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Gazetemizin yeni bir fedakirlığı: Fiyatımız yarıyarıya indi! 

satllı 
cı~tır 

Okunacak yazı hacmimizi muhafaza ediyoruz: her gün 8·12 sayıfada size sevdiğiniz 
çok haberli, iyi fikirli, faydalı gazeteyi daima ileri götürerekvermekte devam edeceğiz 

- Bunun üzerindeki yazılarımızla yeni ucuz abone ıartlarımızı 9 - 10 uncu sayıfamızda okuyunuz -

Yunanistandaki durum gene karışıyor 

Kralı süngüler karşılayacak ama .. 
Papanastasyuya göre bu süngülerin maksadı koğmakbr 

Kondilise göre bu . maksat şu da olabilir: Selim! 
" J .A.tina, .(Oael) - Rejim mete • 

üç yıllık hava planı ı.i ı..J&nwJa ıeneloya <NJi am-
Hükiimet gazeteler ile yaptıiı ma) hapunll& kaıanm da ver • 

bir hildiriğle bava müdafaa kav- mek laak1a ile aeçilen aaylavlann 
vdlerimizi tamamlamak iç.in üç bmib parllmento ~dmadan hu 

·ıık b0 lin hazırlandıimı ulu- wle etrafmda plqaıaya ıeç • 
yu ır p _:..ı • '-'b" 1.. ... •--- ---....ı-! 
aa anlattı. ismet lnöJlü'nün g&- ---:. ve - ~ -.,-.u muaın111 
çenlerde bet yüz harp uçaima lii- 18 ""-": .<~ye DUll'I~ Gme-
zum gösteren eözleri hatıra; pli- ral X...U11m Aftla Aj•IMIN 
·ı· yüksek müdafaa :mecJWnin yapbiı llrallık lehindeki diyevi 
~ baif•111111f olu tilı ~yıl- (he,anatı) YVMnietenda iç du • 
lık plinm UDBCI lıiola.JQ ~ ram11 _(...tyeti) 1ral'lfln'dı. Cumu-
bilir. riJalçl hir pneralin, bu Y-Olda ha· 

Türkiye cUımwi):et'in'in -.. reketi, a7"flk Cumariyetçileri ha-
o · ·· rekeı• • J1. k 11, Soto • 
Jrapnm'f- • 
harp ıemilerimiz de seçen 1ief, an 
Y.II içinde yoktan meydana aetiril
miı hir fjlo ol-1da Hıalier ~
denizde a~i bir Dldafaa ..... 
cı (.,,,..,,.) olanılE •yıla&lir. » 
cak özywd•rii•ZUD lia'YM! liemea 
her taraftan celetiileoeli taarrm
lara kartı açdC liulmıduliça kara 
ve deniz kuvvetlerimizin müdafaa 
kapasitesi (lıabiliyeti) zaruri ol. 
rak, zifa ufrardı. Onun için lia
va filolanmızın ulutal müdafaa 
ı:,. · acı derecesinde arttınlmuı, 

ASIM US 

(Sonu Sa. 4. SiL 3.) . Papanatayu ve Konfiili. 

ri ardıura Cumuriyet lehinde eli -
:rwı~. bulunarak bükUmetin ta• 
mpetmekteMduiuüyuapveen 
çok aü baJraam• tiddetle teııkit .et
tiler. 

Papaautuiyu, daha ileri sici• 
rek ·"Yananiltana daaealr. olaiı 
kral, lrartıamda orduna IÜDli • 
!erini ltirec:ek Ye birinci defa ol • 
daiu aibi ikinci defa da kaYUla -
caktır.,, diyor. 

Buna kartı General Kondilit 
ıayet IOiukkanJılıkla cevap veri· 
yor: "Kralıh dönüşü geneloy ıııe-

<Sonu Stı. 4. SIJ. 3.) 

· Beşiktaş Fener.bahçeyi 3 - 1 yendi_! 

Solda: Bqilıtq - Fenerbahfe talnmları maçtan evuel 
6iraraJa. Saltla: iki takım lıaptanı Hütnü ile Filtref, el aıln· 
ıırlarlten. (Yanlarında tluran yargı' (hakem) Kemal Halimdir. 

Dün Fenerbahçe ile Beti~ takımları tild için Taksim ıtadınd:ı karıılattılar. Beıiktaı takımı hu 
çok kuvvetli rakibini 1 - 3 yenme ye muvaffak oldu. Çok entereıaan olan bu önemti maçın yazıımı, 
dün yapılan atletizm müıabakala,.ının ıonuçlariyle beraber 6 ncı ıay . fanuzda bulacaktınız. 

Dün yapılan çiçek 
savaşı güzel oldu 

Dan Biyültada pul, eflenc:~ fi bir pn dalaa ıefirli. Y apdan ~ 
selı MllClfUIG 6irsoJı ara6alar girtli Mülıôl«l ltaananlar, lıazamlılıl• 
nnı Türlt Haua Kanununa bıralta talı allnflandılar. YC1ZU1nı ue 6ı9fı 
lıa rujmlerini 3 üncü aayılatla 6a lacalınnu. Yukarlti ruimJe bef~ 
nUen ar"'6qlardan iJıi.uri wöriiyorıu mu; •• 

Azlıklara ait vakıflar 
Yeni çıkan kanun ile kontrol edilec:e 

---·---
Kamutayın son toplanışında vakıflar gibi Rum, Ermeni ve Y.a

yeni bir evkaf kanunu onayla • hudi azlıklanna ait vakıflar da. 
DlI§ olduğunu biliyoruz. Bu ka • Vakıflar Direktörlüğünce kontrol 
mmda önemli yeniliklerden biri edilme-sidir. 
Türk ve müslümanlara ait olan (Sonu Sa. 2. Sü. 4) 

Yugoslavyadaki hükii
met ve rejim buhranı 

Yeni başbakanın General ıadece bir hiikWnet buhrr.nındaa 
/ivkoviç oLması ihtimalı ~~zlaclır. Bu, daha ziyade'~r re· 

kuvvet iidir Jun buhJ'1PUclır. Kral Aleluandrm 

Y 1 b
. h~!'-A- L __ L ölümiindea ıonra itbatına ıelmit 

uıoı avya ır 1.1&umet UUD?&• 

nı içindedir. Bu huhranm önemi (Sonu Sa. 4 Sii. 4) 

Eşya piyangosunda kazanan numaraların sıralanmış tam listes 
.('OFJUIPl.Wn Pli! 1.) 
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="" • - l<Ul<U .. "'" "1nA •• fü> Azlıklara ait 

Yeni çıkan kanun i~e kontro~ edHec k 
(Oıtyam 1. sayıfada) 

Doğu Afrikasına Vapurlar, 
durmadan asker taşıyor ! 

Şimdiye kadar azlıklara ait va
kıflar cemaatlerden seçilmiş mü -
tevellilerce iaare olunurdu. EvRaf 
idaresi bu vakıfların iyi ve kötü 
idare eddlme i, gelirlerinln yerin
de harcanıp harcanmamasf işine 
hiçbir ilgi göstermezdi. Yeni ka -

mm bu bakımdan durumu lleği~ -
tinniştir. Azlıklam alt vlllnflaı m 
gelirleıinôen yüzde beşi '\;plnflnr 
DiieRtörJuğüne gİder t!ll, buna 
karşı bu idare o Yak11!aı1n iyi yol
da idnre edilmc:s1 

ıle ilgili olacak
tır. 

Habeşistan 1 ürkiye ve Çanakkale 
BaY_rak yırtma hadi.,. Bir Jngiliz gazetesine göre, boğazın sila
sesınden .. d?_lay~ lta_l- hlandırılması hakkında plan hazırlamışız 

Arşidük Alberiht 
boşanıyor 

yaya ozur dıledı 
Napoli, 23 (A. A.) - Gango 

vapuru, 29 subay, 50 küçük zabit 
ve 1800 uker ve önemli savat ke· 
reçleriyle (vasıtaları) Massaoua'a 
hareket etmiştir. 

Dün ak,am Confideuza vapu .. 
ru da ağır sava' kereçleri ve bey· 
girlerle Doğu Afrikasma gitmiı -
tir. 

Napoli, 23 _(A. A.) - Pra.ga 
vapuru 9 zabit, 24 küçük ubit ve 

486 aaker ile 1&V&f kereçlerini 
yüklü olduiu halde MaHaoua'a 
hareket etmittir. 

Roma, 23 (A. A.) - Verilen 
çok doijru haberlere göre, 18 ay 
içinde Cibuti'den Habeıiıtan için 
23 bin tiif ek, 600 mitralyöz ve 6 
milyon kurtun goçmittir. Bu ra • 
kamları veren ltalyan razeteleri 
Hab~t ıilahlanmaıının aenitlf ii • 
ni göstermektedirler. 

Londra. 23 (A. A.) - "SunCiay 
Chronichle" ıueteai Habet Kralı 
Haile • Selauite'nin bir diyevini 
neıretmektedir. Kral deımiıtir ki: 

"Uluslar Kurumu Uyesi bulu • 
nan ve Kellou ::ınnltH:mııınnt ;m'7!t 
çden bır hü.ktlmet Bifatiyle, Ha .. 
heşistan, harbe müracaat etmez -
<len önce sulhan bütün tesviye ça
l'e lerine b~vuracaktır. Habeşis -
tan, taahhütlerini yer.ine getirmek 
is..teğ)ndedir. Uluslar Kurumunun 
1talya ile aramızdaki anl•ma .. 
mazlrğt kotannayacağmt sanmak 
istemiyoruz. Biz kuvvetlerimizi 
seferber etmeden ve !talyanm Be
f erberlik için gösterdiği sebepleri 
de varit görmüyoruz. Biz her za -
man anla~amamazlığm gideril • 
mesi için müsait bir hava yarat • 
mak için uğraştık. Fakat mesele -
nin kotarılması uzun zaman son -
raya bırakılır ve bu bırakma !tal
yanm silahlanmasını kolaylaştı -
l'trsa, topraklaıımrzr ko.nımaya 
hazrrlanacağrz.,, 

Addis Ababa, 23 _(A.A.) -
Habeş hükUmeti Habeşistanın se
ferberlik yapmakta olduğuna da• 
ir olan yayıntıları yalanlamakta • 
dır. Resmiğ çevrenler, Habeşista
mn Uluslar Sosyetesi konseyine 
he.şvurarak durumu incelemek i · 
çin nötUr görmenler gönderilmesi· 
ni istemi§ olduğunu hatırlatmak • 
ta dırlar. 

Roma, 23 (A. A.)' - Hal>etis
tan dıt işleri bakam B. Herroy, 
dün Adis - Abeba'daki İtalyan el• 
çiliğine giderek bayrak yırtma 
hadisesi hakkında hükGmeti na .. 
mına öz\1r cHlemiştir. 

Bu mesele h~kkmda tahkikat 
açılmış ve birkaç kiti yakalanmıt· 
tır. 

Ankarada bisiklet yarışı 
Ankara, 23 (A.A.), - Bugün 

§ehrimizde 38 kilometrelili bisik
let yanşı yapılmııtır. Yarıtta Gü
venÇ5pordan Nuri birinci, Talat i
kinci, Orhan üçüncü aelmişlerdir. 
Nuri bu uzayı 69 dakika 43 ADİ
yede alnıqıtır. 

Deyli Telgraf aaüttal .BWueı } na karşılık Balkan antantı Tüt • 
aytarmın bildirdiğine göre, Bal • kiyenin şu taleplerini onayacak • 
kan antantının Bükreş te 1a.paca • tn· ~ 
ğr bir toplantıda. Boğa2ları silah • 1 -Bir miKtar müteharrik sa -
landırmamız mevzuu üzerinde çok hil bataryaları killitıak hakki. 
önemH meseleler görüfÜ}ecektir. 2 - Boğaza giden bütün kara 
Deyli Telgraf m Bükrıteki özel geçitlerini müteha.rrlk bataryalar 
aytarı diyor ki: ve başka sü~l kitala.rla konuna 

"Türkiynln son zamanlarda bu hakkı (yani Türkiye'nin Avrupa 
iş için hazırladığı proje Lozan krtasmdaki parçasmt askerleştir • 
andlaşmasmm menettiği silal:ıla - m~k httkkı). 
rm yeniden iadesi şeklinde bir 8 - Sahil<OO yeraltı torpil ko • 
meseleyi ortaya atnuya.caktır. Me- vanları tesisi hakkr. 
nedilen silahlar ağır sahil batar - 4 - Muayyen miktarda deniz-
ynlan, yerli tahkimat \'e mayıh - ~ltr gemileri ile Canakkalede iki 
lardrr. Bu gibi silahlardan f~ra - ta.ne denlzalb: getniI@ri ~ kUi -
gat etmek Türkiye için de kolay - ma.l{ hakkı. 
dır, çünkü bu korunma metodla - 5 - !ıd tane tieruz v~ 1fara u-
rrnm bugün modası geçmiştir. Bu- ~ak kararg~hrrun tes1si hakkı. 

Deniz eksperleri ko
nuşmalarını bitirdiler 

Londra, 23 (A.A.) - lnıill:ı( •ı• Ye İnglllz delegel~rlne apa§t• 
.... ..._,_._. cıeıegeleri dUn aon top- Klr g&'l uınuuııur. 

Iantılarınr yapmıtlardır. Alman Oevre gazetesi dıf l)Uanhğın
deleaeleri bu1ıün uçak ile Berlin-e dakl konuımalanıı aa.ınimt bir lıa
harekot edeceklerdir. va lçtnde yapıldrklarmı yazmak-

Alman ekiıperlerinin birkaç tadır. Parisln etkili mah'afill F:ran
giln ıonra Londraya d8nmeleri ih- sız - 1rıglltz - İtalyan birleşik 
timal içindedir. beyannamesinin bütün diplomatik 

Paria, 23 (A.A.) - Baaın, Ll~ ltonutmaların tekrar l>atlamasm:t 
val • Eden konu9malarının durum btr ltaret olmuı 'dUelföde wlun
verditl durgunluğu itaret etmek· mutlar"dır. Çünkü deniz andl&!· 
tedir. nıaımm imzalanması tondrada 

Petit Pariıien, lnı IConutmala • ve Streza'da alınan taahhütlere 
nn bilhuaa metot meseleleri ilz~ zıttır. 
rine yapılmıt olduklarını yazıyor. Figaro, B. Lavalln tliyevinin 

Samimi, tam ve devamlı lr&11dıklı müphem oldulunu, fakat J;atka 
bir çalışmanın her iki memleket i- türlü olmasının da itnkinaıs l>u
çin hayati bir önemde olduğu Fran lunduğunu yazmaktadır. 

6 milyon yabancı Ame
rikadan çıkarılacak 
Vaşhington, 23 (A.A.) - Say. 

lav Dies, bet milyon kişiyi temsil 
eden 155 birlijin, işıizliii kısmen 
azaltmak için altı milyon yaban
cının Amerikadan çıkanlması pro
jeıini onayladıiını ıöylemittir. 

244 yıldır kapalı duran 
bir mektup 

Vatikan, 23 (A.A.) - Papa, 
kütüphaneyi arqtırrrken dördün
cü Filipin Milano devleti liatka-
nma gönderdii_i açılmaımı bir 
mektup bulmul\ur. Papa, bu mek
tubu açmıf ve 12 Nisan 1661 ta
rihli olduğunu görmüıtür. Dör-

Budapette, 23 (A.A.) - Arti ı ıımada bulunmuştur. Alherlht bu
dük Alberiht'in bo9anınaımın ya· nun üzerine bir bitik ya2arak Ar
kında bilitileceği sanılmaktadır. tidül< Ôtlo ve eski imparatoriçe 

Artidük 1897 tarihinde do~- Zita'yı kral hanedanının batkanı 
muttur. Kendisi Artidük Otto- olarak tanımııtır. 
nun dördüncü yeğenidir. Faka• Kadının ilk evlenmesi henüz 
sağlandığına göre, damarlarınd:ı bozulmamış olduğu bir sırada y3. 
çoktanberi sönnıüt olan Arpal Ma. ni lG Temmuz 1930 tarihinde Ar
car hanedanının kanı vardır. tidük Alberiht, kadın ile medeni 
Memleketlerini Macar bir ktalıH bir nikah yapmıştır. lkincı nikah 
yönetlceai altında ergin olarak gör· kiliseye göre hükümsüzdür. Albe
mek iıtiyen bazı Macarlar, Ma· riht 1934 tatihinde kadindan ay. 
car krallığına Alberiht'in aydalı· rılma isteğinde bulunmuıtur. Bo
lını koymuşlardır. tanına karattnı al<lıktah ıonra d~-

Alberiht 1930 ıenesinde bir nl nikah ile evlenebiJece.lt ve b•ı 
Macar diplomatının karııına tu- suretle evvelce vermiş olduğu söı 
tulmuttur. Kızlık adı Belbach o- ile girdiği yükenden yakasını =-ı· 
lan bu kadın !rene Derudnay a- yırabilecekt:ir. 
dını tafıyordu. Ve yükseli bir ay- Arşidük Alberiht'in adaylığı • 
leden de değildi. Artidük Otta, nrn bqarımla sonuçlanmasını u . 
kadının evlenmesinin Alberiht'in mut ettirecek bir sebep de B. 
Macar tahbndan vazgeçmesine Gömböı'ün Alberiht' den yana ol
karıılık olarak bozulması için ar-. mastdır. 

lspartada büyük bir 
toplantı 

I Alman gazetecileri 

Isparta, 23 (A.A.) - Hava teh· 
likeıine kartı yardım tedbirlerini 
2'"~ ... 1 ....... ..1.; ~· ......... ll ... ı.u,, uı. ı.: 4,..-

lantı daha yapılmııtır. 

