözlü yiğit deli

kanlıya hemen hak verdi. 
- Doğru söylüyorsun .. O halde ne 

yapalım? 

- Mümkün olduğu kadar bunları 
birer birer yakalamaya çalışmalıyız. 
Eğer ilk olarak amiral gemisine ram· 
pa edebilirsek ne mutlu!.· O zaman 
hepsini birden haklamış kadar olu -
ruz. 

Kara Veli, cenup boğazından gelen 
iki geminin şimal boğazına doğru i -
lerlediklerini görünce amiral Armen· 
yonun gitmek istediği yolu hemen an
lamıştı .. 

- Yaşasın t .. İstediğimiz iyi olacak 
bu iş· .. 

iki Yenedik gemi.si boğaza doğru 
yelken kürek ilerlediği zaman Burak: 

- Tam zamanıdır ... Hemen çullan· 
malıyız! .. Birer birer hepsini avlıya
biliriz.· 

Dedi. 
Kara Yelinin gözlerinde büyük 

bir öcün kıvılmıcları kaynaşıyordu. 

- Hayır! .. Biz onlarla uğraşırken 
Armenyo kaçabilir.· İyisi, onlar git -
sinler \'e biz meşhur Venedik Amira
li ile karşı karşıya kalmalıyız... 

üç gemi bibirinin arkasından bo -
ğazı g~ti. Şola kıvrıldı ve sert bir 
rüzgar altında batıya doğru uzak -
]aştı. 

Şimdi armenyo da demirini bırak· 
mış; yola çıkmıştı· 

Kara veli arkadaşlarile beraber he· 
men gemisine koştu. 

Arkadaşlarının arasında dolaşıyor, 

hazırlıklan gözden geçiriyordu. 
- Herkes yerine .. Toplar hazır mı? 

Gözünüzü açın .. · Hem hava tam de -
niz havası, hem de av pek yağlı? .. Gö
reyim sizi .. Bize baskın yapan bu tu -
zakçının terbiyesini verelim .. · 

Bunları söylemeğe bile lüzum yok· 
tu. 

Herkes geceki yangının, yarala -
nan arkadaşlarının, yanan AJ.o rrnrta
lrn öcünü almak içh• sabırsızlanıyor

du. 
Kara Kartalın kürekçileri, kürek· 

Jere Mıldılar. 
Gemi, ileriye atıldı n koydan çık -

tı. 

Kara Veli pro\'a toplannın geri -
sindeki kumanda n vardiya yerine 
geçmişti: 

- His.o;a ! .. Direk, yelken .. Hep bir -

rum hala? Hep bir uçurum kıyısın -
dan yürümüşüm de haberim yok· 

Fakat içinden, ikaz edici amir bir 
ses yükseliyordu: 
Düşünme, düşünme. Yürü, daima yü 

rü. Uçurumun kenarından geçen uçu· 
ruma bakmamalıdır. 

BEDRlYEDEN MiHRiBAN 
HANIMA MEKTUP 

Viyana: 20 Şubat 1932 
.... E\'et sebebi de şu ki akacak kan 

damarda durmaz. Ye ben dokuz sene 
aşksız yaşamıştım. tık bir kaç sene 
Şerif in matemi ile geçti. Sonra da bek
delim, Gelişi güzel bir izdivaç yap -
mak yahut da çirkin maceralara atıl· 
mak elimden gelmiyordu· Biz zaten, 
itinalr büyüyen ve nefsine hürmet 
besliyen zümrenin kadınları, biz ken
dimizi her türlü çirkin ve küçük şey
lerden kollayarak bekler bekleriz. Gü· 
nün birinde tecelli edeceğine inandı -
ğımız mucizeyi temiz bir alınla, leke
siz bir ruhla karşılamak isteriz. Sanki 
aradığımız eşimiz karŞJmıza çıkınca 

etrafımızda milyonlarca tomurcuk bir 
anda patlryacak ve biz bir çiçek der
yası içinde gönlümüzün bayramını 

kutluhyacağız. Tabii değil mi ki böy
le hulyalarla senelerce inzivada yaşa
yan bir ruh, ağır ağır birikerek taş

mağa müheyya duran bir unsur gi
bidir. Ve nihayet. beklediğimiz, tanı

madan özlediğimiz o erkek zuhur e· 

den .. Hissa ! .. 
Demir bilekli, yuvarlak bazulu din~ 

,.e yiğit 'J'ürk akıncılan, iplere asıl • 
dılar. Makaralar işledi. 

iki direk birden kalktı. 
Tam bu sırada Armenyonun gemf.. 

si boğazdan çıktı. Sert rüzgarı san • 
cak tarnfına almış, yelkenlerini yarı 
yarıya açmıştı. Kürek kuJJanmıyor • 
du. Sanki kendi denizlerinde bir ge • 
zintiye s:ıkmıştı. 

Hatta bunun için, denizin doğu ta· 
rafına hiç bakan yoktu. Eğer ufak bit 
şüpheye düşerek bakmış olsalardı, Ka· 
ra Kartalı daha çabuk görebilirlerdi. 

lki direğin birden kalkmasile yel• 
kenlerin şişmesi bir oldu. 

Kara Yelinin gür sesi, fırtınanın 

uğultusundan, yelken n direk arala· 
rrnda ~.aldığı korkunç ıslıklardan da• 
ha baskındı. 

- Vardiya!·. Vur tokmağı. Daha 
hızlı ... 

Tokmak hızlı hızlr Yuruyor, kadır
ganın iki sıra kocaman kürekleri de 
onun sesine uyarak denize dalıyor, çı• 
kıy ordu 

- Burak!.· Kara Hasan!" 
- Buyur reis! .. 
- Mahmuzu sıkı bağladınız mı? B'4 

raz daha uzatın! ·. Dikkat .. Dosdoğr'll 
iskeleden çullanacağız .. 

Geminin burnundan ileriye doğru 
uzanan kalın bir dirı>.k ,·ardı. Bunun 
ucu demirdendi. Gittikçe inceliyordu.. 
Kocaman bir mızrak yahut daha do~ 
rusu bir kılrçbalığının burunu gibi U'" 

zuyordu. 
Burakla Kara Hasan, yanlanndald 

diğer leventlerin de yardımile mah • 
muzu biraz daha ileriye sürdüler. O • 
nu geminin provasına bağhyan iolP.rl 
sıktılar n çoğalttılar. 

Şimdi her şey hazırdı. 
Kara Kartal bir ejder gibi avr .. -

üstüne saldırmıstı. Jk; v .. "Il\enini de a· 
JabildiğinP -~ıniştı. Rüzgarın önUne 
ırf;; s-ıllU~tü. Kürekler de alabildiğine 

işliyordu. 

Kara kartal koydan çıkalı ancak 
bir kaç dakika olmuştu ki, Venedik 
gemisinin gü\'ertcsinde koşuşmalar 

oldu. 
Kıç kasaranın üstünde bir toplan• 

ma görüldü. Yeniden koşuşmalar baf 
rışmalar başladı· 

Şaşırmışa benziyordu. 
Hakkı da vardı ya .. 

<Arkası uar) 

dince biz ona son damJamıza kadar 
akar gideriz. Beklemekle, öz1emekle.. 
temiz yaşamakla geçen dokuz gençlik 
senesinden sonra bir kadın severse 
bu sevgi, setleri yıkan bir tufan gi· 
bidir. Bunda ölçii, itidal, soğukkan • 
lılık olamaz. Akacak kan damarda 
durmaz dediğim hunun içindir. 

Burhan bana eş olacak adam de • 
ğildi· Fakat ben, fazla mahrumiyet 
neticesi o derece gayri tabii bir has .. 
sasiyet edinmiştim ki onda, seveccğint 
tipin bazı harici alametlerini görünce 
(erkekçe bir güzellik, faikıyet, sükuti
lik arkasında kuvvetli ihtisaslar ,.a • 
adeden şahane bir bakış) e\·et, bu bit 
kaç delili onda tesbit eder etmez, iş• 
te hudur! dedim. Ilu en büyük hatalll 
oldu. l\lazur görüle! Çok ambale i • 
dim, telaş ettim, soğukkanh, kıritik o• 
lamadım. Bir giizcl l'Ücut, bir ses, hit 
yürü3·üş üzerine hiikmümii l'erdil11• 
Şimdi maziyi yaprak yaprak çe\'iriP 
her hece her nokta üzerinde uzun u· 
zun durnklıyarak başımdan geçeni 
tahlil ediyor ve anlıyorum. Za\'al1f 
Burhan! O benim tahminimden, yani 
zengin: cömert, sıcak kalpli bir erke" 
olmaktan ne kadar uzaktı. inanını• 
bana, Burhan bir hasta, bir korkak • 
tır. Yaban domuzları, ayılar, orkinoS" 
Jardan ürkmez, onları kılı kıpırdaına· 
dan av1ar. öldürür. Fakat hana gön• 
lünü kaptıracak diye korkudan akli 

< Arkaaı var) 



Dil kritikleri 

Yanlış kullanılan keli
meler etrafında ... 

Gazetelerde görüyoruz: 
"An karaya yeni bir DURAK 

Yapıleu!ak,,. Durak franuzcadaki 
Qret karııhğıdır, buna oamanlıca
da mevkii derdik. Bu sözü istas -
Yon anlamına alacak olursak dili
mizi yoksullaıtırmış oluruz. Her 
ne kadar istasyon ne ise durak da 
odur; fakat aralarında bir ayrım 
vardır. Öyle olmamış o~saydı 
fransızlar ıtation ve arret kelime 
lelerini ayrı ayrı yerlerde k ı1llan
mazlardı. 

İstasyon kelimesi yarım asır -
danberi dilimize girmiştir. Ou -
tak, tramvayların ve otobt:s!erin 
durdukları binasız veya sun.dur -
ınah yerlere denir. Bunlar da 
mecburi obligatore ve ihtiyari la
cultatil olmak üzere ikiye ayrılır 
ki, birincisine keıin durak ikin
cisine de iıtenen durak diyebili -
riz ve yahut kısaca birine c!urak, 
?bürüne de uğrak denebilir 

Tramvay sosyetelerinin hd.la 
bu cuppeli ihtiyari ve mecburi 
ıözlerini değiştirmek için birkaç 
kuruşluk boyayı göze aldır:.ıma • 
maları acaba bir hesap meselesi 
midir? 

• 
Gene bir gazetede: 
Yeni tek/illerde bulundu yeri

ne, yeni önergelerde demel-: pek 
kolay anlatılır iken teklifin güze1 
bir karşılığı olan önergeyi kullan
mayıp biraz ötede Zonguldaktaki 
biçki, dikiş ve nakıt yurtları hak
kında Zonguldaktaki karullar 
denmeıi. Bu gibi yurtlar btr ku -
l'U\ değil, dil i,iyle pek uğraşılma 
dığını gösterir. 

Belki bir kurum (teıekkül) 

kullanmaktan ise şimdilik osman
lıcasını kullanmak daha iyi olmaz 

mı idi?. 
Şu ilk zamanlarda anlam kar-

gaıasma düşmekten çok çekinme

lidir. 

Özen ve önem kelime~erinin 
de çok kere yanlış yerlerde kul -
lanıldığını görüyoruz. 

Özen (itina), attention, soin) 
(ihtimam ve ehemmiyet) (İm· 
portance) anlamlarmadır. Bir işe 
önem vermek başka özen -
mek başkadır. Bazı yerde bn iki 
kelimeyi de kullanarak: Bu işe 
çok önem (ehemmiyet) vermek 
ve özenle (itina ile) çalışm~k la -

zımdır, denebilir 
Yurt kelimesine gelince: Bu 

da yanlış anlamlarda ku!lanıl -

maktadır. 
Yurt eski Türklerde çadır de-

mektir. Bh; de bunu aile oc.-ığı an
lamına fransızcadaki loyer kartı
lığı olarak aldık ve yavat yavaş 

anlamı büyüderek vatan anlamı~ 
na kullandık. 

Yurdumuzda dediğimiz zaman 
vatanımızda ve yurttaş dediğimiz 
vakit de vatandaş anlamını çıka
rıyoruz. Biçki, dikiş, nakış ve bu 
gibi bir sanat öğrenilen yerlere 
vaktiyle sırf öz Türkçe olsu!l c1iye 
dil bilgisizliğiyle konulan yurt sö
zü düzeltilmek lazım gelen Je ~ 
yimlerden biridir. Bu gibi miies • 
ıeıelere fransızlar ( ecole) veya 
initutut derler. Bunun bizdeki 
kar~ılığı ne kurum, ne kurul , ne 

de yurddur. 
Bunlar sanat öğrenilen birer o· 

kul veya öğrenme yerleridir. 
Yurd kelimesini yalnız loyer ve 

partie karşılığı olarak kullanmak 
ve bunlara okul, öğrenek, öğren -
me yeri, veya enstitü demek tla.h'l 

doğru olur. 
Celal Esat Arseven 

organisation, ve inıtitüt yani 
bilgi yeridir. Kurul, kılavuzda 
meclis ve heyet fransızca conıcil 
kartılığı olarak alınmıştır. B!r an
lamın kar§1hğını iyi bilinmeden 

........................................................................................... 

Italyanlar da, Ha
beşler de para 

arıyorlar! 
Paris (Taymia aytarı ya=ı • 

yor) - eurada İtalyanın eko -
nomik durumu dikkatle takip olu-
1\uyor. 

Liretin inişi, İtalyan stokları · 
nın her yerde düşüşü karşısında 
ekonomik kuvvetlerle 1taly3nın 
harp yapmasına karşı gelmeğe 
imkan bulunduğunu gösteriyor. 
İtalya da, Habeş de, muhtelif fi
nansal merkezlere müracaat ede -
rek para aramaktadırlar. Bu nok· 
ta hakkında kat'i malumat edin · 
nıek imkanı hasıl olmamışsa. da 
Romanın son günlerde Parisin 
bazı finansal müessesele?ini yok -
ladığı anlatılmıştır. Fransa dev • 
let bankası ve Fransız silah sana
yicileri ile doğrudan doğruya il -
gili olan mahfeller kredi açmak. 
hususi senetler ve tahviller çkar
nıak ve Fransanın 2, hatta 4 mil · 
Yar frank derecesinde ltalyan en
düstrisine iştiraki konuşuluyordu · 

Fransa hükfuneti para iıinde 
Sinyör Mussoliniye kolaylık gös -
terecek olursa Solun şiddetli hü -
cunıundan korkar. Böyle bir hadi
se vukuunda Sollar bükfunetin e
mirnamelerle herkesin kanadmı 
Yolarak faşistliğin harp kasasını 
doldurdufunu söylemek imki.nmı 
elde ederler. 

Pariste 
Böyle geziyorlar 

Sıcakların fazlala~ması kadınların 
daha hafif giyinmesine sebep oluyor
muş. Bir Fransız gazetesi bunu is -
bat için Paris sokaklarında rastladı· 
ğI yukarıki resmi çekmiş ve basmış -
tır. - -

'1 - KURUN :l AGt;STOS 1935 ~ 

1 ° o o Kadın - Moda o o o 1 
Sonbahara doğru ln~iliz modaları 
Sonbahar için hazırlanan bütün 

sadelik göze den 
modalarda herşcy
çarpıyor 

Bu yıl Par!ste yaz mevsiminin 
bütün yeni şapka örnekleri mey -

dana çıkmıtbr. Parklarda eğlen
ce yerlerinde bu şapkaların güzel
likleri bütün gözleri kendi ü7 er -

!erine çekmiştir. Yukarıki resim -
lerde en çok beğenilen ve Paris~n 
en yüksek modası haline gelen 
şapkalar görülmektedir. 

Yukardan aşağıya: 1 - Etra
fı çiçeklerle süslenmi! akşam baş· 
lığı; resimde görülen mavi _ be -

Ve beyaz, altın 

sarısı, yahut 

kahverenkli ya

pılır. Bütün bu 

kostüm Londra -

da iki Sterline 

yani 12 Hraya 

mal oluyor. 

2- Bu gece 

kostümü bej 

renkli iplikten 

yapılmıttır. Gü

neşten yanmış 

tenlere en çok 

yakışan renk bu

dur. Göğüsteki 

çiçeği yeşil, por-

o 
1 - Dl!niz 

kıyılarında gez· 

mek için yapı • 

lan bu koslü -

mün eteği açık

tır. Bel kemerli

dir. Ceket yal -

mz yakadan 

düğmelidir. Ku-
maş yünlüdür. 

takal renklicl:r. 

3 - Sahilde 
veya kotrada gi

yilmek için ha • 

zrrlanan bu kos

tüm fevka1acte 
rahatlık venııck· 

tedir. 

o 
yaz yaseminlerle bezenmiştir. 

2-~trd~ ~~m~ ~~~===~~~~~~~~~==?~~~==-~====== 
kanotya bir tüy ile sanlm1•tır. ŞARK DEMIRYOLLORI d ,. Ye ikule kalkış 18,19 

3 - Renkli tüylerden yapılmış İLAN Samatya kalkış 18,22 
akşam başlığı; deve kuşu tüyün- Veliefendi at yarışları münasebe - Yenikapı kalkış 18,26 

den olanları pahalı olmakla bera- tile seyrüsefere muntazam banliyö Kumkapı kalkış 18.29 

be 
kb ld trenlerinden maada ayrıca pazarları İstanbul varış lS,!l& 

r çok nıa u ür. 4 - Ye•H 4. 11, 18, 2:> ag·ustos ve 1eyluAl1935 ta- l 
1 l 

,. , stanbul, l ağustos 19!1:> 
- Müdüriyet fötrden yapı mı§ o an bu berenin rihlerinde su katarlar vazedilecektir: 

yukarısı gene ayni kumaştan şe - lstanbuddan J7eliefendiye 
ritle kapatılmıştır. TREN 2d MUKERRER 

Numarasız sandallar 
Boğaziçinde işliyen motör 

' sandal ve kayıkların numarasız 
dolaştıkları görülmüıtür. Bunla . 
nn Ağustos ayı içinde yazılarak 
numara almalarının temini San -
yer ve Beykoz kaymakamlıkları . 
na bildirilmittir 

İstanbul kalkış 13,50 
Kumkapı kalkış 13,58 
Yenikapı kalkış 14,01 

Samatya kalkış 14,05 
Yedikule kalkış 14,08 
Zeytinburnu kalkış 14,14 
Veliefendi varış 14,18 

Velfefendiden fstanbula tren 
41 mükerrer 

Velief endi kalkış 18,lO 
Zeytinburnu kalkış 18t14: 

Yeni kitaplar 

Akşam şarkıları 
Değerli genç şairimiz Has.im Ne • 

zihi, bu isimle bir şiir mecm~sı bas. 
tınp çıkardı; Anadolu şehirlerinde 
o.rta. !!1ekteplerimizde türkçe mual • 
lımlıgı eden ve 1stanbuldan uzak . d w • • )a • 
şa ıgı ıçın adı buralarda sık duyul _ 
~~yan şairimiz, ince duygulu, parlak 
duşilncelf, kuvvetli bir san'atkaArd 

''Ak tr. 
şam şarkıları,, nı edebiyat Q • 

ku:rucularma tavsi~e ederiz. 
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BALK .. .-l\NLARDA Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara, 2 (A.A.) -Hava teh
likesini bilen üyeler: 
7318 Samsundan Asım Karaali 20, KURUN'un Romanı 6• Yazan : A. ismet Ulukut 

Yugoslavyada Re.im 
ve ırvat meselesi yardım 75, 7319 Hasan Model 20 ve B 

30, 7320 Hasan ,,.e Kazım 20, 7321 Sul- U 
derecesinde değilse bile, merkezi- tan ve Ali 20, 7322 Bohor ~avriyel 20 

· · h 1 ı · · k ~e 50, 7323 Musa ve Galıp 20, 7321 
Sofya, (Kurun) - Yug<:>slav ·ı 

;a kralı Aleksandrın ölümünden 
sonra, iç siyasada yeni değişik -
tikler yapılması için ba~lamış o • 
lan mücadeleler, günden güne hı 
zını fazlalaştırmaktadır. 

yet sıstemıne a e getırmıyece l\f h t 20 73r Mehmet Doğanlarh 
d b. b . k . . a mu , <> ~ 

derece e ır ser estı verme tır. 25 7326 Elvan 20, 7327. Istanbuldan Birdenbire silkindi, yerinden 

küçük fasılada baş hemşire 
olarek bir titremeye tutuldu 

" anı 

İkinci cepheyi ise (Müttehit thap Huhlsi 20, 7328 Bandırmadan Ji· kalktı. Kapıya vuruyorlardı. "Gi-
muhalifler) namı ile, Hırvat küy- man rei~inin Kfımil 20, 7329 Mehmet riniz !,, demeye korktu. Neden 
lü partisi lideri Doktor Maçeğin Kılkış 80, 7330 Halil Karaca 20 ve 50, korktuğunun da farkında değildi 
başkanlığı altında toplanan, Sn-p 7331 Dr. Ismail 20 ,.e yardım 20" Yava• adımlarla yürüdü, kapıyı 

· · l"d · y y 7332 Bahriyeli Ahmet 20, 7333 Rıza :r 

929 senesinden başlıyarak 

Kral öldürülünceye kadar, ve kra! 
ölrüdüldükten sonra da Sayı 
Y evtiç tarafından görülen ser. 
siyasa, ortaya içinden zor çıkıla • 
bilecek bir Hırvat meselesi koy · 
muştur. 

demokrat partısı ~ erı . olsa 11' 201 7334 Kadir 20, 7335 Muhsin 20 n açtı ve hayretle bağırdı: 
vanoviç teşkil etmıtlerdır. ıo, 7336 lsmail 20, 7337 Şevket 20, 7338 _ Aaa... Hemşireciğim, sız 

Bu cepheye dahil olanlar, Yu- Evyapan Abdullah 20, 7339 Mehmet misiniz? 

lstuyadinoviç kabinesi ise, ü · 
zerine aldığı çok mühim ve ağır 
itleri batarabilmek üzere lskopi~
tinadan kPyıtsız ve §artsız salahi
yet istedi ve bu salahiyeti aldı. 

lstuyadinoviç, mevcut seçme 
kanunu ile, siyasi teşekküller, ce
miyetler kanununda tadilat yapa
cak, kanunu esasiyi değiştirecek
tir. 

Fakat, Yugoslavya gibi muh • 
telif milletlerin bir araya gelme · 
siyle teşkil olunan bir devlette 
her tarafı memnun edebilerek iş 
görmek bittabi çok zordur. 

Çünkü, fikirleri bir araya top' 
hyabilmek imkan haricindedir, 
ve daha şimdiden Yugoslavyanın 
müstakbel rejimi hakkında eski 
partiler liderleri üç cepheye ayrı
larak yekdiğeri ile mücadeleye 
batlamı§lardır. 

E:ıki bir radikal olan bugünkü 
Başbakan lstuyadinoviç, başta 
Aweustanoyeviç ve bütün radikal 
pnrtisi, Kuruşetin Kilerikal lslo
venlcri, ve Bosna - Hersek müslü
manlarının lideri Doktor lspahu 
ile birlikte (radikal ittihadı) na -
mı a 1tmda kuvvetli bir parti kur
mak üzeredirler. 

(Radikal ittihadının) Yugos
lavyanın müstakbel rejimi hak · 
kında düşüncesi §Udur: 

Yugoslavyayı milli bir devlet 
olarak muhafaza etmek, merkezi
yeti idare usulünü kaydetmek, fa
kat bu m!lli devleti kurmuş olan, 
Sırp Hırvat, Bosnalr, Sloven ve 
Karadağlılara, ademi merkeziyet 

omün.st 
,,. Moskom, 2 (A.A.) - Tas ajansı biJ
diriyor: Komünist partisi merkez lm
mitesi ve Sovyetler birliği hükumeti 
şefleri 30 temmuzda Kremlin sarayın· 
da şimendifer işçileri konferansının 
400 delegesini kabul etmişlerdir· 

Bay Kaganoviç, şimendifer işçileri
nin, nakliyatı memleket endüstri, mü
dafaa Ye ulusal ekonomisini tatmin 
edecek bir düzeye (seviyeye) çıkar • 
mnk için fü;tJerine düşen ödevi yapa
caklarım sağlamış n bundan sonra 
söz alan Bay Stalin uzun alkışlar a · 
rasındn şimendiferin önemini ve nak • 
Jiyatta bolşe,·ik inzibatının kurulması 
lüzumunu kaydettikten sonra demiş · 

gos]avyada federatif bir idare Nuri 80, 7340 Hüseyin 20, 7341 Anka· _Ya kimi sanıyordunuz? 
sekli kurmak istemektedirler, Dr. radan Osman Ferruh ve Senai 50, - Vallahi kimseyi değil! Am· 
Maçek bugünkü rejimin kökün - 7342 Yusuf Ziya 20, 7343 Kazım 20, ma biraz korktum. 