Toplantı llbayın l>atkanbğm
da Şarbaylık salonunda olmuıtur. 

Toplantıda yurt ıevgisi göste
ren ve bava tehlikesini bilen üye 
yazılmıt ve önemli veritler kayde· 
dilmittir. 

Üye yazılmaktan baıka veritte 
l>ulunanlarla yardımcı üye yazı
lanlarm sayısı üç yüze varmıftır. 

Bazı liurumlarla fabrikalarda 
çalıtan işçiler üye yazılmak için 
toplantılar yapmaktadırlar. 

Bayanlar araımda da l>u iş i

çin çahtmalar vardır. H~lk. h~v~ 
tehlikesine karıı büyük hır ılgı 
göstermekte ve üye yazılmak için 
Hava Kurumuna batvurmaktadır. 

Habeş imparatoru, aslan 
armağan etti 1 

Varşova, 23 (A.A.) - Habeş 

İmparatora Polonya Cumur Bat
kanma çok güzel bir aslan gön
dermit ve bu aslan kafes içinde 
Vartova hayvan bahçesine getiril
mittir. 

Yunanistan da 
X unan gazetelerinde okuduğu • 

muza g8re on iki Alman srazeteci•i 
t>2el bir uçakla Atinaya gi6iii,ler-
dlr. Alman meslekdqlarnnız Yu .. 
naniıtanda on gün kadar kalarak 

incelemeler (tetkikat) yapacak'.· 
lardır. Bu gazeteciler heyeti Al • 
man propaganda bakanlığı yüksek 

İfyarlarından (memurlarmdan)B. 
Bade'nin b9.1kanhğı altında Y.Ol • 
culuk etmektedir. 

Aydın Kızılay üyeleri 
Isbartada 

Isparta, 23 _(A. A.) -Aydın 
Kızılay kurumunun düzenlediği 
beıyüze Y.akm bir gezici gurupu 
telırimize gelmiıtir. Isparta Kızıl
ay Kurumu yönetim kurulu ko • 
nuklan Y aladız durağından kar
tılamıştır. 

Konuklar lıpartaya geldikle -
rinde ilbay, ıarbay ve parti ha§ • 
kanı ile kaJabalık bir halk yığını 
tarafından karıdanmı§tır. 

Geziciler onuruna tarbayhk ta· 
rafından ıehir parkında bir çay 
§Öleni verilınit ve gelenlerin ra .. 
hatlan sağlanmıtbr. 

B. Dies, kongrenin 155 üyesi
nin bu projeye eğgin olduğunu 
söylemiştir. 

Bundan sonra hiçbir yahancı 
Amerikalıların ba§ara.bilecekleri 
i~lere tayin edilmiyeceklerdit. 

düncü Filip l>qbabnm Parme -----.... --.... ----. 
dukasının yanına giderek lngilte- idman Cemi yel-

Saat 9 da yüce kurtancmm anı· 
tı önünde binlerce yurtd1t.§m bu • 
lunduğu bir tör'en yapılmıt ve a -
nıta Aydm KızılaY.ı ve geziciler 
adına bir çelenk konulmut ve kar
tdık1ı söylevler verilmittir. lngiliz kralının hastalığı 

Londra, 23 (A.A.) - Dün kra
lın sıcaklık derecesinin yükselme
si üzerine kraliçe Sandringham'a 
gitmiştir. Kralın derecesinin fazla 
sıcaklar yüzünden artmq olduğu 
ıanılmaktadır. 

Mucur'da Atatürk büstü 
Mucur, 23 (A.A.) - Türk us

talara yaptırılan Atatürk büstü • 
nün temelatma töreni bugün tek 
mil Mucurlulann h'azır bulundu • 
ğu bir törenle yapılmıfbr. Halk 
bu •ırada cotkun _ ~~ - aöeter .. 
miştir. 

re kralı ikinci şarı ile 'dükün m- Jeri Birliğinin 
kardeılerinden birinin evlenmes; • 

baklandaki görüımelerin "durumu· eşya pıyangosu 

nu öğrenmesini emretmktedir. Türkiye idman cemiyetleri itti. 

Boluda feyizli yağmurlar fakı eşya piyangosu dün Taksim 
stadında çekdmiye başlandı· Bu-

Bolu, 23 ~(A.A~)' - Evvelıi gün gün çekilme tamamlanacaktır. O. 
yağan ve 25 dakika ıüren yağmur tomobil, Peşte, Brüksel, Amerika, 
dan IOnr& "dün de -.at 16 Cla bir Paris ıııeyahatleri dün çekilen kı· 
saat devam eden b'erelietli yaimur sımda çıkmıftır. Otomobil 50584, 
ıeb'rinıizde ·duyulan yağmur ihti- Parfs seyahatini 60112, Amerika se.. 
yacını

1

tamamen gidermiıtir. Yağ- yahatini 78049, Peşte ve Brüksel 
mur daha yağacak &dar Jlava ıe- seyaahtlcrini 14873 ve~71 numara-

rin ve bulutludur. Yağmur bütün , lan alan talihliler kazanmışlardır. 

B 1 · d ğm tır B j Dün çekilen numaraların hepsL o u çevresıne e ya ıt . u 
yüzden üriin geçen yıl kdaar iyili nf bugün yedlncf sayfamızda bu-ı

1 olmaya yüz tutmu~, kuraklık orta· •-.• .. a.ca,_k.
51

•
1
" .. 'r. ..... ---------~ 

Clan kalkmqtır. 

Konuklar ıellrin göriilecelC yer· 
lerini ve fabrikaları gezmitlerdir. 

Haftada lurk saat 
Cenevre, 23 (A.A.) - Arsıulu

sal it kongresi komisyonu tarafın· 
dan tasarlanan projeyi kabul el 

mittir. 
40 saatlik hafta and1aşması 30 

oya ka111 79 oyla kabul edilmi~
tir. 

Tekaütlük hakkına dair olan 
andla~ma da toplulukla kabul c
dilmiıtir. 
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! işaretler 1 
An karada 
lşyarlara ev 

Büqükadada çiçek savaşı Ankarada bitmiyen, tükenmi
mı°~en ve sırtısıra sürüp giden me
sele: 
Barınacak bir ev bulmak! 
Bir zamanlar fimdiki Ankara 

lisesi, eski Ankaranın bir ucunu 
gösterirdi. 

Çiçek bayramı güzel oldu. Kazanan arabalar kazançlarını 
Hava Kurumuna bırakarak alkışlandılar 

Şimdi ayni kurağ yeni fehrin 
sonunu gösteriyor. 

1920 dcnberi Ankara bir haylı 
geni§ledi, §ehrin karnı büyüdü. 
ln~anlan çoğaldı. Ve inıanla ev 
arasında bir denklik kurulamadı. 

/yi bir ev çok pahalı .. 
Kötü ev hem pahalı, hem rahatı 

değil! 

Kira düzeyi pek yüksektir. 
Gerçi evbark sahibi olanlar yok 

değildir. Fakat sürü sürü inıanj 
hele i::yarlar, evden yana pek bağ. 
rı yanıktırlar. Bu bağrı yanıklığın 
devletçe tanınmıı, belgeli de o.
manlı türkçeıi Üe "mesken bedeli· 
nin,, devlet bütçesinde yeralmaaı : 
dır. 

-Dünkü J;ayramCla alınan reiimlenmluen' 

lıyarlara ve halka iyi, ucu%, gü
zel ve esenlik veren kurağlar 
vermek §Üphesiz çok inıanca bir 
düıüncedir. Fakat bunların en 
çabuk gerçeklqebüecek ol:ınını 

ön plana almak lôzımdır. 
Bunların içinde en çabuk g;r

çekleıebilecek olanı, İ§yarlara ya· 
pılacak evlerdir. Fakat bu ev iıin· 
de, hani §U eıkidenberi üzerinde 
takıldığımız, kaldığımız dü§Ünce 
le~ a11planmamak §artile .. 

lıyarlara cw verirken, iıyarlan 
birer tapu ıahibi etmek dileğini 
bu dü§Ünceden ayrı tutmak gerek
llr. racan lğyat U fllr t::LI ,-wl'_CllU 

caksınız, adam borçlanacak, kura· 
ğt. bCZ§kaıına satacak, paran ola~ 
bir kurum veyahut bir ıahıs gele
cek, bu evi satınalacak, kiraya ve. 
verecek ..• 

Tekrar, tekrar iıyarlan tapuya 
sahip etmek görünüıte güzel, la• 
kat ge.-çekte ba§kalarını ucuzca 
mal, mülk sahibi etmek demektir. 
Bunun 6onunda i§yarların gene ra 
hat, bol havalı, güz.el, eıenlik ve 
ren bir evde oturacağını hayal et• 
mek gülünç olur. 

Ya ne yapmalı, 
Bunun tek çaresi, evleri if yarla· 

ra deljil, i§yarlıklara bağlamaktır 
t:' alan dairenin direktörü o ela· 

irede bıılundukça, o İ§yarlığa bağ 
lı evden istifade eder. 

Bu cin• evler yapmanın bir lay. 
daaı da, yeni Ankara için biribiri
ne aykırı olmıyan biçimlerde ade
ta ıtandardize evlere ıahip ol· 
maktır. 

Bunu devlet güçüyle yapmak, 
ve bugün ityarlara verile1 
"mesken b6!clellerini,, devamlı o
narma ltarıılığı diye de göıter· 
mek miimkünclür. Birkaç yıl için· 
ele devlet eliyle rahat, güzel, eıen· 
lik veren eolere kavuımak imkanı 
vardır. 

Sadri Ertem 

Büyükadada bir çocuğun 
bacağı kırıldı 

Dön, Büyükdada, bir Yahudi 
çocuğunun acınacak surette baca
ğının kırılmasına sebep olan kü • 
çük bir çökme vakası olmuıtur. 
12 yaılarında kadar gözüken Na • 
um Dilde kayaların üzerinde oy -
narkan bir kaya parçaaı birdenbi· 
re kopmuı ve denize yuvarlan • 
mııtır. Naum, bu ini çökme kar -
tısında kendisini tutamamış ve ka 
yaların üzerine yuvarlanarak bir 
bacağı krrdmııtır. ' 

Adaları güzelleıtirme kurumu 
tarafından tertip edilen ve ay -
lardanberi dedikodusu yapılan çi· 
çek savaıı, dün ak§am saat on se
kizde, lıplandit Palasm terasalan 
önünde yerbulan bir jüri heyeti 
önünde açılmııtır. 

Çiçek savaıı, bu yıl içerisinde 
yapılacak diğer büyük eğlence 
bayramlarının birincisiydi. 7 
Tem muzda yapılacak merkep ya
rııı, bu seri halindeki eğlencelerin 
Adalarda ikincisi olacaktrr. 

Büyükada' da, daha bahar baı • 
langıcındanberi çiçek bayramına 
büyük bir hazırlık gözüküyordu. 
DwlUu AJ ... 1.. ... l~iTa.nla.n ~iielı:lc -
rini bir taraftan 22 Haziranda a
çılmıı olan sergiye hazırlıyorlar, 
diğer taraftan, çiçek aava§ına çi· 
çek yetiştirmek için büyük bir ça· 
hıma göze çarpıyordu. 

Dün daha sabahtan Adanın her 
tarafında büyük bir hareket var • 
dı. Savaıa girecek arabalar çiçek· 
lerle donatılıyor, arabaları yöne· 
tecek (idare edecek) bayanlar se
çiliyor, çiçek demetleri küçük bü
yük parçalara ayrılarak bir yöne 
(tarafa) yığılıyor; Ada, 1935 yı· 
lının sayılı günlerinden birini ya· 
tamak için atetli bir tekilde çalı· 
şıyordu. 

Saat tam onsekiz. lsplandit ote• 
lin hoparlöriinde küçük bir diyev 
veriliyor: 

- "Sayın bayanlar, baylar ... 
Hoşgeldiniz; Adalara güzellik, 
eğlence ve şeref getirdiniz ... Şim· 
di, çiçek savaşı başlamak üzere -
dir ... ,, 

Bu yıl, jüri heyeti arasında bir 
şair, iki reasam~ bir gazeteci var ... 
Yunus Nadi, OPhan Seyfi, Cemal 
Nadir ve lhap Hulusi... laplandit 
Palasın bahçesinde beyaz musta· 
til bir maaa önünde oturuyorlar. 
Görünüşleri çok ciddi ... Fakat, bi
rinci araba geçer geçmez bir bu • 
ket çiçek Orhan Seyfinin gözlük· 
lerini dütürüyor; jüri heyeti, ar -
tık çiçek sava,ının eğlencesine it· 
tirak etmittir: gülüyorlar ... 

Saat onaltı ile onsekiz arası, ha· 
kikaten Büyükada, büyük bir çi -
çek bayramı yatadı. Zaten, çiçek· 
ler de sandığımız kadar pahalı 
değil; demeti bir kuru, ... 

Arabalar jüri heyetinin önünde 
tur yaptılar ... Önde, Galatasaray 
yavruları, ellerinde hediye edile -
cek bayraklarla gidiyor; arkada 
asker ve deniz mızıka1arı var. Da
ha arkada bir numaradan bqlı · 
yan arabalar ... 

Her araba, yarım 'dakika kadar 

jürinin önünde duruyordu. Oka • 
dar alkıtlanıyorlar ki, eğer hava 

süt üsküdarda 
güğümleri mü

hürlenecek 
Kasaplar iki saatle bir 
dolapları temizliyecekler 

Üsküdarda satılan sütler göz -
den geçirilmiş ve bunlann birço • 
ğunun vejetalin ve kola ile karıı
tırıldığı görülmüştür. 

Bunun üzerine, Üsküdar Kay -
makamhA•. bUtün üt .güğümleri· 
nin ağızlarının vidalarla kapatıla-
rak, her sabah mühürlenmesini a
lakadarlara. bildirmiştir. 

Bundan sonra Üsküdarda satı • 
lan sütler sabahlan, Üıküdar, Kı· 
srklı ve Beylerbeyi merkez me -
murluklarmda kontrol edilecek 
ve ağızları mühürlenecektir. 

Bundan başka kasapların da 
sabahları bütün etlerini sıfır nu .. 
mara tel dolaba koymaları ve iki 
ıaatte bir de Flit ile dolapları te
mizlemeleri, alakadarlara bildi -
rilmiştir 

Fırınlarda unlar elenmeden ek
mek yapılıyordu. Bunun önüne 
geçmek isteyen, Kaymakam Bay 
Lutfi Üsküdar merkez iıyarlığı -
na ve fırınlara, ekmek yapılrrken 
unların elenmesini bildirmiıtir. 

Hava Kurumuna 
yardım için 

Dün Ermeni kiliselerinde 
vaazlar verildi 

Ermeni Patriği Mesaup Navo • 
yan'ın kiliselere yaptığı yayım ü • 
zerine, dün lstanbuldaki 32 Er -
meni kiliaeıinde bütün Ermeni 
yurtdaşların Hava Kurumuna yar· 
dım yapmaları için vaazlar veril· 
mittir. 

• • • 
Hava kurumuna yapılacak yar· 

dım için Tecim Odasından ayrı • 
lan kollar bugünden itibaren Is • 
tanbuldaki bütün sosyete ve te -
cimevlerini gezerek, hava kuru • 
muna yapacakları yardım hakkın· 
da görü~eceklerdir. 

Kirazdan isitfade 
Kurtlu kirazların denize dökül· 

mekte olduğunu yazmııtık. lnhi • 
sarlar genel direktörlüğü dökülen 
kirazlardan İspirto yapılıp yapı -
lamıyacağmı arattırmaktadır. 

açmamq olaay'dı, l>u allat bir yağ-
mur takırtısı aanılacaktı. · 

Arabaların hemen hepsi güzel.. 
iki tanesinde bir uçak temsil edi· 
liyor. Bir tanesi küçük bir köte .. 
Bir ba,kasmda yerli bir Ana
dolu !kıyafeti var ... Nihayet jüri -
nin kararmı vermek üzere olduğu 
dakika geldi. Hoparlörde dinli • 
yoruz: 

- Birinciliği Sef eroğlu Y anlfo
nun 16 numaralı arabası kazan -
mıştır. İkinciliği çiçekçi Sabunca
ki, üçüncülüğü Yat Klüp arabası, 
dördüncülüğü Akasya oteli ara -
basr, beşinciliği İsplandit oteli a
rabasındaki çilotlar ... 

Halk arasında küçük bir mü -
nakatenin geçtiğini dinlemekten 
kulaklarımı alamıyorum: 

Birinciliği, jüri heyetinin be • 
tinci seçtiği arabaya vermek için 
fısıltılar var ... Fakat, lsplandit o
teli önü okadar eğlenceli ki bu fı· 
sıltılar uzun sürmüyor. Bu arada 
hoparlörü ikinci bir defa daha i -
ıitebiliyoruz: 

- Birinci, ikinci ve üçüncü ge
len arabaların sa.bipleri 50, 30 ve 
20 lira mükafatı Türk tayyare ku
rabasmdaki çocuklar ... 

Halk tiddetle alkıtlıyor. 
Saat onsekiz ... Arabalara birin· 

ciden beıinciye kadar mükafatlar 
verilecek... Bunlar kırmızı, lici -
vert, turuncu, eflatun ve pembe 
birtakım küçük bayraklar ... Jüri 
taraf mdan törenle verildi; ve a -
raba\ann Üzerlerine asıldılar ... 