w• • • • d h'IA • 1 d 7344 Ekrem 20, 7345 Avram Albukrek 
den d~gıştırılmesı, a. ı ı ıt er e 20, 7346 Mahmut eŞref 20, 7347 lsak - Ben sizi görmeden edemi-
her mıllete tam manasıyle serb~s- Jmburoso 20, 7348 Levi Nesim 25. yorum. Bahçede aradım, yoktu • 
ti verilmesinde ısrar etmektedir. 7367 Bay Sadık Ankaradan 20. nuz; hemıireler sizi görmemiı • 
Bunlar, 15 senelik bir tecrübeden 7368 Abdülbaki 20, 7369 Salti ler; merak ettim. Doktora aor
sonra Yugosla\rya devletinin ku • Franko 50, 7370 Ahmet Hilmi dum; odanızda olduğunuzu söy
ruluşundanberi takip edilmit olan kardeıler 30, 7371, Cemal 20, ledi. 
koyu merkeziyet usulü idare reji- 7372 Abdurrahman 20, 7363 Fu- - Doktor benim burada oldu· 
minin yalnız Sırplılara yaradığı · at 25, 7364 Sadullah 20, 7365 Ke- 1 ğumu nereden biliyor? 
nı, diğer milletleri, bilhassa Hır • mal 30, 7366 Hacı Aptullah 300 - ilahi Binnaz! Siz hala dok· 
vatları ezdiğini iddia etmektedir· ikinci defa, 7377 llyas Rifat 20, torumuzun nasıl bir adam oldu-

ler. 7378 İbrahim 100, 7379 Ahmet ğunu anlayamadınız. Onun gözün 
Üçüncü cepheyi de: Koyu mil- Müderris oğlu 40 ikinci defa, den hatta fikrinden hiç bir §e

liyetperver ve mutlakiyet ile tam 7380 Abullah 20, 7381 Bekir Sıtkı yin ' saklanamıyacağını bilmiyor 
manasiyle merkeziyet, yani müte- 20 7382 Mehmet Salim 20, 7383 musunuz? Onda öyle bir kuvvet 
veffa Kral Aleksandrın vasiyeti - T:vfik ve İsmail 40, 7384 Halil var, ki en uzak yerlere.•, mesela 
ni tutmakta olan Y evtiç taraftar· Yağcıoğlu 40, 7385 Mümin 25. Amerikada olaı_ı bir şeyi de gö· 
ları teşkil ediyorlar. 7386 Hanri Zara SO, 7387 Ahmet rür. 

Bu cephenin tuttuğu dahili si· 25, 7388 Hüseyin Güllü 50, 7389 Binnaz, Nezire sormaktan çe-
yaset, Yugoslavyayı teşkil eden Çadırcı kardeşler SO, 7390 Fahri kindiği şeyleri, bu kadından öğ-
diğer milletlerin hiç hesabına öztunalı 20, 7391 Ahmet Şükrü 20 renebileceğini düşündü. 
gelmemekte ve onları protestola- 7392 Ömer Nail Gençtürk 20, - Onu anlamıyorum değil; fa· 
ra, nümayişlere sevketmektedir. 7394 Sabri Günyüzlü 20, 7396 kat yalnız fikirleri keşfeder sa· 

. Bu.günkü Başve~!l .. M· .. ~~~u!.a • Haydar 30, 7395 Ali 30, 7397 Beh- nıyorum. 
dınovıç, ~k~rda goruldugu .~7:~- çet Diker (lzmitten) 20, 7398 Zi- - Her şeyi.. 
re, yapacagı ışlerde çok bu~l;k ya 20, 7399 Cemal ve oğulları 20, Gülümsiyerel< ilave etti: 
zorluklarla çarpışmak mecbunye· 7400 Nezaıhet Akça 20, 7401 Refi- - Fikre akseden duyguları 
tindedir. ka Sabri 20 7402 Muhittin Sefah da. 

Yugoslavya, dahili işlerde b.u Merııinden 7s, 7403 Vasıf Miskavi Bu söz, doktorun Binnazda u· 
kadar fazla fikir farkları ola~ }ı. 20 7405 Mehmed oğlu Hasan 25, yanan duyguları anlamış oldu· 
derler tar fından idare edilme1<k 1"°6 Osman Vankukül Diyarıbe· ğunu bildirecek bir surette söy
beraber, dış siyasada bütün bu !;- kirden 20, 7407 Safi Isa 20, 7408 lenmişti. Kız cevap vermedi. Bu 
derlerin dütünceleri birleşmekte • Amedi Köyü namına 35, 7409 Gül küçük fasılada başhemşire ani bir 
dir. Hırvat ta olsa, Sırp ta • oh~, man ve Nerkik köyü namına 20, titremeye tutuldu; sanki bir elek· 
Geçen gün Başvekil lstuyadınovı- 7410 Kırklareli seıi köyü namına trik sadamesine uğramıştı. 
çin lskopiştina kürsüsünden res - 40 7411 Hasan Zülfü oğlu 20, Bir iki sendeledi. Sonra muva-
men söylediği gibi Yugoslavya, 74İ3 Engene köyü namına 40, zenesini buldu. Elini Binnazın 
Küçük itilaf ve Balkan paktı· 7414 Musa oğlu Keko 20, 7415 omuzuna koyarak dedi ki: 
nı imzalıyan devletlerle olan dost- Fettah oğlu Zülfü 20, 7416 Kelhas _ Sözüm size dokundu mu? 
luklarına sadık kalmaktadır. köyü namına 40, 7417 Ahmed oğ- Doktorun, duyduğunuz şeyleri an 

lu Mehmed 20, 7418 Bademli kö- lamı§ olmasından korkacak ne 

rtisinde 
tir ki: 

" .. 'akJiyatta her işçi ve küçük ,; • 
denin önemi vardır. Elde ettiğiniz i · 
lerlcmeler aşikardır. Bunları gizle • 
mek niyetinde değiliz. Sahte tevazua 
ihtiyncımız yoktur. Yaptıklarınız az 
değildir. Hnmoleyi 56 bin vagondan 73 
bin vagona çıkardınız. Bu elde edilen 
ilerleme lıakımşndan az değildir, fa • 
kat memleketin ihtiyacı bakımından 
kifayetsizdir. Günde 7~0 bin Yagon 
yüklemeye yetişmek Jazımdır· 

Day Ji'agano,·iç, günde 80 bin vagon 
yüklemeye 1936 yılı içinde Yarılacağını 
işçileı· adına hay Staline sağlamış • 
tır. 

yü nmına 20, 7419 Abbas ve Ali var? Sizin gibi bir kızın kalbin· 

20... de meydana çıkmamasını istiye -

Amerika bugıl buğday 
çıkarmıgacak 

Va§İngton, 2 (A.A.) -Ameri· 
ka Tarım Bakanlığı ityarlarımn 
verdikleri haberlere göre, birletik 
Amerika hükumetleri bu sene dı

§arı buğday çıkaramıyacak ve 
hatta §arbon hastalığının buğday· 
lara verdiği zarar artarsa, buğday 
ithall zorunda kalacaklardır. 

llkbahar buğdayları, sanıldı
ğından çok fazla zarar görmüş· 
tür. 

27 Temmuza kadar zarar, 60 ili 
75 milyon buşel tahmin ediliyor-

cek neler olabilir? .. Ha, anladım, 
gençsiniz, yaşayışın verdiği te • 
miz ve yüksek duygulardan siz 
de hakkınızı almak istersiniz. 
Kim bilir, belki seviyorsunuz; 
belki seviliyorsunuz !.. 

Binnaz, ilk defa itittiği bu tıl· 
sımlı sözlerin böyle açıktan açı· 

ğa söylenmesini istemiyordu. 
Kaılarını çattı, gücenmit bir ıöy
leyişle: 

- Siz de neler söylüyorsu
nuz? 

Dedi. Makbule gülüyordu. 

du. Halbuki, kıt buğdayından da 
Viyana da göste?'iler ı Faş zme ka I' şı mücadele 51 milyon buıel bozulmuştur. 

• . Böylece kaybın yekunu 142 milyon Viyana, 2 (A.A.) _ Ilir yıldanberi Mo kova, 2 (A.A.) - Komıntern b l l kt Ülk · 'hf 

- Cidden garipsiniz, katınız· 
da gene sizin cimıinizden biri bu 
lunduğunu unutuyoraunu:::. T e· 
ne:zzül ederseniz, ben, ablanız o
lurum. Duyduklarınızı benden 
giz!emezsiniz, menfaat görüraü • 

ı kongresi·, J>ı'e•,\· r.'"'ı>orunun go··ru"şu··sünü uşe o aca ır. enın ı ıyacı sükuneti muhafaza eden nnslıruck •• ld' 
bitirmis \'e icra komitesinin sıyasası- ise 625 milyon buşe ır. ,.e civarı nnzileri, Hiekl jolis başka- • •ı 
nı l'e faali) etini onaylayan bir karar F J' ansa da gösterı er nının öldürülmesinin yıl dönümü il · 
sureti kabul etmiştir. Kongre bugün, Paris, 2 (A.A.) _ Hükumetin ka • gisiyle gö teriler yapmışlardır. Nazi-
''Paşizm taarruzu ve komintern'in iş· rarnamelerini protesto etmek üzere, Jer, Alman - Tirol sının yanında bu· 
çi sınıfının birliği için faşizme karşı perşembe günü bütün Fransada yeni lunan ye 2·000 mc:tre yiikseklii:ri olan ·· ·ı ı t 

• mücadeledeki öde,·i,, hakkındaki Di • gosterı er yapı mış ır· ~ordkette dağının )!lmacından mu • 
azzam gamalı haçları tas,ir eden ve 
"Yaşasın Bitler,, ibaresini canlandı · 
ran haYai fişekler yakmışlardır. 

Naziler bundan ba§ka Insbruck 
ş~hrinln bir çok e\•lerinde iftirakçı 
bir mahiyct-~yan yazılar yazmış • 

mitrof raporunun müzakeresine baş· Teessürlerimizi bildirdik 
hyncakhr. 

Jardır. 

-Polis. bir cok kisilPri rnk:ılRmıR • 

tır. 

l\loskova, 2 (A.A·) - Türkiye lıü • 
yük elçisi Zekat Apaydın denizaltı 
gemisi kazasından dolayı Sü komi~eri 
Bay Voro§iJofa başsağısında (taziyet
te) bulunmuştur. 

nüz. 
- Ne gibi menfaat? 
Gönlünüzle haşhaşa kalmak, 

sizi içlendirebilir. Ablanıza her 
şeyi söyler; gizli dertlerinizin un· 
durgusunu (ilacını) da bulabilir~ 
siniz. 

- Bende bir !ey yok ki .•• 
- Böyle söylemeyiniz; ben çok 

ya~lı değilsem de feleğin çenbe • 
rinden geçmiı bir kadınım. Kar • 

ıımdakinin duygularını bir ba • 
kışta anlarım. 

- Doktor kibi mi? 
- Hayır, ne münasebet! Be • 

nimkisi kendi tecrübelerim o ise 
bilgi kuvvetile anlar; doktor de· 
ğil mi? 

Binnaz batını salladı ve acı a• 
cı gülümsedi. 

- Evet, öyle!.. 

- Demek iıtediğim §U, ki be
nim batmıdan bir ıevda geçti, 
onun ne yakıcı bir şey olduğuma 

anladım. Hala da yakıyor. ltte 
bunun için dünyadan geçtim, gel• 
dim, buraya kapandım; acılarımı 
avutmak istiyorum. Belki siz bt\• 
nim gibi değilsiniz, belki sevda • 
nıza kartılık veren bir gönül var
dır! Benimkiıi öyle mi idi? Bil' 

ıevdaya kartı, hiyanet görmenin 
nasıl bir azap olduğunu bilemez· 
ıiniz. Siz buraya gelince bütün 

dütüncelerimi, bütün itinalarmıı 
ıize hasrettim. Çünkü doktordan 
kim olduğunuzu öğrenmiıtim. 

- Siz de mi benimle meıgul• 
.. •• ? 
ıunuz •• 

- Şüphesiz; mesut bir ailenin 
yetim bir kızı olduğunuzu, daha 
bu pek genç yafta ne acılar, çek· 
tiğinizi öğrendim. Ben de biraz 
ıize benziyorum. 

- Bana mı benziyorsunuz? 

- Evet 1 Siz Selanik vilayetinin 
Avrethisar kazaıındanıınız. Ben 
de gene o vilayetin Cumaibala 
kazuından ! ikimiz de bir vilayet• 
liyiz. Biz, Bulgar hududunda İ• 
dik; sizde de Bulgarlar çoktu. 
Sizin felaketinize Bulgarlar sebep 
oldu. Benim de. 

- Nasıl? 

- Meşrutiyetten bir yıl önce 
idi. Bulgar eşkiyası büsbütün az· 
mıştı; bir gece kasabaya girerek 
ile!i gelenleri alıp götürdüler. Ba· 
bam da bu götürülenlerin arasın· 
da idi. Bir hafta sonra takip müf· 
rezeleri, bunların cesetlerini bu

lup Cumaibalaya getirdiler; ba • 
bamın başı balta ile parçalanmıte 
tı. Biz artık orada duramıyorduk; 
Dramaya göç ettik. 

Tarlalarımız, samanlıklarımız, 

evimiz mahvoldu. Büyük bir ıe • 
falete düştük. Balkan harbinden 

sonra buraya geldik. Ben o za
man on be! yaımda bir kız idim. 
lıte burada, beni sever gibi gö• 
rünen, fakat benim bütün içten 
atkımı alan bir gencin ihaneti 
karıısında mahvolup gidiyordum, 
müthit bir ıinir buhranına tutul • 
dum. Bundan iki yıl önce dokto· 
run hizmetine girdim, fakat, Al· 
lah razı olsun, bu melek gibi a· 

dam, hayatımı öğrenince beni i
di bir hizmetçi olmaktan kurtar• 
dı. Bana hasta bakıcılığı öğret• 
ti. 

- Gizli doktorluğa göre mi? 
Bathemıire, beklemediği bu 

soru kar§ısında §aşaladı. Dikkat 
ve hayretle kızın yüzüne baktı. 

- Nasıl, anlamadım? Gi:zli 
doktorluk ta ne demek? --=- Benden saklamayınız; Ben 
her şeyi biliyorum. Doktorun has· 
talarını gizli tababetle iyile§tirdi· 
ğini gene kendisinden öğrendim. 

(Arkası var>. 



Hava tehlikesine karşı 

lstanbul nasıl çalışıyor, 
neler yapıyor? 

----------~·A ·~~~-------
' lstanbul, kendisini hava tehlike • ı kacılara memur Dilberzade Şevket, Sü 

1 
ınden kurtarmak için bütün memur- mer Banktnu Baha, Ananiyadiden, ,·e 

b~rı ve esnaf.!':lrile beraber her gün Bnlıkçıyandan, Sigortacılara memur 
1taz daha fa-.Ja <:alışıyor. Şehrin bir Sadi Rıza, l\lu. ta.fa Refik, Hilmi ve 

Çok seırıtıerinde faali} ete geçen ko - 1'iyano'dan, nakliyatçılara memur, An 
llllteJer, gelecek bir harn tehlikesi· talya ambarından Mehmet, Başağa 
;~karşı vatan. daşları bir tıır:ftan ay- amhanndan Ali Rıza, Adapazal"l am-
niatırkP.n, bır taraftan da uye yaza· harı nakliyat ambarından İsmail Hak· 

tak, bu önemli işin neticesini biran kıdan, \·apur acentalarına memur Sa
e\\e) alırıak için gayret ediyorlar. dık zade Rı1.a, Hayri Araboğlu, Las· 

terden, seyahat acentalarma memur 
tinı?ün, kendisini gören bir muharri- Vagon _ Li'dcn. umumi müf etti~ Sa -

ıze. İstanbul hava kurumu başka- dık, Turing klüp mümessili Şükrü A
nı llay 1 mail Hakkı Başak, bu ko - Ji ve r ' ata'dan Ziyadan, Sanayi mües
~ite \·e derneklerin faaliyeti hakkın· seselerine memur Sanayi müfettişi 
a sUnları söylemiştir: Dani~, Nazmi Nuri, Mehmet Rasim, 

k - Derneklerin faaliyeti ne mer - Halil Sezai , e Tevfik ten inşa m~!lze· 
eldedir? mesile hırdacnkçılara memur Sait 0-
- Derneklerimizin değil, hatta ka- mer, l\falhasyan, ,·c Plikardan mü • 

z? "c §ııbelerimizin faaliyetlerini de rekkep komiteler hugiinden itibaren 
§ınldilik ticaret ve sanayi odası es - kendi bran:;;larr içinde faaliyete geç · 
tıaf nıürakabe heyetinde kurduğumuz mişlerdir. 
t·~ Çalışmaya başlattığımız komitelc- Esa!len bu komitelerin hava kuru
~tı t?ramaları neticesine bırakarak mu kin ziyaret edecekleri bütün ti
flJıdıt ettik. Çünkü Ticaret - Sanayi caretlehine ticaret l·e sanayi divanın-
Odcıs, ile esnaf mürakabe bürosunda dan bildirilmiş ve ticarethane sahip • 
~'1Zılı tecimerlerin ı·e esnafın arma • )erinin de heyetlerin müracaatını f Qrılan ı·e taahhütleri ait oldukları bekledikleri öğrenilmiş olduğundan 
' 0rniteler tarafından tesbit ve tayin Jstanbulumuzun yüzünü ağartacak 
edilmekte olduğundan dernekleri - bir surette teberrüat elde edileceği 
~ıizlc kaza ı·e nahiye şubelerimiz bun- muhakkak görülmektedir. 
Qrın dışında ve mıntakalarının eko - Bunun haricinde kurulan on altı 

110ntik tecimel ve sosyal durumlarile komitenin de pazartesi günü faaliyete 
ll!Joun bir gelir teminine ve tecim, geçecekleri öğrenilmiştir. 
f?tıdüstri oclasile esnaf miirakabesine Re ·mi ve hu ·usi dairelerle bütün 
1Jazılı olmıyan tecimer ve esnafın ar· Türk anonim !'losyeteleri memurları 
tnağan ııe taalılıütlerini temine ralış - ve isçilerinin asli maaş ve ücretlerin
ltı.aktadırlar.- den yüzde ikisini ham kurumumu7.a 

Ecasen oda tarafından kurulan beş terk ve teberrü ettiklerine göre sa -
1•lşilik 3n komite ile esnaf mürakabe yın tecimerlerimizin de bu esa::.-ı göze 
hcuctinc·e kuru/mı üç grup r:e bunla· alarak teberrü ve taahhütlerini yapa
''" seçtil:leri 2:1 kol, kendi branşları caklanna emin bulunduğumuzdan 
1Ntıdel:i ticaret ve sanayi müessese • imdiden kendilerini takdir ,.e tebrik 
lcr;, in t cberrii ı·e taalılıütlerini biti- ederek , .e her tarafı muvaffakıyetler 
tincc, bunlamı birer listesini derhal dileriz. 
~ rnC'~lcrinıizlc ka:a ı·e nahiye şube-
~"Hzc gönderilecek ı'\C dernekleri -

mı::/e kaza ve nahiye şubelerimiz ken-
di lc~ebbü lerile bu listeleri karJılaş
f ıra~aldar ve lıiç bir vatandaşın bu 
llatrıni yardımdan hariç bırakılması • 
rıa 111alı~l bırakılmamak için lcizım ge
len tedbirleri alacaklardır. Bununla 
beraber derneklerimizin çalışması dur 
trııı§ değildir. Derneklerimiz bunla -

; 111 dışında taranıalanna dcı·am et -
cktcdirler. llu arada 3 numaralı rum 
~atandaşlardan miirekkep derneğimiz 
eşkiltitını bitirmiş ve geçen son haf
~ak/a beraber çok değerli ve sayın 
'dare heyetinin candan çalışmaları 
l'ıefiecsindc bugiin diğer derneklere 

tı 11"lişnıiş re hatta gcçniiştir. Emsali -
<! fl<> örnek olması Uizını gelen bu der
llcğimizin değerli ı•e sayın idare lıc
~linc açıkça teşekkürü bir uicdan 
t rcu telakki ederim. Bu derneğimiz 
t cşkil<itını bitirmek ı ·e geçen son hal-
a zarfında kasamıza ııerdiği 1790 li· 

ray, bulmuştur; her hafta geçtikçe 
l~l'"inıi artmaktadır. 
t' - Umumiyet itibarile kurumun va-
'Yeti nasıldır? 

b·- lstanbulunıuzun şerefile uygun ,,t randıman vereceğine güveniyoruz. 
b tıcak eriştiğimiz bu büyük daı·anın 

1 
?Şarılması için çiftçiden ziy"de şe • 

'irlinin hareketini bekliyoruz· Çünkü 
~·o r· .. . tı !I umuz alnının tenle yurdu korur 
c Ötcdenberi biıtün mahsulünden yüz. :c birini kurumunwza terke~erken 
" sefer bu tcberrüü yiizde uçe çı • 

J.· 
:~rdığınz sel'inçle görüyoru::. Onun 
;r~n, bugün dalra ziyade şelıirlinin l;11 

' e cl<;başı olması Uizımdır. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bu işte 

de nıuvaff ak olacağımıza imanımı:: 
IJar<fır . ., 

'<ornitaların çalışmaları 
Şehrimiz hava kurumu için tecim 

Odasında kurulu birinci ,.e fevkalade 
~ıl\ıflnra memur edilen beşer kişilik 
1 ç .grup çalışmalarında devam ettik • 
~rı gibi, zahirecilere memur Bay Os
kan Nuri, Nebi zade Halil, lş ban 
rn~· 1 ırıüdür muavini Nejat, l'e borsa 
f Ubayaacılarından Fehmiden, mani • 
nturaeılarla, Bursa ipekçilerine me· 
~ur Ham Ali, 'aci, Izrahim ve Hav
ucu Recepten, tuhafiyecilerlc şap • 

Moskova şehri 
büyültülecek 

Fransızca Jurnal dö Mosku 
gazetesinin verdiği habere göre 
Sovyet hükumeti Moskovayı bü -

yük bir tehir haline getirmeğe ka
rar vermiştir. 

Rusyanın bu önemli merkezi 

altmış bin hektar genişliğinde Ye 

beş milyon nüfuslu bir tehir ola
caktır. Üç yıl içinde yapılacak o
lan binaların ölçüsü bu suretle ay-

rılmıştır: 

1936 da sekiz yüz bin metre 

murabbaı; 1937 de bir mil -
yon metre murabbaı, l938 yılın -
da da bir milyon iki yüz bin metre 

murabbaı. 
Yapılacak binalar altı kattan 

az ve on dört kattan fazla olmıya
caktır. En büyükleri on yılda bit
mif olacaktır. Binalar mahalle, 
mahalle yapılacak, her mahalle 9 

Yahut 15 hektar genitliğinde ola-
' f<~~M~~tn. 

caktır. ~ ' 
Moskovanm su ihtiyacı da Vol

ga ırmağından temin olunacak -
tır. Bugün fabrikalara su veren 
Yauza ırmağı taşıtlar (nakil vası
taları) için kullanılacaktır. Bir 
yandan da Volgada taşıtlar bulu
nacağından Moskova bunların 
merkezinde olmakla beraber Ja 
ha ziyade önem kazanacaktır. 

On yılda bitirilecek olan bu 

büyük programın yüzde yir~! be
şi Moskova Sovyet hükumeh, ka · 
lanı da hükumetin tefkilatları, ve 
türlü fabrikalar ve sosyeteler ta · 

rafından yapılacaktır. 

7 Eylulde 
Kermese hepiniz dal·etli::ıiniz 7 ey · 

tul cumartesi Taksim bahçesinde sa · 
at 16 da başhyacaktır. 
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Atışlarda görülenler 
'' Rica ediyorum • . Bana, tam 

bana nişan alınız!,, 
Türkiyenln sayılı avcıları arasın· 

da ve Ki'thtane poligonunun ortasın -
dayız •. önümüzde hedef tahtası hazir
lanıyor· Biraz sonra en iyi atıcıların 
atışları ba') lıyacak .. 

Afrikanın balta girmemiş orman • 
larma kaplan avına giden, bir geyik 
için aylarca dağları dolaşan al·cılar, 
boşluğun bir ucuna gömülmek istiyen 
hir kuşu bir kurşunla yere seren atı
cılar .. 

,,,, 7 ... 

Dirlik başkanı avcı arkadaşlarına ı~.:~;;;~~ 
fıkralar anlatırken: 

- Bir grup iddialı bir müsabaka 
11ap1m§lar ... ilk atanlardan dördü lıe
def e rnramamış. · l~lerindc. en iyi a· 
tıcı olduğunu Ueri siiren biri sona 
lmlmış ve biitün arkadaşlarından son
ra tiifeği eline alarak atmağa baş • 
lamı.~ .. Birinci kurşun IJoşa gidince, 
arkadaşlarınclan birine dönmüş: 

- işte sen böyle attın .. Demiş. 
ikinci kurşun da hoşa gidince, i • 

kinci arkadaşına dönmüş: 
- Bak .. sen de böyle attın· 
üçüncii kurşundan sonra da. 
üçiincü arkadaşına : 

- S en de böyle atıyorsun .. Dedik • 
ten sonra diirdüncü kurşun nasılsa 
hedefi bulunca: 

- işte demiş, ben de fıö11le atarım .. 
Nişan böyle atılır!.· 

+ ........ 

nugünkii atışların re mini almak 
için gelmi~ olan foto Namık, tayyare 
ile lstanhulun resimlerini almaktan, 
arkadaşları naturel bir portre re-mi 
çekerken o yerlere }atarak garip 
pozlar çcl\mcl\ten zevk alır. Ve hu 
ze•lki şöyle anlatır: 

- "Her şeyde olduğu gibi lotoğ • 
raf çılıkta da zevk değişmiştir. Klfı • 
sik görünüşlere değil, enteresan ı·e 

ilk görünii§tc garip intibalar bıraka
cak rcsımlcrc kıy mel ı ermek lci::mı· 
dır. 