• • • 
Adalarda çiçek savaıı için gül· 

leri bitiren birisi, o kadar dalmıt· 
tı ki, duramadı. Önünde hakika • 
ten bir çiçekten hiç. de ayrılamı • 
yacak kadar güzel bir bayanı, ko· 
lundan tutarak, bir demet çiçek 
gibi havalandırmak iıtedi. Arka • 
daıı: 

- Aman azizim, dedi, korku
yorum ki Adaları güzelleştirme 
kunımunun hoparlörde verdiği ö
ğüdü unutuyorsun!.. 

Hoparlör, çiçek savaşını açı§ 
diyevinin bir yerinde !Öyle söyle
mi§ti: 

- Çiçekler gÜ2:ellik ve sıhhat
tir. Evlerinizin bahçesini ve içeri
lerini çiçeklerle donatmız ... 

Dalgm zat, en son bu diyevi 
kavrıyabildi: 

- iyi ya itte, dedi ... Benim de 
yapacainn ıey bu öğüde uymak • 
h! 

Bu buluıa siz ne dersiniz? . ... 

Gezinti 

Ten kit niçin ... 

yoktur! 
Arasıra bir tenkit özleyi§i gö

rünür. Çünkü münekkit geçinen
lerden bafka hiç kimse, biz'1e ten
kidin varlığına inanmamı§tır; ve 
bu, yeni bir §ey de değildir. "Ha
rabat,, ın çıktığı yıllarda "T ahribJ 
harabat,, ile "Takibi harabat,, ın 

belirdiğini gördük. Önümüzde 
tenkit, kökünü bunlardan almış 

gibi hcilô. (tahrip) ve hala (takip> 
anlamında özcü bir varlık olarak 
ycqıyor. 

Doğruıunu iateraeniz, eskilerin 
"hcqiye,, !erinde, "münıeat,, /erin
de bilgisel tenkit örnekleri yok da 
değildir. "Takriz,, ve "mukadde
me,, lerin çoğunda ela bu türlü çeıı
reli görüılere raslaclığımız oluyor. 
Fakat gerçek anlamda çağdaş bit' 
tenkidin doğmaaı için yalnız bun
lar yetmez. 

Münekkit, bir san'at eaerinden 
baf ka bir .an' at e•eri çıkaran a
damdır. Bu İf geliıi güz.el emeR
lerle canlanamaz. Yaralı§, bCl§ı· 
bO§ bir hadise değildir. Onun bes
lendiği ince damarlan, o da
marlann, u%andığı derin ve 
esrarlı kaynaklan görmek, her 
kulun ireceği bir fey midir? .• Ba 
yüzden değil midir, ki yüz.yılda 

yüz san' atkara kar§llık ancak bir
kaç miinekkit yetİ§ebiliyor. 

Genif bügi, yükıek aezi§, engin 
hayal Üe birlikte ince bir zevk ve 
çok aağlam bir ahlak elele verme
den münekkit tloğmaz. Bunlann 
birlqmesinden daha güç bilmem 
dünyada bQ§ka ne var? 

Halk, böyle bir adamın kar§ı· 
ıunda iki iiatünlük duyarak eğilir. 
Onun verdiği hükümlerdeki Joğ 
ruluk, yıllarla kuvvetlene kuvvet
lene bu üatünlükleri yaratmı§tır. 
Gitgide inanı§ perçinlenir. Böyle 
bir adam, bir san'atkan yataktan 
bulutlara, bulutlardan çamurlara 
çıkarıp indirebilir. Zavallı ( Jorj 
One) önünde akademi kapılarının 
açılmcuını beklerken (Faqe) nin 
bir makaleıiyle kendini edebiya
tın dıftnda bulmadı mı? 

Bizde münekkit yok, diye sız
lanıyoruz. Kolay mı? •. Bir (Sent· 
böv), bir (Ten), bir (Gurmon) ye
tİ§mek için (Büvalo) dan ıonra İ· 
ki yüzyılın geçmesi lazım geldi. 
Münekk;t, ancak bu eleklerden iİi· 
züldükten aonra somalhn değeri .. 
ni alıyor. Bu türlü adamların gö
nüllerinde erenlerin temizliğim, 
bCl§larında bilginin tacını tCl§ırlar. 
San'atkar olanların önüne bir göli. 
divanına çıkar gibi inanla yükse
lir. 

Aramızda gönlü ve kala•ı böy
le zengin kim var, ki Diyojen gi
bi sokak sokak mumla münekkit 
arıyoruz? 

S. Gezgin 

Pedegojik ve teknik bir 
sergi açılıyor 

Talebesine orta tedrisat programı· 
na göre bilgi vermekle beraber işi· 
ni, idaresini bilir ev kadını, hayatını 

kazanmağa. muktedir san'atkar ye • 
tiştiren Selçuk Kız San'at Mektebi 

pedagojik, teknik bir sergi açmaktadır. 
Modayı takip eden, cli~lerine me • 

rakh bayanları çok aiakadar edecek 
olan bu sergiyi görme~i herkese ve 
bu arada en çok ilk '·eya orta okul· 
lardan çıkan kızlarının tah iline b~ 
günkii hayat ,.e ihtiyaca uygun bir 
yol ,·ermek istiyen ana ye babalara: 
ta"siye ederiz. 

Mektep Çapa tram\"ay İstasyonun
dadır· Serrt 2:S Haziran 1935 salı gil• 
nü saat 17 de atılacak ve 30 haziran 
1935 pazar günü akşamı kapanacak 
ve her giin saat 9 dan 19 a kadaı· açııt 
bulunacaktır. 
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~1 ~~ş~~~-~·~~i~~~~~~~~~~,~üç yılJık havapıanı ., • ~ (BQ§makaleden devam) 

Mabet dışında 

Kimler ruhani kılıkla 

gezebilecekler ? 
lç itleri Bakanlığı, ilbaylıklara 

gönd~rdiği bir bilidirkte, her mez· 
hepten bir kitinin mabet dışarı -
smd.a ruhani kilrkla gezebileceği
ni bildirmiştir. Buna göre, Anka
rada Diyanet İşler batkanı Rifat, 
lstanbulda Ortodoks Rumları 
patriği Dimitri F otyos, Türk orto
doksları başkanı Papa Eftim, Ak
dağ ve Ermeni Grikoryan patriği 
Messup Naroyan, Muş Katolik 
başkanı Vahan Koçeryan, lstan -
bulda haham vekili lsak Şaki, Er
meni protestan ba§kanı Vaton Mı
gırdıç, Rum katolik başkanı Ba • 
romu Diyonis mabet dışarısında 
ruhani kılıkla gezebileceklerdir. 

Ruhani kılıkların kaldırılması 

üzerine, sakalını da kesen Türk 
ortodoksları başkanı Papa Eftim, 
kendi•ine yeniden ruhani kılıkla 
gezmek hakkı verildiği için diyor 
ki: 

"- ~ün akşam hunu bize bil -
dirdıirer. Biz, böyle hir karar ve -
rilmesini, diğer bazr kimseler gi: 
bi, fatemerniştik. Fakat hükftmetı
mizin verdiği bu lutüf üzerine, 
yönetim kolumuzu toplıyarak ko
nuştuk.. Zaten mabet dışında n1 -
Jmni kılıkla gezmek bizde adet 
değildir. Bununla beraber bu lıi -
tüfte.n dolayı müteşekkiriz.,, 

Fırıncılar ekmek fiyatını 
arttırmak istiyorlar 

ı lstanbul fırıncıları, buğdayın 
yükselmesi yüzünden elaneğe ya • 
pılan bir kuruı zammın daha ar -
tbnlmaınnı İ•l•mİ!lerdir. 

Belediye, yaptığı tetkikat neti • 
cesinde fınneıların elinde bulunan 
unların son yükselişten önce alın • 
dığını gönnüı ve yeniden ekmek 
narhma bir zam yapılamıyacağı -
nı fmn<:ılara bildirmittir. Bunun· 
la beraber,buğady fiyatlannda ye· 
ni yU.kseliş görülürse, belediye ek
mek narhı meselesini tekrar göz -
den geçirecektir. 

Naftalın bollaştı 
Bir aydanberi naftalin krizi 

deva.m etmekteydi. Avru.paya ıı • 
marlanan 15000 kilo naftalinin 
gelmesi ve piya&aya çılanası ile 
krizin önü alınmıştır. Naftalin 35 
kuruşa satılmaktadır. 

Polis halterleri : 

Düşen çocuklar 
Me§rutiyet mahallesinde otu -

ran sob\lcı Alinin oğlu 2 yatında 
Sabri kapının yanında oynarken 
açık lağıma düşerek başından ya -
ralanmı§hr. 

§ Ni§h.nta~ında oturan Mehmet 
Alinin oğlu 13 yatında Esat üstü
ne ~ıktığı ıhlamur ağacından dü • 
şerek dudağından yaralanmııtır. 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY 
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MUAMMER ER1Ş. - İt 
Bankası Gc:ıel Direktörü Bay Mu
ammer Eriş dün ıarımıza gelmiş
tir. 

KURU .N 
GUııdcllk Siyası Gazete 

lııtanbul Ankara cadde.!, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARJ: 
l'azı l~lerl telefona: US'79 
f?ı"e telefonu ı US'70 

'hllftf adrell: htanbal - (KURtJN) 
Posta kutusu No. 46 

Belediye 
bankadan yüz 
bin lira aldı 
Belediyenin belediyeler banka· 

sından borç alacağı yedi yüz bin 
lira iti henüz bitirilememiıtir. An
cak belediye bugünlerde bazı e • 
saslı işlere girittiği için paraya ih
tiyaç göstermit ve iç bakanlığına 
batvurarak ileride f aizile beraber 
diğer tartları kararlattırılmak üze
re alınacak paraya mukabil ola • 
rak yüz bin liranın derhal öden • 
mesini istemiştir. 

iç bakanlığı belediyenin bu di
leğini yerinde bulmU! ve bu para· 
nın verilmeıi için belediyeler ban
kaıına tebligat yapmıftır · 

Belediyenin istediği yüz bin li· 
ralık telgraf havalesi gelmiş ve 
para bankadan alınmıttır. 

750 bin liralık iıtikrazın üı ta • 
rafı vali ve belediye batkanı Bay 
Muhiddin Üıtündağ Avrupadan 
lstanbula döndükten sonra ban -
l<a ile yapılacak tam anla§madan 
ve mukavelenin imzasından sonra 
alınacaktır. 

Anadoluhisarhlar Şirketi 
Hayriyeden davacı 

iki yaka arasında fiyat farkın
dan öttirü Anadoluhiıarı ve civa• 
rı yolcularının Şirketi Hayriye 
vapurlarına binmiyerek kayıklar· 
la kartı ya.kaya geçtiklerini yaz -
mıttık. yazıldığına göre Boğazın 
Anadoluhiıarı ve Kan<lilli yönle • 
rinde oturanlar, Şirketi Hayriye 
aleyhine bir dava açacaklardır. 

Şirketin Bebekten köprüye ka -
dar gidip gelme birinci mevki üc
reti onbeı. ikinci mevki ücreti on 
kurufken Bebeğin J<arşrsı olan 
Kandilli için birinci mevki için 
32,5 ve ikinci mevki için 25,S ku
ruş alınması bu davanın esasını 

yapacaktrr. 
Bu davanın tanmmıı avukatlar 

tarafından takip edileceği ve da· 
va liyihaıınm hazırlanmakta ol -
duğu ıöylenmektedir. 

Arsıulusal tecim 
kongresi 

Pariı, 23 (A. A.) - Arııulu • 
sal Tecim Odasının sekizinci kon
gresi pazartesi günü açılacaktır. 
Kongrede Avrupanın bütün mem
leketlerinden ve Amerika ile Çin, 
dan gelmit olan binden fazla de • 
Japonya, Avusturya ve Hindistan
lege bulunacaktrr. Kongre B. Re-
ne Duchemin'in batkanlığında 

toplanacaktır. . 
Kongre gündeminde yazılı olan 

ba,Iıca meseleler. kambiyoların 

duruluğu, üretimin dağıtılmasının 
yoluna konmaıı, malların, kapi .. 
tallerin arsıulusal geçmesi - te • 
davülü _ taııntı araçlarının dü -
zenlenmeıi. 

Paraların duruluğunu sağlamak 
meselesine ayırt edilen ikinci gü
nün görüıüleri pek hararetli ola -
caktır. Bu meıele kambiyoların 

arsıulusal duruluğunun ekonomik 
kalkınmasının temel ıartı olduğu 

1 
savında bulunan İngiliz profesör-
lerinden 8. Gregory'nin raporu -

1 

na dayanarak dilgenmiı (tetrih e
dilmit) ve profesörün bu görütü 
kongrenin genel raporunda da 
kabul olunmu,tur. 

Samsun Hbayımız 
Samıun, 23 (Kurun) - Evkaf 

genel direktörlüğüne atanan ilba
ymıız Bay Fahri Kiper, bugünkü 

---------• •-•ı ekspresle Ankaraya gitti. 

bu artırma itinin de üç yılda biti
rilmek üzere bir plana bağlanma· 

11 çok yerinde bir tedbir olmuıtur. 
Lafla peynir gemisi yürümedi~ 

ği gibi, bir hava ordusunu yoktan 
varedebilmek için de hem para. ı 
hem zaman lazımdır. İsmet lnö
nü'nün uyandırıcı sözleri bütün u
lusu ayaklandırmıttır. Hava ordu
sunu yaratmak için herkes kendi 
haline göre elinden geldiği kadar 
paraca yardım etmek kararında

dır. İtte bir yandan Türk ulusu 
hava ordumuzu kurmak için üz~
rine düıen fedakarlığı yaparken, 
öbür yandan da hükfunet üç yıllık 
planı tatbike giritecektir. En çok 
1938 yılı sonlarında özyurdumu
zun hava11 bef yü;ı; veni harp uça
ğı ile bezenmİf bulunacaktır. 

Dikkate değer bir noktadır ki 
İngiltere, Fransa, ltalya gibi Av
rupanın büyük devletleri bugün 
yüzlerce, hatta binlerce sivil ve sü
el uçaklarına sahip oldukları ha1-
de bir yandan uçaklarını daha zİ· 
yade çoğaltıyor, öbür yandan her
hangi bir hava hücumuna kartı a
ralarında andlaşmalar yapıyor .. 
Her devlet kendi hava kuvvetleri
nin müdafaa kapasitesini arttır 

mak için başka bir devletin hava 
kuvvetleri ile elbirliği yapmağa 

çalışıyor. Öyle sanıyoruz ki, yal
nız büyük devletler arasındaki bu 
türlü hareketler ve hazırlıklar ha· 
va müdaf aaıının her ülke ve her 
ulus için ne kadar önem (ehemmi
yet) aldığını göstermeğe yetişir. 

Bu bakımdan hükUmet tam zama
nında harekete geçmittir. Bu ha· 
reketteki isabetin derecesini JÜp
hesiz yarının hadiseleri daha açık 
olarak belirtecektir. 

ASIM US 

Yunanistan da ki 
durum gene 
karışıyor 
~ (Uıtyanı 1. sayıfada) 

selesidir. Çokluk dönsün dıerse, 
ordu milletin isteğine itaat etme-' . yi vazife bilecek ve muhalıfler, 
kralın aleyhinde kullanmak iste -
dikleri süngülerin krala karşı se
lam vaziyetinde yer aldığını gör
müş olacaklardır!,, 

Bütün bu patırtılar karıısında, 
Bay Çaldariı, ıeçime batlanırken 
çıkardığı beyannameyi ileri süre
rek hükUmetin bu esaslara uydu -
ğunu, bundan başka bir ıey yapıl
madığını söylemektedir. Baıba • 
kan eski Yunanistanda bir turne 
yapmaktadır. Kendisi partizanları 
tarafından Seliniğe çağınlmıttır. 
Bay aldaris, bu çağrıyı (daveti) 
kabul eylediğinden pek yakında 
Makedonya'nın merkezi olan bu 
tebre gitmeıi ve orada durum (va
ziyet) hakkında siyasal (siyasi) 
bir söylev vermesi beklenmekte -
dir. Baıbakanın bu söylevi siyasal 
durumu aydınlatmıt olacaktır. 

• • Denizyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar zade 
-- Han telefon: 22740 •••i 

Jskenderiye Yolu 
lZMlR vapuru 25 Haziran 

_.,..Ll günü saat 11 de lskende-
riyeye kadar. (3462) 

Trabzon Yola 
CUMHURiYET vapuru 25 

Hazirn SALI günü aaat 
Rize'ye kadar. (3463) 

20 de 

Yugosıavyada hükfımet 
Oe 

re1ım 

General Jivkoviç 

_... (Ustyanı J. sagıfada) 

olan Bafbakan Y evtiç, ayrışık 
partilerle anlatarak bir birlik ka

binesi kunnak istedi. Fakat bu gi
ritit (tetebbüs) Nasyonal partinin 
ka11ılığına uğradı. Öbür yandan 
ise eski ayrıtık partileri kendi is
teklerini yüksek sesle haykınnıya 
başlamıılardı. Bunun üzerine 
Y evtiç hükumeti, Nasyonal parti· 
sinin kuvvetile toplanmıt olan 
İskopçina meclisini dağıtarak ye

ni bir seçim yapmıya mecbur ol .. 
mu~tu. Bu seçimde çokluğu ken -
dine de kazanmıttı. 

Şimdi öyle görülüyor ki yeni lı
kopçina meclisi de gene Y evtiç 
hükumetini tutamamıştır. Çünkü 
Yugoslavyadaki ayrııık partiler 
yeni meclisin dağıtılmasını iste • 
mektedir. 

Y evtiç'in hükfunetten çekilme
si arsıulusal itler üzerinde de te • 
sirsiz kalmıyacaktır. Çünkü ltalya 
ile Yugoslav_ya arasında bugün • 
!erde başlaması evvelden I<arar -
la:ıtırılmıt olan konutmalar geri • 
ye kalmıştır. 