• k'. h ' . . 
1 

u ar a en §l§man avcı a}' a rı nı1an atar en, 
birlik başkanı es ı ancıye nazır a- • • .. • • • • 
rından hay Asım Turgudu h~r tü~l~i nı§angah ve goater.Üen n.uma~a, ~rtadakı resım: Nı§ana 
inandırnmı}or, kendisinden ıstt-dığı ken, altta: Bay Saıt Salahattın nı§ctn atıyor. 

karfısıncla 

baılanır~ 

Fakat Foto Namık buna bugün/ y k d · B S b · · k 

:;;ev şu: h.dd ·ı · · k ·· G" ü d d ğ 'b' b 'Ik .:._ Tüfcğinizle bana, tam fotoğraf .. A\•cı, ı etle ı nncı ·urşunu SUI" un n e yaz ı ımız gı ı u J a· 
. . b ' 1 t·r· · 1 du · tış denemeleri, a\"'cılar ve atıcılar bir. makine ının o Je i ı ınc nı~an a ınız. · 

_ lmkanı yoktur. - Gümmmm .. · liğinin gen~ler arasında yapacağı ge· 

_ Çok rica ediyorum? .. 
_ ı•akat bu ricayn sebep nedir, e·: 

ğer s ilah a tarken resm.~mi .alr_na~ i~- ı 
tiyorsanız, muhakkak tuf eğımı mı sı· 
ze doğrultmam tazım"? 

- Bilha sa .. 
Ye fotografçılık san'atınrn ken -

dine göre aldığı kıymeti tekrar edi -

"\Or. 
· Bay Agım Turgut. foto Namığın bir 
türlü vazgeçmek istemediği ricasını 
diğer aycı arkadaşların da rica ı üze
rine kabul etti, tüfeği tam karşısın -
dakinin göğsüne doğrulttu: 

- 'l'eşcl\kür ederim .. 

Resim alınmı~tı ! 
Karlı dağların yamaçlarında gün

lerce a\' pc._ inde gezmeği en büyük 
hir zevk bilen 'c bu da ;ıarda sayısını 
helki hatırla} anmdığı kadar ~e~ ik l'e 
bin bir av a\h}an yaşlı ba.,kanın ~im· 
di gözleri dalmıştı. Kiıhtanenin gü -
nes altında bir de\'e hörgücü gibi .. 
kabaran sırtlarına ayni dalgın gözle· 
rini gezdirirken, etrafında birikmiş 
arkadaşlarına döndü: 

- Hayatımda ilk defet bir arkada
şıma tüfeğimi doğrultuyorum 1 

Ded.i. 

• • * 
Atı,.Jar ha Jadı .. llk kurşun, he • .. 

defin arka. ında bir toz dumanı ile 
yükseldi. Biraz sonra hedef tahta • 
sının ba .mda bir j~arct sağa sola yal· 
pa vuru}ordu. 

l~aret: Gene karayana... nel atrşlarm bir başlangıcı idi. De • 
- AJ!ah kahretsin.. nemeler çok iyi ·onuçlar ,·ermiştir. 

Bay Sabri gene te...;elliye koştu: ~ ~ • 
- Gelecek ~efer kendi av tüfekle

rimizi alırız·. O vakit "Halep orda 
i~e arşın burada .. ,, hesabı yapılır. 

Bununla beraber 1 ·tanhulun en iyi 
atıcıları maharetlerini tamamile gö · 
terdiler. tık iki atıs, kurşunun atı :. -
tan sonra takip ettiği yol hakkında 
kanaat ,·erdiğinden kola}ca bir he -
sap yapıldı: Şuraya ni., .. ın alınırsa, 
şuraya rastlar, dendi \e hundan :-on -
nı yapılan atı~lar hesabı ı:aşırtmadı. 

::-;H;ih uzmanr, atışlardan :-.onra: 
- Siz dedi iyi bir tüfekle yemin e· 

derim, ki on ikiyi şaşmazsınız .. 
Ray • abri: 

- Gelerek sefer diyordu, herke· 
tiifeğini getirsin de o vakit anlaşı -
111' !·. 

Polis kıyafetleri 

Görülen lüzum üzerine polis 

menıurlarının taşıdıkları meçler 

kaldırılmıttır. Polis memurlar1 
bundan sonra yalnz tabanca tatı

yacaklardır. 

Bundan ba!ka yakında polis 

memurlarının elbise tekilleri Vf" 

renkleri de değiıecektir. Talimat 

name Ankarada hazırlanmakta • 

dır. 

Yazıma son verirken şunu ilfn c et· 
mek isterim: Kahta ne çok e ki ku • 
runlarda da en h i atıcıları toplardı. 
Buralar, Jfıle bahçeleri ile bezenmiş, 
yer yer çağlayanlar arasında ka ır • 
Jar yükselirken, Sadabat yaşarken de 
derelere konan te tilere nişanlar a • 
tıhr, ziyafetli mü abakalar teı:tip e • 
dilirdi. 

Kahtanenin güzel dekoru gene 
yerin~edir. Buranın daha çok şen • 
lenme~ i i~in gençleri buraya topla • 
mak, ulu. al sporumuzu canlandırmak 
gerektir. A\"Cılar birliğini kuranlar l'e 
onun başında bulunanların bu işi ba
~aracakJarını umuyoruz. 

N· OKAN 

..--------------· Okuoac.ak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

Okunacak 
en faydalı kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

o büyük kolaylıkla 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 
Yanımdn bir kahkaha koptu: 

- Jfararnna .• · 
Ni~n atan a\·cınrn yüzüne bak -

trm. Tüfc!;ri eJindcn fırlatacak kadar 
kızgındı. En şi~man aYCı Sabri, bir 
taraftan terlerini kurutarak ona doğ· 
ru koştu. Elleri ile omuzlarını ok -
şayarak: 

Bulgaristandan şehirleri- Otuz beş cildi çıktı. Her ay üç cilt 
çıkar. 

mize sığınan Türkler Satıı yeri: 

- Sakın ha .. Dedi· Kabahat sende 
değil .. Tüfekde. 

Gelen haberlere göre yedi ki- V AKIT Matbaası - lstanbui 

tilik bir Türk ailesi, Bulgar hudu-1 .. ••••••••••-•• 

dunda Türk karakollarına teıHm 

olmuılardrr. Muhacirler tehrimi -

ze getirilecektir. 

KURUN' a abone 
olunuz 
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1---------------------~~ Tel Yazıları Habeş - ltaiyan anlaşmazhğı karşısında 

talyan ceya ı 
maku mahiyette 

emen, uudi arabistan, , a 

Harp .ba ayınca ltalya ord arı 
ne e erden faaliyete eçecek er? 
Telgrafların biri ltalyamn da, 

Bir Fransız gazetesi Edenin eski 
noktada rücat ettiğini işaret ediyor 

Habeş in de Yemen imamına mü· 
uçağına karşı HabeJılerin ancak ra-caat e:Ie~ek yardım istedikleri-
10 uçağı bulunduğunu &öylemiş- ni anlatıyor. ltalya ittihkam lcııt'a· 

doğu Afrikasır.ın bütün milletleri ~ gö!ıi oBuğu i~in Mıs•r ile SudaO 
baş'an başa tl'kk: t KC$il:liler. Bil-~ dah ş~mdiden büyük end "~elef 
hana Yemen, ~uudi A.r-.3bi:tna v.e ge;irmekle ve harbin önüne ge.çi~ 
Mısır ite Sudan bu enh'§rmama~· mesini dilemektedir. 

Cenewe, 2 (A.A.) - Reuter 
ajansı aytarından: 

Musolininin yeni karar proje
sine verdiği cevap, bir nevi kabul 
mahiyetindedir. Musolini, bu ce· 
vabmda karar projes:nde yalnız 
bazı hafif değişiklikler yapılma

sını istemektedir. Bu değişiklikle
rin hiç bir §ekil doğurmıyacağı 

kuvvtle muhtemeldir. B. Aloisi ve 
Laval eksperlerle birlikte cevap Ü· 

zerinde görütmüşlerdir. Yeni me· 
tinde ıaydmlatılan bazı noktalar, 
uluslar sosyetesi konseyine veril
diği zaman, konsey bunları kabul 
edebilecektir. 

Bu itibarla konseyin özel top· 
lantısının bu ak~am yapılabileceği 
Clüıünülmektedir. 

Uzla§m& usulü hakkında tam 
bir anlaşmaya varabileceği sanı]. 

maktadır. Musolininin değiştiril· 
mesini istediği noktalar, uzla§ma
·dan sonraki usule aiddir. 

B. Eden karar metnini görüp 
tadil ettikten sonra, bu metin Ha
beı delegelerine sunulacaktır. 
lMPARA TORLA MUSOlLINlYI 
BULUŞTURMAK FlKRl 
Aclis Ababa, 2 (A.A.) - bal

yan-Habeş anlaşmazlığı üzerin· 
de, açık bir görüşme yapmak üze. 
re Musolini ile Habeş imparatoru
nun bitaraf bir alkede buluımala
rr hakkındaki fikir, burada müna· 
kaşa edilmektedir. 

qARIŞ ]STERSE BARIŞ HARP 
lSTERSE HARP! 

Adis Ababa, 2 (A.A.) -Adis 
ababa' da çıkan ''Hab~ sesi,, ga
zetesi yazıyor: 

"Göstereceğimiz kuvvetsiz bir 
siyasa# ltalyayı bize saldınnağa 
!eşvik edecektir. Ancak enerjik bir 
hareket tarzı ile barışı sağlıyabili
riz. Banıı istediği takdirde, ltal
yayı dinlemeğe, harbi isterse, ona 
karşı gelmeğe hazırız.,, 

Habeş ulusu, uluslar sosyetesi· 
nin vereceği kararı, sükunetle bek 
)emektedir. 

Habeş baş §ehri (payitahtı) ve 
yöresindeki (civarındaki) 40 Kili
sede hergün, ve ulusal birliklerde 
pazar günü verilen söylevler, Ha
heı halkının yurtseverliğini ispat 
etmektedir. 

Genç adamlar ve bir çok işyar
lar, her sabah işlerine gitmeden 
evvel, sokaklarda talimler ve sücl 
'ıazırlıklar. apmaktadırlar. 

Bir çok kadınlar, ülkenin ihti· 
yaçları için mücevherlerini sat· 
mışlardır. 

LAVRENS HABEŞLiLERi 
T AHRlK EDiYORMUŞ 

Roma, 2 (A.A.) - Bazıları· 

nm me!hur Albay Lavrens, bazı

larının da yüzbaşı Bremley oldu
ğunu iddia ettikleri, esrarengiz 
bir şahu, ıüel maiyetile birlikte 
Habeş bölgelerini dolaşmakta ve 
halkı ltalya ile harbe ve impara
tora bayrı (sadık} kalmağa tah
-=k ve teşvik etmektedir. 

ONA KARŞI 800 UÇAK! 
Adis ababa, 2 (A.A.) - Ha· 

beş hava kuvvetine komutanlık e
den Albay Julian harp çıktığında 
İtalyan hava kuvvetlerinin Habe· 
şistana karşı ezici bir üstünlüğü 
olacağını, çünkü İtalyanların 800 

tir. l larmda hizmet için Yemenden a'S· Irk ile candan al-kadar olmakta İngiltere ile İtalya siyasalatl 
ve bun:ı dair bütün hidiselere ha. 1 arauntla büyük bir uçurum açıl 
yati bir ehemmiyet 'erme1'tedir4 ! masmın en büyük amili de bütü~ 

ERITREYE SEVKIYAT ker toplamak istediği halde Ha· 
Napoli, 2 (A.A.) - quirinale beş iki memleket arasındaki dost. 

vapuru dün 500 kadar karabiniye- luğa güvenerek Yemenin ynrdımı
ri ile istihkam oskeri ve önemli nı temine çalışmaktadır. 