Yeni kabinenin başına yeniden 

buhranı 
PRENS POL BUTON 

PARTİLERLE KONUŞTU 
Belgrad, 23 (A.A.) - Bugün 

de görüşmelerine devam eden na· 
ip, Yugoslav ulusal partisinin baş
kanı B. Uzunoviç ile Sırp Demok· 
rat paritisi başkam B. Davidoviçi 
kabul etmiştir. 

BöylP-ce bütün partilerle istişa· 
re eden naibin bu geniş ölçüdeki 
görü~meleri kamoy üzerinde çok 

iyi bir c!okunak yapmıştır. 
Prens Pol'ün yeni kabineyi ku

racak şahsiyeti, yarından önce se
çeceği pek zannedilmiyor. 

Naip, önce B. Y evtiç' e, sonra 
da B. Stoyadinoviç'e başvuracak· 
tır. 

Belgrad, 23 (A. A.) - Birletik 
ayrıt partileri önderi Maçek, 
Havas Ajansına diyevinde Rejan 
ve Genemi Jivkoviçle yaptığı ko
nuımalarda içeri meselelerin ve 
hele Hırvat meselesinin kesin ola
rak kotarılma11 için gereken yeni 
havayı ve yeni durumu yaratmak 
için lüzumlu gördüğü tedbirler 
hakkındaki görüşlerini içten bil • 
dirmit olduğunu söylemiştir. l 

Belgrad, 23 (A. A.) - Gaze • l 
telerin yazdıklarına göre, B. Sto
yadinoviç bazı partilerin ve hele 
Bosna müılümanlarınm ve Radi• 
kallerinin istekleri yüzünden ka • 
bineyi kuramazıa yeni kabineyi 
kurma iti General Jivkoviç' e ve • 
rilecektir.General, nötür bir kabine 
kuracak ve bu kabine ortalıktaki 
gerginliğin kalkması ve iç duru • 
mun yavaı yava, normallettiril • 
mesi sebeplerini hazırlıyacaktır. 

Zağreb, 23 (A. A.) - Belgrad· 
dan gelen ve B. Macekin naible 
görü§melerini anlatan hal:ierler 
ayrıtıklar arasında çok nikbin bir 
hava uyıımdırmıfbr. 

B. Maçeke, aynşıklarla diğer 

ulusal kuvvetler ara11nda anlqma 
ve elbirliği husule getirecek mu • 
tedil bir kabine kurulacağına dair 
teminat verildiği teyit olunmakta-

Y evtiç'in getirilmesi ihtimali çok 
azdır. Kral naibi olan Pol yeni hü· 
kumet başkanlığını Y evtiç kabi • 
nesinde F inana Bakanı olan Sto • 
yadinoviç'e teklif edecektir. Mu • dır. 

vaffak olamadığı halde batba -M __ e_r_k_e_z_B_a_n_k_a_s-ın_c_a-sa_t_ı_n_ 
kanlık Sü bakanı olan General alınacak tahviller 
Zinkoviç'e verilecektir. Son tel • 
yazılarına göre en büyük ihtimal 
Jinkoviç'in başbakan olmasıdır. 

General Jinkoviç Yugoslavya • 
mn en kuvvetli bir şahsiyetidir. 
Sü bakanlığı ile beraber kralın 
muhafızlığı da bugüne kadar üze
rinde bulunmaktaydı ki böyle bir 
hadise Yugoılavya'nın tarihinde 
görülmüf bir ıey değildir. Bu ha· 

dise bütün Yugoslavya orduıunu 
elinde tutan bu eski diktatörün 
ne derecelerde kral katında gü • 
ven (itimat) bulduğunu gösterir. 
Generalin başbakanlığa gelmesi 

ve yeni hükiimetin idaresini elin
de tutması Y uıgoslavyada gene 
birlik siyasaıından uzaklaşılmı • 
yacağma bir delil sayılabilir. 

Dıı ıiyaıaya gelince; General 

Türkiye Cümuriyet Merkez Ban
kası esas nizamnamesinin on birim:t 
maddesinin birinci fıkrasına ilaı·e ya
pılan tadil. icra Vekilleri Heyetinin 
tll3dikinden geçerek Resmi gazetede 
neırcdilmiştir. Şudur: 

( .... Ye yahut mahsup cihetine gl
dilmiyerek bu mebaliğ ile Bankaca 
32 inci maddenin (Ç. 1 ) fıkrasında 
yazılı ,·asrfları haiz bulunmak ve 
yüzde 5 veya daha fazla geliri ol • 
mak üzere Maliye Vekaletinin tensi
bile de tahvilat satın alınıp 8 inci 
maddenin ( B) fıkrasında zikredilen 
karşılık esham ve tahvilat mevcudu • 
na ilave edilecektir. Bu suretle a • 
Jınan tahvilat Maliye Vekaletinin de 
muvafakatile satılabilecek n bu sa -
trşlar hasılatı ya ayni suretle tahvi· 
Jat mübayaatında kullanılacak veya 
Hazinenin borcuna mahsup edilecek
tir.) 

Jinkoviç'in bugüne kadar anıulu- l•mııııı-------------,ı
sal itler ile uğratmıt değildi. Bu :ı Kısa Haberler 
ciheti Prens Pol'ün nezareti altın- 1..::...T_U_Z_U_P_A_l_IA_L_I,..~S"".'A~T~A~N~L~,"!"'\:=R.._ 
da olarak idare eden Yevtiç'e hı- Gümrükler ,.e inhisarlar Bakanlığı il· 
rakıyordu. gili kurumlara gönderdiği bir bildi • 
Şunu da aöyliyelim ki Yugos - rimde kilosu üç kuruşa inen tuzu es

lavyadaki ayrışık partiler Y evti- ki fiatla satanların cezalandırılması-
k nı bildirmiştir. l 

çin çekilmesinden sonra gere AFYON IŞLERl - Bu yıl kuraJc,. 
Stoyadinoviç'in, gerek Jivkoviçin hk yüzünden az olacağı sanılan af • 
batbakan olmaamı ayni derecede yonun, stok afyon fiatıan üzerinde 
onaylayacaklan anlatılmaktadır. iyi tesir yapacağı umulmaktadır. 
Dost memleketin bugünkü buhra- GEZiNTiLER - İstanbul avcı1a· 

n, dün Çınarcıya bir av gezisi yap • nı ıüratle ve zararsız geçirmesini 
mışlardır. 

dileriz. Ka"ımpaşa Çocuk Esirgeme kota 
Kabine buhranı etrafında dün da dUn, Roğaziçine bir \'apur gezisi 

gelen telyazılan ıunlardır: yapmıştır. 
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• Pazartesi SAL! 
24 Haziran 2ıı Haziran 
ııs R. Evvel l!4R. Evvıl 

Gilo doğuşu 4.~9 •.:ıo 

Güo bausı 19.44 19,4 ~ 

Sabah namaz s:ıs 3.28 

l Endülüste Kemal Reis 
Tslrik:ı No: 143 1 J Yazan: ishak FERDi t azan~ A. ismet Ulukut 

Prenses ~olina yer~e yaran ces~in örtosono 
o'tı ue ur~nro~ ıeriye 'e~il~i ! 

Oğle namuı 

lklndl namaz 
Akşam ııamu 

Yatsı namazı 
imsak 
Yılın geçen gilnlerl 

li..16 
16. 17 
19.44 
21.49 
! .09 
17f 

l'l 16 
16.17 
19,44 
~l.49 

2.09 
17S 

Yaşayacağına inandıktan sonro basit 
bir yaşayışa, yalnızlığa katlanacak mı? 

Yılın talan ıtünlert 182 HH 
Binnaz cevap vermedi; Cemil 

Salina, Emir Saidın 
yü.zii.nü açınca .. 

R A O y O elindeki kitabı gözden geçiriyor -

Salinamn rengi sapsarı olmu,tu. -!------!!'!"""'-----=-· du. AM.da geçen küçük se11izlik 
Kendisine yol gösteren askerlerle Bu gUn dakikaları kızda birtakım yeni 

lSTANBULı d 

Nöbetçiler, kapıda duran ara
baya llet§lular .• 

konu•amıyacak kadar kendinden üıüniiflere yol açtı: 
:ı 18.SO: Ba.ya.ıı Aza.de Tarcan. Jl.mruuıtlk. 

geçmi§ ve sersemlemi9ti. 18•150: Franaızca den. l9.20: Haberler. 19•80 Haydi, Cemil'in dediği gibi, 
Güzel prenses, Don Petronun Ege caz. Türkçe ııözlU eııerler. 20: Konfe - doktor onu biraz daha burada alı

kendisini atlattığını anlayınca, rana. 20,soı Badyo caz ve tango orkelltraları koysun; ergeç. gene çıkacak değil 
merdivenlerin ta.§ duvarlarına bı· (Bayan Bedriye TtlzUn ttırkçe ııözlU eserler.) mi? Hastalardan İ§İttiğine göre, 

Prenses Salina yere ayağını ha 
sar basmaz, lspanyol askerlerine~ r 

- Rahip Mellayı görmeğe gel
dim. 

21.SO: Son bıı.berler - Bonala.r. b d .... 11.. d'I 1 tunara.k yukarıya çıktı.. Arabası- ura an ı,.c;\.ourcu e ı en ere ya -
ZUO: tatanbul konservatuvarı mualld pro- pabilecekleri birer İf bulunuyor, 

na binerek uzııklaıtı. feııörJert tarafmdan, konser. Prof. Obuva. 
Demişti. 
Nöbetçilerden biri çekinerek 

K R h geçineceklerini kazanmak yolu ara a İp), demek ki, bu i,. KobHnger, Prof. Pök Kontrbas, l'rot. Kor • 
de Petroyu da Salinayı da yenmit- no Aydler, Prot. Fagot KUn, Prot. Klarnet gösteriliyor; fakat o ne it yapabi
ti ! Cemil, tı.10: l'J.Ak n~rlyatL lir? Artık ya.§ıyacağına inandık -prensesin yanına sokuldu: 

- Rahip hazretleri burada yok
tur. Fakat, sizin geleceğinizi bize 
önceden söyledi. Emir Saidi gör
mek istiyorsunuz, değil mi? 

Prensesin tehditleri bo§a mı 
gitmişti? 

Petro, Salinayı atlatacak kadar 
budala bir adam değildi. Günün 
birinde es.ki rezaletleri meydana 
çıkaracak olursa, başkumandanın 
mevkii sarsılacaktı. 

BtnmEŞ - 18 - 115: PlAk ve duyu:mla.r. tan sonra; içinde doğacak binbir 
18: Radyo orkestrası (Hafif müzik) 19: Du- duygunun yavaşça gelişmeğe ha§· 
yumla.r. l9."5: Konserin stı.reğl. ZO: Sözler. la.dığı bu .sıralarda, ne de olsa, 
20.20: ltalyan müziği (PW<) 20.150: Du -
yumJar. 21: Sözler. 21.uı: Oda mllztğl. 2ı. ölmiyecek kadar bir geçinmeye, 

Prenses: 
- Evet ... 

415: Şarkılar. 22.015: Piyano konserL 22.so: basit bir yaşayışa, daima yalnız 
Duyumlar. 2uo: sueı mUzlk 28.15 : Ya • kalmağa katlanacak mıydı? 

Diye başını salladı. hancı dillerle duyumlar. Çocukluğunun güzel günlerini ha-
Nöbetçiler yol gösterdiler .. Biri 

öne düştü .. içeriye girdiler.. iki 
as-ker de arkadan onları takip &

diyordu. 

Petro bunu bilmiyor değildi .. 
Salina arabasında giderken: 
- Başkumandan beni neden al

dattı? 

BUDAPEŞTE - 19.415: Senfonik kon - tırlıyorsa ve bundan sonra 
ser. 21: Konfel'&lla. 21·80= Çingene mUzlği. bir suç ise, buna sebep bu hasto.ne 
22.SO: Duyumlar. 2UO: Beetııoven'den kon- değil miydi? Neden babasının ki
ser. 23.40: Hava raporu. 2S.ilS: .!laear !JUr-

tabı burada bulunuyor? Neden 
Zemin katından a§ağıya sarkan 

dar bir merdivenden iniyorlardı. Diye düşünüyordu. 
Salinanın yüreği çarpıyordu. Acaba, Petro, Prenses SalinayY 

lerlnln alma.ncaya tercUme edilenlerinden. 
24.15: l'iyano ~ esrla. 

MOSKOVA - 18.SO: Opera mUzlğt. 20: 

SO: Konser. 22: Almanca yayım 2S.OIS: tn

gUlzce yayını. U .OIS: Macarca. Emir Sait prensesi görünce kim aldatmıt mıydı? Yoksa ba,kuman. 
bilir ne kadar sevinecekti! danın elinde Emir Saidi kurtara. 

babasının çalışmı andıran bir pi· 
yano sesi işittiriliyor? Neden ba
basının her zaman çaldığı bir 
parça çalmıyordu? Bütün bunla -

ROMA - 20.115: Pla.k - Sözler - l'lllc. 1 d' 
rın hepsi, geçmiş gün er, ne ıye 

21.ırn: "Seugnlı.za,, adlı Marlo Co.ta'nm o-
Prenses bir eliyle duvarlara tu~ cak bir kuvvet mi yoktu? önünde canlandırılıyor?"Sen 2enperet1. Sonra: Duyumlar. 

tuıtuyor, öteki eliyle de göğsünü Salina iki gün içinde Garnata- VARŞOVA - 2o.so: sueı yayon. 21: gin bir babanın kız11ın.,, dedik • 
tutuyordu. da ve lspanyol karargahında dö-

Salina lof bir dehlizin önünde nen fırıldakları duymannşb. 
Sözler . 21.10: Bıı.let müziği. 21.50: Sözler. ten a.onra, hastaneden çıkınca 

22: Leh mUzlğf. 28: Spor duynmlan. :zs.ıo: her kimsesiz gibi, şöyle böyle bir 

durdu: Don Petro, Prense5 Salinanın 
KUçUk radyo orkestrut. b akmak 

ya§ayışa ır · ••• 

- Emir çoktanberi bu bodrum- arkasından (Kara Rahip) e uzun BRESLAU - 21: Duyumlar. ıı.ıo: ''Her Önce, eski YaJ&YJ.§ı aramağa 
vıı.tandll§mı kendin kadar sev,, acJlı yayını. 

aa mıaırı Liı ım::hıup y cu.cu cJı:, Eınir So.idi.., ne halda olduğunu, ne de imkan 
- Hayır .. Buraya dün gece İn · canına kıyılmamasmı rica etmiş ı"='---~"""!"-..-..iiiiıiiıı ___ ___ iiiiiip 

dirdiler. ti. ıhat. Levazım Amlrll§I Satın 
liulunclüiğunu aöy)eınİftİ; lakat bi
ri birine zincir gibi bağlanan hu 
yakıcı dfrşünceleri atabilir miy -
di? Böyle sokaklarda kalacak, şu
nun bunun sığıntısı olacak bir kız 
mıydı? Mes'ut olduğunu düşü • 
nürken ne kadar k,olay aldanmış
tı. Doğru,. artık öhniyecek, yaşı -
yacaktı; lakin 'hayatın işkencele • 
rine dayanmak için, onun bir esi
ri olarak yaşıyacaktı. Saadet bu 
muydu? 

Nöbetçiler prensesle konuşmak Demek ki, Petro, verdiği sözdP. AlmaKomlsyonu ilanlara 
tan çekiniyorlardı. durmuf, Rahip Mellaya derhal ha- idareleri lstanbul levazım a -

Askerlerden biri birkaç adım her göndermi§tİ. mirliğine bağlı kıtaat için 3500 
ötede görünen bir demir kapıyı aç· Fakat, müslüman kanına susa· ton Lavamarin kömürü 1 Tem. 
tı: mış olan (Kara Rahip) artık kra· muz 935 pazertesi günü saat 15,30 

- Onu uzaktan mı göreceksi · la bile meydan okumağa başlamış- da kapalı zarfla alınacaktır. Taıh-
niz? tı. min bedeli !beher tonu 14 lira 50 

Se.lina hiddetlendi: - Endülüsü yedi kat yerin dibi- kuruıtur. Şartnamesi 254 kuruş 
-Buraya kadar gelen bir insaı. ne sokmak istiyorum ... imparator- mukabilinde alınır. Eksiltmeye gi-

onu uzaktan görüp gider mi? luk topraklarında Endülüslülere receklerin şartnamesi veçıhile tek· 
Nöbetçiler biribirlerine baıkıftı- soluk aldırmıyacağım. demişti. lif mektup ve vesikalarile 3787 li-

lar. Kraliçe lzabeJin rüyasından ra 50 kurtı§ ilk teminatlarile bel-
Salina bu bakışmadan bir !ey sonra, Ferdinand yüksek mahka- li gün ve saat 14,30 a kadar Top· 

anlamamı§tı. Demir kapının eft · menin salahiyetini biraz daha ge· hanede satmalm.a komisyonuna 
ğinden içeriye girdi. niıletmi,ti. vermeleri. (12) (32"Z4) 

Burada canlı bir mahlUkun ya- , Kraliçeden cesaret alan (Kara ı TQ LANTILAR ı 
f8D1asrna imkan yoktu .. Duvarla· Rahip) Don Petronun isteğiyle E- p . 
rmdan küf kokulu sular akıyor · mir Saidi elbette serbest bıraka- Çocuk Esirgeme Kurumu An -
du. Yerde, beyaz örtüye sarılmtJ mazdı. Hatta zavallı Emiri boğ· neler Birliği bugün saat on dörtte 
bir ceset yatıyordu. durduğu gece Gama.taya föyle bi"" yıllık toplantısını yapacak ve ye • 

Prenseı birdepbire §aşaladı: haber de göndermişti: rni •• ?:?.~:~~~ .. ~~~~!.~.~~~~!:: ... _ 
- Burası bir mezara benziyor ~Don Petroya söyleyiniz. Yük • .. ............. ;; ................................. -ı! 