Çünkü Habeş ile ltaly ate.sın· 1 bu tehlike ihtimalleridir. lngiltert 
da vukubu1acak bir harbin netice- J Sudan ve Mısırla alil.kadar -oldır 
leri bütün bu memleket'er'. n üze· ğu derecede Hindistan yolu ol•' 
rinde tesir yapar. Mese!a Jts.lya- Kızd denizin her tarafı ile de a"f' 
nın Habe~te muvaffak olması ih- ni derecede alakadardır. Bu mlİ' 
timali, Yemende bir çek endi~e- him geçidin kuvvetli ve yabantl 
ler uyandırır ve h~lranın Habe~i ele geçmesi bütün İngiltere impa' 
yenerek Afrikada kuvvetlenmeı.i ratorluğunu tehdit eder ve .günüJI 
Yemenin de Habeı hadisesine birinde İngiltereyi pek mütkül bif 
benzer bir hadise ile karşllaıma&ı vaziyete düşürür. 

miktarda harp gereçi alarak Erit- Yemen hükümdan imam Yatı. 
reye hnreket etmiştir. yanın İtalyanın isteğini reddettiği 

AMERiKA INGIL TEREYE haber veriliyorsa da Habeş tara· 
MANEN YARDIM EDİYOR fından yola ~ıkarılan hey'etin da

Vaşington, 2 (A.A.) -B. Roose
velt, gazetc!ere şunları söylemiş

tir: 
"Uluslar ısoıyetesi konseyinin 

Jtalyan-Habeş anlaşmazlığını ba 
rışçı bir ıeltilde !kotarmak için 
tedbirler aradığı şu sırada, Ame
rikan ulusu ve hükUmeti adına, 
dostca bir kotarma yolu buluna
cağı ve barışın korunacağı umu· 
dunu izhar ediyor.,, 

Bu d.iyev, Amerikanın, uluslar 
sosyetesine, ve lngiltere büyült 
elçisi Sir Lindsey'in dış ıbakanhğı
na yaptığı dünkü göret (ziyaret) 
üzerine b:lhassa lngiltereye tinel 
(manevi) bir yanlım olarak tef· 
sir edilmektedir. 

DlCER HABERLERiN 
HULASALARI 

' La.val dun zor)ukla.r gö&teren 
görü meler·n o n erdi-ini, t\• 

kın saatlerde tahakkukunu um
duldarı müsaid neticelerin bütün 
ilgili ülkelerin eseri olacağını söy
lemiştir. 

~ Laval, Eden, Aloizi gece top
lanmı)ar, projenin kat'i metni et· 
rafında uyuşmuşlardır. 

1(. Almanyanın Habeşlilere harp 
malzemesi vermiyeceğini resmen 
bildirmesi İtalyanları çok menı
nun etmiştir. Gazeteler do!ötluk· 
ların sözle değil hareketle ölçüle
ceğini söylüyorlar. 

°" Fransız gazeteleri görüşmele
rin sonucu Üzerinde tabminlE:r 
yapmaktadırlar. Şimdi uyuşturu

lursa Ağustos sonunda üç taraflı 
bir konferans yapılacak son uz· 
laşma imzalanacaktır. 

Eko dö Paride çıkan bir yazıda 
lngiliz delegesi Edenin iki nokta
da rücat ettiğini, Musolininin kuv· 
vete baı vurmamak taahhüdünün 
ltalyanlar tarafından kabul edil
miyeceğini wylemesi üzerine E
denin evvela bu noktanın metine 
geçmesini sonra da 1906 andlaş

masmın tatbiki hakkında yapıla· 
cak görüşmelere Habeşistanın iş

tirakinin tasrih edilmemesini ka
bul emtiştir. 

Amerikada seyrüsefer 
kazaları harpten feci 
Nevyork, 2 CA.A.) - Nevyork po • 

lis direktörlüğü, seyrüsefer güvenliği 
i~in girişmiş olduğu sa ... aşı artırmak· 
tadrr. Direktörlük, şehrin her tara -
fına harp kurmanları ile sc)·rüscfcr 
kazalarında kurban olanları mulrayc -
sc edici afişler astırmıştır. 

Bu afiJerde şunlar yazılrdır: 

"Seyrüsefer kazaları bize harpten 
daha pahalıya mal olmaktadır· Har • 
be giren kuYvctlerimiz ıs ay içinde 
50,310 ölü, 182,674 yaralı \ermiştir. 20 
mayıs 1933 te biten 18 aylık bir dev
renin sonunda ~ey:ii"cf er kazaların • 
da, 51.200 ölü ile 1.304.000 yaralı kay· 
dcdilmiştir. 

ha iyi karşılanacağı ümit ediliyor. 

ltaiyamn öte:lenberri Yemen
de ekonomik ve kültürel gayeler 
peşinde koştuğu bellidir. Hatta 
Yemen ile Suudi Arabistan ara.
sın da harp başladığı sıralarda 1-
atlyan Hudeycle limanına asker çı
karmasına ramak kalmış, ve ltal· 
ya bu hareketi ile Yemene 'karşı 
vukubulacak hareketlere lakayd 
kalemıyacağım göstermişti. 

Arap gazeteleri ikide birde 1-
talyanın Yemene fazla dostluk 
göstermesinden, Yemene hulul i· 
çin behaneler aramasından derin 
kuşkulara düşüyor, ve bu kuşku· 

lar Yemende mühim akisler bıra
kıyordu. 

İtalya ile Habeı anlaşama
mazlığı ort ya çıkarak bugünkü 
tehlikeli m::.hiyeti aldıktan sonra 

ihtimallerini kuvvetlendirir. Böy· Onun için bütün doğu Afrik• 
le bir ihtimal İ&e Suudi Arabista- ve batı Asya mllletleri ltalya_... 
nın mevkiini sarsar ve onu bir teh· Habeş anlaşamamazhğı kar§ısıır 

like karşısında bulundurur. ltal- da bi.itün manevi kuvvetlerile Ho• 
yanın HabeJistanı ilhak ile doğu beşin }enilmemesi ve Haheı iıtik
Afrikasındaki müstemlekelerim lalinin yıkılmam sı lehindedirlet· 

Bu manevi mfü:aheretin maddi yerleıtirdiktcn sonra daha büyük 

ülküler peşinde koşac.ağı ve Su 
dan Y.olu ile Libeyi yani Trablus-

garb ve Bingaziyi doğu IJrikar.· 
ile birleştirmek peıinde kctacağı 

daha ıimdiden söylenmekte ve bu 
suretle Su.dan ile Mısır da tehlike
ye dütmektedir. 

~sasen Sudan Mı11rın hayat 
kaynağı, Hahe§in iç.indeki Tana 

bir yarcltma inkilap etmesine tn'l' 
kan yoktur. Onun için Y emenıJ1 
Ha.beşe yardım etmesi, yahut Mı• 
sır ve Sudanın Habeşe mad• 
di müzaherette hu!unmıaı mevzu• 
ubaha değildir. Fakat bütün bı.ı 
havalide ltalyaya kar§ı ruhi bit 
kalkınma. buluncluğuntla şüphe 
yoktur. 

ö. R. Doğrul 

e o aca 
İtalyan Generalı (Brayter) in Harar imparatorun kendi ülkesi- ıusi muhafız alayını teşkil edeıt 

Adov'a yenilme&inden kırk yıl dir. Harar ele geçecek olursa Adin 7,000 askerdir. 
geçtiği halde ltalya bu mağlübi· ı Aba.ha onu takip eder. Yalnız U- , imparator bir ç.ok gizli yerlere 
yetin acısını unutmuyor. Unutma- alual'dan (Harar) a ilerlemek İ· mühimmat depo etmi§ 'bulunuyor• 
dığı için onun bu lekeyi silmek i- 1 çin su meselesini halletmek lazım- 1 Muharebe ba§layınca impara• 
çingene bu taraftan yürümesi bek dır. Burada rastlanacak büyük tor cenup ordusuna kumanda e• 

leniyor ve iki taraf ta ona göre gü~lük budur. decek ve bütün nakil vaırtalar1111 
hazırlık yapıyor. HnbeJliler buna nasıl muka- Adis Ababa ile cenup a.raund• 

Habe§liler her yıl Adova günü- vemet edecekler? Evvela Ha.be topbyacaktır. 
nü kutlularlar. Onun için İtalyan- ı ordusunun simal ve cenup grupla· Habeşislanda umumi seferber• 
lar buralarını tetkike, ve bu hava· j l · . d. H b lik yapılınca 500,000 uker kolay• • rına ayrı ması ıcap e ıyor. a e- . . • 
linin haritasını yapmağa ehemmi- . d . l d Jıkla toplanabılır. Fakat ımpara· 

şın cenup or usu, §tma or usun-
yet vermişlerdir. d d h k k tl·d· . 1 toru en çok endiseye düşüren şef . . . an a a ço uvve ı ır. ıma • 

İngiliz gazetelerının verdiklerı mühimme.ttır. 
ordusu dört kısma ayrılmııtır. Tig-

malfımata göre HabeşJiler, muha· Fakat Habeş ordusunun dahs 
rebenin bu ay içinde kopacağına re hakimi Ras Seyomun SO,OOO iki· mühim bir ekısiği liyakatli lidef" 

şilik bir ordusu ile G tayyaresi var. ve Adova ovalro.mda olacağına lerdir. Bununla beraber Habe§lİ' 
dır. Yolla viliyetindeki otuz kırk 

ltalyanların Adovaya karşı yürür· ler mühimmatlarını iyi idare ederı 
ken Eritrenin batı ucundan da ha- ( iG.OOO) e ~akın askeri bulum' geceleri akın eder, gündüzleri 
reket edeceklerine inanıyorlar. yor. Yollo vilayetindeki otuz kırk saklanarak ve pusu kurarak dü~· 

Bundan başka İtalyanların A- bin asker veliahbn kumandası al- manlarınr taciz ederse lt:a.lyayı u
dava' da muvaffak oldukları tak· hndadır. Bunlardan başka Goj- zun bir harbe mecbur eder. Ha· 
dirde ordularını hemen deniz yo- jam'da 30,000 ihtiyat askeri bulu- beşlinin fıtri meziyetleri lider ek• 
lu ile Somaliye götürerek oradan nuyor. aikliğini telafi edebi ir. Bunda1' 
da bir harekete girecekleri t.ah· Cenuba gelince Harar' da baıl~a arazinin sertliği ve uçuruın• 
min ediliyor. Buradan Ualual ü- 15,000, Bale ve Arussi'de 10,000 lıula mcstevliyi dolu olması ltal• 
zerine gidilerek "Harar,, ın İ!tih· asker bulunuyor. Cenup ordu&u- yan müstevlizi herhalde uzun uza• 
daf etmesi kuvvetle muhtemP.ldir. nun bel kemiği imparatorun hu· dıya rah~tsız edecek amiJlerdir. 

Musolininin bir 
Cenevre, 2 (A.A.) - Uluslar( 

sosyetesi konseyine verilecek ka • 
rar projesi hakkında tam bir an -
!aşma elde edilmiştir. 

İtalya proje metnini en sonki 
biçimde kabul etmiştir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Yetkel? 
çevrenlerde söylendiğine göre, 
belli başlı üç devlet arasında '<i gö
rüş aykırı!ıklarr o kadar hafifle • 
miştir ki, ulus!ar sosyetesinin bu 
ak§amki gizli toplantısında tarn 
bir anlaşmaya varılabileceği ümit 
edilmektedir. 

luslar Uıosyetesinin genel cek· f 
reterliği Bay Avenol konsey ü -
yeleri için bu aktam zir kabul 
resmi yapmaktadır. Bundan mak· 
sat üyelerin son durumu öğren -
meleridir. 

Roma, 2 (A.A.) Popolo 
d'İtalia gazetesi, ve belki de Bay 
Musolini tarafından yazılmış bu
lunan bir betkesinde ltalyarun 
kendisine karıı Habeıiıtan mese· 
lesinde dostça hareket edece~< u -
!usların hepsini dost bileceğini ve 
ötekilerinin aldıkları durumu da! 

yazısı 

hiçbir zaman unulmıyacağını ıöf' 
lemektedir. 

Gazetenin bu betkesi, B•1 
Hoare'in saylavlar kurulundll 
yapmış olduğu söyleve bir cev~P 
olarak kartılanmaktadır. 

Roma, 2 (A.A.) - Reuter 
Yarın çıkacak bir bildiriğ!e i· 

ki fırka askerin ve 1912 sınıflı 
bekayasının silah altına çağrr1d1' 
ğı bildirilecektir. . 

Bu suretle tam dört sınıf ya1'
1 

900.000 kadnr aıker aili.h altınd' 
bulunacaktır. 
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ılın kalan cünlcrl 1~4 ··~ 

dlzaıarında yıJdJz ışareW olanlar, Uz~ 
rinde muamele gilrcnlerdlr. ltakamlar "" 
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1 
lSTANDUL - 1.'\,30: Yüzme ders

leri. Bayan Azade Tarcan. 18.50: 

F'ransızca ders. 19,10: Dans musikisi 
(p]fil\). 20: Spor konuşmalar. Sait Çe
lebi. 20.30: Baran Bedriye Tözün· 
Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve 
tango orkestra1arr. 21, 1j: Son haber· 
leı-. ::ı.10: Ilayan Ilabikyan şan. Pi • 
Yano ile beraber. 22: Plıik neşriyotı· 

Bf'h REŞ - 13: Söz1er. 13,03: Sa
lon orke,,trası. 13,45: Duyumlar. 
13,:;5: Konserin süreği, 14,15: Duyum
lar .U,33: Konserin süreği . 20: Org 
l\\üziği. 21: Sözler· 21,15: Radyo ca
zı. 22,30: Duyum Jar. 22,4:'i: Dansın so
nu. 23,tıl: Yabancı dillerle duyum -
lar "3 ..,. D • ... ,-->: ans. 