Ben Emir Sadi görmeğe geldim. sek mahkemeni~ i~lerine karı§~a ii Ozdı• 1 i~ 
IYıye mırıldandı. sın. Mahkeme ısterse, onu bıl"' ;! :i 
NAbetçilerden biri yavaşça, yer· sorguya çekebilir! i! 38 i n C i 1 i S te ii 

deki cesedin üstünde duran beya-: d U 
:ı 1 - .tlesmuat - Duyuk :: 

O"rtu""yu" arlı: S l' b •i " ~ a ınanın unlardan haberi h ÖRNEK: .~ofya aytarımızın du. ii 
- işte Emir Sait... yoktu. :: yuk1arına gore... i= 
Arkada duran askerlerden biri O ak,am saraya dönünce ken- ff 2 - Havadis - Bilget ii 

' E! •• 
de elind~ki me§aleyi uzatarak: disinden baıka bir kimsenin bilu :: Haber - Haber <T. Kö.) g 

- Biraz eğiliniz, dedi, v-Hzüne medı"g"ı" b' · t' . .. .. .. . IH 3 - Hasılatı safiye - Ozürüt ii 
J... ır cınaye ın ıçyuzunu gız~ i' H lat . a1· H .. :: 

d .k ti b k E ' S · 1 ı· kr .ı ası ı gayrı s ıye - amu - :: 
1 a e a arsanız, mır aıt o · ~ce ala söylemeğe karar vermiş- ı=ı· rüt .5a 

dug"unu göreceksiniz! tı • 
• ÖRNEK' B k ·· .. "'t .. :, 

Cemil, "Tevehhüm,, kitabında 
gözüne ilişen bir yeri okumaya 
dalmıştı. Kızın düşündüğünü, dü
şündükçe yüzüne, yeisin verdiği 

ku11uni ve kırışıklı bir tülün geç • 
tiğini göremiyordu. Binnaz hafif 
hafif dalgalandıkça rengi koyu -
laşmıya başhyan bu tülün uyuş • 
turucu havası içinde umutsuzlu -
ğun enginlerine giderken kapının 
açıldığını bile duymadı. Yalnız 

doktorun sihirli sesini işitti; bu 
ses, büyü gibi, fikrinde toplanan 
ısırıcı karıncaları dağıttı. 

Nezir'in elinde bir tüp vardı, 
Cemile dedi ki: 

-,,Lutfen tahlil raporunuza ba
kar mısınız? Oradaki şeker ne ka
darmış? 

- Ben biliyorum, yüzde iki. iş
te rapor da burada, bakınız. 

Diyerek cebinden çrl<ardığc ka
ğıdı uzattı, doktor buna bakma -
dı. 

hastalığınızı giderebilir miyiz? 
Binnaz da söze karıştı: 
- inanınız, doktorun her sözü 

doğrudur. Benim halimi görmü • 
yor musunuz? 

- Şüphesiz inanırım. 

-21-
lKl TÜRLÜ TEDAVi 

Nezir pek yorgunmuş gibi, bir 
sandalyaya oturdu; geni§ bir ne • 
fes aldıktan a.onra polis müdürüne 
dedi ki: 

- Siz de görüyorsunuz, sanı • 
rmı; gece gündüz hastanenin sağ
lık ve yönetim _(idare) İ§lerile uğ· 
ra§mak ne kadar yorucu bir fey -
dir. Ha-staların yiyeceklerine, içe
ceklerine bakmak, hele tedavile • 
rine çalışmak, bir taraftan da 
kendilerini sefaletten kurtarmak 
için çahşmıya gütmek, dayra '(da
ire) nin İ§lerini ucu ucuna görmek 
beni nekadar yoruyor. 

- Peki amma, tedavi itlerinde 
diğer doktorlar size Y.ardmı etmi -
yorlar mı? 

Nezir, artık gizlemeli istemedi
ği açık bir gülümseme ile cevap 
verdi: 

- Hangi doktorlar? Ha, llhH 
Dayramzda bunun için aorduğu • 
nuz vakit aize umesleğimin sırrı,, 
demİ§tim. Fakat §İmdi aramızda • 
ıınız, sizden bir §ey saklıyama • 
yız. Binnaza ıoralım, bumda kaç 
doktor görmüştür. 

- Ben mi? Dündenberi ai~den 
ba.ıkauru görmedim ki! B\lna ,ta· 
§ıyorum bile. Böyle bir hastane -
nin yorgunluk)arma bir kiıinin 
dayanması çok güçtür. Siz kendi· 
nizi çok yoruyorsunuz. 

- Ya, gördünüz mü? Bunu ilci 
günde anladmız. Günler geçtikçe 
bana nekadar acıyacalamız. 

- Hatta şimdiden ... 
Binnaz biraz teklifsizlik gibiye 

gelen bu sözü yarıda bıraktı. U • 
tandı; batım eğdi. 

Cemil dedi ki: 
- Doktor, bu ıizin suçmıuzdur, 

buraya bir iki doktor daha alma • 
!ısınız. 

- Hayır, usulümüz buna mA • 
nidir; §imdilik kimseyi bu İ§e or • 
tak edemem. Bahusus §İkiyetim 
bundan değildir. Beni en yoran 
yönetme (idare) işleridir. 

- İyi ya, bir yardımcı alabili~-
siniz. r 

Salina ye.re eğildi.. l . u azancı ozuru mu, :. 
( Arkaaı var) IJ yoksa hamürüt üzerinden mi he - jj 

Yüreği koparçasına çarpıyor · --------------ıı sapJadrmz? :; 
du. BÜYÜK, FAKAT KELEPiR 4 - Iztırar - Sıkın,. 5: 

:t :: 

Yerde yatan cesedi tanımıftı... Şiıli Bomonti tramvay istasyo. • ÖRNEK: Nasıl bir sıkınç sizi H 
- ÖJmüf... nu, Şişli palai arkasında kasaba f! böyle hareket etmeğe sevketti? H 
D. "ylenerek g · ekild" b' · 'k ·: 5 - Hulasa - Özet n ıye so enye ç ı. ıtışı 34 numaralı 11 oda elek • 5: (J :: 

- Ben c!e bunu düıünmedim 
değil; fakat burası yalnız şefkat, 
merhamet ve muhabbet yuvasıdır. 
Burada çalı§mak istiyenler, mad
diyatı her şey &anarak ona tapma· 
mn, manevi duygulardan uzak -
la.şmanm verdiği iıhtirasları kalp
lerinden çıkarmalıdırlar. Hayır, 

ifratkar olmak istemiyorum; el • 
bette herkesin yaşamağa hakkı 
vardır; maddiyatın zevkinden u • 
zaklaşılamaz. Hatta bunu istiyen• 
ler her duygudan mahrum zaval • 

- Tamam, dedi, iki gündenbe· lılardır. Benim aradığrm, her şeye 
ri artmamış; ben de bu kadar bul- liyakatine göre kıymet vermektir. 
dum. Şimdi bunu bir başlangıç Madde geçicidir, vereceği zevk 
tutalım; yarın bir daha bakaca· de öyle! Maneviyat ebedidir. Ma
ğız, o zaman büyük bir eksiklik nevi hazların hatırası her vakit 

Prensesin dizleri titremeğe L.-·la- trik h . k 'b İi RNEK: Başbakamn dünkü ii 
~ , avagazı, ter oa ve anyo .. so"yl · · · · b" ·· t• • · t · •• t . :: evının ıyı ır oze ını ıs erım. :: 

mış ı. tesııatını havi, mevkian §erefli ve e; ii 
Nöbetçilerden biri: "f 'h k" · k b =· •• mu errı agır ve mü emmel ir ii Not: Gazetemize gönderilecek ii 
- Onu c1ün gece boğdular, d~· hane son 4 bin liraya satılacaktır. sa yazılarda bu kelimelerin Osman- ii 

di, bir gün önce gelseydiniz, belki Frrsattan istifade için acele ediniz ii lıcaları kullamlnuunasını rica e- !! 
sağ bulacaktınız r d k' 36 . :: deriz. :: 

r.arun a ı numaraya müracaat. ••••••••-" .... - .......... -• ................. =.-

görmeliyiz. ayni tazeliği, ayni kuvveti muha • 
Cemil hayretle sordu: faza eder. Bana yardım edecek o-
- Ne, bir günde mi? lan adam, burada fefkat, merha • 

. ~oktc;r & şeytanca gülümseme· ı met ve muhabbet gibi tanrısal 
sını dudakları üzerinde titreti - (ilahi) duygulardan başka bir şeY, 
yordu: hissetmemeJi.dir. 

- Böyle olmazsa, bir haftada ·(· ..ıı k ) .H.r ası var 
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Dün Taksim Stadyomun- 1 b 1 hhA ·· ı 
d k·ı ld Itt•f k stan u sı ı muessese er arttırma a çe ı en man ı a ı k . l . 

piyangosu numaraları ~stan~~ak~~~ües~2,~!~r~~u~i~y~~k~d: yazıldığı üzere ve her ı•rl· 
name mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Dün Takaim stadyomunda çeküen tası, 26751 mantoluk 3 metre kumaş, ı c· ·kta 1 t hm. · f kk · ti ·h J •• k"ll · h" t dman ittifakı piyangosu numarala- 26933 fildikos fanilA, 26969 3 parçalı • • --: ını ve mı r arı, a mı ıat, muva at temına arı, ı a e gun ve fe ı erı ızalarında gös-
rı: su takımı, 27193 yatak örtüsU. terılmııtır. 

21 Fildikos fanila, 27 bir kişilik 27445 poplin gömlek Z1547 kadın çan- 2 - Eksiltme iti İstanbul Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
battaniye, 216 para çantası, 472 mü • tası, 27628 poplin gömlek 27862 şeker 3 - Tıp talebe yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruta ve et tartnamesi 203 kuruta ve akliye 
rekkepli kalem, 476 çiçeklik, 571 Brük- tepsisi, 28020 çiçek takım~ 28224 2 hastanesinin ekmek fartnamesi 189 kuru§ ve et şartnamesi ise 130 kurut bedel mukabilinde yurt ve mü• 
sel seyahati, 632 ipek gömlek, 835 port çift kadın çorabı, 28549 şeker tepsi - esseseden alınabilir. 

föy, 1157 6 parçalı su takımt, 1193 si, 28859 ipek gakömlek,tas29290
299

par
18

a çü~n- Diğer tartname ve nümuneler de ait oldukları müesseselerde görülebilir. 
el ba~"Ulu, 1574 bir çift çay fincanı, tası, 29552 evr çan 1• m - 4 Eks"I • ki • 5 · · · 
169

7 fanila, 1803 çiçeklik, 2058 6 kah- rekkepli kalem, 29929 para çantası· • ı:-:ı 1 .tme-y_e gır~e ~~n 93 yılı Tıcaret Odası vesıkasıyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgele.. 
ve fincanı, 2352 fildekos fanila, 2379 30033 ısmarlama ayakkabı 30079 n ve e aı tmea~ne gıreceğı ma eye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplariyle belli gün ve saat
çocuk ayakkabısı, 2901 masa limba • kadın çantası, 20085 mürekkepli ka • ten evvel komıayona müracaatları. (3353) 
sı, 3075 kadın çantası, 3245 şekerlik, Jem 30140 karyola, 30393 mürekkepli Tıp talebe yurdu için 
3306 yedi parçalı pasta takımı, 4002 kalem, 30564 masa lambası, 30610 ku
yedi parçalı komposto takımı, 4215 6 maş ·30755 kadın kundurası, 30804 ma
fincan, 4397 oyuncak, 4458 portföy, sa lambası, 30931 elektrik limbası, 
4529 cift renkli çiçeklik, 4661 kravat. 30977 poplin gömlek, 31369 cep saati 
4791 heykel, 5056 kadın ipek çorabı. 31757 ipek gömlük 31923 evrak çan -
529 l bir kişilik battaniye, 5360 evrak tası, 31936 55 parçalı çay takımı 32088 
çant:ısı, 5382 G fincan, 5776 şeker tep· portföy 32122 bir takım çatal bıçak 
sisi, 5922 6 fincan, 6435 fanila, 6541 32213 fondanlık, 32360 pijama, 32421 
heykel, 6549 kadın çantası, 6908 pop· bir takım çatal bıçak, 32439 şeker 
Jin gömlek, 6994 kıravat, 7041 kadın tepsisi, 32583 kristal şekerlik, 32717 
çantası, 7087 çay foncanı, 7211 kırk sigara tablası. 
par~alı on iki kişilik çay fincan ta • 33033 ipek gömlek, 33046 mUrek - . 
kımı. kepli kalem, 33216 poplin gömlek, 

7635 tepside gümüşlü tatlı takımı, 33285 gümüş yüzük, 33331 kristal va-
7661 masa lambası, 7845 kadifeli mavi zo, 33744 portföy, 33840 fildikos fa -
koltuk takımı, 7968 erkek kundura - nil3., 34194 elektrikli küre lamba, 
81, 81&0 fildekos fanila, 8217 çocuk 34292 kumaş. 34333 büyük oyuncak, 
ayalkabısı, 8465 kristal vazo, 8489 34412 renkli sigara tablası, 34430 ka· 
poplin gömlek, 8650 Kula seccadesi, dın çantası, 35068 çiçeklik, 35092 kris-
8951 yedi parçalı pasta takımı, 9031 tal kolonyalık, 35136 bir takım çatal 
fötr şapka, 9284 şekerlik, 9313 kU - bıçak, 35330 modern koltuk takımı 3 
bik oda masası, 9431 mürekkepli ka • parça 35443 kadın kundurası, 35454 
lem, 9543 şekerlik, 9984 gümüş yüzük renkli 14 parçalı komposto takımı 
10150 ısmarlama kundura, 10185 ka· 35582 fanilA, 35888 kübik oda masa • 
dın kundurası, 10186 pike yatak 10264 sı, 36273 fildikos fanil!, 36333 hey -
kahve tincanı 6 adet, 10534 bir takım kel, 36339 fildikos fanila, 36378 çi • 
çatal bıçak. 11090 çocuk ayakkabı - çeklik, 36576 ayakkabı, 36961 şekerlik, 
sı, 11164: pike yatak örtüsü, 11211 pi· 36854 Isparta sandalyalık sandal~ 
ke yatak örtüsü, 11467 fötr şapk~ 37137 bir çift çay fincanı, 37236 mü -
11988 bir çift renkli sigara tablası, rekkepli kelem, 37265 fotoğraf maki • 
12002 poplin gömlek, 12236 erkek nesi, 37374 kravat 36756 renkli şeker • 
kundurası, 12269 3 parçalı su takımı, lik 37984 heykel, 38135 fanila, 38223 
12773 müre kep 2 i t Ü üş .. zük. 38337 a lbıbası. 
kadın çorabı 13270 heykel, 13349 ma • 38539 cep saati, 38634 şeker tepsisi, 
sa lAınbası, 13401 şekerlik, 13763 şe • 39823 kadrn çantası, 38877 gümüş yi1 -
kerlik, 13815 6 fincan 13859 6 adet zü.k, '39007 yedi parçalı pasta takımı, 
kahve fincanı, 13922 gümüş yüzük. 35990 masa lambası, 40038 kadın ipek 
13950 ısmarlama ayakkabı 14026 el ba- çorabı, 2 çift, 40223 fanila, 40256 yedi 
vulu, 14092 evrak çantasr, 14163 masa parçalı renkli pasta takımr, 40784 
lambası, 14173 3,!l metre kumaş, 14218 portföy, 41164 cep saati, 41170 hey • 
şekerlik, 14600 mürekkepli kalem, kel, 41220 lamba, 41240 para çantası, 
14699 6 fincan 14719 3 parçalı jarde - 41464 heykel, 41836 para çantası, 41836 
niyer, 14766 kristal vazo, 14802 6 kah- bir çift çay fincanı, 42026 ipek kadm 
ve fincanı, 14873 Peşte seyahati. şemsiyesi, 42268 altı fincan, 42313 mü-

14976 Ergani tahvilat, 15039 port • rekkepli kalem, 42429 karyola, 42748 
föy, 1:5098 tatlı akımı, 15201 renkli al- 6 kahve fincanı, 42800 kırmızı maro • 
tt fincan, 15263 mürekkepli kalem, ken takımı, 43203 fon danlık, 43390 ev-
15282 kristal vazo, 15754 renkli pas • rak çantası, 43397 kübik oda masası. 
ta takımc, 15840 sigara tablası, 15850 43426 şeker tepsisi, 43491 fanill, 
para ~antası, 15855 fildek9ıs fanil!, 43598 6 kahve fincam, 43703 poplin 
1:>970 portföy, 16377 3 parçalx jarden· gömlek, 43711 oyuncakt 43786 fantan 
) er takımı, 16714 altı fincan, 16864 saat ve çiçek takımı, 44241 mürekkep
fondanlık, 16877 elektrikli sanaks, Ji kalem, 44245 para çantası, 44502 ev-
17048 cep saati, 17164 kadın kundu • rak çantas~ 44532 masa lambası, 
rası, 172:12 kristal elektrik lambası, 44971 dört parçalı tatlı takımı, 45203 
17321 şeker tepsisi 1S7o;; bir takım bir takım çatal bıçak, 45248 gümüşlü 
çat,ı bıçak, 18878 şekerlik 18977 1s - likörlük, 45758 porselen heykel, 45820 
parta seccadesi, 19008 evr~k çantası, bir çift çay fincanı, 45882 bir çift çay 
19099 gümüş fondanhk, 19164 kübik fincanı, 46232 portföy, 46420 Yerli pa
oda masaı'lı, 19307 para çantası, 19651 za~mdan ısmarlama palto, 46984 tatlı 
orta boy gümüşlü şekerlik 19878 gü- takımı. 
müş yüzük, 2006~ portföy 20210 kar . 47521 6 fincan, 47845 bir takım ça • 
yola, 2Q293 gümüş yüzük, 2044.t şel•er tal bıçak, 48122 portföy, 48276 kadın 
tep. isi, 20:1:)1 fötr şapka, 20:)8.~ bir ıa- çantasc, 48284 renkli çiçeklik, 48279 şe
kım çatal bıçak. ker tepsisi, 48668 3,5 metre kumaş, 

20732 renkli su takımı 20813 renk- 48669 fantazi çiçek takımı, 48704 al -
H . ·u takımı, 21013 seyahat bavulu, tın mekik kumaş, 3 metre 48886 hey -
21172 pike yatak örtüsü, 21417 çiçek k~~· 49210 mürekkepli ka_lem, 49266 
takımı 3 parça 21:>82 oda masası, 21747 mure~~pli kal~m, 497~0 krıstal şeker
m~ekkepli kalem 21751 elektrikli ma- lik ~~S. ·; re~li al!1 fıncan 50034 çift 
sa lambası, 21761 heykel, 21800 por • renkl~ ~· "kl~ 50~ k~dın k~~dura
selen heykel, 21901 şekerlik 22169 ev· ~ı, 5058·i 193i> modeli dort kişılık Bu
rak ç.antası, 22696 çiçeklik,' 22722 bir ~k o!omobili, 50604 sigara tablası, 
çift çay fincanı, 23037 ısmarlama a. _ <>069 .. çocuk ayakkabısı, 50864 para 
yakkabı, 23205 24 parçalı 6 kişilik çantası, 50886 mahfazada bir takım 
Arjantin çatal bıçak takımı, 23230 şe- çatal bıçak. 

terlik, 23298 fildekos fanili, 23345 port 50920 sigara tablası, 51182 para -
föy, 23860 kumaş 3,5 metre, 23487 pa· çantası, 51303 fondanlık, 51362 erkek 
ra çantası, 23497 yedi parçalı pasta ta- kundurası, 51373 kristal kolonyalık, 
kımı, 23559 gümüşlü şekerlik, 23751 51476 şeker tepsisi, 51544 cep saati, 
kahve takımı, 23767 para çantası, 51590 kristal vazo, 51683 fanila, 51695 
24.271 cep saati, 247'n ipek kadm şem- bir çift çay fincanı, 51861 para çan -
siyesi, 24780 mürekkepli kalem 25021 tası, 52118 küçük el bavulu, 52169 ıs -
say fincanı bir çift, 25077 şekerlik, marlama kostüm, 52298 şekerlik, 52725 

25.397 kristal vazo, 25483 portföy, 25674 erkek kundurası, 52777 para çantası, 
evrak ~antası, 25848 kristal çift va . 52988 fotoğraf makinesi, 53786 karyo
zo, 26440 mnarlama ayakkabı, 26532 la, 54102 tl bavulu • 

Cinai 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 

Sadeyağı 

TJJzsuz tereyai 
Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kqer peyniri 
Makarna 

Tel tehriye 
Arpa şehriye 

Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kunı f•tulye 
Kuru barbunya 
Patates 
Kunı solan 
Yetil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soda 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Çab fuulya 
Ayte kadın 
Barbunya 

!sp•nak 
Semizotu 
Saktz kahağı 
Bamya 
patlıcan 
Yer domatesi 

Sırık domatea 
Lahana 
Enginar 
Prraaa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 

Benzin 
Mete odunu 
Gürgen odunu 

Kriple kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuru 
Sığır 

Sade yatı 
Sabun kalıp 
Sabun Toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 

Makama 

' 

Faı 
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215,700 - 280,000 9 1890,00 SL'.7[ 935 S. ı4 Kapalı 
3,000 - 3,900 so Zarf 
ı,500 - 1,950 50 
7,000 - 9,100 35 

66,680 - 76,650 45 y. 

11,000- 14,300 

1,100-
5,000-
6,000-
4,000-

70,000-
5000-
' 1,000-

2,000-
50-
50-

6,000-
500-
500-

13,000-
2,500-
3,000-
1,600-

12,000-

1,430 
6,500 
7,800 
5,200 

91,000 
6,500 
1,300 
2,600 

65 
65 

7,800 

650 
650 

16,900 
3,250 
3,900 
2,080 

77 

140 
28 
38 
30 

ı,75 
45 
70 
22 
22 
22 
11 

22 
20 
24 
18 
ıs 

ıo 

• 

3045,19 

526,82 

150,15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,62 

415,04 
64,35 
10,72 

9,75 
304,20 

43,87 

Sl.72935 S. tl Kapab 
Zarf 

8~7 L93S S. ı4 Kapalı 
Zarf 

8/77935 S. 14 Açdi 
1017/935 s. ı5 '.Açı:IC 
ı0/7/935 s. 15 '.AçdC 

10/7 /935 s. 15 Açık 
t 2L7 J.935 s. ıs Açıv 

ıız11935 s. ıs Açıli 

15777935 s. ıı 
1Sl7 /935 S. 15 
IS/7/935 S. 15 
ı51.7 /935 s. ı5 
ı1n;935 s. ıs 
ı7t7L935 s. ıs 

'Ap]C ' 
'Açıli 

Açı]C 
'.Açıli 
AçılC 
'.Açıli 

-~--12J000-
1,500 -

15,600 
151600 

1,950 ı 7. 
18 
45 
20 

82,40 
85,76 
68,50 

ı 1717935 s. ıs 
11111935 s. ıs 
t9l7Ltm s. -ıs 

600-
1,500-
ı,500-
3,000-
5,500-
3,000-
5,000-
ı,500-
4,500-
4,500-
6,000-
1,250-
4,000-
1,000-
6000-, 
5,000-
2,000-
4,000-
3,000-
6,000-
3,000-
900-
900-
500-

780 
1,950 
1,950 
3,900 
7,150 
3,900 
6,500 
ı,950 

5,850 
5,850 
7,800 
1,727 . 
5,200 
1,300 
7,800 
6,500 
2,600 
5,200 
3,900 
7,800 
3,900 
1,170 
1,170 

650 

8 
12 
7,50 
7 

11 
ı2,5 

10 
7,5 
s 
s 

30 
10 
5 
7. 
~ 
6 
5 
4,5 
3,5 
2,5 
4,5 

5,500-
200-

1,500-

7,150 
260 

1,950 

35 
250 
230 

130- - 170 1450 
135- ı75 1750 

./ 15,000- ı9,500 3,S 

Akliye ve asabiye hastanesi 
400,000-420,000 9 2835 
20,000- 35,000 50 
4,000- 5,000 45 
9,000- 10,000 50 
2,000- 3,000 35 
8,000- ı2,000 70 
8,000- 10,000 28 
8,000- 10,000 14 
8,000- 12,000 38 
3,000- 3,500 30 

35,000- 50,000 1,75 
0,000- 1,000 45 

20,000- 25,000 20 

1938,75 
765 

315 
342 

78)75 
65,63 
33,75 

-

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

ıs27z935 s. ıs 

ısJr/935 s. ıs 
t9/7/93S s. ·ıs 

22/7/935 s. ıs 
_ 22/..7/.93.5 s, ıs 

- - ·-

'Açdi 
'.Açı:IC 

'.Açık 

'.Asm 

2227t93S s. tl ICapala 
'Wf 

20,62 
187,69 

24717915 ~. IS 'Açıll 
24l7 L93S S. 15 Açık 

385,ı2 

184,87 
229,69 

51,19 
• • 
ıçın 

2&l7Z935 s. ı4 

26/77935 S, 15 
26/7/935 s. !5 
261-7 f.935 s. ıs 

Kapal 

Zarf 
'Açık 

J\çıli 

Açık 

S/.7 /.:935 S. 14 Ka~alı zarf 

5/7/935 S. 14 Kapalı zari 
8/7/935 S. ı4 KaP.&b zarf 

10;1;935 s. ıs açık 
10111935 s. ıs açık 
10111935 s. ıs açık 
12/ 7/935 s. ıs açık 
12/ 7 / 935 !. 15 açık 
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BH snının ~eso~ı 
he a/,yoruz ? 

Ne veriyoruz? 
Şemsettin Sami meflhum Türki

yede ilk 10 paraya çık.an (Sabah) 
m ilk sayısında dkurlanna der ki: 
uBu gazete, hesapla anla.§ılacağı 
üzere, kendi mesarifi v&ası ma -
kamında verilecektir.,, 

Uesarifi vakıa? 'But bir gazete 
kaça maloluyorsa, demektir. 

Bu hesabı şimdi de biz açıkta 
ya,,~mı: 

llk soru ~u olabilir: 
Siz satıcıya yüz para veriyor -

sunuz. 
Satıcının gazeteye ödediği ne -

dir? 
Başta gazeteleri doğrudan doğ

ruy('ı okurlara sunanların satışta 
aldıkları hak gelir ki bu yüzde yir
mi, yirmiş üzerinden hesaplanır; 
yani 100 paranın 25 parası yok 
demektir. Eğer: 

1) Satıcı ile basıcı arasında baş
ka bir el vars.a, . 

2) Satıcı lstanbulda Ada gibi, 
Boğaz gibi, Kadıköy gibi başka 
bir taşıtla gidilebiiir bir yerde 
bulunuyorsa, 

3) Satış lstanbulun dışında bir 
yerdeyse 

Bu 25 paranın üstüne - bütün 
emek ve harca, posta, taşıt para -
11na karşılık - daha bir (25) pa
ra eklendiği ve yüzde 25 in böyle
ce yüzde 50 yi bulduğu da olur. 

Sonra, her bir satıcının elinde 
her gün bir iki tane ihtiyat kal • 
malıdır; bu bir ... Bir satıcının sat
tığı kadarmın hemen hemen yüz
de yirmi fazlası da gene ihtiyat 
verilmelidir; bu iki ... Bu iki ihti -
yat tedbiri bu artık verilen sayıla
nn elde kalınası ve temiz bir ka
ğıt değerinin üstüne bir de baskı 
harcı verilerek yarı yarıya düşü -
rülmesi demektir. Bu da gazete -
nin maliyetine girer ve gazetenin 
sayf uı ne kadar çok olursa bu -
nun payı da o kadar ağır olur. Öy
ie ki bir gazetede buna yüzde on 
iç Mne verebilir, yani yüz para -
ıın 13 p8il'aSmı da buna ayırabi • 
irsJ.niz. 

Bu <1ediğimiz 8 sayfa esasına 
göredir. Yoksa sayfa çoğaldıkça 
kağrt ve baskı parasıyla birlikte 
posta ücretleri de artacak, bu da 
yukarıda töylediğimiz yüzde elli 
gider nisbetini elbette artıraaık • 
tır; çünlkü satı§ta eline bir •antim 
fazla geç.ır..ezken 8 gayf ada 1 O pa
ra posta paraaı veren bir gazete, 
12 5'1yfada 20, bazı gazetelerin 
16 saı7fasına göre ise her sayıda 
30 para posta ücreti verecektir. 

Diyeceksiniz ki, lstanıbulda çı -
kan bir gazetenin yan satışı Is -
tanbulda, yanar dışarıdadır. Böy
le olsa da şu posta parasına ayrı
lan pay yarı yarıya inmiş farzo • 
lunsa, gene artan fark gazeteyi 
d.ağrtma, gerilerini toplama biz -
met'itıe ancak kar~ıhk olabilir. 
Ba~a bir nokta: Bütün bu he

saplar satıcıdan paranızı kuruşu 
kuruşuna almanız !artiledir; hal
buki hepimiz alışkınızdır: Yüzde 
beş çürüğe çürük var dermiyiz? 

Sözün kısası: görürüz ki 100 
paralık bir fiyattan bir gazetenin 
kendisine kalan çok çok 35 para
dır l 

~----f)itmdl bir de, bu 3l5 paralık gazete kaça 
malolur 1 Onu görell,m. 

Her go.zctenin harcı belll başlı dörde ay
I"Il.ı:r: 

1) K!ğıt, 2) Ba.akt, 3) Dizme, 4) Haber, 
yazı, resim. 

KU RUN'DA NELER VAR? 
KURUN'u yeniden okumaya ba.,Iı yacakla.r, burada yenilerinden başka birkaç zamandır zevk ve merak 
arttırarak devam eden birkaç tefrl ka bulaea.klar. Bunların ta.klbini k olayla.ştınnak için çıkan kısunla -

rm işte bir hulasasını veriyoruz: 

iHac-;y~şarağa ha;tan~;i~l r-Kad;k-tiYfu;·ü;·-·R~-;~~-
• • • • ..................................... -···-·--········ 1 ••• - ... ··········---·•11ı••················••ll••·········· .......................... , ................................ 

Yazan: A. lımet ULUKUT 

Doktor Nezirin yöııettiği (idare ettiği) Hacı Yaşar 
Ağa hastanesinde hastalara dünya hekimliğin bilindi • 
ğinden başa bir yo1da, bakılıyor. Polis, buranın duru • 
mundan şüpheleniyor. Hekimlikten yumuşaklıkla so • 
ruşturuyor. Nezir, diyor ki: Ben Hacı Yaşar Ağanın 
yüzünü görmedim, sesini işitmedim. Bu hastaneyi kur
mak için beni kendi atamıştır (tayin etmiştir). Emirle
rini, paralanın hep mektupla göndermiştir; hastane, on 
yıl önce bilinmiyen bir sebeple öldürülen doktor SU • 
Ieyrnan Şefik kızı Binnazdır. Bu kızı bulmalısınız. 
Meçhuller biribi arkasına toplanıyor. Bilinmiyen bir 
Hacı Yaşar Ağa, belli olmıyan bir sebeple öldürülen 
Süleyman Sefile, meydanda göriinmiyen bir Binnaz .•• 
Polis müdürü, hastanenin içeri işlerini öğrenmekte a · 
yak direyince doktor ateşJi gözleriJe onu süzüyor: Ken· 
di usulile anlayor ki şeker hastalığına tutulmuştur. Ona 
hem hastanenin içini görmesini, hem de hastalığından 
ilaçsız olarak kurtulması için bir hafta hastanede yat
masını teklif ediyor. 

Polis müdürünün bu işleri anlamak için atadığı si· 
vil memur Hüsnü, araştırmalarında hastaneye bağlı iki 
müessese daha buluyor: Biri, Hacı Yaşar Ağa hastane· 
sinde11 taburcu edilen kimsesizleri çalcştırmak için bir 
"Iş evi .. , öteki bu iş evinden çıkıp kendi başına ç:ılış -
mak istiyenlere uzun vadelerle ödemek üzere serma • 
ye verenbir mağaza. Hacı Yaşar Ağa bulunamamıştH". 
Memur bunun bir firma oldulunu iddia ediyor. Hasta -
nt>}i ve bu müesseseleri saran sırları açamıyor. Ött>den 

' Hacı Yaşar Ağa mektuplarile doktora talimat veriyor. 
Binnazı aramak gerek olmadığını, polis müdürünün o
nu getireceğini biJdiriyor. 

Polis müdürü Cemil, sivil memur Hüsnü ile bu iş
leri konuşurken, bir hastanenin verem koğuşundan an· 
Jaşılmaz bir yolda çıkan Binnaz müdürün odasına gi -
riyor, korunmasını tistiyor. Öbüryandan da Hacı Ya· 
şar Ağa, mektupla doktora bildiriyor ki Binnazı ' 
hastaneden çıkaracaktır, polis müdürüne gönderecek • 
tir. !\1Udür Cemil onu saat onda hastaneye getirecek · 
tir; şimdilik Binnaza bir şey söylenmemeli, yalnız ma • 
nniyatını yükselterek, hastalıktan kurtarmağa çalış -
malıdır. 

Filvaki müdür Cemil Binnazı getiriyor n doktor 
onu tanımazmış gibi görünüyor. Hasta olmadığına i • 
nandırmak için çok kuvvetli telkinler yapıyor, kıza 
çok yüksek bir kabul gösteriyor. O gün polis müdürü 
cebinde Hacı Yaşar Ağanın mektubunu buluyor. Şaş· 
kınlığı son dereceye çıkıyor. 

Binnaz babası öldükten sonra, Cevat adında biri • 
nin yanında bulunuyor, Bu Cevat çok zengin olan Sü· 
leyman Şefiğin biricik kızının servetinden istifade et -
mek için onu oğluna almak istiyor. Binnaz razı olmu
yor; tazyikler başhyor, kız içleniyor, 'terem oluyor. Ce
vat onu hastaneye verip Bulgaristanda Tatarpazarcı -
ğa gidi .. r. 

Süleyman Şefik A vrethisarlıdır; bulgarcayı iyi bi -
Ur, Bulgarlarla dostluğu var. Selinikte doktorluğunu 
yapıyor. Orada Makedonya komitesinin en önemli aza· 
1arile konuşuyor. Bunların hazır1adrğr bir baskını bil· 
kumete bildiriyor. Hepsini yakalatıyor. Cevatla orada 
da görüşüyordu. Onun tavsiyesi üzerine Bulgarların 
intikamından kurtulmak için Mısıra gitti. Blkan har -
hinden sonra lstanbulda yerleşti. 