Bt.JDAPEŞTE - 19,40: Çingene 
lllüziği. 21,l:i: Emmerich Kalman'm 
"Ç ,ardaş,, opereti (Mcrgerit adaların-
dan röle). 23,30: Dmumlar. 23.35: P
lak. 21,15: Caz. 1,o;;; Son duyumlar. 

YARŞOVA - 20,30: Şarkılar. 20, 

50: Aktüalite. 21: Konferans. 21,10: 

liafif sa1on müziği. 21,43: Duyum1ar· 
21,:i:>: Konferan~. 22,30: Uzaktaki va· 
tandaş1ar için yayım. 22,:10: Senfonık 
konser. 2.3: Spor. 2:~,IO: Şen ya)ım. 
2:3,30: Dans plfik Jarı. 

BELGRAT -- 21: Viyolonsel kon. 
serj. 21,30: Sözler. 21,:SO: Operet mü -
Ziği. 23: Duyum1ar. 23,20: Röle kon -
"er. 

PRAG - 19,20: Popüler Alman o
l>eretlcrinden 20,10: Plak. 20,15: Du
)'t.ımlar. 20,:~o: Söz!c:-. 21,15: Salon or
kestrası. 21,:i:J: füırısık yavım · 23,30: 
l'I ~ . 

ak. 23,45: Konser. 

MOSKOV.A - 18 30: Türkmen mü
z~ği, 19,1:): Konseri~ siireği, 20,~0: Ha 
fıf müzik. 22: AJmanca yayım. 22,:Sil: 
l\ızıı meydandan röle. 2303: Fransız-

ca Yayım. 24,05: İsveççe yayım. 
LElPZl G - 20: Hafif müzik. 21 : 

Dt.ıJ umlar. 21,10: Dad Salzuı~""en'den 
Şen )'ayım.. Duyum]ar· 23 30: Dans 
l\\liziğt. ' 

Köpeklerle .i'ahudi-
lerin girmesi yasak 
Almanyada b~r ayaklan
madan l< or kulduğu için .. 

Entransijan gazeteıi Alman· 
yanın Katoliklere "-Çtığı ıatJCI§ do
layısıyle yazdığı bi1 betgede (ma· 
kalede) diyor ki: 

Bugün Almanya üzerinde ağır 
bir rahatsızlık vaHiır. Katolikle· 
re, Yahudilere, ÇE-1ik mığferlilere 
ve Komünistlere karşı "temizleme 
haçlı seferi,, memleket içinde bü
yük gürültülere setep olmuş v~ 
ilk olarak Nazi hükômeti karşıh
ğa uğramıştır. 

Drest şehrinJt> Yahudiler ma
ğazalarını akşam saat beıte ka
pamağa mecbur t.:ıuluyorlar. Ya· 
hudilerle birlikt<! görülmüş olan 
Alman kadınlaıır-rn ve genç kız· 
larının listesi gazetelerde yazılı

yor. Bir takım müesseselerin Ü· 

zerinde böyle b; ·~r levha vardır: 
"Köpeklerle Y Slİı ı·lilerin girmesi. 
yasaktır.,, 

isteten urayı (belediyesi) Ya
hudilerin banyo]ar:ı girmesini ya
sak etmiştir. 

Halkının çoğu Katolik olaıJ 
Renani şehrinde Nazilere karşı 
büyük bir nefret \•yanmı§tır. Hü
kUınet bir ayak2ar.madan korktu· 
ğu için Nazi kışlalaımı kuvvetlen· 
dirmistir. Katolil3erin karşı dur· 
ması hlılcv'l"ı\eti müşkül bir duru
ma sokabilir. 

Katolikler hü;cumetin çıkardı· 
ğı yeni müşrikliğe girmek ve 
Gamalı haça ~armak istemiyor· 
lar. 

Bu kavgalar f\!asyonal Sosya· 
lizmin daha henüz nazik bir hal· 
de olduğunu fSÖ•.!t-riyor. Vah§i 
kiıvvetler, ahlaki kuvvet ile mağ
lup edilebilir. Bi: gün ulusal bir
lik tehdit altmd' olursa Hitler 
bunu sağlamak (temin etmek) lü· 
zumunu hissetmi;-ecek midir? 

Fransadaki harp 
silahtarı hırsızlığı 
Franıanm Havr limanında bü

yük bir harp silahları hıruzlığı 
meydana çıkarıldığım ajanslar 
haber vermişlerdi. Yakanın taf· 
silatı şudur: 

Güney (cenup) Amerikasım;~ 

Arjantin hükumeti Fransaya bir 
çok harp gereçleri ısmarlamış; 
bunları hazırlayan Brand müesse· 
aesi 310 sandığa yerleştirerek Bo· 
enos Ayrese gönderilmek üzere 
Havr limanına teslim etmişti. 

iki vapurla gönderilen bu san· 
dıklar Boencs Ayreste kabul olun 
mıyarak geriye çevrilmittir 

Bunun sebebini anlamak isti • 
yen Fransız hükUmeti, sandıkla-

Sirkeci-Küçükçek- ı 
mece trenleri 

~-------------------------Trenler Slrkecldl'n Kuml.apıya, 7 l'eıııtrnpı
ya 11, Samatyaya 13, 1:'edikuleye 19, Balık· 
lıya 22, Zeytlnburnuna 2.ı, Yeni Mahalleyi' 
2@, Bakırköye 81, l' eşilköye 89, ı•ıorya) a .u; 

dakll<ada gelmelttcılir. 

Sirkeciden KUçükçeluneceye: 6.25 l Pazar 
gtı.nlerl i§lemez ve Baltkh ile Floryada dur
maz), 7.25, 8.25, 9.30 (Balıklıda durmaz), 
10.30, 11.30 {Balıklıda durmaz, Ye§llköyde 
kalır. ı, 12.4, 13.20 l Balıklı ile Zeytin burnun
da durmaz), 14.20, <Balıl\lıda durmazı, 15.30 
(Balıklı ile Zeytinburnunda durmaz), 16.15, 
17.15 {Balıklıda durmaz), 18 \Balıklıda dur
maz, Yeşllköyde katırı, 18.30 (Yenikapı • 
dan Zeytinburnuna kadarki duraklarda dur· 
maz), 19.20 (Balıklıda durmaz), 20 (Balık· 
lıda durmazı. 20.30 ( Kum kapıdan Yen ima -
halleye kadarki duraklarda ve Floryada dur
mazı. 21 Balıklıda durmaz. Yeşil köyde ka
tırı. 22 (Balıklıda durmaz, Yeşiköyde ka -
lır), 23.68 (Cumartesiyi pazara, pazarı pa· 
zartesiyee bağlıyan gecelerde işler ve Balık
lıda durmaz, Yeşil köyde kalır ı. 

Ye,ilköl·den Sirkeciye: 6.5 (Balıklıda dur
mazı, 6.30 (.Balıldıda durmaz), 6.51 (Balık
lıda durmazı, 7.35 (Zeytin burnundan Samat
yaya kadarki duraklarda durmazı, 7.55, 8.22 
(Zeytinburnundan, Yenikapıya kadarki du • 
raklarda durmazı, 8.51 (Balıklıda durmaz), 
9.31 (Zeytinburnu Ue Balıklıda durmaz), 
10.38 {Balkılıda durmaz), ıt,40, 13.03 (Zey
tinburnu ile Balıklıda durmazı. 13.18 1 Ba
lıklıda durmaz), 14.30, 15.47 {Baiıklıda dur· 
maz), 16.40, 17.40 (Balıklıda durınaz), 18.30 

ı (Zeytlnbllillu ile Balıklıda durmaz), 19.33 
(Balıklıda durmaz), 19.55 ve 21.20 (Zeytin
burnu ile Balıklıda durmazlar). 

KUçükçekmecedcn: 6.40, 7.2.5 (Pazarları 

işlemez), 8.40, 9.21, 10.28, ıı.30, 12.53, 14.20 

15.37. 16.30, 17 .30, 18.20, 19.45. 2ı.10. 
(Bu tlrenlerin hepsi Uç dakika sonra 

Floryo.ya gelir ve yolcu alır) • 

Gündüz ilk, gece 
son tramvaylar 

lUecldlyeköyünden: (Uk) EmlnönUne 6.45 
- (Son) 18.45, 

Şl§llden: (İlk) 'l'ünele • 15.40;-"Eminönüne 
6.5, Beyazıda 6.20, Sirkeciye 6.25 - (Son) 
Beyazıda 23.30, Tünele 23.40; 
Kurtuluştan: (İlk) Beyazıda 6, EminönU

ne 7,5, {Son) Beyazıda 23.10; 

~laçkadan: (İlk) Beyazıda 6.ll!, EminılnU· 
ne 7.10 - tSon) Beyazıda 23.20; 

Harbiyeden: (İlk) Fatihe 6.SO, Aksaraya 

6.40 - (Son) Aksaraya 23.30, Fatihe 24; 

Tünelden: {İlk) Şl.§liya 6 - (SOn) 24; 
Bebekten: (İlk) EminönUne 5.415 - (Son) 

~minönllne 23.40, Be§lktaşa l; 

Ortaköyden: (İlk) Aksaraya 15.50; 

Be~iktaştan: (İlk) Bebe~e 5.25, EmlnönU· 

ne 5.3:5, Fatihe 6.30; 

Emlnönlinden: {İlk) Bebeğe 5.55, Kurtu
luşa 6.315, Ma.çkaya 6.40, MecidlyeköyUne 
7.17, (Son) Mecidlyeköyüııe 19.1.5, Bebeğe 

24.20; 

Slrl•eclden: (llk) Topkapıya 6.12, Edirne
kapısına 6.14, Yecllkuleye 6.17, Şişliye 6.55, 
Taksime 7.35 - (Son) Edlrnekapısına 23.55, 
Topkapıya 24, Yedlkuleye 24.5; 

Boyıı:ı:ıttan: (İlk) Kurtuluşa 6.4~. Maçka
ya 6.55, Şişliye 7.2 - (Son) Kurtulu§a 23.55. 
Maçkaya 24, Şişliye 24,12; 

Fatihten: (nk) Harbiyeye :S.46, Beşlkta • 
şa 7.10 - (Son) Be§iktaşa 21.20, Harbiye· 
ye 23.20; 

Edlrnekııpııımdıın: cnk) Sirkeciye 5.411 _ 
(Son) Sirkeciye 23.25, Akaaraya 24.25; 

Aluıaraydan: (İlk) Topkapıya, Edlrnekapı
sma 5.2.5, Yecllkuleye 5.30, Harbiyeye 6, Or
taköyo 6.35 - (Son) Ortaköyo 21.30, Har
biyeye 22.50; 

Topl<apıdan: {İlk) Sirkeciye 15.45 _ (Son) 

Sirkeciye 23.30, Aksa.raya 24.35; 

Yedlkuleden: (tık) Sirkeciye 15.40 _ (Sonı 

Sirkeciye 23.3~, Ak.saraya 24 40. 

rın birini açtırmış, fakat içinde 
kaldırım taıı ile kumdan başka Den iz y o 11 a rı 
bir şey bulamamıştır. i ş L E T M E s i 

Bu hesapça, 310 sandık cepha· 
d 

k k 1 Acente1eri: Karaköy - Köprübaşı 
ne yerine 310 san 1 um ve taş Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar ıade 
gönderilmiş oluyor. liı••• Han telefon: 22740 •-• 

Fransız polisi bu işi inceleme· Ayvalık Yolu 
ye başlamıştır. Anlaşılması ge • 
rek ob.n noktal-.r ru~b ·:iff: MERSlN vapuru 3 ağustos 

Cephaneyi çalarak sandıklara CUMARTESi günü saat 17 
kum ve taş doldurmak işi nerede de Dikiliye kaClar. (4459) 

yapıldı? Franst.da mı? Vapur· 
da mı? Boenos Ayreste 111i? Son- 1'tfersin Yolu 
ra bunu yapanlar siyasal bir dü
şünce ile rni, yoksa adi bir hır· 
sızhk olarak mı yaptılar? Yapan· 
lar kimlerdir? 
İnceleme, kaldırım taşlarile 

kumların Fransada bulunmayan 
bir cinsten olduğunu göstermiş
tir. Bununla beraber, araştırma

lara büyük bir tiddetle devam e

diliyor. 