Binnaz hastanede çok rahat, herkesten hürmet görü
yor. Bir gece kütüphanede babasının bir kitabını bu -
luyor. Okudukça hasta olmadığına, evhamla hu hale 
geldiğine tamamile inanıyor. Bu sırada yandaki bir o
dadan piyano sesi geliyor. Binnaz bunu tanıyor: Ba • 
basının piyano çalışı ve babasınrn daima çaldığı bir 
parça? Yanında babasının kitabı, ötede babasının piya
nosu, havada bile kokusunu duyuyor gibi oluyor. Tat -
lı tath ağlayor. O zaman odaya giren dotkor, onu ilti· 
tatlara boğarken "gizli meslek,, dediği tedavisini ya -
pıyor. Nasıl yapıyor? Bunu Binnaz da bilmiyor. 

Po!i.s müdürü önce Hacı Yaşar Ağanın cebine bı .' 
raktığı mektupta bildirdiği gibi mezuniyet alıyor. Has
taneye gelecek. Sivil memurla dairesinde konuşuyor, 

bu sırları açmak istiyor. Sonunda Hüsnünün onu has
taneye kadar getirmesi kararını veriyorlar. Polis mü • 
dürlüğünün kapısında bir otomobil var. Şoförü hemen 
kapıyı açıp bunları almak istiyor. Doktor Nezir gön -
dermiş, onlar daha karar vermezden önce otomobil o
rada bekJiyordu. Polis müdiirü gülerek: "Hacı Yaşar 
Ağanın işleri,, diyor. Binnaz sivil memuru da - dok -
tordan aldığı direktif üzerine - öğle yemeğine alıko
yuyor. Yemekten sonra Hüsnü telefondan çağmlıyor. 
Görülmez, bulunmaz bir varlık olan Hacı Yaşar Ağa 
ona telefon ediyor. Doktorun, Binnazrn menfaati için 
ileride olacak teşebbüslerine hak ve adalet namına yar
dım istiyor. Sivil memurun istediği adresi vermiyor, 
telefonu kapıyor. Hüsnü hemen matzazele numarayı so-
ruyor. Fakat matmazel kimsenin telefon etmediğini 

Yazan: Safiye EROL 

Necdet, Kadıköyünde yaşayan genç bir gazete mu • 
harriridir. Kendi çocukluk arkadaşı Nesrin vasıtasile 

Bedriye isminde genç, kibar bir kadınla tantşıyor. ''Ye
leli kız,, lakabını taşıyan bu sarışın güzeli evvelce çok 
defalar görmüş ve helecanla karışık bir alaka duymuş
tur. Tanıştıktan sonra Bedriyenin vaktile Necdetin an· 
nesile ahbaplık ettiği anlaşılıyor. Fakat genç adam 
Bedriye ile kendisi arasındaki yaş farkını meydana çr 
karan bu hatıradan hoşlanmıyor ve herkes kendisini Nes 
rinle evlenmeğe teşvik ettiği halde o, Bedriyeye günden 
güne artan müthiş bir iptila ile bağlanıyor. Kadın da 
nihayet Necdete yüz çevirmeğe başlamıştır. Mükerrem 
isminde bir arkadaşlarının evindeki kmagecesi müna -
sebetile aralarında oyun çıkarıyorlar. Bedriye Necdeti 
öpüyor ve şimdiye kadar bir genç çocuk diye baktığı 
Necdete karşı mütehas.sis olmağa başlıyor. Fakat az 
zaman sonra Fenerbahçe kulübünden Bürhanla tanı
şıyor. Bürhan tam manasile ''meş'um erkek,, denilecek 
bir tiptir. Zengindir, güzeldir, kibirlidir. Ne kadınlara, 
ne de cemiyet hayatında lüzumlu olan etiketlere aldı • 
rış etmez. Çok usta bir sporcu, avcı ve balıkçı olarak 
bütün hayatını açık havada, tabiatin bağrında geçirir. 
Bürhan bir mecliste etrafa bakmaz. Bürhan lfif söyle -
mez. Ancak tabiatten bahsaçılınca onun dili çiSzülür. 
O zaman denizin korkunç heybetini, karlı ovalardaki 
mehtabın ıssızlığını, vahşi ormanların ürpertici loşluğu
nu tarif eder. Bu anlatış o derece tesirlidir ki kıskanç • 
Jrktan eriyen gönül ıstırabını gittikçe daha derin anla· 
yan Necdet bile Bürhanın adi bir pozör değil, korkulu 
bir şahsiyet olduğunu itirafa mecbur kalır. Orhan is • 
minde bir arkadaşları daha var: Kadıköyünde yaşıyan 
meşhur bir ihtiyar muharririn torunu. Orhan artist ya
radılmış bir çocuktur. Sesi çok güzeldir, Şark ve garp 
musikisine hakimdir. Yazık ki hiçbir esaslı iş tutama -
mıştır. Sanat istidadı fazla olan bazı kimselerde görül· 
düğü gibi o da başı boş yaşıyor. Elinde kepçesi kah o
rada, kah burada dilenir, şiirler, şarkılar okur. Necdet, 
Bedriye, Orhan, Nesrin ve Nesrinin annesi yerinde olan 
Nimet Teyze, hep bilikte Bursaya giderler. Mükerrem 
ismindeki arkadaşları bir hayli zengin olduğu halde 
kazanca fazla düşkünlüğünden ticaret ve komisyon iş· 
)erinin başından ayrılıp Bursaya gidemez. Esasen Mü
kerrem Nesrini pek beğeniyor; yalnız Nesrin Necdeti 
sevdiğini pek aşikare belli ettiği için Mükerrem kıza so
kulamıyor ve bu arkadaşlar grupundan biraz uzan du· 
ruyor. Bürhan ise, Nimet teyze tarafından Bursaya da
vet edilmesine rağmen iştirak etmiyor. Fakat onlara 
bir baskın yapıyor. Apansl::ı; Çekirgti!deki otele çikase

liyor. Burada Bedriyenin fettanca bir teklifi var. Bür· 
hanla Necdet arasında bir yarış. Kazanana bir biblo. 

Bürhan meşhur Finlandiyalı Nurmi gibi koşuyor. 
O adamın lakabı olan "Canlı şakul,, tabirile alkışlanı: 
yor. Fakat koşuyu kazanmak istemiyor. Amacı yakın bir 
yerde gözle görülür bir tarzda ağırlaşıyor, Necdeti 
öne geçiriyor. Saf, cömert kalpli Necdet çok zeki ve iç
li olmakla beraber aşkta tamamile tecrübesiz bir Türk 
çocuğudur. Sevdiği kadına bütün varlığiyle teslim ol· 
muştur. Fakat Bedriye de Bürhani mahkum olarak se
vecektir, bu mukadder, önüne geçilmez. Necdet, haya -
tının ümitsiz bir aşk acisiyle peri~n olacağım anlıyor 
Bursadan kaçıyorsa da Kadıköyündc tekrar toplam -
yorlar ve hepsi birden deniz safaları, eğlenceler tertip 
ediyorlar. Tam manasile demokrat yaşayan bu Kadı -
köy gençlerinin yanında bir de kunduracı Baha ismin
de bir genç vardır. Bahaya muzipJik yaparlar, onu kız· 
dırırlar ve onun tuhaf tuhaf külhan bey lafları söyle
mesi gençlerin hoşuna gider. Bir gece eandalda Nc'<rin 
bir anket açar. Sorar ki: Bir kız bir erkeği severse ken
di gönül sırrını belli etmeden o adamın kendisini sevip 
sevmediğini nasıl an laya bilir.? Nesrin diğer }erinin 
sözlerine kulak asmaz, Necdeti dinler ve Necdet: "Er· 
kekten mühim bir hizmet istemeli. Bir erkeğin sevJiği 
kadını reddedecek şeyi yoktur.,, dediği zaman Nesrin 
bu sözleri unutma. Bu gençler arasında beyJik ma -
ceralar gibi başlıyan !?Önül alfı.kaları artık şaka huda • 
dunu aştı, trajik yoUara dökü1dü. Nitekim daha dün 
çocuğa benziyen Nesrin, şimdi değişti. Necc!~ti imtiha -
na çekiyor ve son bir tecrübe ile scvdi~inin gönlünü 
yoklamak istiyor. Necdete diyor ki: "Ben bir gizli si
yasi teşkilata mensubum, türkçesi komüni~tim. Prılis 
bizi basil. Bir tomar evrak var, bunlat'i sakla!.,, 

Necdet gafil avlanıyor, reddediyor. Sonradan iş 
meydana çıkıyor. Komünistliğin ash es1<oı voktur; fa • 
kat -Nesrin de anlamak istediği şeyi anlamıştır. 

(Arkasını KURUN' da okuyunuz) 

yeminlerle sağlıyor. 
Binnaz, kendisini manevi evlat olarak kabul eden 

polis müdürüne, bu hastaneye getirdiği için teşekkür e
diyor. Hayatını nasıl kazandığını an tatıyor ve doktor· 
dan söz açıyor. (Sonunu KURUN'da okuyunuz). 

Biz~e ıazete f ;yuUorı 
Nasıl başladı ? 

Nasıl yükseldi? 
Bizde ilk tahıs malı gazete 

1860 ta çıkan (Tercümanı Ah· 
va]) dir. ilk sayısına bakalunıı 
Nüshası (2 1/5 lmruı) yazılıdır. 

(Tercümanı Ahval) ancak, 25 
inci nüshaya gelincedir ki sayııı 
nı 40 paraya indinniştir. 

Bunun yanında Tasviri Efkar 
1 1/2 kuruş fiyata çıkmağa baf"' 
lamı,tır. (Ruznamei Ceridei Ha· 
vadis) te öyledir. 

Bazı gazetelerin hem kiıçiilr 
(20 para), hem büyük (40 pa• 
ra) nüshaları vardır. Meıhur 
{Basiret) 20 paraya idi. (ibret), 

(Bedir), (Devir), {istikbal) 40 
paraya satıldılar. 

ilk defa 26 mayıs 1875 le çı .. 
kan (V akıt) sayıısına 30 para 
fiyat koydu. Ustünde de zaman 
zaman fU ibareleri görüyonız: 

(30 baıkır para), (20 Mecidiye 
parası), (30 metelik para). 

O yılın 25 tubatmdadır ki 
Şemsettin Saminin başmuharriri 
olduğu Sabah, ilk defa olaraJC 
(10 para) fiyatla çıktı. Sa.bah'm 
müdürü mürettiplikten yetitme 
Kayserili Mihran idi. Cuma, pa· 
zar demiyor, bugünkü bizler g\• 
bi, her gün çıkıyordu. 

1908 de meşrutiyet, devrin sa· 
yılı gazetelerini hep on paraya 
sablır buldu ve öyle devam etti. 
Yalnız Ebüzziya'nın 8 ıahife o
larak dirilttiği (Tasviri Efkar) 
dır ki kendi sağlığında 20 para 
fiyatla satılmıttı. 

Bugüne kadar bu fiyatlarla çr .. 

kan gazetelerin oylumlan da 4, 
pek azında 8 sayfa idiler. 

Büyük harbin batla.maaile ge-

len kağıt kıtlığı gazetelerin fiya
tını 1 O paradan 20 paraya yük .. 
~e1tti, oylumlar 4 aah • feden 2 

sayıfaya düşürdü. (1914) 

(KURUN), eski adı olan (VA· 
KlT) ile ç.ıktığı zaman !gazetele • 
rimizin fiyatı ve oylumu ite bu 
idi; ve (V AKIT) 22 Birinciteırin 
1917 de öyle çıktı: Oylumu 2 say· 
fa, &ayısı 20 para. 

16 Mart 1918 de gazeteler fi• 
yatlaTını 20 paradan 40 paraya, 
bir yıl kadar sonra da, türkçe ga
zeteler 2 kuruşa çıkardılar. Sebep 
kağıt, mürekkep gibi ilk madde 
fiyatlarının yükselişiydi. 1 Şubat 

Bununla beraber, gayet tabii o
larak, sayfalar 2 idi. Yirmi pal"a
nm kudreti ile yavq yavaş 4 e 
çıktı. 

20 Nisan 1920 de mürettiplerin 
bir grevi sonunda fiyatlar 20 para 
daha arttı; 100 para oldu. Üç yıl 
kadar sonra da gene ayni sebeple 
ve gazete sahiplerinin (Müşterek 
Gazete) adı ile c;ıkardrklan bir 
gazeteden sonrat 3 kunıJa çıktı. 

8 Mayıs 1926 da da eşya fiatla • 
rrndaki artış, kambiyoda yükseliş, kA.
ğıt muafiyetinin kaldmlışı, istihlak 
ve kazan~ vergileri" sebeplerlle 5 ku
ruşa çıkarıldı. 

8 mayıs 1926 dan 11 birinclkhun 
1931 e kadar lstanbulun bellibaşlı ga
zeteleri beş kuruşa çıktılar· Ancak 
sayfalar çoğaldı. Alblar sekiz, sekiz
ler on iki oldu. Arada sırada 16, 24. 
32 basanlar da bulundu. 'N. lsveç'ten, Norvec;'ten yüklenip tstan

bul llma.nma geUrtlen gazete kA.ğidmm kl
losu bu limanda beş kuruşa almabllir; l!kin 
kllOS1'11U beş kuruşa aldığımız bu kA.ğtdt ga
zetenizi basmağa hazırla.nan bir makinenin 
ağzına getirebilmek lc;ln kiloda de.ha 12 bu
çuk kuru~ vereceksiniz; bu 12 buçuğun 10 
kuruşu gUmrtlktür, oktruvadır, muamele 
verfl!ldlr ... Demek ki kAğtdm JdloSUD.u 17 
buçuğa alıyoruz; bu da toptan alan, çok a- ---------------------------------------------

11 hirincikanun 1931 de (Haber) 
gazetesidir ki 6 yıllık bir beş kuruş 
devresinden ilk çıkan gazete oldu: 
8 sayfa üzerinde 3 kuruş fiat alarak 
çıkmaya başla~ı ve bir aralık 4 - 6 
sayfada yUzparaya indi; fakat sayfa 
rekabeti onu yine 3 kuruşa, sonra 4ı, 
en sonra da 5 kuruşa çıkardı. 

lan, ucuz alan, araya kiınse koyma.dan a • 
la nJçlıı bir flat. .. 

ş.tmd1 elinize aldığınız gazeteye bakı -
nız: 8 sayfa l1ıe - saytanm bUyükltlğllııe gö
re - bu, 4:S ile 60 gram arasmdadır. Küçük 
bir ten.sup zaJı.meUne katl8lllt' mısınız ? KA
ğ?dm 1000 gramı 17 buçuk kuru" olursa 60 
gfamı ne tutar? 40 para! 4.:S gramı ne ya • 
part aı - s2 paraı ... 

Ne o?-· Hatırrmza meşhur barut !ık -
rast ge!dl ııaımız. Hani yeni gelen valiyi 
~tna.k için top at:nnmışlar da vali 
~btlf, çıkı~aya bru;l:ımı,}. 

. - Paşa hazretleri, 20 tane ııebebt var! 
deınl§ler; birinci.al barut olmayışı! 

Bunu l§lten vali lnaafa gelmi§ de: 

- Yeter, yeter demi§; öbür sebepleri aay
mıya lüzum yok! 

Blr sayfadan alman 3:5 paranın 31 - 32 
paruı btr kalemde kAğtda verildi, ya mü -
rekkep, kola, makineyi döndüren kuvvet, 
maklnecllerln, dizmenlertn Oeretleri, haber, 
yam, resim, teıça.t, teleton, dllnyanm llbür 
ucunda olan biteni bir aaat ıııo:nra ıııtze bildir
mek tçlıı uykwrus ~arm emeği, böY1e 
bir ip konulan ~k llermayeıı!n hakla, a-

omma paylan... Bunlardan bu bir sayıya. 
dU§ecek masarif payını teker tek.er sayıp 
döl<meyi artık yersiz bulmaz mısnıız? 

Doğrudur: Eğer bir gıı.zete 100 bln sat
saydı, 32 ne Sl5 arasındaki 3 santim tark 
günde 30-40 lira tutar, bu da bu saydıklanmı
zın, ııayacaklarımızm yarasına merhem o -
lurdu; yazık ki bütün Türldyenin :57 ilinde 
çıkan 100 bu kadar gazeteye para.sile müş
teri olan 60 blnl henllz geçmiyor! 

8evg!IJ okurumuz, 1876 da 10 para ns.t
la çıkan (Sabah) da Ş. Sami gazeteyi (ma· 
arın v~a) sına veriyoruz diyordu. Görü-

yorsunuz kl biz masarifi va.ıoasma değil on
dan da aşağıya veriyoruz. O zamanlar gaze
telerin ııa.n geUrl yokmu~. biz ş1mdl onu da 
işte olmrlarımıza bırakıyoruz. Umarız ki, 
buı.ıu, alıcı okurlar alanının genJ~lemeslle 

karşılaya.cağız. Kahvelerde kim bilir hangi 
zavallıdan hastalık tohumu almış ~ okun· 

muş gazetelere el IÜrmeye ııebeıı yoktur. 
Mal sahibi olmayan satıcıdan gazete kira
lamak satıcılık ahlft.kım bozan bir l§tJr. Ga· 

Bugün Istanbuldan başka illerde 
yüzparaya, Uç kuruşa çıkan ufak 2 
veya 4 sayfalı gazeteler vardrr; an -
cak okunacak yazı oylumunu öbür ar
kadaşları derecesinde tutarak fiatını 
yarıdan yarıya indiren, yani 100 PA • 
RA'ya çıkan ilk gazete, gazetemiz o " 
luyor. 

zete sızı bütün dünya ile konuşturan blr dll, 1-====================-======:. 
size bUtn dllnyayı gösteren bir gözdür; biz· mıo bir devrim aracıdır; sizln lltifatmıza 
de ise irtan seviyeslnl yllkseltme ödevi al • lAyıktlr. 