KONYA vapuru 4 ağustos 
ı> AZAR günü saat 10 da Mer-
sine kadar. ( 4460) 

ı- 1 rabzon yolu 

1 
ANKARA Vapuru 4 Ağus

tos PAZAR günü saat 20 del 
Rize'ye kadar. (4492) 

Devlet r ~nııryolf nrr ue ıımonrnrı ı 81Riıne r mum ırıar~Siiffir, ıarı 
tık eksiltmesi bozulmu, olan ve bedeli ssı 74 lira tahmin c~i!en 

ilaç ve tıbbi malzeme 16 - Ağustos - 1935 Cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada ida re binasında satın nlmacaktır Bu 
işe girmek istiyenlerin ( 4159) lir~ lık muvakkat teminat ile kammun 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girme~e 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay~i 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 290 kuruş mukabilindı:! Ankara ve Hay• 
darpaşa veznelerinde satılma~tad ır. ( 4430) 

llk eksiltmesi bozulan ve 'beher 1000 kilosunun muhamm::-n bP.
deli 1620,45 lira olan l 8000 kilo külçe kalay 17 - Eylul 193~· Sah 
günü saat 15,30 da kapalı za rf umlü ile Ankarada idare bir.:ı~ınr1a 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat t~mj 11a! 
ile kanunun tayin ettiği vesika!ar1, kanunun 4 üncü maddesi muci1ıi"
ce işe girmeğe kanuni rr.anilni bulunmadığına dair beyanname ·ıe 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 aka dar komisyon Reisliğine verrnebri 
!azmırhr. 

Bu işe ait şartnameler 145 ktauş mukabilinde Ankara 
darpaşa veznelerinde s:dılmektad ır. 

V'? }fay. 
(4191) 

latan bul Evkaf MUdUrlUğU il Anları 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
471 42 2~ 33 Çemberlita~t3 T avukpazarında Hüseyinağa mah.,!· 

lesinde ç:lingir ler sokağında 34 - 40 No.lı il:i ,:lük-
kanın 12/ 28 payı. (12.~2) 

625 00 46 88 Şişlide Kaijıtha ne caddesinde eski 12, yeni G2 sa
yılı üstünde iki odası bulunan kahvehanenin 1 4 
payı. (30?.3) 

107 17 07 55 Bahçekapıda Hobyar mahallesinde Ya!dız h~ma
mı caddesinde 3/ 6 sayılı zahire borsası üzerindeki 
kütüphane altındaki ardiye mağazanın 27 540 

payı. (9369) 
114 00 08 55 Yemişte Ahıçelebi mahallesinde Yumurtacıbr so

kağında miilk maa gedik 262 sayılı dükkanın 1 17 
payr. (1095) 

214 25 16 05 Yemişte Babıcaferide Ahıçelebi mahallesinde Yu· 
murtacılar caddesinde eski 316 yeni 80 sayılı kar· 
gir dükkanın 1 /7 payı. (10521) 

166 67 12 45 Üsküdarda Sel imi Ali Efendi mahallesinde Ce 
sokağında eski 191 yeni 193 sayılı fırının 40 1120 
payı. (46) 

225 00 16 90 Çarşıyıkebirde Hakaklarda 35 sayılı dükkanın ya-
rı payı. (3155) 

674 87 50 55 Üsküdar fcadiye mahallesinde Hamam sokağında. 
31 sayılı bahçesi bulunan evin 1/ 3 payı. (58) 

Yukarda yazılı paylı mallar dört hafta ara ile açık arttırmava 
çıkarılmştnr. Üstermesi 19 - 8 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Kcm;s
yonda yapılacaktır. isteklilerin % 7,5 pey paralariyle mahlulat ka-
lemine gelmeleri. ( 413 ı) 

--, Küçük ilanlar 1 · · ı lst. Levazım Amirliği Satln 
.....:.----1\-tU_T_E_R_C_IM---~- A ima Kom isvonu ilanları 

Türkçeden Fransızcaya ,.e fransız . 
cadan türkçeye her nevi evrak ter -
cüme ederim ve fransızca dilinin ders
ri veriyorum. lstiyenler gazetede N. 
l\I· rumuzuna yazsınlar. <H.K.) 

IES'UT B!R EVLENME 
Mersin ilk okul öğretmenlerinden 

Bayan Zeynep ile Tarsus finansı tah
sil espektörü bay Feridunun evlen -
diklerini candan kutlular ve fotoğraf
larımızı da pek yakında sunmayı yü
keniriz. 

lstanbul: Aksaray Ha.<ıeki caddesi 
No. 35 yüzbaşı mütekaidi Falıri, Vas
fiye, Türkan, Müjgan, Süzyiin, Güler, 
Cengiz Alpsakarya'lar. 

lŞ ARIYORUM 
On altı yaşındayım. llk tahsili gör

düm. Her hangi bir müessesede çalıs
mak istiyorum. (H. K~) 

Şehremini fırıncı Ahmet Rıza be -
yin evinde hmıail. 

18 AR/YORUM 
AlpuJlu şeker ve İstanbul rakı fab

rikalarında üç senedir katiptik yap -
tım. Ayni vazife ile herhangi bir mü
essesede ça1ışmak istiyorum. Taşraya 
da giderim.. (H· K.) 

Harbiye mektebi için 1 7 ton 
patates altı buçuk ton kuru so-
ğan 6500 adet limon 9-Ağus

tos-935 Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli 1422 lira 50 kuruştur. 
ilk teminatı 106 lira 69 kurustur. 
İsteklilerin belli saatte T op~ne
de ıatınalma komisyonuna gel
meleri. (78) (4289) 

Kadıköy ikinci sulh H. lıakimliğin
den: 

Gedikpaşada Kara baba tekke c:o • 
kak ı:s sayılı evde sakin ö1ü Misak Pa
nosyaıun oğlu Antranike ayni hanede 
oturan kardeşi Anahidin 11~935 
tarihinde \'asi tayin edilmiş olduğa 

ilan olunur. (V. No. 8386) 

Göz Hekimn 
Dr. Şül<rÜ Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •• 

Kumkapı, Tekinalp sokağı 14 nu - ----
marada Nail adresine. r Yeni çıktı 

Bomonti bahcesi sırasında ve cad-

Yunan feyksoflanndan 

Demokrit 
Haydar Rifat'ın tercümesi 

SATILIIi HANE 1 
desinde 6;) numaralı Ye 4.> lira aylıklı 
3 katlı ahşap apartrman maktuan 
3000 iiraya saiıiriı:nr. iiiriıu:i i<at;. -wU- . ill_11:m _______ .;;.. .. ___ J 25 Kurug 

racaa t. ( 11.K.) •ıtoı.htUM11Ato1""H"'UHlllYmınn11ıut11ff'!lh6HAlltlttftlthtlit1ilttıttn11ıt11NUtlı MH•ııaıı..,., 

rum. Her şeraite razryım. <H·K.) 
1Ş ARIYORUM 

Orta mektep mezunuyum iş arıyo • 
Kasımpa.~a Gi=licc evliya soka!• No. 

4 l'tf. Kandemir. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 6 aylık 8 aylık Aylık 

Memıeı.tımlzde 750 f20 231 110 
Yabancı yerlere 1350 72:5 400 1&> 
Posta birliğine J 
glrmlyen yerlere 1800 950 l500 180 

TUrkiyerun ber poata merkezinde KURUNa abone yazılır. 

Bİ!l rliNor AllK 

Adana doğum ve çocuk bakımevi 
baştabipliğinden: 

Müessesede kalmak üzere 30 lira ücretle, hasta bakıcılık elmi! 
resmi evsafta iki hasta bakıcı alınacaktır. isteklilerin vesika, şaha
detname ve iki fotograflarile Adana Doğum Evi Bat tabipliğine bh 
istida ile müracaatları ilan olunur. ( 4360) 

ı ~ 11 J ıı ırn, ııı 11 ~11-ımıııımımıı~ııı .11111 ı~ 111 ı~~ı~ ıııııııır: 1111~ 1100111~11 

Selinik Bankası ~ 
§§ 

Tesis tarihi: t88R İİ 
idare merkezi: IS1 AN BUL ( Galata)a 

Türklyedeki Şubeleri: := 
lstanbul, (Galata-Yeni Cami) i 

. lzmlr, Mersin -
Yunantstandaki Şubeleri : 

DO U 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lstanbul, Ankara caddesi, t VAKiT yurdu) 

pdare: 24370 
reıeton 1 Yazı l§lert: 24379 

Telgraf adresi: KUHUN lııtanbuJ 

Poısta kutusu No. t6 

1 TÜRKIYE._ ......... ..a 

ŞEKER Fabrikaları 
ANONJM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Utak, Eskl,ehir ve Turhal Şeker Fabrikala
rında ve ISTAftBULD t\ fabrikalar1n teslim 

edecekleri tarzda : 

KRiSTAL Kilosu 25 kuruş 
KESME Kilosu 28 Kuruştur 

Mü,terilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı 

yerlerde de ve hizalarmdaM fiatlerle 10 Ağustos 1935 tarıh1n

den itibaren satışa başlanac~k tır. 

Kristal 
Bursada 25,50 
lzmir Vagonda 26,10 
Baıkesir ,, 26,40 
Adana ,, 26,80 
lzmit ,, 25,25 
Adapazarı ,, 25,65 
Samsun LimandaFob 25,10 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

(Fob Samsun fiyati; Karadeniz sahillerinde her hangi bir 

iskeleye gönderilmek üzere f~brika tarafından vapura yüklctil

mit bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair 
masraf mü§teriye aittir.), 

Siparişler, fabrikala,..dan aayri yerlerde on gün içinde ifa e

dilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR TON, İstanbul 
ve aair yerlerde en az BiR VAGON aiparit kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.). 

Yukardaki fiatlere ıigor ta dahil değildir. 

Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya ls
tanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 

Diğer siparİ§ §artları fabrikalardan veya İstanbul, Ankara 

'le Samsun Bürolarından öğre nilcbilir. 

Jandarma genel Komutanlığı "j.U.K.,, 
Ankara satınaJma Komisyonundan: 
1 - Ankarada yapılmakta olan Jandarma ve poJis mektebinia 

kalörifer tesisatı kapalı zarf ıusu)i ile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme; 12/ 8/ 935 Pazar lesi günü saat "10,, da Ankarads 1 

Jandarma genel Komutanlığı ku rağmda satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Şartname. keıifname ve tef errüatı "436,, kurut karfıhğın

da komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 20,000 liralıktan a!ağı olmamak 
üzere bu gibi tesisatı beğendirmek suretiyle yaptığma dair belge ile 
ıartnamede yazılı djğer belgeleri ve tesisatın ketif bedeli olan 
(87, 162) liranın (2490) sayılı kanuna göre hesap edilmit olan 
(5608) lira "10,, kurufluk ilk inanca için banka mektubu veya bu 
kadar paranın malsandığına yatt rıldığına dair sandık karııhğın• 
önerge kağıdıyle " te.klif mektubu ile,, eksiltmeden bir saat evvel ko
misyona vermiş oımaları gerektir. (1849) (4272) 

Türk Hava Kurumu 
SelAntk . Atına . Pire TiFOBiL ~-~· 1-or. ··HsAn SAM"• Büyük Piyandosu Her nevi Banka muamelatı. ~ 6 

~m ıı~ım~ı lf~lllı ırınııımııı ım~ıııl!liıım~ıııııııooıı~ııooıı~ıooııı~ıııı 111 ~~ııııım11~ı~ııııı~~ıırnıııııııı~ıı~ııııııı~ ıııımııııııı ııımıiılli: !~:.~e i~:a~~.~dh::t:::~~:·~i~ot~t:~~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. I !er 

Üsküdar Varıdat Tahakkuk kes alabilir. Kutusu 55 Kr zengin etmiştir. 
Müdürlüğünden: ~11111111tıı1111rııııınH1flllllllllll"lnııuıııtt"ffll•ıu 19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadıf 

. Kadıköyünde Caferağa mah~llesinde Moda caddesinde 47 No. Operatör - Uroloğ Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
da S - 8 - 932 ~ününde ölen Nesim Taranto veresesinden "Vida Ta- Dr M hmet Ar 
ranto, Bebeka faranto, Albert Taranto, Jüdi Taranto,, nun adr~l~ri • e l Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye-
~eçhul ol~uğundan veraset v~:-giıi kanununun 31 inci maddesi muci- Bevliye mütehassısı Jerle (20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 
~nu~hlıfdm~a~na ~'~~maküz~e~~~ulmahbmd•K~~~p:Em~~üh~Wdoo 2u15 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rı kanununa tevfıkan keyfıyet ilan olunur. ,( 4485) • <11111 I dili pp 111= - Sahibi: ASIM US _ VAKiT matba"•• lltlllll"" •=~ . •• il ..... ,.. ...... Ne~rlyat dlrcktörU: Refik Ahmet Sevengil 