Kapahzarf usuliJe eksiltme iJanı 

Nafıa Bakanlığından: Cinsi 
1 - Eksiltmeye konulan it Kırklareli vilayetinde Kuklareli -

Edirne yolun.da betonanne inece köprüsü intaatıdır. lnıaatın ketif Makarna 
bedeli 48000 liradır. Şehriye 

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak tunlardır: Pirinç unu 
A - Eksiltme ıartnamesi, irmik 
B - Mukavele projesi, Pirinç 
C - Nafıa itleri ~eraiti umumiyesi, Kuru faıulya 
D - T esviyei türabiye, ıose ve kagir intaata dair fenni tartna- Patateı 

me, Kuru ıojan 
E - Betonarme büyük köprü ler hakkında fenni ıartname, Süt 
r - Ke,if hüluaaı cetveli, Pancar 
G - Proje. lıpanak 
isteyenler bu ıartnl:LDleleri ve evrakı 240 kurut bedel mukabilin- Bakla 

de Nafıa Vekaleti ıoıeler reisliğin den alabilirler. Sakrz kabağı 
3 - Eksiltme 5 - 7 - 935 tarihinde cuma günü ıaat 16 da Anekadın 

Ankarada Nafıa Vekal~tinde ıose ler re1ıliği dairesinde yapılacaktır. Çalı 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu liyle Y•pılacaktır. Bamya 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istt:klinin 3600 lira muvakkat Semizotu 

temina• vermesi. bundan baıka aıa ğıdaki vesikaları haiz oJup göster- Bezelya 
rnesi lihımdır. Pırasa 

1 - - Ticar~t Odaııaa kayıtlı bulunduğuna dair vesika Kereviz 
2 - istekliler yapmıt oldukla rı itlere ait vesikaları göstererek Lahana 

eksilt:neye girmek için Nafıa Veka lf'tinden ehliyet vesik•aı alacak- Domates 
lardır. 1 Enginar 

6 - - Teklif mektup!arı yukarıda üçüncü maddede yi.%ılı saatten Patlıcan 
bir ft.at evveline kadar ~oseler reisliği dait·esine getirilere~ eksiltme Arpa 
komisyonu reisliğine m:ı\cbuz mukabilinde verilecektir. P?~ta ile gön- Saman 
derilecek mektupların l'!.ihayet üçüncü maddede yazılı ıa'-te kadar Kuruot 
gelmiş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması Kepek 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (34S~) Benzin 
~------------~--------------------------------~Odun 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Kok kömürü 

Mangal kömürü 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi Ekmeli 
• • • Et dağlıç 

zengın etmıştır • Kuzu eti 

19 t t • 3 •• k • J 11 1 J d Sade yağı 
.CU er lp .CU eşıue emmuzua lT Makarna 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır Şehriye 

Pirinç 
Kunı fasulya ı 

.. 
Azı Çoğu "t 

ı,000- ı,500 

450- 500 
4.50- 500 
ıSO- 200 

12,000-ı2,500 

1,000- ı ,500 

5,500-- 6,000 
3,000- 3,500 

29,000- 30,000 
3,000- 3,500 
3)000- 3~500 
3)000-- 3,500 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 

900- ı:OOO 

500- 600 
1,000- ı,200 

200- 250 
3,000- 3,500 
2. 000- 2,500 

400- 500 
3,500- 4000 
5,500- 6,000 

ı 1,000-12,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 
3.500-- 4,000 
ı44- 144 
250- 300 
300- 400 

' l 
9,SOO-ıo,ooo; 

Kuduz 
12,00-ı4,000 

ı ,000-- 6,000 
ı,oüO- 5,0ÖO 

700- ı ,ooo 

ıAOO- 1,600 
200- 300 

ı 4CO- ı ,800 

500- 700 : 2 . O, 12.000, 10.000 · r 1 
lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır ••• 

ye- -~~--~-

Arpa 14.000-18,000 

Odun ı00- 250 
--~--~--------------- Kokkömürü 70-- 80 

11 - KURUN 2t 'ijAZtRAX 193:1 ~ 

- 8 inci sayı/ adan devam -

Talimin M. Teminat Eksiltme tarihi ve 

Fi. Şekli 

20 . 
25 31 ,88 15/ 7/ 935 s. ıs Açıli 

11· 4,13 lS/ 7/ 935 s. ıs Açık 

20 3 ı5/7/935 s. ıs A~ık 

24 125 17/ 7/ 935 s. 15 Açık 

16 ı8 ı7/7/935 s. ıs Açık 

7,5 33,75 17/ 7/ 935 s. ı5 Açık 

5 13,ıJ ı9/7/935 s. ı5 Açık 

ı2 270 22L7L935 s. 15 A.~ık 
7 
7 
7 ' 
7 

12,S 
ıı 

30 
5 

10 
5 
4 
4 
5 
6 
ıo ~06,90 22/_7i 935 s. 15 Açık 

4,5 
2,5 

. 4 
3,5 43,50 24/ 7/ 93S s. ıs Açık 

35 3,87 24/ 7/ 935 s. 15 Açık 

230 51,7S 26/ 7/ 935 s. ıs Açık 

·1750 525 26/ 7/ 935 s. ı4 Kapalı 

Zarf 
3,5 26,25 26/ 71'.'.935 s. ıs Açık 

tedavi 
.. • 

muessesesıne: 

9 94,50 5~7/935 s. ıs Açık 

so 
50 262,SO 5/ 7/ 935 s. ı5 Açık 

85 63,75 8/ 7/ 935 s. ı5 Açık 

25 30 15/ 7/ 935 s. 15 Açık 

25 5,63 ıS/7/935 s. ı5 Açık 

24 32,40 ı7/7/935 s. ıs Açık 

16 8,40 17/ 7/ 935 s. 15 Açık 

4,5 60,75 24/ 7/ 935 s. 15 Açık 

250 2a,ı2 26/ 7/ 935 s. ıs Açık 

ı750 ıos 26/ 7/ 935 s. ıs Açık 

2000 ton mazot Haydarpaşa emraz.~ sariye hastanesi 

60 ton devri daim yağı 
Cinai 

Ekmek 

Asken Fabrikalar u. Müdürlüğünden: Dağlıç eti 

Ş · d d'l"'t l h · d' ( ) Kuzu eti artnamesın e ta ı a yapı an ve ta mın e ılen bedeli ıSOOOO S d v 

lira olan yukarda mikdarı ve cinsi yazıh malzeme Askeri ;°abrikalar Ta e ya!ı 
Umum Müdürlüğij Satıualma Komisyonunca 8/ T emmuz/ 935 tari- S e~e yagı 
hinde Pazartesi gÜnü saat ı6 da kapalı zarf ile ihale ~dilecektir. Ta un b 
Ş "Y d" ı· "50 ku k b0 I' d k · d ·1· oz ıa un artname e ı,, ıra ,, ruf mu a ı ın e omısyon an verı ır. z . v 

Taliple~n muvakkat teminat olan "8750,, lirayı havi teklif mektup - Zeyt~n yagı • 
1 k ... .s d S k d k . l . eytın tanesı 
arını mez ur gan e saat ı e a ar omısyona verme en ve ken · G·· l"k t 

dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle M unb~ yumur a 
mezkUr gün Vfı saatte komisyona müracaatları. (3459) ut '' Beyaz peynir 
--------------~~--~--~----~--~------------~ Kaıar peyniri 

irmik makarna 
Şehriye 1 De~eı Demi~olları ve limanları i~l~me Umum idaresi ilônları 
Un ilk ekıiltmesi fesht.dilen ve muhammen bedeli ile miktarı aıa· 

gıda yazılı ıeyyar telgraf makineleri 5 - 8 - 1935 pazıırteai günü Patates 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında ıatm alına· Çalı faıulya 
caktır. Bu İ§e girmek istiyenlerin 393,7S liralık muvakkat teminat Barbunya " ~ 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii ka· Tosya pirinci 
nuni bulunmadığına dair beyanna me ve teklifler ile ayn~ gün saat Soğan 
14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıe ait ıartna· Yoğurt 1 

meler Haydarı>atada tesellüm ve ıevk müdürlüğünde Ankarada mal Kase yoğurdu 
zeme dairesinde parasız olarak da ğıtılmaktadır. Süt 

35 adet seyyar telgraf makinesi muhammen bedeli: 5250 lira Enginar 
(3463) Taze bezelye 

------------------~------~~~----------------- Semizotu 
Taze bakla 
Kabak 120000 metre torbalık bez 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: ~:;:;r 
Tahmin edilen bedeli (40800) lira olan yukarıda mikdarı ve Taze bamya 

cinsi ya.zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma Domates kır 
komisyonunca 3 Temmuz 935 tarihinde çar§amba günü saat ıs de Taze biber 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· Patlıcan 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi Dolmalık biber 
teklif mektuplarını mezkUr günde saat ı 4 e kadar komisyona verme· , domates 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde- Yetil salata 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3372) Kırmızl turp 

Miktarı 

Azı Çoğu 

28,000-26,000 
15,000--12.500 
2,000- ı,500 
3,000- 2,000 

800- 600 
ı ,500- ı 200 

400- 300 
ı,500- ı .ooo 

400- 300 
73,000-40,000 
3S;000-20,000 
ı,ıC'O- 900 

300- 250 
ı .200- ı.ooo 

3~0- 250 
2,f:OO- 2,300 
2,500- 2000 
ı,200- 800 

500- 300 
4,500- 3,500 
3.000- 2,500 
3,000- ı.800 
7,000- 3,500 
ı2.000-10,000 

600- 400 
300- 200 
4ı;0- 300 
500- 700 

ı ,SOO- ı.200 

200- ıso 

1,800- 1.600 
450- 350 

ı,800- ı 600 
300- 200 

12,()1)0.-1 ı ,ooo 

600-- 500 
300- 250 

7000- 5.000 
800- 700 

Muhammen M. Teminat Eksiltme Eksiltme 
Fi. tarihi saati tekli 

9 189 S/ 7/ 935 ıs Açık 
47) 
47) 

c;99,25 5/.7/ 93S ı4 Kapalı 

85 !9ı,25 8/ 7/ 935 ı5 Açık 

140 84 8/ 7/ 935 lS Açık 

28) 39 
25) 
38 

ıo/7/935 ıs Açık 

42,75 ıo/7/935 15 Açık 

ııo 9 10/ 7/ 935 ı5 Açık 

s r 
ı ,75) 304:65 12.17/ 935 15 Açık 

45) 
70) 52,88 12/ 7/ 93S ıs Açık 

25) 
25) 29,07 15/ 7/ 93S ı5 Açık 

11 20,63 ıS/7/935 ıs Açık 

7,50 14,07 ı7J.:7/93S 15 Açık 

16) 
10) 18,15 17/ 7/ 935 15 Açık 

24 as 17/ 7/ 935 ıs Açık 

5 ıı ,25 19/ 7/ 935 ı5 Açık 
20 ) 

7,5 ), 84,38 22/ 7/ 93S ı5 Açık 

ı2 108 ..... ! 22L7L935 ıs Açık 

8 ) 
ıs ) 
ı5 ) 
ıo ) 
05 >. 
07 ) 
02,50) 
30 ) 

05 ) 
ı2 ), 
ıo >: 
ıo >: 
07 ) 
oı,25) 

01,25) 

Devamı 72 nci sayıf ada 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia V ekiletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it "M uila vilayetinde Muğla Köyceğiz 

yoluacla" Betonarme Namnam ka priisü inJ&atıdır. 
lnpabn ketif beledi 23500 lira dır. 

2 - Bu ite ait prtmmeler ve ev rak fUDlardır: 
A - F.ic:ailtme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia itleri teraiti umumi Y•İ, 
D - Teaviyei türabiye, f01e ve kigir iDf&&t& dair fenni tartname 
E - Betonarme büyük köprüle r baklonda fenni tartname, 
F - Ketif büli1U1 cetveli 
G-Proje 
isteyenler bu tutnameleri ve e vrakı 1l7,50 k. bedel mukabilinde 

Nafia Vekileti malzeme müdürlüi ünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 1-7-935 tarihin de pazartesi günü saat on altıda 

Aırkaracla N. V. de Şo.eler reisliii dairetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu1il e yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1762 L. 50 lira mu • 

val&at teminat vermesi, 'bundan b aıka qajıdalri veaikalan haiz olup 
ıWermesi liznndır. 

1 - Ticret odasına kayıtlı bulu nc:luiuna dair veeika. 
2 - latektiler yal>JDJ! olduklan itlere ait vesikalan ıöatererek ek

siltmeye ıirmek için Nafia Vekile tinden ehliyet veaibeı alacaklar • 
dır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar fOleler rei sliii dairaine ıetirilerek eksiltme 
komiayonu reitilğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poeta ile 
aönclerilecek mektuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka • 
dar ıelmit olması ve dıt zarfm m ühür mumu ile iyice kapahlımt ol
ması linmdır. Postada olacak ıe cikmeler kabul edilmez. (3272) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Merca.naia mahallesinin Çalan akçdar Yokuıunda 3840 metre mu· 

rabbaı ana üzerine yapılmlf dört katta altmıı oda ve albııcla dokuz 
diikkinb YUIUfyan hanmm 240 hiı ae itibarile Hazineye ait 30 hiNe • 
si muhammen bedeli olan 13977 li ra üzerinden 25 ~935 salı ıü • 
nü saat on !bette kapalı zarf usuli yle satılacaktır. isteklilerin 2490 
sayılı kanan hükümleri dairesinde, muhanwnen bedelin yüzde yedi 
~ nisbetinde teminatlariyle mektuplarını arttırmayı açma aa • 
atinde._ bir saat eneline kadar Is tanbaJ Milli emlik müdürlüiünde
ld ubf komisyonu renliiine Tel'lll eleri. (M.) (3170) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Vekiletinden: 
i - Himeye konulan İf "M a!atya viJiyetinde MaJat1a - Eli

m yolanda betonamae Memikhan kiprüaü infaatıchr. 
lntaatm ketif bedeli 24000 lir .mr. 

2 - Ba ite ait p.rtnameler ve e vrak tunlardır: .... 
A - F.biltme prtnameai, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia itleri teniti mnumi yeei, 
D .- T eniyei türabiye, pe ve k&ıir İnpata dair fenni tartname 
E - Betonarme büyük köprüle r lıaldonda fenni p.rtname, 
F - ICetif hüliauı cetveli 
G-Pıoje 
İttqenler bu prtmme!eri ve e vrala 120 kurut bedel mukabilinde 

Nafia Veklleti malzeme müdürliii ünden alabilirler. 
3 - Ebiltme 2-7-935 tarihi nde salı ıünü saat on altıda Anka· 

nıda N. V. de Şoseler reilliii dair esinde yapılacaktır. 
4 - Ebillme ~zarf 111Uli yle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye ıgirebilmek için isteklilerin 1800 lira muvakbt te

mimlt vermesi bundan batb atai ıdaki veeikalan haiz olup ıöster • 
meai lbımdır. 

l - Ticaret oduma kayıtlı bul unc:luiuna dair vesika. 
2 "- istekliler yapmq oldukları itlere ait vesikaları ıöatererek ek· 

ailtmeye ıirmek için Nafia vekile tinden ehliyet alacaklardır. 
8 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazdı aatten bir 

IPI' entu- kadar tc>Hler reialii i ~"ip' ıetirilerek ekailtme ko-
:,,_ .• ..,_. • . ,._ ... _.._ .................... Poa U. .... .... -. ........ _ • ..,et_........... ,..... ... --

... -"'* ile iJlaa•rıı"'*"t ti ' r• 
~~·•---rrt•la ................... ··-- (1178) 

Ası~ 
2,• 1,000 

300' 2IO 
.. 8IO 
- llO 
~ IOO Ol 
780- - • 
IOO- -l,IQI ıı 
ı.- ., il -

• 

Hayatın ne•••I 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabiatı arı 

Yorgan vtlcatları dlnçleftirir 

iktidarsızlığı 
ve 

•ı 

Bel gevşekliğini 
aiderlr, yqamek DefeÜİ 
iade eder. Eczanelerde bala 
nar. latanbalda fiati 150 
Kr. Tafaillt için Galata Poata 
kutuıa 1255 

•1!19 1 
•/_7/.91 il 

iN ~, 
y·o u 

Bl~ rhNDJ: AZ'l$ .DO lu 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 

Nafia Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it "K ocaeli V"ıll.J9linde Adapaz•n H~ 

dek 7.0landa Betonarme,, Adapua n - Sakar)'a köpriilii inpabdır. 
"lnpabn ketif bedeli 79000 lira dır ... 

2 - Bu ite ait prtnuneler ve ev nk tunlardır: 
A. - Ekailtme prtnameei, 
B - Mukavele projeei, 

C - Nafia itleri ...,..m umumi :reel, 
D - T•ti;rei ~e, fOle ve klıir intaata 'dair fenni tarauımatı 
E - Betoaarme bü,Jük köpriiie r beldnncla fenni prtname, 
F - Ketif hülituı cetveli 
G-Proje 

lateyenler ha tutnemeleri •• e nala 391 kurai beClel amliabUin 
de Nafia Vekaleti malzeme mflclfl rlQGnden alabilirler. 

3 - ilmiLtme 3-7- 131 --... sar..- .... IUl. ......... 1111 


